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Sciniu că în Austria esistă unu curentă în

seninată rusofilă, care este nutrită și susținută 
mai vertosu de omenii politici cehi. Astădi re
prezentanții Cehilor! facă parte din maioritatea 
dela putere și conducătorii loră vină prin ur
mare adeseori în nemijlocită contactă cil mem
brii guvernului.

Celu mai de frunte dintre conducătorii cehi, 
Dr. Rieger, a avută de curendă o convorbire 
privată cu raportorulu diarului „Ruski Kurier" 
din Moscva, care s’a și grăbită a-o publica pe 
largă în coldnele numitului diaru.

După afirmările raportorului rusă Dr. Rieger 
s’a pronunțată pentru înlocuirea alianței austro- 
germane printr’o alianță austro-rusăscă.

Noi, Cehii, clise Rieger, ne aflăm! în inima 
Europei, ca o puternică fortărăță, care desparte 
marea germană și acopere spatele Orientului sla
vică. Când câștigasem! pe împăratul! pentru 
planul! restabilirei regatului cehie! cu concur
sul! ministeriului Hoheinvart, Nemții din Austria 
și din Germania făcură mare sgomotă și pro
testară, er Maghiarii se siliră asemenea a ne res
pinge din posițiunile cucerite, pentru că s’au te
mută, că chiar și numai esistența unui stată 
slavică, compusă din Boemia, Moravia și Silesia, 
le va îngreuna opera magliiarisărei naționalități
lor! slave din Ungaria.

Tdte aceste însă —continuă corifeul! cehă— 
n’ar fi împiedecată sancțiunea artieuleloră fun
damentale, decă în momentul! decisivă n’ar fi 
intervenită Rusia protestând! în modă oficia ă 
contra restabilirei statului celiică, pentru că se 
temea ca în urma lui să nu se restabilesc! și 
regatul! Poloniei. Cu tote aceste Cehii s’au 
stăpânită și n’au făcută nici o imputare marei 
puteri slavice, ci s’au bucurată de isbencjile ei în 
speranță, că în viitură dâcă va fi de lipsă va 
scuti cu mana sa puternică mica ginte celiică.

Rieger să fi mai disă, că fiecare Cehă cultă 
ar trebui sâ învețe rusesce, că și copii Iui sciu 
rusesce. Apoi sS fi adăugată că conducătorii po 
liticei austro-ungare ară fi înclinați a încheia o 
strînsă alianță cu Rusia, ddeă le ară oferi ace
leași garanții ca alianța cu Germania. In gene
rală elă, Rieger crede, că o alianță cu Rusia ar 
corespunde mai multă intereselor! monarchiei. 
O înțelegere între Austria și Rusia ar fi ușorfl 
cu putință, ddcă s’ar împărți sfera intereselor! 
politice în Orient!, cum s’a întâmplată deja de 
faptă. Austria se rămână cu Bosnia și cu influ- 
ința asupra Serbiei, âr Bulgaria și Rumelia să o 
lase pe mâna Rusiei. „Din causa Bulgariei nu 
ne vomă bate cu Rusia, dâcă conducătorii poli
ticei ndstre și a celei rusesc! voră sci să respingă 
micele ațîțăturl ale prințului Bismarck**.

Bismarck ar vrea să încurce pe Austria în- 
tr’unu răsboiu cu Rusia, căci elă nu riscă ni
mic!. Dâcă va învinge Austria, va fi slăbită unu 
puternică rivală alu Germaniei, Rusia; ddcă va 
învinge Rusia, Bismarck va face lichidațiunea im
periului habsburgic! și se va sili a lua totă 
partea apusană a monarchiei nfistre pentru Ger
mania, atunci va încăleca de faptă pe continen- 
tulă europână, ajungând! c’unu picior! la Marea 
baltică, cu altulă la Marea adriatică și lăsând! 
învingătorului rusă ostenită în luptă să se mun- 
câscă cu reconstruirea politică a ruinelor! cordnei 
s-tului Ștefană.

T6te aceste să le fi disu Dr. Rieger și să fi 
mai accentuată, că alianța germano-austriacă fo- 
losesce numai prestigiului Germaniei și că Bis
marck a luată rolulă de mijlocitor! numai spre 
a împiedeca o adevărată înțelegere între Rusia 
și Austro-Ungaria. De frica panslavismului Bis
marck persecută pe Polonii din provincia Posen. 
Câtă pentru Cehi, ei suntă ună popor! slabă, 
care are lipsă de desvoltare și întărire. Pentru

Rușii din Galiția pot! avă numai simpatii dâr 
nu le pot! ajuta pentru că nu se potă lipsi de 
alianța politică cu Polonii din Gahția. Aseme
nea nu potă să întrevină pentru Slovacii din Un
garia, pentru că acesta ar îngreuna și mai multă 
situația loră...

Cu ocasiunea discusiunei asupra creditului 
militară de 12 milifine îu camera din Viena 
unul! din deputății germani au imputată d-lui 
Rieger cele împărtășite de „Ruski Kurier.**

Că a vorbită cu acelă raportor! rusă nu 
negă D. Rieger, ddr nu vrea să fiă responsabilă 
pentru t6te câte s’au scrisă despre convorbirea 
lui în numitul! 4’ai'ă- Mai alesă negă c’ar fi 
disă că este de-o părere cu conducătorii politicei 
esieriore, cu cari nu stă pe picioră de intimitate, 
Adevărată că copii săi vorbescă rusesce — dâr 
acâsta nu i se pare a fi păcată. De altmintrelea 
a audită că și multă sărbătoritul! omă de stată 
Bismarck vorbesce fdrte bine rusesce.

In ceea ce privesce alianța cu Germania 
Rieger dice, că astădi, după aserțiunea multora 
din cercurile competente, nu i se mai atribue 
acestei alianțe importanța de mai înainte. Nu 
cundsce cuprinsul! acestei alianțe și nu scie ce 
însâmnă ea în adevără. Nu vrea să ventileze 
cestiunea, că ce alianță ar fi mai favorabilă. 
Densul! este înainte de t6te pentru pace și nici 
pentru o politică prusiana, nici pentru una 
rusâscă, ci înainte de tdte pentru o politică 
austriacă.

Aceste surită părerile conducătorului celiică, 
care este unulă din propagatorii politicei ruso
file în Austria. Le-amu desfășurată pe scurtă 
ca să le cunoscă și cetitorii noștri.

Desbaterea bugetului culteloru și in- 
strucțiuuei.

Mimslruln Trefort dice că se intereseză de toi! ce 
se întemplă pe tgrgrnulă instrucțiunei în Europa, de 
aceea și merge elă in străinătate în fiecare ană. Limba 
latină in scâlele reale e necesară, ca să potă școlarii de
pune esatnenă de maturitate și astfel! să p6tă urma cur
surile facultății juridice și de medicină. Ministrul! apre
ciază cultura grecă, der pentru cel! ce vrea să se tacă 
negustor! ori economii, e mai folositOre cultura formală 
pe calea limbilor! moderne. Negreșit! că cultura de adl 
n’ar esisfa, decă n’ar fi esistată cultura antică; der cel! 
care susține că prin sciințele naturale, prin matematică 
și prin literatura modernă nu p6,e ajunge la ună gradă 
mai înaltă de cultură, acela nu cunOsce literatura mo
dernă. Ce privesce învățarea limbilor! moderne, m’așă 
bucura forte multă, dăcă s’ar pută instrui in gimnasii 
limba englesă și francesă, der acesta erășl ar împovăra 
pe școlari. Pretindă însă ca limba germană să se in- 
strueze temeinică, ânteiu pentru acelă raportă în eare 
stăm! cu Germanii, al! doilea fiindă că e o limbă cul
turală. Totă așa ar trebui să studiămă limba și lite
ratura francesă, fiindă că e elegantă și ar deștepta în 
noi iubirea de sciințe. Ați vorbită de încărcare, der 
n’avemă ce să eliminăm!. Dăcă profesorul! e esperlă, 
cu judecată și practică, nu pdte fi încărcare.

Ignaz Ilelfy dice că numărul! orelor! pe săptămână 
să se reducă pentru limbile clasice dela 8 ori 9 la 2.

Gabriel Ugron nu e mulțămită cu sistemul! sc6- 
leloră medii, care a disă ministru că e internațională, 
fiindu că mulțl Unguri merg! în streinătate. Noi trebue 
să cultivăm! trăsurile ce ne deosebesc! de celelalte na
țiuni, decă vrem! să desvoltămă și să păstrăm! indivi
dualitatea nosiră națională. Ministrul! a accentuată, că 
trebue să ne sprijinim! pe cultura germană. La noi s’a 
încetățenit! deja pretutindenea sistemul! de guvernante 
germane Cu timpul! vomă vorbi, te e drept! ungu- 
resce, der vomă cugeta nemțesce! Noi trebue să ale
gem! o cultură, care să corăspun4ă naturei poporului 
maghiară, națiunei maghiare. Instrucțiunea nostră ar 
trebui să fiă basată pe cultura francesă, căci Francesii 
suntă multă mai depărtați de noi, decât! ca să ne te

mem! de o asimilare cu ei, cum ar fi cu Germanii- 
Decă Ungaria vrea să-și implinescă misiunea, d’a fi mij- 
locitârea (?) civilisațiunei intre Occident! și Orientă, 
trebue să-i fiă cultura întemeiată pe o basă, pe care a 
început! deja civilisațiunea în Orient! și asta-i cultura 
francesă. Trebue deci să o rupem! cu cultura germană. 
Ce privesce încărcarea școlarilor!, să li se dea părin
ților! și școlarilor! dreptul! d’a alege obiectele de care 
au trebuință școlarii. Prin urmare clasele superidre ale 
scdlelor! medii să se separe după specialități.

Ministrul! Irefort dice, că de câte ori Franța ori 
Anglia proiectez! reforme pentru scolele medii, ia pe 
Germania ca modelă. Elă aprețiază trecutul! și cultura 
națiunei maghiare, dăr e faptă, că acestă cultură nu s’a 
născută in vr’ună oraș! al! Ardealului ori în Săcuime, 
ci s’a adusă aci din vestul! Europei. Nu cumva siste- 
mulu iesuiticiî, după care am fostă instruită și eu, s’a 
născută aci? De limba germană avem! trebuință, der 
n’avemă trebuință și de limba francesă? Tocmai vorbi
rile mele memoriale dovedesc!, că eu sciu apreția cul
tura francesă. Eu în tdtă vieța mea am arătată, că 
am simțu și pricepere practică. (Ilaritate’n stânga. Apro
bări în drepta.)

Anton Zicluj, vorbind! de meritul! ministrului, că 
a făcut! în Ungaria cunoscută «cestiunea latină*, lu
crarea lui Frary, dice că e de mirată, că tocmai Fran
cesii și Italianii vreau să elimineze limba latină, care e 
mama limbei loră. Dâr Francesii se potă provoca la 
proprii loră autori clasici, pe când noi nu le putemă 
urma pe acestă tăremă. Ce privesce limba grâcă, decă 
se pole imputa ceva ministrului, e că n’a persecutat’o 
destulă. A sci unguresce și nemțesce e destulă, e o 
esagerare a pretinde, ?ă decă nu șeii franțuzesce nu ești 
omă cultă. Oratorul! laudă timpul!, când limba latină 
era atât! de lățită și nu ține de imposibilă ca Ungurii 
să se deștepte din amețela franțusescă și să se intOrcă 
la limba latină. P6te că o vor! face acăsta Germanii, 
cari au învinsă pe Francesi și cari voru afla, că recu- 
nâscerea egemoniei limbei francese pe acest! tăremă nu 
e îndreptățită, cu atât! mai puțină, că Francia în tim
pul! din urmă e cu hotărîre in decădință. E timpul! 
așaderă s’o rupem! cu apoteosarea Francesiloră, cari 
cu deșertăciunea lor! națională țină în neliniște întrăga 
Europă. Franța trebue să se desvețe a numi jaf! recu
cerirea provinciilor! cucerite dela ea, pe când Francesii 
au jăfuită în țările cucerite de ei chiar tesaurele de 
artă pentru Louvre. (Nelinisce in stânga estremă.) Franța 
să renunțe sinceră la Alsația, precum a renunțată la 
ea în pacea din Frankfurl. Atunci ar înceta colosa- 
ele cheltuell de înarmare în care e prăvălită întrăga 
Europă, și prin urmare și monarchia nâstră. Ce pri
vesce limba grecă, Franz Deak n’a sciut’o și totă a 
fostă omu mare. Cu timpul! are să ajungă limba grăcă 
ca cea sanscrită. (Ilaritate.) In locul! ei să cultivăm! 
latina. Primesce bugetul!.

Albert Kiss vorbesce contra antisemițiloră, fiindă 
aprobată de toți El! nu e amică al! înființării de scOle 
medii de cătră Israeliți, cari potă învăța și în alte scâle. 
Primesce bugetul!. (Va urma.)

Trecerile peste credita în 1886.
In sensul! unei hotărîrî a camerei deputațiloră, mi

nistrul! președinte a depusă în cameră rapârtele a cinci 
ministerii asupra trecerilor! peste credită făcute în 1886. 
Din aceste rapbrte estragem! următorele:

Alhu'sterâdil de interne arată la „subvențiunea ope
rei și a teatrului națională* o trecere peste credită de 
224,000 fl., dintre cari 154,137 fl. pentru operă, 69,863 
(1. pentru leatru.

Ministerială de comerțu raporlăză, că bugetulă s’a 
trecută cu 38,332 fl., socotindu-se că s’au economisită la 
cultura mătasei 152,600 fl., căci altmintrelea veniturile 
in minus și cheltuelile în plus suntă 190.932 fl.

Ministeriulă instrucțiunei presinlă o lungă dare de 
sămă, în care se arată că s’a trecută peste buget! cu 
03,912 fl. Partea cea mai mare (352,553 fl.) s’a chel

tuită pentru instrucțiunea poporală, pentru care se pre
liminase numai 1.100,000 fl

Ministeriulă justiției a trecută peste credită cu
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460,130 fl. Din aceștia 146, 480 fi. s’au cheltuită pen 
tru tribunale și judecătorii de cercă.j

Alinisteriulu honvedimei a trebuită să trecă peste 
credită cu 133,000 fl. la instruirea recruțiloră, deorece 
au fostă 19,000 recruți, er uu numai 12,000; și cu 22,000 
fl. la cheltuelile de asentare și suprarbitrare cu totula 
prin urmare 155,000 fl.
££*.’- Rapârtele ministerieloră de finanțe și comunicațiune 
nu s’au depusă in

1887,

cameră.

Una ordina de di ciltrâ armata rusă.
8 Februarie v., generalulti deIn dina de 

infanteria și comandantulu annatelorfl ruse din 
Rusia sudică, de Roop a datu unti ordină de 
<Ji cătră armată, care s’a cetită la Kiev, Elisa- 
betgrad, Crirnea, Herzon și Basarabia. Acestu or
dină de cți are însemnătatea sa necontestată, 
precum se va ved£ din cuprinsulu lui.

Generalulti de Roop vorbesce despre pus- 
cile cu repetiția, care au avantagiulă de a des
cărca cu o mare repeziciune și cu care se înar- 
mâză statele europene. In vederea că scirile pri- 
vitdre la puscile cu repetiția potu pătrunde până 
în rândurile armatei ruse, făcendă să se nască 
idea, că aceste pusei suntă superiore celorlalte, 
generalulă, pe temeiulă opiniunei bine stabilite 
a unei comisiunl speciale, care a studiată pușca, 
Zice că din comparațiunea făcută între tote ar
mele cu repetiția reiese vădită și nendoiosă, că 
pușca cu repetiția are multe și grave defecte: 
suntu grele, mecanismulu e complicată, se strică 
lesne, mănuarea e anevoibsă, la trecerea dela 
darea ordinară a focurilorfl la cea cu repetiția 
se perde multă timpii, când focurile se succedă 
desă, țeva s'enferbântă și chiar se’nroșesce, ăr în 
fața frontului se grămădesce unu noră de fumu, 
care împedecă darea la țintă, pe lângă aceea că 
greutatea puscei împedecă ochirea, ș. a. Prin ur
mare să se aștepte ultimulu cuvântă ală me- 
chanicei și să nu se schimbe cu ușurință arma, 
care a servit armatei ruse în atâtea rânduri. Ordi- 
nulu de di încheia astfelă:

Ori-ce omQ cu judecată dreptă înțelege bine, că 
chiar in momentulă de față, în casă de ună răsboiu 
între două armate, din care una va avea pusei cu re 
petițiă, 6r cealaltă puse! ordinare, victoria nu va depinde 
de armă, ci de istețimea cu car? soldalulă seie a o în
trebuința, de gradulu instrucțiunei sale militare și mai 
cu sâmă de spiritulă care cuprinde armata.

In ordinulă (pricas) cătră garda imperială, datată 
28 Augustă 1877, din ultima campaniă, repausatulă întru 
fericire Țară și Hosudar a <jtsă: .nu prin superiori
tatea numărului, nu prin superioritatea armei, nu prin 
tăria posițiuniloră defensive șefii glorioși ai Rusiei au 
imortalisată numele loră pe cămpulă de bătaiă, ci prin 
spiritulă de disciplină, de abnegațiune și prin curagiulă 
soldatului rusă'. Aceste cuvinte auguste s’au adeverită 
pe cămpiele Turciei.

Să ne pătrundemă dăr consciința, că timpulă unei 
rearmări pentru noi Rușii n’a sosită încă și că, păs- 
trându virtuțile năstre ruse, vomă sci a ne încununa cu 
laurele victoriei, avăndă în mână berdancă (pușca Brdan), 
care este terorea dușmanului.

SCIRILE DiLEL
Ministrulă de finanța ungurescă 'lisza a intrată in 

tratări, precum află „Presse’, cu grupnlă Rolhsi Inld, ca 
să contracteze ună împrumută de 20 milione și convor
birile in acestă privință au și începută.—Săracă țâră. de 
unde să le mai plătesc! 1

—x —
Ministerială comună de resboiit publică concursă 

pentru primirea în institutele de crescere și culturale mi
litare și in institutele de crescere a feteloră oficeriloră. 
Cu începerea anului școlară 1887/8, 1 Septemvre n., in 
scolele reale militare, 18 Septemvre in orfelinatulO mili
tară și în acadeiniele militare suntă de ocupată in in
stitutele de crescere și culturale militare vr'o 300 lo
curi erariale fără plată seu cu jumătate plata, locuri 
fundaționale și cu plată. Din acestea suntă 20 în orfe- 
iinatulă militară, 199 in anulă ântâiu de cursă și 30 în 
ală treilea ia scolele reale inferiore militare, 60 in anulă 
ânteiu de cursă ală academiiloră militare și anume 30 
în academia din Wiener-Neusladt, 30 în academia teh
nică din Viena. In clasele 2—5 dela scdla poporală a 
institutului de crescere a feteloră oficeriloră în Oedenburg. 
apoi in clasa 1 dela scola civilă a institutului de cres
cere a feteloră oficeriloră in Hernals se petă ocupa cu 
: ‘ ‘ ” ' 1 — ------ i (1 Septemvre n.) 4 lo-

*. —r — ~~
începutulă anului școlară viitoră (1 Septemvre n.) 4 lo
curi erariale fără plată, 4 din fundațiunea Elisaveta fără 
plată, 1 din fundațiunea Rudolf-Stefania fără plată, 5 din 
fundațiunea reuniunei femeiloră din Oedenburg fără plată, 
1 din fundațiunea loteriei IV de binefacere a statului 
fără plată, 1 din fundațiunea țării Austriei de josă fără 
plată. Tote aceste locuri amintite mai in urmă suntă 
destinate pentru fetele (orfanele) oficeriloră din slatulă 
militară.

—x ■

Corolă Maager, unulă din cei 
politici ai Sasiloră din Ardelă 
tăerl in etate de 74 anî. 1 
câștigase ună renume in tdtă

mai distinși bărbați 
a încetată din viață alal- 

In anulă 1860 Maager iși 
i.i r ,

bila sa cuvântare ținută în consiliulu imperială, ... ___
a cerută să se dea împărăției o • constituții.* Numele 
seu devenise populai u in Austria, unde i s’a colectată 
ună daiu de onore de 13.000 11. și a fostă numit ce- 
tățenă de onore din partea mai multoră orașe. Elă a 
luptată multă în interesulă biserieei evangelice săsesc! 
La lucrările dietei ardelene din 1863 n’a luată parte, a 
fostă inse de două ori deputată în dieta din Pesta. In 
anii din urmă a trăită retrasă ca omă privată în sînulă

„Nene Kronstădter Zeilung 
ria acestei petreceri. ------ -----
după pausă a fostă slrălormatu într’ună cotillon. S’a 
rangiată o mică loteriă umoristică și dameloră 
împărțită buchete mici de Hori naturale. Jocu’.ă 
forte animată si a durată până târejiu in niîpte.

—x—
Ni se scrie din comitatulă Solnocă-Dobeca, în m 

„In comuna Nușfaleu, unde cornițele supremă alias 
comitatului Solnocă-Dobâca ișl are latifundiele sale, 
porulă nostru se află intr’o stare materială de 
mită; cu tote acestea la stăruința energicului „„ VUUIHU 
tomână și primară comunală Ștefană Boloșiu, biserica 
română gr. cath. locală a ajunsă astăzi a dispune de ună 
capitală în bucate — mălaiu — de 753 merțe mari, mă
sură vechiă. A umblată anume din casă în casă spre a 
îndemna și inima poporală spre crearea acelei fundați- 
unl și realisarea unui scopă atâtă de salutară. Incepu- 
—10 s’a făcută eu 9 merțe mari înainte de asta eu câțiva 
—er astădi a ajunsă întreprinderea la frumosulă caț.i- 

.... L.d_. Are aceslă bravă plugară ro
mână și alte merite pe terenulă culturală română, ușoră 
de înțelesă din partea binevoitorului cetitoră. Am amin
tită aceste din 2 motive: 1) ca precum am disă la în
cepută: (apta bună sâ afle imitatori, și ală 2-lea ca bravii 
noștri plugari cu tragere de inimă și dare de mână că
tră s. năstră religiune și biserică să se încurageze spre 
fapte mărețe și barem! pe acâstă cale să-și primâscă inul- 
țămita și recunoscința multă cercatului nostru popoiă 
sătenă. Dee Ceriulă, ca fratele nostru Ștefană Boloșiu 
să aibă mulțl imitatori! — Ună călătoră.

—x—
Primarulă din Macău a suspendată din oficiu pe 

Geza Koke- 
și purtai e 

ră.
■I

tulu
ani, < 
tală mai susă amintită.

familiei sale.

monarchia prin inemora-
, in care

— x—
cursului pentru oficerl la glite va fi de 3 
se va mărgini la regulamentulu de serviciu, 
la serviciulă de pionerl și la tactică. In 

festa va începe la 1 Martie în academia Ludovica. In 
curându voră începe și în provincia cursurile la coman- 
dele seini brigaaeloră de honvedl.

—x—
Balulă casinei germane arangiată Marța trecută in 

sala redutei de aici a fostă cercetată de unu publică nu- 
mărosă și alesă. Toaletele elegante ale dameloră rivali- 
sau unele cu altele. Decorațiunea sălei a fostă bogată, 
mici statuete și flori naturale precum și emblemele casinei 
pe eovore vechi prețiose infrumsețau sala in diferite punte. 
In fondă era redicată o estradă împodobită cu flori și 
buchete ă la Măkart pentru cinci domne patronese. Doi i 
băieți îmbrăcați în costumă de pagi au predată dameloră i 
ordinele de dansă cu gustă lucrate înlr’ună atelieră din i 
Viena, cari conțineau in miniatură int’o mapă de plișă

Durata 
săptămâni și 
la armătură,

* scrisă cu umoră în meino- 
Figttra a 6-a a cuadrilului ântâiu 

.j’a a- 
li s’au 

a fostă

Râură:
J pașa
■, po- 

compăfi- 
economu

--- V
ală doilea asistentă ală scaunului orfanală ___
nyessg pentru mită, abusă de putere in oficiu și purta 
scandalosă. Contra lui s’a pornită cercetare disciplinar. 
Afai-s .ta s'au inilj suspendată deja trei funcționarAfară de elă s 
orășenesc!.

Cil
Agio vamală s’a stabilită pentru luna Martie 18-7 

26*/s °'o.

Sup.isulă austriacă lob. Buernuald alias JakodicI, 
care a făcută parte dintre bandiții Șerbului Soldatovicl, 
a fostă împușcată în săptămâna acesta în Belgradă, pen- 
' jafă și omoră, pe temeiulă unei sentințe judecălorescl.

Suntă numiți capelani militari el. 2 în reservă: lo- 
sifă Florianu și Constantină Costinu, preoți ai arhidie- 
cesei gr. cat. de Alba lulia și Făgărașă ; (ieorge Cimoca 

' și Idnă Țențu, preoți ai arehidiecei gr. or. a Ardealului; 
Neculae Lupanii, preotă ală diecesei gr. cat. de jGherla.

Fișpanulă comitatului Brașovu, contele 
Bethlen, a dăruită 50 fl. pentru înființarea unui 
copii (grădină de copii) în suburbiulă Blumăna.

—x—
Sublocotenentulă in reservă Ionă Gedeonu 

ferată dela reg. de inf. 34 la reg. de inf. 64.
—x—

După cum scrie „Zipser Bote“, 
strictă contra einigranțiloră. Așa d. c. 
biletele de drumă la stațiunea căii ferate 
Sărmanii omeni loviți de acestă măsură 
nile ridicate să aibă indurare mărlurisindă, că voeseă să 
se ducă la rudele loră aflălăre in America, (iindă că aci 
nu potă trăi.—Domne, câtă „fericire11 !

—x—

iru

Andreiu 
asilii de

e trans-

se pronede forte 
. e. gendarmeria le ia 

i Poprad-Felka. 
se rdgft cu mâ-

FOILETON U.

ZDa-scălnltă. Sa,ndA3..
(Tipâ pedagogica.)

(Urmare și fine.)

Dăr adl?
AcJT este mai lesne! 0 hârtiă o îndoiesc! în patru 

și dândă >servus« ca țiganulă popii, îi dai dascălului ar
gumentă „ad oculos," că băetulă cutare seu cutare este 
vrednică de premiată.

De-ar audi Dittes, căci traesce încă, — și acesta o 
(Jică pentru că mulțl voră fi cretjăndă, că Dittes a mu
rită, — că în urma principiiloră sale pedagogice dască
lii pe lângă drele prescrise mai pregăteseă Iotă in acea 
clasă pe unii din băețl, pentru bani, s’ar supăra forte și 
ar esclama: „grăuntele meu a cădutu înlr’ună capă secă.» 

Be două lucruri punea preță dascălulă nostru: pe 
socotălă și pe religiune. D’aci in colo habar n avea.

Sg fiă cu frica lui Dumnedeu și să’șl facă fiecare 
bine socotelele vieței și atunci va fi fericită.

Una insă este adevărată, că ceea ce ’țl spunea 
dascălulă Sandu, deși vorbea cam pe nașă, totuși îți ră
mânea bine întipărită in minte. Celu puțină până te 
clasifica in catalogă, ca se te declare destoinică pen
tru viăță.

Șt acesta e de ajunsă, căci spună pe cinste, căv. v mc «juusu, căci spună pe cinste, că
astădi pe mulți pe carii au clasificată bine dascălii loră,

7 I i-atn vădută în neputință de a’și ajuta și nătângi în I 
vieța loru. '

Religiunea nu o propunea după catichismu, cu tdte 
acestea avemă catechismulă cumpărată. Și cum se în
tâmpla acesta? — Forte bine, tocmai ca și astădi in 
urma „adânciloră principii pedagogice," cari s au lățită ca 
o pecingine, dascălulă Sandu lua dela orașă atâtea 
techisme, câți copii aveau să cumpere. Elă 
ceva mai scumpă ca în prăvălia.

ca 
le vindea,

Sandu punea preță pe istoriore morale. Și multe
mai scia!

Fiecare băelă avea să țină minte istoriora ca, pc 
care trebnia să o spună la esamenă, să’lă vaijlă părinții 
Cil • -

sa, pe

și rudele câte a învățată.
»Scie multe,- <’ 

băetulă găta istoriora 
morală,

Și pe timpulă lui Sandu ca și astădi! Forte pu- 
deosebire!
Ba potă cjlice, că atunci era mai bine, căci și băe- 

bogalului și ală săracului ișl scia istoriăra sa. 
Era meșteră omă Sandu!
Băetului unui bogată îi începea istorioră despre'

cjtcea Sandu în esamenu, după. i-ee 
sa dimpreună cu învățătura

țină

tuia

ună omu săracă lipită și din contră săracului îi da o 
istoridră despre ună omă bogată și "

Astăcji însă esamenulă llUll 
Băeții și băelele de domnă răspundă 
ca băeții și băetele săraciloră șl Li^,. 
eu sdranțele ei s’a ostenită pănă la i 
ușe și rămnesce, și 4iee in sine: 
teptă și dacă ar fi de domnă ,
mana se spună o poesiă.... Der este rău îmbrăcată și
gălbioră la față, căci nici adl îp J 
mâncată.

Așa propunea Sandu religiunea.
Eu nu potă ține minte tote istorisirile, der îmi 

aduc ă aminte de a mea.
„()ice că a fostă odată o pisică și avea ună obi- 

ceiu rău că mâncă ori ce’i venea înainte. Era cu ună 
cuvântă o pisică de Iotă stricăciosă. Ca se o desbere, 
stăpână-sa a pus’o intr’o colivia,- îmi istorisea dascălulă, 
der spună dreptă că pănă târ4iu n’am pricepută ce în
semnă colivia, lucru care și adi se întâmplă pe la unii 
din dascălii noștri, cari se pretindă atâtă de procopsiți. 
-Și dacă a pus’o in colivii, acolo in loeă de mâncare 
i-a pusă o pilă cu care se pilesce ferulă, o pilă cu dinți 
forte ascuțiți. Pisica flămândă fiindă a începută să lingă 
pila și sbrențuindu-șl limba îi curse sânge. Ea linse sân
gele cre4ândă, că ese din pilă și astfelu totă liogândă

și nenorocită.
este numai ca o paradă. 

, . .9 mai de multe ori 
și biata mamă, carea și ea 

. .a esamenu, stă după 
: „Copila mea e deș-

, ar pune-o și pe ea ser-

<Jiua esamenului n’a



Nr. 35. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Proprietarii și administratorii de case se facă atențî 
că căpitănia orașului din considerațiunl de neîmpedecată 
și liberă trecere pe (rotoare, a dispusă ca, în casă de 
îngheță nepresârându-se bine înaintea caseloră, acesta se 
va face de întreprinzătorii curățirei orașului in contulă 
proprietariloră său administratorilor^ de case, se ’nțelege 
țâră să fiă aceștia scu'iți de pedepsa prescrisă de statute.

Acum câteva dile. in comuna Putină din comitatulă 
Aradului s’au răsvrătită țăranii—spună foile ungurescl— 
cu ocasiunea reintregirei notarului Isidoră Popescu în ofi- 
cinla său. din care tusese suspendată. Vr’o 70—80 de 
țărani se duseră cu judele la Sebeșă, ca să ceră solgă- 
biiăului înlăturarea notarului din postă. Deorece cere
rea nu li s’a împlinită, țăranii intorcendu-se la Butină au 
bătută pe mai mulți aderenți ai notarului, Gendarmeria 
a lăcută mai multe arestări.

—x—
In dilele trecute în Batga, din comitatulă Pestei, a 

arsă ună staulă lungă de 19 stânjinl| împreună cu 360 
de oi ce se aflau acolo. Paguba e de 4000 11.

Prigonirea literaturei române sciințifice.
O foiă din Clusiu susținea mai eri alaltăerl 

susă și tare, că scrierile române sciențitice suntu 
în Ungaria scutite de persecuțiune. Recoman- 
dămu acestei toi a ceti următdrea plângere a 
unui Română setosft de cultură:

De lângă Baia-mare, Februarie 1887.
Domnule Redactoră! Cu mare atențiune pelrecuiu 

cursulă l'rumoseloră idei desvoltate de „Agricola" în 
câțiva numeri din prețuita nosttă «Gazetă", despre »ln- 
vățămentulă nostru mediu și superioră".

Din tote cele Z'se reiesă două lucruri fundamentale, 
că adecă noi Românii să ne creiămh agricultură siste
matică și industria, căci avendu-le aceste voră dispăre 
multele neajunsuri cu cari trebue să lupte partea cea 
mai mata a poporului nostru. Ca propagatori pentru 
înaintarea agriculturei suntu invitați preoții și învățătorii, 
ca unii, cari stau în nemijlocită atingere cu poporulă și 
cari în cele mai multe locuri asemenea suntă avisați a-și 
câștiga pânea de tote dilele stândă la cornele plugului, 
ca poporulă; au cu elă aceeași sorte.

Ca să-și potă insă preoții și învățătorii împlini mi
siunea și in cele economice ca în cele morale, scriitorulă 
dice: că in seminarie și preparandii se se propună agri
cultura ba și industria de casă; firesce că la scopă nu
mai așa vomă și pute ajunge.

Insă când se voru realisa intru tote aceste idei, este 
întrebarea timpului, dicu în genere, căci în parte se im- 
plinescă. așa la preparandia din Gherla industria de casă 
se propune și deja și avemă învățători dibaci în aceste 
lucruri.

Der este o adevărată tirăniă din partea unui gu
vernă poreclită constituțională, când prin organele sale, 
plătite din busunarele nostre, ni-se pune în cale prin 
argații săi și ne impedecăg de-a ne desvolta și perfec
ționa chiar și ’n agricultură, ca individl singuratici.

Este ună barbarismă, se nu cjică chiar mișeliă, în 
seclulă XIX numită ală culturei și ală progresului a sta 
cu ciomagulă înaintea celoră ce au voiă, au doră și 
îndemnă a jertfi totu posibilulă numai să pălă progresa 
în cultură.

Decă vede omulă ce pradă se face a^i aici la noi 
în „Ungaria feiix" cu industria, agricultura pentru care 
se pledeză cu focă pănă și pe băncile dietei, apoi tre

bue să-și facă cruce, dăcă va ceti următărea întâmplare:
Convingendu-mă deplină, că acjî, în timpulă celoră 

mai mari greutăți pentru poporulă nostru agricultoră, 
unica mântuire numai o bună economia păte fi, convin
gendu-mă, că poporulă nostru plugară în cele economice 
și adl încă n’a eșită din seclulă întunecimei, dorindă a-i 
da poporului in privința acesta in cerculă meu de activitate 
o altă direcțiune, m’am hotărită să-mi facă în timpulă 
iernei studiele teoretice in ale economiei, eră sosindă 
primăvera să le pună în praxă, adecă să-mi inmuițescă 
cunoscințele de pănă acum.

Pentru ajungerea scopului amintită m’am decisă 
să-mă procură dela librarulu Socecă & comp, din Bu
curos"! în"ă în primele Zile ale liniei lui Octomvre a anului 
trecută 1886 următorele cărți: 1. .Economia rurală la 
Români» de Aureliană. 2. «Cursă de agricultură" de 
B. Moga. 3. „Studii de economiă rurală* de Radiană.

Tote aceste cărți mi-s’au Irămisă sub bandă re
comandate încă în 16 Octomvre din Bucurescl. In 22 
O.tomvre primescă «conto" timbrată "dela d-nii librari 
despre 11 lei 75 bani, totodată mi-se espune, că cărțile 
s’au espedat la adresa mea în timpulă mai susă amintită.

Cătră mijloculă lunei lui Noemvre scriu amintitu
lui librară, spunendu-i că cărțile nu ml-au mai sosită, 
rugându-lă să facă pașii de lipsă să-mi primescă cărțile 
și să n'am daună. La acestă scrisâre primescă in^l7 
Februariu st. n. a. c. dela d. Socecă următorea epistolă:

„Vă inmânămă pe lângă acesta foia de re- 
clamațiune, ce amă primită dela Direcțiunea nostră poș
tală relativă la cărțile ce v’amă Irămisă la 16 Octomvre 
1886 și pe care nu le-ați primită. Răspunsulă biroului 
d-vostre postată sună, că cărțile fiindu oprite în Un
garia, s’au predată justiției. Binevoiți^der a vă adresa 
acelui birou poștală, esplieându-i că suntu de agricul
tură, er nu politice, și decă le-a predată justiției, jus
tiția trebue să-le fi găsită ca inocente și prin urmare 
să vi-le dea înapoi ca să nu suferițl pagubă, fără nici 
ună motivă. Cu osebită stimă Socecă et com. m. p '

Etă on. publică română ia ce este espusă in pa
tria nostră ună Română, care doresce a se folosi 
pentru peifecționare de scrierile ndstre literare. Etă 
ce rolă de polițaiu jocă direcțiunile nostre poștale, cari 
au îndrumări dela guvernă a opri ori ce scriere, care 
vine din România.

P. in asemenea șicane se face daună de-o parte 
procurătoriloră, și mai pre susă de tăie literaturei și cul
turei nostre românesc!.

Nu suntă destule vecsațiunile și nedreptățile ce le 
îndurămă Zilnică, n’a mai lipsită dec-âtă acestă greutate, 
de a ni-se împedeca productele literari scrise în limba 
română, fiă de ori ce euprisă. încetă să umple pocalulă 
amărăciunei!...

Domnulă librară din România mă îndrumă să mă 
adreseză justiției ; forte bine, însă trebue să scie că aici 
justiția se basezape: „akarom* (sic volo sicjubeo) apoi 
poți să ai dreptate ea sorele, ei iotă țl-o sucesă și o 
strămută în nopte negră.

Eu așa credă, decă ar fi justițiă după cum s’ar 
cuveni să fiă, de atâta timpă m’ar fi avisală, său că 
cărțile sosite „agiteză contra integrității statului și a- 
tunci în focă cu ele, seu decă nu agiteză mi le ară fi 
retrimisă.

In privința acesta sunt de următorea părere: Le 
voiu lăsa cărțile in mâna celoră ce mi le au confiscată, 
adecă a biroului de justițiă timpă de ună ană întregă și încă 
din următorulă motivă torte ponderosă :

Vădă că iubita nostră țeră îndtă în deficite; vădă 

că poporulă opincară geme sub multele greutăți. Dâr 
de cumva printr’o minune voră putâ câștiga cei puter
nici adevăratele îndrumări din cărțile de sub întrebare 
și așa voră înceta cele două greutăți, fără cari patria ar 
fi mai fericită. Decă acâstă speranță mi-s’ar realisa 
ași uita chiar nelegiuirea și m’așl bucura de frumosulă 
resultală, în speranță firesce, că atunci va încetă și pri
gonirea literaturei române.

l’e lângă tote că eu din bunăvoința și nestrămu
tata iubire cătră patria natală voiu lăsa cărțile pentru 
studiu în răslimpă de ună ană întregă stăpâniloră si- 
tuațiunei nu se păte pofti însă așa ceva dela autorii scrie- 
riloră amintite, adecă ca să tacă, și pe acăsta cale îi și 
rogă, ca pe cei fărte interesați, să pretindă pe cale di
plomatică respectarea convențiuniloră poștale, să esope- 
reze intrare liberă aceloră scrieri, cari după cum sciu 
nu suntă oprite nici prin o censură a intra în Un
garia.

Ar fi timpulă ca guvernulă să dispună ca oficiile 
poștale se înceteze a vedâ fantome in totă ce este ro- 
mânescă. Mă temă că decă nu se caută medicamentă 
pănă rana e mică, mai apoi va fi prea târdiu, și așa lă- 
țindu-se lepra, durerile le va purta scumpa ndstră li
teratură. Ioană Costinu.

Manifestațiunile grănițerilorti.
(Urmarea subscrieriloru la adressa de aderare și recunoscință cătră 

d-nii Dănilă Lica și Gavrilă Mânu,)

Grigore Olariu, Dumitru Olariu, Ștefană Burdețiu, 
lonă Seni, Toderă Popă Bumbu, Ionă Varvara Butta, 
Vasele Seni a lui Ionă, Grigore Seni, Ștefană Galbenă, 
Isaila Gaibanu, Vasele Tamașiu, Ionă Seloanu, Ionă la- 
cobă Ciutta, Ionă Nechita Bohai, lonă Burduhosă Hanca, 
Simionă Ștefană Châreu, Simionă Onescau, llie Varvara 
Butta, Ionă Țierană, Gavrile Țierană, Ionă Tofeni Gabou, 
Mthaile Runcană, Toaderă Bolta, Petre Bolta (prin Ni- 
culae Boslicu) Samoile Neamțu, Mironă Neamțu, Du
mitru Neamțu, Manoile Runcau, Toaderu Runcană, Ne- 
chitta llovanu, Ștefană Grigore Roșiu, Grigore Sasu, Con- 
drace Olariți, Ionă Goriție Seni, Zaharie Clapeu, Vasele 
Neamțu, Ciforă Neamțu, Grigore Bodiulă găfu, Ionă 
Popă Scrada, Nechita Mihalca, Vasele Burduhos Hauca, 
Vasele Tofeni senioră, Vasele Baltagu, Ștefană Baltagu, 
Petre Baltagu, Ionă Tironu, George Sarda, Pavelă Muthi, 
Iftade Muthi, Filipă Roșiu, Dumitru Suciu, Cononă Suciu, 
D. Flovanu, lacobă Doboca, Nicolae Doboca (prin Iacobă 
Țieran, can-toră și croitoră) Iosefă Irini, Andrei Bos- 
biciu, Vasile Tironă, Simionă Lupu, Vasile Aculă, Pan- 
lilimonă Bohai. Nicolai Tânjiu, Macedonă Burduhosu Dom
nița, Leonu Burduhosu Domnițacu, Todori Ionă, Va
sile Tofeni junior, Ștefană Seni alui Ionă (prin Teodoră 
Mureșiană), Iuonă Buzilă, Necita Bădiță, llie Mihalca, 
Tanasie Oleritzi, George Olariu, Iosefă Ciuta, Antonă 
Bajes, Ștefană Popă, lonă Scurtu, Macedonă Burduhosu, 
Grigore Suciu, Niculai Bosbiciu și Clementă Duboca m. p.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.»)

PESTA, 26 Februarie. — După cum spune 
„Pester Lloyd,“ în curendă voră reîncepe trac- 
tările pentru încheiarea convenției comerciale. 
Sosirea delegațiloru români se aștdptă imediată 
după încheiarea sesiunei estraordinare a delega- 
țiuniloru.

ROMA, 26 Februarie. — Cardinalulâ Jako- 
bini zace pe pat.ulu de mdrte.

Rectificare. In Nr. de eri ală fâiei nâstre, la 
articululă de fondă, șirulă 39 de susă, !n locă de: Ce- 
lebrulă bârbată de stată financiară, să se cetâscă: 
Celebrulă bârbată de stată francesu etc. — £r la «Foi
leton" colona 3, rendulă 15 de susă, în locă de «litere 
cirile“ să se citescă „litere civile“ (cirile amestecate cu 
latine).

Editoră: lacobă Muresianu.1
Redactoră responsabilă Dr. Anrel Mureșiann

râmase fărft limbă.» — .De aicea învățămă,* îmi spu
nea dascălulă — dâr pe legea mea nici astăZt nu sciu 
ce învâțămă și ori câtă mi-am dată silința ca sâ aflu 
învățătura acestei istorisiri, nu a fostă cu putința se a- 
jungă la vr’ună resultată. Cu tdte acestea sâ nu pună 
iubilulă cetitoră ceva în sarcina dascălului, Sandu căci 
elă bielulă șl-a făcută datoria.

Noi aveamă și măgară în scdlă.
Pe o tablă albă era scobită cu cuțitulu conturulă 

unui animală, pe care noi îlă numiamă măgară. Nu 
prea semăna a măgară, der asta nu împedecă de a’ml 
continua istorisirea.

AstăZl, nu ma' suntil măgari de lemnă în scolă. 
Și dacă nu mai suntă, asta este numai din pricina con
curenței.

Cine nu scia lecția pentru a treia oră, ducea mă- 
garulă de gâtă acasă, ca sâ vadă părinții, ca băefulă nu 
s’a purtată bine.

Era mare rușine lucrulă acesta.
Mi-aducu aminte, că odată băetulă unei văduve 

a dusă acasă măgarulă. Mamă-sa — ca pedagogă bună, 
fără sâ fi studiată undeva, — Z,se r,ului său, întocmai 
ca acea matronă care n’a lăsată pe fiu-său să între în 
fortăreță decâtă numai biruitorii: „Du-te mișelule, să nu 
îmi intri în curte cu măgarulă de gâtă!"

Copilulă n’a intrată. A eșită din curte și s’a li
pită cu capulă de stâlpulă porții și plângea, plângea de 
amărîtă ce era.

Să-lă fi văZută plângendă la stâlpulu porții pe bie- 
tulă băetă, te-ar ti apucată jalea.

Pe mamă-sa insă n’a apucat’o jalea. N’a dală lui 
Stănieă de mâncare la prânZă, s’a dusă nemâneată la 
scâlă. Deși, după pedagogia, ar fi trebuită să se bolnă- 
vescă băetulă, spună insă adevărată că n’a pățită nimică, 
der nici măgarulă de gâtă nu l’a mai purtată.

Odată totuși a fostă Sandu tirană.
N’a sciută nici unulă din clasă ală câtelea fecioră 

ală lui Iacobă a fostă losifă și de a<;eea a pusă măga
rulă de gâtă unui băetă, și pe noi pe toți ne-a legată 
cu sforă unii de alții și a pusă pe o potcă de băetă, 
care singură ea a sciută, să ne porte prin totă sătulă.

Asta a fostă barbariă. Asta nu i-o iertă.
Dascălulă Sandu n’a scrisă nici o carte. Nici prin 

minte nu i-a trecută vr’odală să scrie.
Elă avea idei sănălose și celă puțină mie ml-a ră

masă în minte și nu’lă voiu uita niciodată.
Nu a scrisă nici o carte, der și bine a făcută. A 

lăsată acestă lucru greu pe sâma altora, cari se simtă 
chemați în arta de a scrie.

* *
*

Suntă acuma vr’o câțl-va ani, am asistată la pe- 
dagogiulă din Viena la discursulă ce l’a ținută Dittes, 
când a fostă necesitată să părăsească conducerea acelui 
pedagogiu, și să se retragă. In acelă discursă a țăsută 
marele pedagogă multe învățături. Mi-aducă aminte, 
când a pronunțată cuvintele: «Cărțile mele nu suntă a- 
probate nici de ministeriu, nici de vr’ună consistoriu 
ore-care, și spună dreptă, că nici prin gftndă nu ml a 
trecută să-mi trimită scrierile mele spre aprobare. Am 
vădută eu multe cărți rele aprobate."

A mai esprimată elă și alte idei în privința inge
rinței guverneloră în instrucțiune, dâr acestea le lasă 
pentru altădată.

Vă mărturisescă sinceră că în acele momente, când 
marele pedagogă, dela înălțimea unde se afla, a rostită 
cuvintele că «a văZută elă multe cărți rele aprobate,* 
eu m’am cugetată la dascălulă mea, la neică Sandu, și 
am disă :

«Mulți învățători cu testimoniu de calificațiune pe
dagogică am văZută, der mărturisescă că nu plătescă 
câtă „dascalulă Sandu."

Așa a fostă dascălulă Sandu, DumneZeu să’lă ierte! 
Brașovă, Faură 1887.

I. C. Frunză.
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Ouraulă ia bur»a de Vlon»
■lin 24 Februariu st. n. 1887

Rentă de aură 5°/c . . . 97 25 
Rentă de hârtiă d°/0 . . 86 90 
Imprumutulă căilorO ferate

ungare........................  148 25
Amortisarea datoriei căi-

lorfi ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.25

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) ....------ I

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) . . . .114 50

Bonuri rurale ungare . . 103.80
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C3.80 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfl............................  103 00
Bonuri cu cl. de ^sortare 103.80 
Bonuri rurale transilvane 103 80

Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................ 99.50
Imprumutulă cu premiu

ung.................................. 118.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 120 40 
Renta de hărtiă austriacă 78 65 
Renta de arg. austr. . . 78 20
Renta de aură austr. . . 104 40 
Losurile din 1860 . . . 132.20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 847 —
Act. băncel de credită ung. 282.— 
Act. băncel de credită austr.275.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ................6 01
Napoleon-d’or! .... 10.11 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 70 
Londra 10 Livres sterlinge 128.—

Cursuîu p'eței Brașovii
din 28 Februariu st. n. 1887.

bancnote românesc! .... Cump. 8.41 Vând, 8.44

Argint românesc . . . > 8.38 • 8.40

Napoleon-d'orl .... 10 07 10 12

Lire turcescl.......................... . » 11.40 1 11.45

Imperiali.............................. . •» 10.40 10.45

Galbeni.................................. . » 5 95 9 6 02

Scrisurile fonc. «Albina» . » 101.— » 102.- -

Ruble RusescI..................... » 116.— • 117.—

Discontulă ... » 7—10°/9 pe ană

1 " Pischinger-Torte,
o tortă, care a câștigată înalta recu- 
noscință a Maiestății sale Reginei și 
care, nefiindfl întrecută în calitatea ei 
escelentă, a ajunsă a fi vestită pretutin
deni, se găsesce în fie-care di prospetă la 

Emil Porr, băcănia la steua 
roșia.

Depositulu principală: Oskar Pi- 
schinger, Viena, Brigittenau.

FARMACIA
J. PSERROFER

Viena, S înger stras se Nr. 15
la „goIdeile 11 Reiclisapfel“

Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite »Pilule uni-
• ’ ’ J- ---- -•> în faptă nu

,lă, la care nu ar fi probată în mii de cașuri efec- 
In cașurile cele mai cerbicăse, la cari multe alte me-

versale, merită cu totă dreptulă numirea din urmă, de ore ce 
esistă aprope nici o bolă, la care nu ar fi probată în mii de 
lulă loră miraculosă. L. --------  —
dicamente s’au întrebuințată înzadarO, s’a dobendită cu aceste pilule de ne
numărate ori și după ună scurtă timpă deplină însănătoșare. 1 cutioră cu 
15 pilule 21 cr., 1 sulă cu 6 cutiore 1 fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu 
rambursă 1 fl. 10 cr.

Trimițendu-se prețulă înainte costă cu espedarea francată 
1 sulă cu pilule 1 fl. 25 cr., 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl, 
40 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr., 10 suluri 
9 fl. 20 cr. (Mai puțin de ună sulă nu se păte trimite.

Au incursO o mulțime de scrisori, prin cari consumatorii acestoră 
pilule mulțămescă pentru redobândirea sănătății loră după cele mai diferite 
și grele bole. Ori-cine a făcută odată încercare, recomandă acestă medi
camentă mai departe.

Reproducemii aci câteva dintre multele scrisori 
de mulțâmitâ.

Lcongang, 15 Mai.
Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. producu 

adevărata minune, ele nu suntiî ca alte așa de multe 
medicamente recomandate, ci ele ajută întru adeverii 
aprope la tote bulele. Din pilulele, ce-am fostă co
mandată la Pascî, am împărțită cele mai multe la a- 
mici și cunoscut! și au folosită Ia toțî, chiar și persone 
de o etate mai mare și cu diferite bule și defecte nu 
dobenditu prin ele, deși nu perfectă sănătate, der to
tuși o îmbunătățire însemnată, .și voescu a urina cu 
întrebuințarea lorii. Te rog dar a-inî mai trimite încă 
5 suluri. Din parte-mi și dela toțî, cari amu avută 
deja norocirea prin pilulele I)-v. ne redobendi sănă
tatea cea mai cordială uiultemită.

Marii 11 Denii uger.

Bega Szt-Gyorgy 16 Februariu 1882.
Onorate Domnule 1 Nu V8 potu esprima în des 

ttilu cordiala mea niulțăinită pentru pilulele I)-v. de 
ore-ce pre lângă ajutoruhî lui D-deu. consărta mea 
care deja anî îndelungați au suferită de miserere, s’a 
vindecată prin pilulele I)-v., și cu tote că și acum 
trebue dm când în când se întrebuințeze din elo, to- 
țușî sănătatea ei s’ail îmbunătățită întru atâta, în eâiu

Balsam contra degerăturei de /. Pser- 
hofer. de mulțî ani recunoscută ca 
celă mai sigură remediu contra su- 
ferințeloră de degerăfură de Iotă 
felulă, precum și spre vindecarea 
raneloră învechite etc. 1 borcă- 
nelă 40 cr.

Balsam contra gușilorfl, remediu de 
încredere spre lecuirea umflături- 
loră la gâtă. 1 flaconă 40 cr.

Essența de vieță, (Picături de Praga) 
contra stomacului stricată, a mis- 
tuirei rele și greulățiloră de totă 
felulă, ună remediu de casă esce
lentă. 1 flaconă 20 cr.

Suculfl - Spitzwegerich, medicamentă 
de casă în genere cunoscută și es- 
celentă contra catarului, râgușelei 
și a tusei etc. 1 sticluță 50 cr.

Alifia americană contra rlieumatis- 
multti, celă mai bună medicamentă 
la tăte suferințele rheumatice, jun
ghiuri, Ischias (bolă de tremură), 
junghiu la urechi etc. 1 fl. 20 cr.

Lichioru din hurueui de Alpî dela 
W. 0. Bernhard. 1 butelia 2 fl. 
60 cr-, Va buteliă 1 fl. 40 cr.

Esență pentru ochi de Romershau-

K>

și atragă atențiunea, 
mirabilă de eltine se

sandru, o podăbă pentru fie-care salonă. 
neză noptea ca luna

unu cesnrnicu roinontoir. supratinii Argintfi-Xickel. de intorsă fără cheiă- 
cu mechanismu de Nickel adevărată, regulată, punctuală, cesornică nedis, 
tructibilu. arătândă secundele. Numai fl. 6-50, mai nainte a costată întreită.

pute se-șî vet)â (le tute ocupațiunilc ei cu vioiciune 
jnvenala. Acesta a mea mulțumită Ve rogft a o în
trebuința spre binele tuturora calorii cari suferii, și 
Ve rogu totodată, ca se-mî trimiteți <lîn nou 2 suluri 
pilule și 2 bucăți săpunii chinezesc. Cu deosebi 1a 
stimă siipusu Alois Xovak primu-grădluaru.

încolo unu

esornicu cu pendulă
aparatu pentru deșteptată și

■Si

Nr. 63/1887.

'ser-

Minunea vienesâ
pe leremulu indusLriei ele cesornice cu

Numai
costă la mine de

fl. 2.50
astătți

XX 
$ 
XX 
XX 
XX

escelentu, egulatu de sine luminătorii. cu
sgomotă, cu doue glonțe (funți) bronzate, pendulă și cele aparținetore’.

Aceste cesornice pompose și escelente surită montate in pervasurl X 
rotunde, frumosă colorate, imitândă lemnulu de nucă, de abanosă seu pali- 

---- ...---- Pentru tabla cu cifrele ce lumi- 
fără adausă de nici ună materială dau pentru

ÎO ani garanția
că aceste cesornice minunate, escelente și totuși ad- 
află singură numai ia mine bune și veritabile 

Afară de acestea dau cri
Numai

fi. 650
Trimiterea în provincia se face cu rambursa post., seu triuiițendu-se prețulu înainte prin 

Exporthaus Fekete, Uliren-Depot, 
Wien, V. Wehrsrasse Nr. 13 59.

XX 
XX \v
XX
XX 
X 
XX
XX
XX

Stimate Domnule! Presupune ndu, că tole me
dicamentele D-tale vorit fi așa de bune, ca renumi
ta t u b a 1 s a in u contra <1 e g e r a t u r i 1 o r u , care 
în familia mea a făcu tu unu sfirșitu grabnică la mai 
multe umflături de degerătură, m am dec șu pe lângă 
tută neîncrederea mea în așa numitele mijloce univer
sale de lecuire, a lua refugiulu la pilulile cnrățitore 
de sânge ale D-tale, ca prin ajutoruln acestora mic! 
globnlcțc se bombardezu la emorrhoidele, de cari su
feră de ani îndelungați. Nn esitezu de locu a Ve măr
turisi acum, că suferința mea învechită (lupe o între
buințare de 4 septemâm a încetată cu totală, și ca 
recomandă aceste pilule în cerculu cunoscințeloru inele 
cu celă mai mare zelu. Nu am ni mică în contră și 
decă vei face întrebuințare in publică de aceste ale 
inele șire, inse fără de subsemna rea mea.

Viena, 20 Februariu 1881.
Cu înaltă stimă

sen, 1 butelia 2 fl. 50 cr. */3 bu- 
leliă 1 11. 50 cr.

Pomadă <le Tanochiiiin de I. Pscr 
hofer, de unii șiră de ani recunos 
cută de medici ca cea mai bună 
dintre tote remediile pentru cres- 
cerea pârului. Ună borcană ele
ganții adjustată 2 fl.

Plastru universalii de prof. Steudel, 
la rane din lovitură și inpunsă, 
la loto felulă de bube rele și la 
nmflăturl învechite, ce se spargă 
periodicii la piciore, la degetă, la 
rănile și aprinderile de țițe și la 
multe alte suferințe de acestă soia, 
s’a probată de multe ori. 1 bur- 
cană 50 cr.

Sare universală de curățenia de A. 
1P. Bulrich. Ună remediu de casă 
escelentă contra tufuroră urmări- 
loru digestiunei stricate precum: 
durere de capă, amețelă, cârcei la 
stomachă, acreală în gâtă, sufe
rințe haemoroidale. constipațiune 
etc. 1 pachetă 1 fl.

Franzbranhvein 1 buteliă 60 cr. 
Prafft contra asudării picidrelorft, 1 

Cuțiă 50 cr.

2

1. sc. c. d.

Concursu la postulă de profesorii 
de musică și cântări.

Până în 25 Martie 1887 la 6 bre după ainecjl se primescă aici 
suplicele celoru ce voru voi a ocupa postulă de profesorii de musică și 
cântări la 
scolastică

1.

Medicamente Homeopatice de totiî felulu se află 
totd&ina gata.

Afară de preparatele aci numite se mal află tăie specialitățile far
maceutice indigene și streine, anunțate prin tote diarele austriace, și la casă, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla in deposilă, 
cerere cu promptitudine și câtă se pole de eflină.

Trimiterile prin poștă să efectuezi! iute, decă se tri
mite prețulu înainte, său cu rambursa.

Trimiț6ndu-se prețulu înainte, (mai bine prin man
data poștalii) este porto poștalii cu ninltii mai eftinn, 
decâtu la trimiteri cu rambursa. 4-12

se voră procura la

e
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$
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t 
a

institutele de învSțămentu din Năs&udu, susținute din fondulu 
centrală de aici, și anume:

Cu salarii de 800 fl. v. a. pe ană, cu dreptulă de înaintare 
după trei ani la 900 fl. v. a. și cu dreptă de pensiune și adause dece- 
nale după acestă salară ca la ceilalți profesori gimnasiali, decă va dovedi: 

a) că a absolvatu obiectele la vr’ună conservatoră de musică or- 
dinarminte și are practică cu succesă de trei ani, purtare nemaculată și 
capacitatea de a da instrucțiune în tote instrumentele obicinuite la or- 
chestru, precum și din cântare.

2. Cu 700 fl. pe ană salară la cei ce nu voră putd dovedi ca- 
lificațiune peplină ca sub 1.

3. Concurenții își voră arăta originea prin carte de boteză.
4. Cei ce voiă sci limba română și voră dovedi că potu pro

pune în ea, voră fi preferiți, ceilalți însă voră avă a dovedi că în 3 
ani o voru pute învăța așa ca se pătă propune.

5. Suplicele se voru adresa; la comisiunea aduiinistrăt.ăre de 
fondurile scolastice centrali districtuali în Năsăudu.

Din ședința comisiunei administrătăre de fondurile scolastice cen- 
districtuali.

Năsăudă, 2 Faură 1887.
Președintele:

Ionii Ciocanu.

trali

&

Secretarulu :
Ioneli im ti Mureșianu.

t a m:
18/£.

Tipografia ALEX1, Brașovă.

L â t
Besztercze, 1887

Br. Bânffy Dezsd, foispân.


