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Cum stârnii?
IV.

Brașovu, 16 (18) Decemvre 1887.

Trecemă printr’o mare crisă.
Nu numai naționalitatea nâstră, ci acum și 

cultura nâstră, resultatulu muncei și a lupteloră 
seculare ce le-au purtată strămoșii noștri, îngră- 
șindă acestă pămentîi cu suddrea și cu sângele 
lorii, suntu acji amenințate în gradulft celu mai 
supremii.

Nu mai este a<J> sigurii în esercițiulă fun- 
cțiunei sale nici unu învățătorii dela scdlele n6s- 
tre confesionale, susținute cu munca cruntă a 
țăranului românii, nu mai p6te lucra a<|I nici u- 
nulCi liniștită pentru realisarea chemărei sale 
sfinte, de a lăți cultura între fii poporului, căci 
asupra capului lui atârnă și sabia inspectorului 
școlară ungurescă, și a notarului, și a solgăbiră- 
ului, și a fișpanului, și a ministrului.

O neliniște .și nesiguranță, ne mai pomenită 
în istoria țârii nostre, a cuprinsă aijl cercurile 
nostre școlare și bisericesc!, căci nici însuși preo- 
tulfi nu’și mai pdte împlini neturburată oficială 
său, dedreee la tot.fi pasulu întâmpină necalcula
bila și neîmpăcata oposițiunc a celoră cui, în 
numele statului, voră se le îndrepte tdte după 
ideile loră fixe, ce privescă în ori-ce desvoltare 
și lucrare românâscă unu periculu pentru reali
sarea planului loră de maghiarisare.

Avemu și noi câteva școle secundare, în
ființate și susținute nu cu concursulă statului, 
deși destule milidne intră dela noi în visteria 
lui, ci înființate și susținute din averea ndstră. 
Ei bine, aceste puține șcdle au ajunsă să nu 
mai scie ce și cum să’ncâpă, numai să nu le 
pdtă găsi nodu în papură ministrulă Trefort cu 
organele sale.

Bieții dascăli îșl dau tdte silințele, ba mai 
învață acum și unguresce de când cu legile cele 
nouă „liberale,“ și cu tdte astea nu le succede 
a împăca pretensiunile nesfârșite ale celoră dela 
putere.

Nu-i mirare, că cei dela stăpânire nu se 
potă împăca cu nimică ce se face în șcdlele 
ndstre, din simpla causă, că una este chemarea 
dascăliloru români și cu totuliî alta este ceea ce 
pretindă ei dela dânșii.

Noi, ca și dăscălii noștri, suntemu de con
vingere, că institutele ndstre românesc! au înainte 
de tdte chemarea de a lăți cultura românâscă. 
La din contră, esistența loră n’ar ave nici ună 
înțelesu.

Cultura românâscă, ca ori și ce cultură na
țională, recere ca învățământulu să se facă în 
spirită românescu, în care se cuprinde înainte 
de tdte spiritulă limbei, ală istoriei, ală tradițiu- 
niioru și obiceiurilor^ naționale. O cultură ro- 
mânâscă fără acestă spirită nici că ne-amu pută 
închipui.

Ministrulă Trefort cu organele sale însă 
susținu morțișu, după cum ne dovedescă cu pri
sosință. că adi nu mai are locă în acesta stată 
o desvoltare culturală românâscă, ci că se pdte 
concede, deocamdată pănă la alte timpuri când 
voru dispuue de ună bugetă mai mare, numai 
o cultură maghiară cu limba română.

Numai așa putemu înțelege ordonanțele cu 
care mereu tună și fulgeră ministrulă Trefort 
asupra gimnasieloră nd.stre din tote părțile, ce- 
rendu dela dăscălii noștri că să vorbâscă româ- 
nesce, der să cugete și să simță unguresce, și 
amenințându institutele ndstre cu închidere, dâcă 
acești dăscăli români nu voru înțelege chemarea 
loră așa, ca să sucâscă și să schimosâscă limba 
și literatura ndstră națională, ba chiar să falsi
fice istoria, pentru ca să documenteze, că in
strucțiunea se face în spirită ungurescă.

In acelașă timpă li se cere și preoțiloru 
noștri să dovedâscă spirită ungurescă întrodu-

cându încetulu cu încetulă limba maghiară în 
administrația loră bisericâscă.

Tdte acestea se întâmplă în ijiua mare și 
noi pare că nu mai voimă să eșimă nici acum 
diu rolulă de a servi ca nicovală pentru cioca- 
nulu ungurescă.

Risboiu în timpii (le 6rnă?
F6ia specială militară austriacă „Armee und 

Marine Zeitung11 din Viena, vorbindă asupra si- 
tuațiunii cjice între altele:

,Ni se pare, că râsboiulă nu e de loeă așa de a- 
propială. curn să susține din multe părți. înainte de 
tdte nu credemă într'ună râsboiu de iarnă și anume din 
trei motive: Intăiu: nici Rusia nu e așa pregătită in 
guvernamentele occidentale, adecă în Polonia, Podoha și 
Wolhynia, încâtă să fiă in stare a forma imediată oș
tiri de invasiuue și a incepe cu ele operațiuni cu șanse 
de răușită in Galiția. Ală doilea: Natura teritoriului 
puțină cultivată in care s’aru face operațiunile, nu e fa
vorabilă mișcării unoră armate mai mari in timpulă de 
ărnă In țările Europei centrale și occidentale, bogată 
cultivate și străbătute de șosele minunate, suntă posibile 
campaniile di ernă și se potă esecuta. In Polonia, Po- 
dolia și Wolhynia nu se potf. esecuta bine nici reeu- 
nășteri și întreprinderi din partea unoră trupe mai mici. 
Este altceva insă de a opera cu oștiri, ce numără sute 
de inii de dineni, căci țera avăndă resurse neînsemnate 
aprovizionarea ar trebui să se facă de cătră secțiunile 
mobile de trenă. Tunuri și cară cu muniții, velrcole 
de trenă și bagagiu s’ar inomoli astfelă in zăpezi, în- 
câtă nu s’ar mai pute mișca din locă. Aceste împre
jurări elementare nefavorabile durează in ținuturile men
ționate pănă in Maiu, ba câte odată pănă in Iunie și 
împiedecă multă orl-ce operațiuni. Nu trebue să uitămă, 
că indată ce incepe să se topăscă zăpada, l6tă țâra e o 
mocirlă săptămâni de ineâtă Omenii siliți a bivuaca 
in câmpă se bolnăvescă, fie ei chiar cazaci, și se pierde 
multă materială. Ală treilea este ună obslacolă și con 
tigurațiunea terenului. La granița ruso galițiană se în
tindă colosale păduri și nemărginite mlaștine său baltă- 
riă. TOte acestea conslituescă o apărare pentru Gali
ția și de aceea n’avemă să luămă in seriosă amenință
rile rusesci, că Galiția orientală va fi inundată de ca
zaci. Pădurile și bălțile permită a se face mișcări de 
trupe mai mari numai pe niște linii înguste, pe cari va 
li in stare să ie apere și cavaleria nOstră, care de ase
menea șcie să călărăscă și să tragă cu pușca. E posi
bilă negreșită, ca unele sate depărtate și moșii se fiă vi- 
sitate de escadrone rusesci ișolate, dăr acesta nu pOte 
hotărî asupra mersului operațiuniloră celoră mari. Din 
tote acestea noi ne (ormămă părerea, că e bine, negre
șită, ca ministerulă de răsboiu ală monarchiei să ia tote 
precauțiunile necesare, ca să ne asigurămă contra unoră 
surprinderi rusesci, seu decă voră ajunge lucrurile la 
răsboiu, să putemă noi lua ofensiva, cu tote astea inse 
nu ne prea vine să credemă, că se va ajunge la o cam
pania de ernă.“

Situațtanea în Serbia.
Cu privire la situațiunea politică din Serbia, 

„Kolnisehe Zeitung“ comunică unele lucruri des
tulă de interesante. 6că ce-i comunică cores- 
pondentulă său din Viena :

Este sigură că curentulă rusescă, în ultimele săp
tămâni, a devenită mai pronunțată in Scupcină, proba
bilă prrn influința d-lui Persiani, ministrulă Rusiei Ia 
Belgradă. Radicalii au proiectată o adresă, pe care re
gele îndată ce a aurită despre ea, a trebuită să o res
pingă. Patru erau anume cererile, cari au provocată 
nemulțumirea regelui Milană:

Radicalii cereau ca Serbia să se supună Rusiei in 
sfera unităței slăvice și ca membru in familia popOre- 
loră slavice să urmeze o politică slavică. Ală doilea, 
cereau restabilirea deplină a constituțiunei bisericescl ca 
nonice, adecă înlăturarea tuluroră Iegiloră făcute pe lă- 
remulă bisericescă Ir. contra dorințeloră Rusiei, reche

marea fostului metropolită Mihailă etc. Ală treilea, ce
reau socolălă pentru Slivnița, pentru violările de consti- 
tuțiune, pentru delictele și crimele foștiloră miniștri și 
in specială cereau socoteală pentru administrațiunea fi
nanciară. In fine cereau grațiarea tuturora fugariloră 
șerbi.

După ce regele a cetită acesta proiectă de adresă, 
a scrisă imediată, pe la 12 ore nOplea, o scrisore ener
gică d-lui Ristici și în diua următdre d. Risticî s'a pusă 
pe lucru spre a converti pe deputății radicali, amenin- 
țândă că se va retrage seu va cere disolvarea Siupcinei.

Regele a pusă să li se spună deputațiloră că în 
discuțiunile Scupcinei potă să esprime tote dorințele lor, 
der nu într'o adresă care are să fiă primită de dănsulă. 
A costată insă multă timpă și multă bătaiă de capă 
pănă când țăranii groși la cefă (cspresiunea diarulni ger
mană) să părăsescă adresa loră și să se mulțumescă cu 
o simplă parafrasare a mesagiului.

La aceste puncte s’au referită și cuvintele 
aspre ce le-a adresată regele Milană deputațiloră 
|Scupcinei când ian îmânată râspunsulu la me
sagiu. Cu tdte astea nu se pdte nega, că cu
rentulă politică e cu totulu rusescă în Serbia.

Partea comică a situațiunei.
Cine-ar crede că pe frigulă acesta mare „Ellenzek" 

ar pută suferi de fierbințeli! Și cu tăte astea, așa este. 
In articululă de fondă din Nr. 291 schimbă furt» serios» 
charta Europei, luăndă ceva din Rusia și rămânândă nu
mai ca d lă Tisza să nuinescă doi fișpani: unulă la 
Chievă și altulă la Odessa, căci ătă ce scrie:

„Acolo e Curlanda, Estlanda, Lieflinda și Inger- 
manlanda — cu ună cuvântă teritoriulă litorală ală Ma- 
rei baltice, după niune și trecută teritoriu germană; ia
și-o acesta Germania împreună cu Petersburgulă. £r 
noi luămă țera pănă la țărmulă stâng al Dnieprului, pen
tru ca să avemă Chievulă ca fortăreță și Odessa ca 
portă de mare și pentru ca Rusulă să fiă împinsă ln- 
dărătă pănă ia Viteb-k și Smolensk. Așa trebue să se 
taiă ghiareie dela laba Rusului. Asta ar fi adevărată 
tăiătură capitală (operațiunea medicală numită „Kaiser- 
schnitt*)  a politicei secuiului nostru, căci cu acăsta amă 
scote o nouă Poloniă dm sînulă întunecată ală crimei 
veacurilor:! trecute.'

De altă parte nici Rușii nu se gândescă la mai 
puțină, deeâtă a pune guvernatOTă in Budapesta. Pos
tulă cousu ă rusă in Pesta, Gregor A. de Wolan, a scris 
o broșură întitulată- „Maghiarii și lupta națională In 
Ungaria,» alftiurându-i și o chartă rusă etnografică a re
gatului ungară. Broșura e vidată de autoritatea censu- 
rătere din Petersburgă.

După o scurtă schiță politică-istorică asupra Un
gariei și popore'oră sale, antorulă arată ce se va în
tâmpla și trebue se se intemp'.e peste curândă ori mai 
târziu eu Ungaria și cu Maghiarii, și ajunge la conelu- 
siunea, că Maghiarii voră fi înăbușiți și nimiciți de Sla
vii Austro-Uogariei, voră ajunge sub dominațiunea rusă 
și astfelă voră înceta d’a esista ca națiune. Rusia, 4'ce 
aulorulă, nu va renunța la Slavi. Rusia folosesce deja 
Slaviloră prin aceea că ea esistă. Rusia căutândă sâ fiă 
tare și puternică, iși vi împlini chemarea sa in lumea 
slavă. Slavii nu voră peri, decă-și voră Inter e privi
rile spie Rusia și voră cere sprijinulă ei. In urmă ex- 
consululo rusă recomandă Slaviloră austro-ungari, și în 
prima liniă Cehiloră, Serbiloră și Croațiloră d’a fi uniți 
intre sine, pentru ca atunci, când Rusia Iși va scbte sa
bia pentru liberarea loră, sâ stea ca ună singură omă 
și sâ se arunce asupra inimiciloră Rusiei pentru ca să-i 
strivescă. Exconsululă rusă a si proiectată o chartă 
rusă a Ungariei, pe care in locă de: Budapesta e nu
mele Budin, In locă de Pojuuă e Bratislav, in locă de 
Altenburg e Stanjje Gradij, în locă de Alb- regală e 
Slolnij Belyrad, in locă de Cincl-Biseriel e Peciuckvo, în 
locă de Mișcolță e Mișkovetz, in locă de Oradea-mare 
e Velikij Varadin, în locă de Ungvar e Ușgorod. în 
locă de Erlau e Jage.r ș. a.
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SOIRILE PILEI.
Se telegrafiază din Viena 4lftr;i'ui ,>Le Solei!," că 

e temere de o insureețiune generală în Polonia rusescă. 
Mă«url generale au foștii luate, tdte căile terate au pri- 
mitil ordină de a se tine gata pentru transport ulă de 
trupe numărâse. — Nn cumva ună pretextă pentru mo- 
bilisarea pe față a armatei ruse?

— x—
Cu ocaaiunea cererei unui credită pentru scopuri 

militare, d-lă Cogălniceanu va ține, se dice, o vorbire 
asupra politicei esterne a României.

—x—
In arsenalulu română se lucreză <-u o activitate 

deosebită. Numărulă Iu râtoriloră s’a duplicată.
—x—

La propunerea ministrului ungurescă Tisza, br. Al- 
bert Rothschild a fostă declarată «vrednică de C.urte." 
Propunerea a făcut’o ministrulă ungurescă „recunoscăndă 
meritele lui Rothschild pentru ridicarea creditului statului 
ungară». — Tristă credită, cănd guvernulă însuți nu e 
tn stare a-10 ridica.

Ca să nu încheia anulă liră păcate, preoții gr. or. 
Fosili*  Barba din Geoagiulă de susă și George Morușca 

din Muntori au prim ă, pentru serviciile aduse maghia
rismului, răsplată dela ministrulă ungurescă Trefort, celă 
dintăiu 50 fl., celă de-aiă doilea 40 fl.

—x—
Ministrulă ungurescă de agricultură, industria și 

comerță a concesă, ca in comuna HususUu, comit. Târ
nava mică, să -se țină in fiecare MercurI tergă de săp
tămână.

—x—
Recitatorulă Staufen va ține in Brașovă o prele- 

gere, in sala dela Nr. 1, in ț(iua de 2 Ianuarie. In nu- 
mărulă viitorii vomă da amărunte.

— x—
Calea ferată Hașfaleu-Oderheiu e terminată ți la 

20 Ianuarie se va preda coinunicațiunei. In anulă viitorf 
se va începe și construirea liniei Odărheia-Cic-Sereda- 
S. St.-MiclâușO.

—x—
.România» află, că ministrulă română de răsboiu 

a hotârftă înființarea unui depositii de arme, mnnițiune 
ți promisiuni tn Tulcea orî în Constanța.

—x—
Polonii de frunte aflători in România au fostă in

vitați a lua parte la marea adunare ce o voră țină in 
Viena. Polonii fruntași din tdte părțde Europei, spre a 
lua hotâriri in vederea evenimentelor:'! ce se desfășură.

—x—
Qiarulă .Brăila" anunță urmâtârele : Compania 

austriacă Danubiană a in elată cursulă vaporelorft. Totă 
ce aparține companiei: șlepuri, ar<hve et". se retragă 
la Orșova; s’a lăsată numai vaporuhl .R id*»țki«  ce faca 
cursulă între Galați-Brâila.

—x—
Universitățile ritsescî din Cliarkov, Odesa și Kazan 

s’au închisă din causa onoră demonstrițiunl înscenate 
de studențl, cari stâruescă a se schimba regulamentulă 
universitară.

—x—
In cursulă săptămanei viitore va sosi in România 

ultimulă transportă de cai, ce au lostă cumpărați în 
Rusia pentru armata română.

Incunosciințare.
Din incidentnlu jubileului de 50 de ani alu 

„ Gazetei Transilvaniei * eonstituindu-sc aici în 
Brașovă unu eoniitetu pentru araugiarea acestei 
serbări în sera de 31 Decenivre 1887 și în diua 
de 1 Ianuarie 1888 stilu vecliiu, se aduce acesta 
la cunoscință publicului românii eu invitare de 
a lua parte la acesta serbare.

Acei onorați Domni, cari voicscu se ia parte 
la acesta serbare, suntu rugați s6 binevoiascii a 
încunosciința pe subscrisulu președinte alu comi
tetului arangiatorii până in 26 Decenivre 1881 
st. v., spre a se pute lua disposițiile necesare.*)  

Bra.șovii, în 14 Decemvre 1887.
Vasile Voina, 

președinte.

Titluri pentru uicrite.
(Fine).

La acestă conglomerațiune de cuvinte, făcută în 
formă de sentință, trebui se tacă și apelă (recursă) pre
cum urmeză.-

Nr. 173/87. Onorată oficiu viceșpanală! In înțe- 
lesulă ordinațiunei cercul-ire a înaltului Ministru reg. ung. 
de apărare a patriei d to 6 Decemvre 1886 Nr. 51,051. 
estrasele matricalare despre tinerii născuți în 1868 și 
1869 la titnpă le-am trimisă oficiului competinte sub 
Nrii 6, 11, 144 a, 144 b. Prin acâsta prescriseloră le- 
giloră și datorinței mele făcuiu destulă incâtă dela ori
care altă datorință în causa acesta mă simtă absolvată.

Insă spre cea mai mare a mea surprindere în 7 a 
lunei și a. c. primescă o scrisăre sub Nr. 526 mii. dela 
pretorele supremă ală cercului Baiei mari, pe care ună 
cive cultă ală patriei, cunoscătoră și stimătoră de legi 
nu este in stare a afla espresiunl, ca să o potă con
damna după merită, der tn care s’a adusă spre ingreu- 
narea mea in formă de hotărîre o așa pedăpsă. în con
tra careia cu ondre trebue să susternă acestă apelă ; nu 
pentru că m'așă teme că va ave atâta îndrăznelă să 
tenteze eseeutarea pedepsei urnită fără dreptă și lege, 
ci pentru ca se vină la cunoscință foruriloră mai inalte, 
la ce despotismă asiatică suntemă supuși noi preoții gr. 
cat. chiar în mijloculă Implinirei datorinței nostre ofi- 
ciose, — că dăeă în patria năstră. încă n’a perită sirn- 
țulă de dreptu și respectulă legei, să se dea medicină 
suficientă contra asemeneloră abusuri.

Anume articululă de lege XLIV din 1868 § 14 con
ține acestea: „Comunele eolesiastice după placă iși ho
tărască limbi pentru louducerea matriculeloră." Prin 
urmare acestă parochiă gr. cat. română și acestă oficiu 
preoțescă are dreptă legală a se folosi de imba română 
in conducerea niatriculeloră.

Eră cu privire ia estrasele matricularl suntu în vi- 
gore prea înaltele ordinațiuni Regale, cari au vaiore șt 
putere legală.

1. „Con iu :ăforii matriculeloră suntă datori a con 
duce matriculele fidelă, și a-’e păstra cu grije. Suntu 
opriți de a estrada cărțile originale, suntă insă îndatorați, 
dăcâ cineva are lipsă de datele din acelea, a estrada es- 
trase provei),de cu sigila și cu subscrierea propria.» (Or- 
dinațiune Regală din 1769, 29 Dec. Nr. 33.)

2. «Suntă opriți a se abate la estradarea e-trase 
loră dela cuvintele matriculei, nu este permisă a escrie 
numele propriu seu celelalte rubrici în altă limbă decâtu 
în care s’au introdusă*.  (Ordin. Reg. din 1771 Nr. 2629).

Din aceste se vede apriată și limpede că eu, con
formă legiloră sancționate ale statului, am purcesă le
gală ; precum e clară și aceea, că scrisărea amintită a pre- 
torelui supremă nu se păte de locă referi la procedarea 
mea. Fără voiă îmi vine in minte acela cugetă că la 
asemenea procedură fără dreptă și lege dâră numai eom- 
putândă la iertarea oficieloră mai înalte o potă ei co-

*) Celelalte diare române simtă rugate să binevo- 
eseă a reproduce acestă incunosciințare. V. V.

mite; ce Insă a presupune nu’mi concede simțulă de 
dreptate. Ga insă acăstă încredere scandalâsă odată și 
pentru totdeuna se i-se frângă, îmi țină de datorință a 
insinua casulă In formă de apelă și a ruga cn onora 
pre Spect. oficiu vi eșpanală, ca scrisorea amintită a 
pretorelui supremă, poreclită hotărire, să se îndure a o ni
mici, și totodată pre amintitulă pretorc supremă să-lă 
admoniațl esemplară, ca sC se rețină pe viitoră dela ase
menea purcederl despotice și ilegali; ar fi timpulă să se 
deștepte odată la aceea consciință, că trăiesce in țâră 
constituțională.

Tfiu ții de susă, 7 Decemvre 1887.
Ionă Costinu, preotă gr. cat.

Prin asemenea șicane și călcări de legi ară voi 
contrarii noștri să facă a înceta esistința limbei năstre 
române. Precum inse arborii nu crescă până la ceru, 
așa nici dorința loră nu pote să fiă ajunsă. Soerate a 
disă: «Dintre tote bălele cea mai infamă este nedrep- 
ta'ea", și cine o tace acesta pecătuesce, er pâcatulă nu 
pote rămâne uepedepsilă. Și când prin fărădelegi se 
tinde a știrbi seu chiară nimi :i drepturile nostre asigu
rate prin legi, ce avemă de-a tace? Li acăsta ne învață 
lunius ijicendă: «Cu atâta suntemă datori antecesoriloră 
noștri, ca drepturile ce ni le-au lăsată ca ereditate se 
le păstrămă neștirbite, față cu posteritatea avemă dato
rință ca celă mai scumpă lesaură să nu-lă lăsămă a 
li se răpi-. Nici mai multă, nici mai puțină să facemă 
adi decâ'ă atâta, și dalorința ni-o înplinimă.

O scurtă privire
paste viița și faptele Teologiloril români centrali.

Dăcă este de interesă publică a se sci și a se 
scrie isioriculă unei parochii său ală unui sătuleță sim
plu. cu atâiu mai tare — credă eu — c-ă nu pâte fi 
indiferentă pentru publiculă românescă istoria unei fa
cultăți ca cea teologică, unde in percursă de i)ecl de ani 
să cultivă și se crescă sule de odrasle române, cari de
odată cu pasulă ce-lă facă în vieța practică, vrendă ne- 
vrăndă, iau asupră șl respunderea pentru viitorulă, fe
ricirea și prosperitatea poporului din ală cărui șină au 
eșitu. Junimea este ună factoră însemnată ală unei 
națiuni. Numai acelă popotă, numai acea națiune Iși 
pâte da semă cu acurâteță despre progresulă seu regre- 
sulă său, care eu atențiune ține contă de vieța intelec
tuală și literară a tuturora factoiiloră săi. De aceea ar 
fi bine și recomandabilă să o facă acesta și ceilalți frați 
dela celelalte facultăți d;n patria, ori din slreinătate, er 
pe colegii și pe antecesorii mei — cari sunlă în viețâ 
— ii rogă să completeze la rendulă loră acestă schiță 
fugitivă a mea, căd ea isvoră la densa nu-mi servesce 
nici Aeschine eu splendorea lui, nici Lysia cu puritatea 
sa, nici Isocrate cu suavitatea. — Demosthene a picurat 
numai din puterea argumenteloră sale și Periele a lăsată 
o schinteiă din fulgerile sale in «Memorialele» Teologilor 
români centrali: Aceste „Memoriale*  incâtă sumă com
plete, Statutele Societății literare bisericesc! a teologiloră 
români centrali și esperiența propria de 4 an! suntă dăr 
isvârele scrierii de față.

In consonanță cu aceste isvoră viăța și faptele teo
logiloră rom. centr. se potă împărți In 3 periâde :

Beriodulă I. 1852—1861 cuprinde desvoltarea. 
Periodulă II. 1861 —1873 înflorirea.
Periodul1! III. 1873 până astădi anii de agoniă 

p.mtru swxdetatea ce înfloria atătă de frumosă la S. Bar
bara in Viena.

Insoțesce-mă acuma, iubite lec'ore, cu sufletulă tău 
In tâmpă de o oră in seminariulă dela S. Barbara din 
Viena și în Seminariulă centrală din Pesta, ca să pe- 
trecemă împreună aceste periâde. E adevărată că aci 
nu vei intelni eroi ca in romanele sensaționale, ci nisce 
nisuințe nobile, nisce simpli pionerl si luptători pentru 
cultura limbei tale străbune, deși cei mai inulți i-au ju
decată și-f judecă de «iesuiți" in sensă profană, — dăr 
.vota non numerantur sed ponderantur," desehifinîtă unde 
faptele vorbeseă.

(6) FOILETON U.

— E |>» p <■ ă -

Aici este Iribunalnlă, aici ședă judecătorii, 
Au venită și din provincii aici to.I diregăfo’ii, 
Ostașii și cu gendarmii toți imbrâcali in paradă. 
Cu săbii și baionete și se preumblă pe stradă, 

615. Eră de pe edificii, de pe rasele private,
Fâlfăe steaguri in aeră diverse nenumărate.
Pe păreți suspindă imagini și insemne de onore, 
Se vede că țera are strălucită sărbltâre.
Și casa comitatensă, ală justiției paiață, 

620. De mulțimea imposanlă este chiar asediată.
Stau fățișă față in față două tabere contraie, 
Intre ambele domnesce turbată înverșunare. 
Ambele au steaguri multe ce le fâlfăe in văntă, 
Și ambele se încârdă multă mai tare ca de răndă. 

625. Și totă strigă «să trâiescă !“ cu ună tonă asurtjitoră, 
Ferestrile din cetate zăngănescă de toiuiă loră. 
Dughenele suntă închise .și sodalii mari și mici, 
Domne, servitâre, doice cu prunci cu totă vină aici. 
Vină din pofta de privire, vină din pofta curiosă, 

640. pău merită să-o veijă, scena este grandiosă.

Taberile-să numerose, der se mărescă și mii tare, 
Din orl-ce direcțiune vină cete la votisare, 
Vină șt se alătureză cătră taberile loră, 
Și cetele sunlă primite cu ună mare cioroboră.

635. Taberile sunlă cuprinse de o beția ferbinte, 
Una-i betă de rachiă, er alta de simțăminte.... 
Cei din tabăra domnescă amenință desperați, 
Din tabăra națiunei răspundă forte indignați, 
Și se uită cu durere li cei câțiva rătăciți,

640. Frați ce și-au văndută ei dreptulă, și le strigă: 
[„prăpădiți!"

Gendarmulă cu baioneta unuia dintre plebei 
’l trage una și bună, incâtă vede totă scinlei, 
Pentru ce turbură pacea prin vorbe vătămătâre. 
Se nasce acuma însă disordine ’ngrozitâre.

645. Taberile amendoue se simțescă rău ofensate,
Se încaeră iu luptă cu asalte desperate, 
înjură și amenință, se lovescă, se smulgă de pără, 
Așa domnii ca și proștii, și nu șeii in adevără, 
Cari suntă începător i. care-i partea atacată...

650. Ambe'e începă asaltulă și se apără deodată 
Care parte-i dominată de furia, mai cumplită? 
In care parte domnesce mânia mai cătrănită? 
Cine să mai pâtă spune? Ei suntă clae pe gră- 

[madă.
Atunci ostașii, gendarmii Iși uită de a loră paradă,

655. Mergă și ei din datorință și lupta o controlăză. 
Confusia, vălmășela însă se accelereză. 
Ostașii eu baioneta și cu sabia lovescă,
Dăr nu sein cari-să de vină, însă bine nimerescă... 
Lovitura loră, vecjl bine, preste cei deasupra sună, 

660. Der nici cei ce stau sub ceia nu au o sârte mai 
[bună,

Că ei portă o povară mișcălâre, grea pe spate. 
Ostașii și cu gendarmii nu mai potă face dreptate, 
De iau pre unulă din luptă, mai vină doi în lo- 

[culă lui.
0! câtă este de cumplită furia poporului!

665. Vine insă din departe de ostași o companiă, 
Și ei încungiură lupta mergendă la grămada viă. 
Câte unulă din grămadă pe toți pe rendă fi ridică, 
Dându-le cu baioneta lovitură nu pră mică, 
Și au câte-o suvenire dintre actori fiă-care.

670. Der primit’au și gendarmii lovituri și sgăriare. 
Gendarmulă cu baioneta, care a dată lovitura, 
Bagă vina că țăranii de ce nu și-au ținută gura.... 
Ordinea-i restabilită, se incepe votisarea, 
Curiositate mare cuprinde tâtă suflarea.

675. Să mergemă și noi la urnă, colo’n sala cea fru-
[mâsă: 

Domnii ședă la mesa verde cu o față seriâsă, 
Ședința o controleză și ei strîngă voturi în urnă,
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1.
Periodulu primii alil dezvoltării. 

1852—1861.
După evenimentele, cari in 1848—49 încinseră mai 

intregă Europa cu flacăra revoluțiunii s’a înființată in 
Viena Scnunariulă greco-calolii ti centrală de S. Barbara. 
In acesta seminară îndată la începută în anulă 1852—3 
întâlnimă 12 tineri Români: 8 d-.:)a Blașiu, 3 d-la Ora
dea mare și unulti dela Muncaciu. In sinulă acestora 
juni să născu ideea norocită de a înființa o bibliotecă 
română, privindu-o pe a eea de eelă mai adequalO mij
locii spre a rădica greutatea, ce simțeau cu toții intru 
procurarea productelor^ literaturei române. Aducendu-se 
acestă luam la cunoștința Rectorului prov. de atunci și 
parocnă la S. Barbara Litwmovicy, spună, că și-ar ti 
respicatft și den-rolă tineriloră dorința, cumcă pătrunsă 
de importanța unei biblioteci pentru institut 0 are de cu
getă să se roge de minL-teră in numele tineriloră pen
tru înființarea linei astfelă de biblioteci.

Propunerea bibliotecei române fu salutată și îm
brățișată de tinerii români cu acelă focă, ce întâmplări 
ca cele din '848 lasă în inimi.... de aceea și învinseră
ei cu bravură tâte pedeeile ivite încă în lăgănulă acestei 
întreprinderi salutare.

Așa se făcu inaepiHiilă în t6mna anului 1852 ofe- 
rindă, care-și după putere, odată pentru tofdeuna câte 
unulti 3 (1. v. a. și indatorindu-se a contribui fiă-care 
pe lună câte 20 er, dela Oetomvre 1852 încependă. La 
aces'e contribuie! se adause 5 fl. v. a. dela v.-rectorulă 
[os Sembratovicy. Acesta e micuțulă sîmbure din care 
intre mâni darnice s’a desvoltată și înființată biblioteca, 
acelă tesaură pentru teologii români centrali, care și 
pănă astăcjl nu o oră dulce le-a câștigată și le câștigă. 
Și fiind-că tdtă însoțirea pentru ajungerea vre unui scopă 
trebue să se conducă de unele regu'e ce se vădă, că 
cond'ționeză sosirea la dorita țintă, s’a însărcinată o co- 
misiune de doi inși cu compunerea unoră statute. Con
ferința adoptă preamblulă er țș§ ii se desbătură și com- 
puseră in mai multe conferințe. Aprobarea loră însă 
din partea superioratului 6eminarială, se amână de pe o 
di pe alta. O împrejurare acăsta, care a inlluințată 
fn modă impedeeatoră asupra bibliotecei.

Abia In a. 1856 adunându-se episcopii monar hici 
la conferința in causa concordatului, se subșternură sta
tutele și Escelenției Sale Metropolitului Alesnndru Sterca- 
Șnluțiu, care oferi cu aceea o asiune opulă despre limba 
Bulgarilorfi de Miklosich, intitulată ,,Die Spra he der Bul- 
garen in Stebetiburgcn" — prin superioratulă seminarială 
de atunci. Supei loralulă, încă prin aprobarea sa, con- 
cese bibliotecei tăte cărțile române, ca și Rutsniloră. că
rora spre a le da impulsă să formeze o bibliotecă ru 
lenescă, le dărui cele rutenesci, ce s’au primită ți s’ar 
primi dela polițiă, căci deocamdată numai atâta putu su- 
perioratulă câștiga prin ună recursă ală său. Atunci 
se iroulți biblioteca eu volume ca la 70.

Intr’aceea junimea cu tăte pedeeile nu lipsi a se 
constitui și a-și urma lucrările sale în sunetulă statuteloră 
încă neaprobate incepândă din a. 1852 când îșl alese din 
sînulă său ună birou pe durata unui ană pentru condu
cerea agendeloră bibliotecei constâtăiore din ună preșe
dinte, casară, bibliotecară și notară. Astîelă la capătulă 
anului scolastică 1859/60 se aflau în cassa bibliotecei 
bani 282 fl. 84 cr. și cărți 316 volume atâtă din con- 
tribuirile ordinare, câtă și din oferte’e binefăcătorilor^. 
Dintre binefăcători putemă aminti pe Constantină Hor- 
muzachi, cui este a i se mulțămi publicarea ,,Cronicei lui 
Șincai" și „Istoria Romăniloră, de Lauriană; pe Maio- 
rescu, înavuțindă intre altele bublioteca cu mai multe 
foi periodice; pe Cipariu dăruindă bibliotecei iote opurile 
ce le-a publicată; pe Lauriană; G. Sionă; Rusă; Mi- 
hali; George Chițiu, redacloră la •Oltuiă" în Craiova; 
Dionă Marțiană, dereg. in România; N. Banciu Or. de 
Medicină și chirurgia ; Ioane Stoiană asemenea; Gavrilă 
Popă prof. în Blașiu; Mureșianu; Barbu; N. Sbîera; 
Moise Sora Novaculă. parochă in Bozinta mare; Georgiu 
din Romuli lângă Nâsăudă, snpreloeotenentc, și lonașiu 
Jura, nobilă din Marmația, — dărniciei cărora suntă a 
se mulțămi mai multe cărți din bibliotecă și alte ajutăre 
in bani.

Precum s’a atinsă mai susă, statutele nefiindă încă

aprobate esistența bibliotecei fluctua în nesiguranță viitoru
lui, junimea insă înainta și lucra mereu ineepândă mai 
ânteiu cu publicarea unoră arliculf sciențifici în foile pe
riodice de atunci, er prin anii 1857—8—9 și 60 des
chiseră foile domestice ,,l,)iorela" și ..Armonia."

Acesta e scurta descriere a intervalului dela 1852 
—1860 inclusive pe câtă s’a putută după multele fapte 
împlinite der puține scrise despre starea bibliotecei nu 
deplină oiganisate. Observămă la capătulă acestui pe
rindă, cumcă numărulă „teologiloră centrali români" pănă 
la anulă 1855/6 nu s’a urcată peste 11; er dela anulă 
1856/7 numărulă loră e aprdpe constantă de 15 inși.

/Va urma.)

MulțămitA. pnblicâ.
Brașovă, 16 (28) Decemvre 1887.

Pentru ajutorarea întreținerei ia studiu a studen
tului de classa a Vl-a gimnasială Ioană Brânda, dela 
gimnasiulă română din Brașovă, d-na Maria Popea a 
bine-voită a întreprinde o colectă în locă, primindă în 
scopulă acesta următorele sume:

Dela onoratele domne: Maria Diamandi Manole 10 
fl, Hareti Stănescu 5 fl., Octavia Stănescu 5 fl., Elena 
Agopă Popoviciu 5 fl., Vilma G. Popă 3 fl., Agnes Du- 
șoiu 3 fl., Maria de Prunculă 2 fl., Hareti Nemeș 2 fl., 
Maria Steriu 2 fl., Maria I. Munteanu 2 fl., Elena St. 
Soliră 2 fl., N. N. 1 II., N. N. 1 fl., N. N. 1 6. N. N. 
1 fl., N. N. 1 fl — Suma 46 fl. v. a.

Pentru acestă ajutoră binevenită se aduce pe acestă 
cale mulțâmită publică alâiă domnei colectante Maria 
Popea, câtă și tuturoră celorlalte marinimdse con- 
fribuente

Dare de seuiâ și muițăiuitA publică.
(Urmare din Nrii 176—184 și 222 -225 ai >Gaz. Trans.)

Comitetulă de ajutorare, constituita la 24 Aprilie 
a. c. st. n. în comuna Galați de lângă FăgărașO, în țera 
Oltului, spre a aduna ajutore în favorea celoră nenoro
ciți prin focă din acăstâ comună, dupâ ce mei pre urmă 
a mai primită ajutore din partea marinimoșiioră contri- 
buenți, își continuă darea sa de seami începută in Nrii 
17?.—184 și continuată in Nrii 222—225 din „Gazeta 
Transilvaniei" mai departe, și arată că au mai incursă 
ajutore:

32. Dela 0. D. Moise Derlogea, notară cerc.uală 
in Rodbavu 4 fl. 70 cr. v. a., colectați dela d-nii: Moise 
Dârlogea, notară cercualîi în Rodbavă 1 fl. 50 cr. Ioană 
Mihu, parochă gr. or. în Gaiboră 50 cr., Ioană loanta, 
parochă gr. or. in Boholțiu 40 cr.. Moise Gândea, pa
rochă gr. cat. în Gaiboră 1 măsură da bucate. George 
Bonea, parochă gr. or. în Rodbavă 20 cr., Ioană Slingu, 
primară fn Calboră 1 măsură de bucate, Ioană Popă, 
colectoră in Gaiboră 1 măsură de bucate, Filaret Daișo 
rennu, invățatoră gr or. în Boholță 10 cr., Ioană Stroilă 
casară in Calboră * */ a măsură de bucate și Vasiliu Nea- 
goie, provisoră îd Calboră ’/, măsură de bucate. Buca
tele s’au vendetă cu 2 fl. și cu 2 fl. 70 cr. v. a.; pri
miți in bani gata s’a făcută suma de 4 fl. 70 cr. v. a.

33. Dela O. D. Alecsiu Frateșiu. învfițătoră la 
șcOla capitală din Satulungă țSăcele), 14 fl. 27 cr. v. a. 
colectați dela d-nii: Victoră Popea, parochă gr. or. în 
Satulungă 1 fl, Alexiu Verzea, paro hă gr. or, în Salu- 
lungă 1 fl., Ioană Dorea, înv. și directoră in Satulungă 
1 fl., Alexiu Frateșiu, înv. in Satulungă 50 cr., Ioană 
Bodeană, comerciantă i.n Satulungă 40 cr., Domețiu Do- 
gariu, înv. și dreetoră în Satulungă 30 cr., Nicolau Bâr
sană, înv. în Satulungă 20 cr, Georgiu Fulea. înv. in 
Satulungă 20 cr. Prin discă dela biserica „Sfintei Ador
miri» din Satulungă 1 fl. 22 cr., Georgiu Urdea, paroeh 
gr. or. în Cernatu 1 fl., prin discă dela biserica ,vechia» 
din Cernată 2 fl. 14 cr., N. N. 1 fl., Nicolau Băzărea, 
comerciantă in Turcheșă 50 cr. Prin discă dela biserica 
.vechia" din Turcheșă 1 fl. 81 cr., Radu Odoră, comer
ciante în Turcheșă 1 fl., N. N. 50 cr Anastasia Bâr
sană, invâțătoră in Turehieșu 30 cr. și Petru Debit, în
vățătură In Turchieșă 20 cr. Suma 14 fi. 27 cr.

Pentru care osteoâlă capâtă grasă diurnă.
Vină țăranii și voteză după cum îi ia credința, 

680. Er unii venindă la urnă și mustrându’i conștiința,
Deși ei deja trecuse in tabâra domnilorO,
Acuma cu fotă curagiulu au votată pentru po 

[porii....
Și vgcjândă acesta domnii își cjiseră în mâniă :
„Ei! der nu e prostă poporulă, ci e plină de vi 

[cleniă, 
685. ,Ved> când are-ocasiune și elă te trage pe sforă.

„Nu meriți nici o cruțare, nu meriți, urită 
[ cioră ! •.

Vine ună țerană de față și cu puțină sfielă, 
Gu multă naivitate se uită in giură prin sală...
• Spune, cine să trăiâscă?" președintele 1Q in- 

[trăbă.
690. Țăranulfl in voiă bună... avândă memoria slabă:

»Să frăiescă domnulQ... . care.... numele i-j’am(i
[uitată,

„Scii care ne-a dată parale, de bău'a și de 
[mâncată!*

Președintele se scolă și ii rade o palmă sfântă, 
Câtă ochii îi scinleeză și urechile ii cântă. 

695. »Dâr răspunde la’ntrebare, dobitocă mare ce ești,
„Gă noi n’am venită aicea, ca să ascultămă po- 

[veștl...

Sumele de sub punctele 32 și 33 a dârei acesteia 
de samă, cari facă la olaltă 18 fl. 97 cr. v. a. s’au îm

părțită ceforă mai nenorociți incendiațl din Galați în 
18 Decemvre a. c. st. n.

Peste totă la acestă comitetă de ajutorare s’a adu
nată și împărțită pănă acuma urmă'ărele sume de bani.-

a) 400 fl. 80 cr. v. a. impărțiți incendiațiloră la 
10 Maiu a. c. st. n.

b) 126 fl. 61 cr. v. a impărțiți incendiațiloră la 5 
Iunie a. c. st. n.

c) 125 fl 87 cr. v. a. îtnpărțițl incendiațiloră la 11 
Septemvre a. c. st. n. și

d) 18 fl. 97 cr. v. a impărțiți incendiațiloră la 18 
Decemvre a. c. st. n.

La olaltă dâr s’a adunată și împărțită suma de 671 
fl. 25 cr. val. aust. ce de sigu’ă a contribuită multă la 
alinarea suferințelor^ celoră 580 de suflete lipsite.

Le mulțămimă deci din inimă onorațiloră domni 
eolectanțl și generoșiloră contribuențl in numele celoră 
incendiațl și mai departe orl-ce ajutăre ce voră mai în- 
curge și după acesta in favorulă nenorocițiloră din aceită 
comună.

Galați, 24 Decemvre 1887 st. n.
Ionii Turcu, preș. Nicolau Aronu, secret, comit, de ajut.

Mulțâmită publică. Subscrisulă, in numele comu
nei bisericesc! gr. cat. a Springului, cu inima plină de 
bucuriă facă cunoscută că cu datulă de 6 (18) Decem
vre a. c. sânta nostră Biserică a primită ca dară ună 
potiră, discă și steua -— fote de argintă de China ob- 
duse cu aură, — dela marinimosulă domnă Constantină 
de Colbazi și onorabda-i soțiă, cari vetjendă lipsa ma
terială in care se află numita biserică, ca creștini buni 
au binevoită a face acelă dară binevenită. Pentru a- 
cesta comuna b'sericâscă îșl ține de sântă datorință a 
aduce marinimoșiloră donatori, pe calea publicităței, cea 
mai mare mulțâmită, dorindu-le ca Pronia divină să le 
lungescă firulă vieței intru mulțl ani spre binele și în
florirea sântei biserici și a națiunei, și în locuia celoră 
pământesc! D-cjeu le râsplătescă eu cele cerescl! Dorimă 
ca, In timpulă acesta vitregă pentru noi, sâ-ș! aibă mulțl 
imita țorl.

Șpringă, la 6 (18) Decemvre 1887.
Petru Cordea 

parochă gr. cat.

Ultime sciri.
Parisu, 26 Decern vro. — Soirile din St. 

Petersburg anunță, că generalulă de Schweinitz, 
în audiența ce a avută la ImpSratulă Rusiei, 
s’a mărginită a transmite Țarului asigurările 
pașnice ale Ge-maniei fără a atinge cestiunea 
concentrărei trupeloru rusesci, nici se ceră vr’o 
explicațiune.

Parisă, 26 Decemvre. — „Le Soleil" pu
blică o depeșe din Viena cornițele
Kalnoky ar fi primită avisulu cancelariei ger
mane, cum că misiunea generalului Schiveinitz la 
Petersburg ar fi cădutu cu desăvârșire. Țarul ă ar 
fi refusat.u, dice-se, ambasadorului germană, de 
a atinge cestiunea înarmăriloru.

Viena, 26 Decemvre. — „Gazeta de Lunl“ 
află că comandantulu divisiunei a II de infan
teria principele Iosef de Windischgraetz a fostă 
trimisă la Berlină, unde va fi primită de împă- 
ratulu Germaniei probabilă acjl.

Viena 26 Decemvre. — Bursa a scăzută 
când s’a aucjitu că principele de Windiscbgrătz 
se duce la Berlină și că împăratulă a adresată 
o scrisdre fdrte măgulitdre comitelui Andrassy 
trimițându’i și portretulă sâu. Cu tdte acestea se 
asigură, că principele Windischgrăt.z se duce la 
Berlină pentru a visita pe părinții săi și că sem- 
nulu de distincție ce cornițele Andrassy a pri
mită n are nici o semnificare politică.
Editoră și Reduc oră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.

»Să roi lă duceți iute’n dubă*),  că este bâtă ca 
[ună câne,

Unde »cine să trăiescă*  doră va sci pănă mânel". 
GendarmulO ihl ia și’i efice: ',Cu domnii nu face 

[glume, 
700 > Vei scăpa de-aicl îndată de vei striga acestă „nume».

Votisarea totă decurge, lupta e dubiă incă, 
Taberile suntă cuprinse de încordare adâncă;
O tabără multă se teme că va perde o causă sfântă, 
Alta rău se svercolesee și amară se mai frământă, 

705. Bă nu perdă-o causă scumpă ce-a costată grozave 
[sume;

Dee’ar perde, de rușine doră ar fugi în lume...
Timpulă prânzului sosesce, votisarea se suspinde, 
Să fiă indestulită fornea dela toți pretinde.
Domnii mergă pe la hotele, d.iu banchete strălucite, 

710. Ospătarii au venite... O! ce timpuri fericite!
Vinulă curge prin pocale, domnii cei mari țină loaste. 
Care în realitate gemă de grozave contraste!
Și intr’ună birtă 6re-eare și poporulă mai de rândă 
Se adună’n grabă mare și chilia in curândă, 

715. E ca o coșniță plină, în care cutare roiu,
Ne încăpândă vrea să âsă făcândă mare tololoiu. 
Unulă își aprinde pipa, unii bău, alții mănâncă.

*) Inchisdre.

Și domnișori suntă ai-ea, agenții domnilorO încă, 
Cari pârtă haine fine, eră părulă strofocată.

720. Ei mănâncă, beu la tnâsă cu poporulă scăpătată... 
Vorbescă despre scena cjilei, unii vorbescă în secretă, 
Eră alții ’a gura mare. Unulu mai puțină discretă 
Strigă, fără să gândâscă că la noi nu e dreptate: 
„O! ce caractere slabe și pline de lașitate,

725. -Se mai află intre noi!" Aceste vorbe de locă
Au produsă ună mare sgomofă, au turnată uleiu 

[pe focă.
Unii au voită îndată, au voită în capă să’i sară,
• Cine e insultatorulă? Dați cu elă pe ușe afară!» 
»B:i, dreptă are!" strigă unii și discordia amară 

730. Domnesce acum în sală și foculă arde cu pară....
S’ar încinge-o luptă mare, dâr arena e prâ mică. 
Atunci iau sJclele’n mână, scaunele le ridică, 
Le asvârlescă lără grije, dâr de sigură nimerescă; 
Blide, pocale prin aeră se sfarmă și zăngăneseă.

735. La o mesă, vre-o câțiva se pusese la gustare, 
Inse hârburi, vină, rac luă le căcțuse in mâncare. 
,0 dine!" strigară dânșii cu o fuiiă turbată, 
Și în acâstă clipită mesa loră Iu răsturnată, 
Blide, ta'ere cu zemă, cum și sticle de vină pline

740 Se risipeseă și se vărsă, tâte se prefacă ruinei... 
_________ (Va urma.)
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Car aulă Ia buraa de 'fflo's.a Âiursa de Bueuresei.
din 27 Decemvre st. a. 1387.

Rentă de aură oe/0 ... 96 45 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 80.— 
ImpramutulQ căilorO ferate 

ungare ........................  148 —
A mor tis are a datoriei căi- 

lortl ferate de ostă ung. 
(1-ma em isiune) ... 93 —

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 110 25 

Bonuri rurale ungare . . 100.— 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mițQ.............................101 50
Bonuri cu cl. de sortare 101 — 
tonuri rurale transilvane 101 —

Bonuri croato-slavonc . . 101 — 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung.............................98.75
(mprumutulâ cu premiu

ung.................................. 119 — j
Losurile pentru regularei

Tisei și Segediuului . 121.50 : 
Renta de hărtiă austriacă 76.50 | 
Renta de arg. austr. . . 79.20 ,
Renta de aură austr. . . 107 9 i1 
Losurile din 1860 . . . 137.75
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  858 —
Act. băncel de credită ung. 270. — 
Act. băncel de credită austr.269.90 , 
Argintulă —. Galbinl

împărătesei . . . 6 01
Napoleon-d’orl . . . . 10 04,
Mărci 100 imp. germ. . . 12.37 . 
Londra 10 Livres sterlinge 125 90

Cota oficială dela 14 Decemvre st. v.
Cump.

Renta română (5%). . 93>/2
Renta rom. amort. (5%) 96—

> convert. (6°/0) 91 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit tone, rural (7°/0) . 105—

* ,1 >> (fi°/o) • 91’/t
» » urban (7°/0! . 103—

, (6’/0) - 96—
♦ (5’/0) • 871/,

Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. —

« » • Națională —
Aură contra bilete de bancă . . 14.’/*
Bancnote austriace contra aură. . 2.03

1887. 
vend.

9i‘/a
97—
92—
36 —

106—
92’,,

104—
97—
88>/a

15.—
2.04

Cursuiu pieței Brașovu

din 28 Decemvre st. n. 1887.

Bancnote românescf . . . . Cump. 8.45 Vend. 8.58

Argint românesc . . . 8.50 * 8.53

Napoleon-d’orl .... 10.02 * 10.04

Lire turcescl................. 11.27 » 11.30

Imperiali...................... 10.26 • 10.29

Galbeni.......................... . . . » 5.90 > 5.92

Scrisurile fone. «Albina» 6«/0 . » 101.— > 102.- -

n * n 5% • , 98.— - 99.—
Ruble RusescI .... 109.— > 110.—
Discontulă . . . ’ 6’/,—8°/9 pe ană

I

FARMACIA

I. PSERHOFER
VIENA. SINGERSTRASSE Nr. 15

la „goldenen ZReich.sapfeL“
Pilule pentru curățirea sângelui mai înainte numite ..Pilule uni

versale1' merită cu tolu dreptulă numirea d n urmă, de ore-ce în faptă nu 
esistă aprope nici o bălă, la care nu ar fi probată in mii de cașuri efec- 
tulrt lorii miraculosă. In cașurile cele mai cerbicose, la caii multe alte me
dicamente sau întrebuințată inzadard, sa dobândită cu aceste pilule de ne
numărate ori și după tină scurtă timpi! deplină însănătoșare. 1 Clitiâră Cit 
15 pilule 21 cr., 1 sulă cu G cutiiire 1 fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu 
rambnrsă 1 fl. 10 cr.

Triniițându-se prețul îi înainte costă cu especlarea francată 
1 sulu cu pilule 1 fl. 25 cr., 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 
35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr’, 10 suluri 
9 fl, 20 cr. (Mai puținu de tină sulu nu se pdte trimite.)

Au incursă o mulțime de scrisori, prin cari consnmătorii acestoră 
pilule mulțămescă pentru redobândirea sănătății loră după cele mii diferite 
și grele bole. Oi l-cine a făcută odată încercare, 
camentu mai departe.

recomandă acesiO inedi-

I

Reproducemu aci câteva dintre 
de mulțămită.

multele scrisori

Leongang, 15 Maiu 1883.
Prea onorate Domnule 1 Pilulele D-v. producă 

adevărată minune, ele nu auntu ca alte așa de multe 
medicamente recomandate, ci ele ajută intru adeverii 
aprdpe la tote botele. Din pilulele, ce am fostă co
mandată la PascI, am împărțită cole mai multe la a- 
mîcî și cunoscnțl și an folosită la toți, chiar și persone 
de o elate mai mare și cu diferite bole și defecte an 
dobenditu ptiu ele, deșj nn perfectă sănătate, cler to
tuși o îmbunătățire îusemnată, și voescu a urrna cu 
întrebuințarea loru. Te rogu ddr a-mi rnai trimite încă 
5 suluri. Din parte-inl și dela toți, cari amu avuții 
deja norocirea prin pilulele D-v. a ne redobândi sănă
tatea. primiți cea mai cordială mulțămită.

Martin I>eiit inger.

<le tute ocupațiunile ei cu vioiciune■ ------- —vr. —„.j a o jn.
. . . . . - - • sj

pdte sfi-șî vddă < . t
juvenală. Acdstâ a mea mulțămită Ve rogu 
trebuința spre binele tuturoru celorit cari suferii, și 
Ve rogu totodată, ea să-ini trimiteți din nou 2 suluri 
pilule și 2 bucăți săpunii cliinezcscu. — Cu deosebită 
stimă, supusă Alois Aiovak prim-grădinaru.

Stimate Domnule! Presupunendu, că tote me
dicamentele D-tale voru fi așa do bune, ca re nu mi
tul u balsam ti contra d e g e râ t u r i l o r u , care 
în familia mea a facutu unu sferșitu grabnicii la mai 
multe umflături de degeraturi!, in'am decișii pe lângă 
totă neîncrederea mea în așa numitele mijloce univer
sale de lecuire, a lua refugiulu la pilulile curâțilore 
<le sânge ale D-tale, ca prin ajutorulu acestoru mici 
globtilețe să bainbardezu la emorrhoidele, de cari su
feră de ani îndelungați. Nu esitezu de locfi a ve măr
turisi acum, că suferința mea îuvechitâ după o între
buințare de 4 septăinnul a încetată cu totulu, și că 
recomannu aceste pilule în cereulii cunoscințelom mele 
cu celu mai mare zelu. Nu ani nimicu în contră si 
UfiCă vei face întrebuințare în publică de aceste ale 
mele șire, înse fără de subsemnarea |mea.

Vie na, 20 F’ebruariu 1881.
Cu înaltă stimă v. T.

Publicațiune,
referitore la aștern crea fasinniloru dărei de agonisiți! de clasa 
a Iii-a și a IV-a, a fasiunilorii dărei (lupă carnetele de capitalii 

și a acelora după capitalele pasive.
In urma ordinațiunei inspectoratului reg. de dare ddto Brașovu 

în 3 Noemvre a. c. Nr. 17,960, se provdcă, spre scopulu conscrierei și 
determinărei dârei pentru anii 1888 și 1889:

1. Toți acei, cari aparținu aceloru supuși dârei de agonisită de 
a IlI-a Clasă precum: fabricanți, neguțători și industriași, banqueri, me
dici, advocați, ingineri, arendași etc. în genere toți acei cari au profe
siune aducătdre de ună folosu, fără ca după acestă profesiune să fi fostă 
cu ocasiunea determinărei dărei pro 1887 deja dăjduiți pro anii 1888 
și 1889.

Toți acei aparținători dărei de agonisită de a IV clasă, precum 
amploiații comunali, bisericescl, dela vr’o societate și amploiații privați, 
preoți, profesori, învățători, comptabili, cassari etc. cari capătă salaru 
său pensiune mai multă ca 40 fl. v. a. lunarii.

3. Toți acei,‘“cari au capitale depuse cu carnete.
4. In fine toți acei, pe a cărora realități zăcu capitale cu ca

rnete, — ca să-și ridice fără întârziere dela oficiulu orășenescă de 
dare libelele respective pentru fasionarea dărei de agonisită de a III. 
și a IV. clasă, precum și acele pentru fasionarea dărei după carnetele 
dela capitală să le reaștărnă la același! oficiu până celă multă în 15 
Ianuarie 1888, pe când acele pentru capitaliile pasive: celu multă până 
în 31 Ianuarie 1888.

Fasiunile asupra capitaliiloru pasive ascernute mai tânjiu, i. e. 
celu multă până în 15 Februarie 1888 se voră lua în considerațiune la 
determinarea arnncului generală după darea de agonisită pro 1888 nu
mai pe temeiulu unei petițiunl, carea va justifica așternerea întărită, pe 
când acele ascernute după 15 Februarie 1888 nu voră lua de felu în 
considerați u ne.

Așternerea fasinniloru asupra capitaliiloră pasive, carea are să
întemple în fiă-care ană, dăcâ din partea acelui supusă dărei să cere 
ca la determinarea aruncului după darea de agonsită să să ia în consi
derațiune datoriile ce zacă pe realitățile sale, — se constată prin ună 
atestă de primire estradati! de cătră oficiulu orășenescă de dare provă- 
fiută fiindă acestă atestă cu dat.ulă, sigilulă oficiului orășenescă de dare 
și cu subscrierea respectivului amploiată de dare. Acestă atestă servesce ca 
singură documentă asupra libelului ascernută despre fasionarea capita
lii loră pasive.

Acele partide, cari pentru datoriile ce zacă pe realitățile loră plă- 
tescă afară de carnetele după capitale și quote pentru amortisarea capi- 

au ca să inducă în libelulă fasionărei atâtă suma aceea, carea 
din suma dela în- 
prin amortisațiune 

le-au plătită cre-

Nr. 14,290—1887.

se

Bega Szt-Gyorgy, 16 Februariu 1882.
Onorate Domnule! Nu Vă polii esprima în des

tulă cordiala mea mulțămită pentru pilulele D-v. de 
bre-ce pre lângă ajutorulu lui D-deu, consdrta mea 
care deja ani îndelungați a suferită de inist-rere, s’a 
vindecați! prin pilulele D-v., și cu tote că și acum 
lrebue din când în când se întreb ființeze din ele, to
tuși afinitatea, el fi a îmbniiătățitu întru atâtu, în câtu

Balsam contra ilegerâtiirei de 1. Pser- 
hofer, de mulțl ani recunoscui Ci ca 
cela mai sigură remediu conira su 
ferințeloră de degerălură de loiO 
felulă, precum și spre vindecarea 
ranelorP învechite etc. 1 borcănelă 
40 cr., cu trimiterea francați! 65 cr.

Balsam contra gnșiloră, remediu de 
încredere spre lecuirea umfl'duri- 
loră la gâtă, 1 flaconă 40 cr., cu 
trimiterea francată 65 cr.

Essența de vieță, (Picături de Praga) 
conira stomacului slrieatiî, a mis- 
tuirei rele și greutăților!! de to u 
felulă, ună remediu de casă esce- 
lentă. 1 flaconă 20 cr.

Snciilă -Spitzwegerich, medicamentă 
de casă in genere cunos ută și es- 
celenfă contra catarului, râgușe'ei 
și a tusei etc. 1 sticluță 50 cr., 2 
sticluțe cu trimiterea francată 1 fl. 
50 cr.

Alifia americană contra rheuniatis- 
muliii, celă mai bună medicamentă 
ia trite suferințele rheuma ice, juD- 
ghiuri, Ischias (bolă de tremură), 
jungliiu la urechi etc. 1 fl. 20 cr. 

Lichiorfi din bnrneni de Alpi dela 
W. 0. Bernhard. 1 buteliă 2 fl 
60 cr., 1/a buteliă f fl. 40

Afară de preparatele 
maceutice indigene și streine, 
când unele din aceste specii 
cerere cu promptitudine și câtu se pote de eftină.

Trimiterile prin poștă se efectueză iute, dăcă se 
trimite prețuit! înainte, său cu rambursa,

Triinițendii-se prețuit! înainte, (mai bine prin man- 
(latîi poștali!) este porto poștali! cu multu mai eftinu, 
decâti! Ia trimiteri cu rambnrsă. 4—12

Esență peutrn ochi de Romershausen,
1 buteliă 2 fl. 50 cr., */ 3 buteliă
2 fl. 50 cr.

l’rafi! contra asudării piciorelorii, 1 
cutia 50 cr., cu trimiterea fran
cată 75 cr.

Poinadă de Tanochiniii de I. Pser- 
hofer, de ună șiră de ani recunos
cută de medici ca cea mai bună 
dintre tote remediile pentru cres- 
cerea pârului. Ună borcană ele
gantă adjustată 2 II.

Plastru universală de prol. Steudri, 
la rane din lovitură și înpunsu, 
la tofă felulă de bube rele și la 
umflături învechite, ce se spargă 
periodică la piciăre, la degetă, la 
rănile și aprinderile de (ițe și la 
multe alte suferințe de acestă soiă, 
s’a probată de multe ori. 1 bor
cană 50 cr., cu trimiterea fran
cată 75 cr.

Sare universală de curățenia de A. 
IV. Bulrich. Ună remediu de ea=ă 

escelentă contra tuturoră 
loră digesițunei stricate 
durere de capă, amețelă, 
stomach, aerelă în gâtă, 
hannoroidale, constipațiune etc. 1 
pachetă 1 fl.

Franzbrantivein 1 buteliă 60 cr.

urină ri- 
precum: 
cârcei la 
suferințe

or.
aci numite se mai află tote specialitățile fir- 
anuntate prin tote fiarele austriace, și la casă, 
nu s’ar afla in deposită, se voră procura la

Iii

talului,
au debitat’o la începută, câtă și suma aceea, carea 
ceputu debitată o au plătită în decursulă timpului 
seu rate; în fine au ca să se inducă și carnetele cari 
ditorului anualminte pentru capitală.

Brașovă, 21 Decemvre 1887.

2—3 Magistratulu orășenescul.

Concursă.
Pentru ocuparea unui postă de învățătorăsă, eventuală ună învă

țătorii la scdla confesională gr. cat. din Bistrița, cu ună salară anuală 
de 300 (trei sute) fl. v. a. și cuartiră bună în sc61ă, cu condițiune, ca 
învățătorăsa să aibă cualificațiunea recerută prin lege, apoi să fiă jună, 
său nemăritată, eventuală, dăcă învățăt.oresă nu s’ar afla, învățătorulu 
asemenea se aibă cualificațiune.

Concursurile au de a se adresa la presidiulă senatului scol. gr. cat. 
din Bistrița pănâ în 20 Ianuariu 1887.

Alexandro Silasi, TheofilQ Grigorescu,
presidentele sen. scol. notarii. 3—;3

<Avisu d-loru abonați!
Rugăniti pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binecoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită (J’arulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Dăcă se ivescă iregularități la primirea (țiarului onor, 
suntil rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca
depinde dela noi, să se delătureze. ADMINISTR. VGAZ. TRANSA

adresa

abonați 
în câtu

Tiporafia ALEXI, Brașovu.


