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Brașovu, 10 Noemvrie v.
Ministrului unguresch de culte 

și instrucțiune ține cu ori-ce chipu 
se se facă vestitu încă dela înce- 
putulă carierei sale ministeriale.

N’amu ave nimicii de cțish în 
contra acestei nisuințe, decă ținta 
ei ar fi se facă ca se i-se ducă 
ministrului vestea peste noue mărî 
și noue țerî prin niscai reforme 
binefăcătâre, prin îndreptarea re- 
leloru din trecută, retrăgendu or
donanțele ilegale ale predecesoru
lui seu privitore la șcdlele și bise
ricile naționalităților!! nemaghiare 
și înlocuindu legile apăsătore, cari 
împedecă desvoltarea națională a 
acestora, prin legi liberale și echi
tabile, potrivită cu postulatele de 
egală îndreptățire.

Der din nenorocire nu de acestă 
nobilă nisuință e condusă minis- 
trulă ungurescă de culte și instruc
țiune în lucrarea sa, căci precum 
amă vecjută, abia se așezase pe 
fotoliulă ministerială și ?și-a de
mascată tendințele și simțămintele 
sale față cu poporațiunea nema
ghiară printr’ună actă, care nu mai 
lasă nici o îndoială, că avemă de 
a face cu o perfectă copiă a răpo
satului Trefort.

Declarațiunea ministrului Csaky 
tăcută în fața unei deputațiunî a 
reuniunei de maghiarisare, că va 
face totă ce’i va sta în putere, în 
urma nouei sale posițiuni, pentru 
întărirea maghiarismului, era din 
capulă locului o manifestațiune 
ostilă în contra naționalitățiloră ne
maghiare.

Nu trecu multă, și ne pome- 
nirămă cu numirile de visitatorl 
școlări: solgăbirăi, morari, magistri 
poștali, proprietari de pămentă, 
preoți, toți Unguri, afară de ună 
protopopu română, care e acum 
și visitatoru ungurescă de șcdle și in- 
spectoră românescu confesională de 
școle, adecă servesce la doi stă
pâni, dintre cari unulă, stăpânulu 
celă ungurescă, e contrarulă ce- 
luilaltu.

Acum ne vine soirea, că mi- 

nistrulă ungurescă de culte ș/i 
instrucțiune susține cu puterea, la 
decisiunea luată de comitetulă a,d- 
ministivă ală comitatului Hunie- 
dora, pe învățătorulă din Sîrbi în 
postulă său, din care consistoriulu 
greco-orientală găsise cu cale a-lă 
suspenda.

Cum vedemă, e vorba de o 
ingerință ministerială în afacerile 
interne ale școleloră nostre, des- 
prețuindă o hotărîre a consisto- 
rului din Sibiiu, ce-o luase în pu
terea autonomiei nostre bisericesci- 
școlare, garantate prin lege. E 
vorba de-o 'ingerință ministerială 
basată pe o simplă ordinațiune 
ministerială ilegală, pentru că în
calcă o lege esistentă.

După cum a pornit’o așaderă 
ministrulă Csaky, se continuă 
opera urmărită de predecesorulă 
său, care constă în a împedecă 
mersulă regulată ală desvoltării 
instrucțiunii ndstre, în a despre- 
țui hotărîrile consistorieloru nds- 
tre autonâme și prin urmare în a 
desprețul legile, subordonându-le 
unoră ordonanțe arbitrare ale mi- 
nistriloră.

Aceste ingerințe ministeriale 
n’au altă scopă decâtă ca, împe- 
decându desvoltarea instrucțiunei 
nostre românescl și lovindă mereu 
în autonomia ntfstră bisericăscă- 
școlară, să slăbescă legăturile 
ndstre naționale, în favorulu și 
în scopulă întăririi maghiaris
mului.

Etă der că ministrulă se ține 
de vorbă, îșl împlinesce promi
siunea ce le-a dat’o reuniuniloră 
de maghiarisare, și încă cu o 
grabă, care’lă aduce încă de acum 
în celă mai încordată confiictă 
cu naționalitățile nemaghiare.

Der pe când ministrulă ungu
rescă îșl jdcă mendrele, ce facă 
consistoriele ndstre, pentru ca să’șî 
apere și să’șî susțină vacja și au
toritatea, aducendă pe ministrulă 
la respectulă legii și alu autono
miei ndstre bisericesci-școlare ? Nu 
credă ele ca e timpulă să între
prindă în comună pașii necesari 

și să ia măsurile de lipsă, pentru 
ca să ferescă biserica și școla de 
ănarchia ce guvernulă voesce se 
o’ntroducă în ele prin ingerințe 
de totă felulă, prin ordonanțe ile
gale și prin procederile lui ar
bitrare ?

Gfândescă-se. seriosă autorită
țile ndstre bisericesc! și școlare 
la urmările unoră asemenea stări 
anarchice. Ele nu potă fi altele, 
decâtă ruina bisericei și școlei 
ndstre.

Timpu de perdută nu mai au, 
căci ori-ce momentă de întârzi
ere le agraveză posițiunea, der în 
același timpă tdtă responsabilitatea 
pentru neîmplinirea datoriei lorii 
cade numai asupră-le.

fNeue freie Presseu într’ună articulă 
de fondă constată, că erăși lumea este 
cuprinsă de neliniște și de mari îngrijiri. 
De când s’a răspândită soirea despre 
apropiata contractare a unui împrumută 
rusescă în Parisă, și de când s’a pu
blicată ucazulă Țarului privitoră la noua 
împărțire a armatei msescl, oficioșii din 
Berlină au dată alarmă, anunțândă urbi 
et orbi, că situațiunea a devenită erăși 
critică. Câtă pentru noua împărțire a 
armatei rusescl s’au mai liniștită spiri
tele după ce s’a constatată, că e vorba 
numai de esecutarea unui vechiu pro
gramă, prin care nu se face o schim
bare mare în aședarea trupeloră la gra
niță, der cu tote astea neliniștea n’a 
dispărută.

In privința scopului ce l’au avută 
oficioșii din Berlină de a da alarmă, în- 
registreză „N. fr. Presse" faima, care 
a circulată la bursa din Berlină, că gu- 
vemulă germană are de cugetă a cere 
dela parlamentă ună credită de patru 
sute de milione pentru înmulțirea și în
tărirea artileriei. . De câte ori a fostă 
vorba de a se cere vr’ună nou credită 
oficioșii au suflată în trîmbița răsboinică. 
Der acesta, dice „N. fr. Presse“, nu pdte 
fi singura causă a neliniștirei, ci a con
tribuită forte multă la ea și urcarea 
cheltuieleloră pentru armată în Francia; 

de altă parte nu se pote uita,' că îm- 
prumutulă Rusiei și dislocările trupeloră 
rusescî nu arată O tendință amicabilă 
față cu vecinii și decă se voră aduna la 
ună locă tote aceste simptome se va 
vede câtă de desperată e situațiunea, în 
care se află Europa.

Mai departe se încercă „N. fr. 
Presseu a constata, că a fostă o amă
gire a crede, că prin visita împăratului 
germană la Petersburg s’au creată ra
porturi amicabile și pline de încredere 
între Germania și Rusia. Der ori câtă 
de multă s’ar apropia unii de alții, Ța- 
rulă și împăratulă Germaniei, foia vie- 
nesă crede, că nu se va pute schimba 
multă din contrastulă de interese, care 
esistă între Germania și Rusia și între 
Austro-Ungaria și Rusia.

Visita împăratului Wilhelm II în 
Petersburgă n’a putută împiedeca, ca 
acum Germania să lucreze în contra rea- 
lisării împrumutului rusescă și ca „Jour
nal de St. Petersbourgu să asigure pe 
FrancesI, că Rusia doresce din totă 
inima, ca Francia erăși să-și ocupe po- 
siția de mai înainte. De aci resultă cu 
o claritate nimic: tore, că vechia neîn
credere între Berlină și Petersburg a 
rămasă totă aceeași, cu tăte asigurările 
de amicițiă ce și le-oră fi dată cei doi 
monarchl unulă altuia. „N. fr. Presse u 
accentueză față cu acestă stare de lu
cruri importanța cea mare, ce trebue să 
o aibă alianța triplă, apoi încheiă așa:

„Poporele în adevără n’au nici o 
causă de a se simți sigure de pace. Căci 
deși acestă pace se prelungesce din ană 
în ană, din săptămână în săptămână, ele 
plătescă susținerea ei cu jertfe din ce 
în ce mai mari, cari sleiescă puterea 
loră. . .

„Deja acuma se cere întrebuințarea 
tuturoră isvoreloră de esistență, și când 
odată va sosi momentulă decisivă, aceste 
isvore voră fi secate, decă înarmările 
militare se voră întrece unele pe altele 
în progresiunea de pănă acuma. “

„Ministrulă de esterne englesă a 
fostă acela, care de curendă față cu a- 
cesta ten bilă încordare a puteriloră a 
făcută întrebarea: Ce-o să fîă din tote 
acestea? Acesta întrebare a marchisUlui 
de Salisbury conține de faptă criteriulă 
situațiunei. A se spăria și erăși a se

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

(2)
Migrena.

(De profesorală Dr. E. H. Kisch.)

Asupra adevăratei ființe a’ migrenei 
încă nu domnesce o claritate deplină în 
părerile mediciloră, ba încă pănă acum 
esistă o dispută mare cu privire la se- 
diulă migrenei. Pe când unii susțină, că 
isvorulă adevărată ală durerei este așa- 
numitulă nervă împărțită în trei direc
țiuni, precum și ramificațiunile sale în 
spre suprafață,. pe atunci alții suntă de 
părere, că durerea ’șl are sediulă chiar 
în interiorulă craniului (căpățînei), adecă 
în nervii membraneloră de pe creerî.

Pentru dilucidarea casuriloră acestei 
bole jau contribuită observațiunile ce 
s’au pusă la cale de cătră mai mulți cer- 
cetorl cu privire la starea vaseloră în 
cari se află sângele dela jumătatea cea 
ațacată a capului. S’a observată în 
unele cașuri o îngustare a vineloră de 
căpetenia de pe partea capului, unde șe 

simte durerea, pe cum și o paliditate 
frapantă a acestei jumătăți a feței, ore- 
corire destulă de însămnată a părții res
pective și o lărgire a pupilei delaochiu. 
In alte cașuri s’au observată nisce apa- 
rițiunl contrare celoră espuse: lățindu-se 
vasele arteriali de sânge a jumătății ca
pului atacată avendă în legătură cu 
acesta dreptă resultață o înroșire mare 
și o înflare a acestei jumătăți de obracfă, 
pe cum și secrețiuni mari de sudori și 
lacrimi, crescerea temperaturei și îngus
tarea pupilei dela ochiu. Dreptă causă 
a contragerii fibreloră mușchiularî dela 
vasele de sânge se consideră în casulă 
primă o ațîțare a fireloră de nervi ce’șl 
îngusteză vasele și se scurgă în simpa- 
ticulă gâtului (partea gâtului a sistemu
lui de nervi așa numită simpatică), pre
cum și o înmuiare a vaseloră deja fi
brele mușchiularî; în casulă ală doilea 
se consideră dreptă causă o paralisie 
a vaseloră dela firele de nervi ce se în
gusteză. .

In multe cașuri de migrenă se pare 

că sistemulă ganglienică*)  ală pântecelui 
ar fi punctulă de plecare a ațîțării fîre- 
loră nervose.

Deja în timpurilo cele vechi era cu- 
cunoscută mediciloră, că perturbațiunile 
mistuirei din rânză, ale activității in- 
testineloră, precum și cele ale funcțiu- 
nei ficatului stau în o relațiune anu
mită cu isbucnirea atacuriloră de mi
grenă. Acestă părere medicală însă a 
fostă părăsită mai târc iu împutându-i-se 
că nu este adevărată; der în timpulă 
mai nou înmulțindu-se observațiu
nile, dovedesce întemeiată legătura ce 
esistă între perturbațiunile rânzei șinas- 
cerea migrenei, tocmai așa precum s’a 

dovedită odin 5ră raportulă dintre bolele 
organeloră de mistuire și ale al - 
torăbole de nervi). Atunci amă tre
bui să considerămă migrena ca o es- 
citare așanumită reflectorică a nerviloră, 
ce-șl are imboldulă în stările bolnăvi- 
ciose ale rânzei și ale canalului intesti
nală (tractus intestinalis) și în modă spe
cială în lenevirea acestuia; căci prin 
schimbările aparateloră nervose în acelă 
canală, se împărtășescă pe calea ner
viloră simpatici nesce agitațiuni bolnă- 
viciose sistemului nervosă centrală, cari 
producă nisce sîmțirî pline de dureri 
(migrena), său apoi că pricinuescă o pa
ralisie a fireloră de nervi ale căroră vase 
se îngustă din ce în ce și se termină în 
simpaticulă gâtului.

In adevără, eu am și putută con
stata în multe cașuri o dependență forte 
intimă între lenevirea canalului intesti
nală și între migrenă, și am și esope- 
rată prin înlăturarea bolei dintâiu vin
decarea bolei din urmă. Cu deosebire 
la bărbați și femei, cari în urma păca- 
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molcomi, a deștepta temeri de răsboiu 
și erășl a le domoli — acesta este tris- 
tulă jocă pentru care poporele trebue 
să pâr te plata.u

„Și nu se pote calcula când se va 
sfârși acestiî jocii, pe când popârele stau 
să îmbrâncescă sub povara sarcinelorii. 
Ceea ce ar pute să ajute aici nu suntiî 
întâlnirile monarchilorii, nu mulcomirile, 
cari urmeză după semnalele amenință- 
tore și premergă unoru i.pretensiunl re- 
înoite. Prin acestea grozava atmosferă 
ce ne încunjură nu pierde nimicii din 
încordarea ei. Neîncrederea, gelosia, ri
valitatea ce esistă ar trebui să înceteze, 
acesta însă nu se pote spera că se va 
întâmpla într’ună timpii ârecare și unde 
lipsesce speranța se încuibă întotdeuna 
îndoielile și grijile.44

ZDIZLT
Telegrama din Purisw, ce amii pri- 

mit’o ieri, ne spune, că în cercurile po
litice de acolo domnesce mare agita
țiune din causa dimensiuniloru ce Ic iau 
scandatele. Lucrulă stă astfelă: Depu
tatului Numa Gilly, căruia i-se intentase 
procesă fiindcă acusase comisiunea bu
getară de neregularitățl, der a fostă achi
tată, tipăresce, precum spună foile bou- 
langiste, în Belgia o scriere întitulată 
„Mes papiers44 (hârtiile mele), în care se 
ridică învinuiri contra multoră deputațl. 
Se vorbesce și de ținerea unei adunări 
presidată de Gilly. Se mai (jice, că Wil
son, ginerele fostului președinte ală re- 
publicei Grevy, va face destăinuiri în 
„Petit France.14 S’au făcută pași pe 
lângă Grrevy, ca sâ împedece publicarea 
acestoră destăinuiri, prin care se com
promită multe persone însemnate. Deo
camdată e vorbă de publicarea unei scri
sori, din care reese, că proprietarulă fo- 
iei „Paris'4, Viel-Pikard, și-ar fi cumpă
rată ordinulă său (decorațiunea). Viel- 
Pikard declară acestă scrisore de 
falsă. Dânsulă a cheltuită, elice, • peste 
3 milione pentru scopuri de binefacere 
și politice. Gambetta i-a promisă ordi
nulă și Waldeck-Rousseau i-a împlinită 
promisiunea. In Tours, unde avea 
să vorbescă ună redactoră ală diarului 
„Paris'4,/apăru Wilson cu aderenții săi și 
scandalulă fu așa de mare, încâtă nici 
Laurent, nici Wilson n’a putută vorbi. 
Se susține, că Wilson ar fi plătită dme- 
niloră săi câte 4 franci, numai să facă 
larmă.

„Reuter Office44 anunță din Zanzi
bar, că consululă generală englesă a dată 
o proclamațiune, în care interdîee Engle- 
siloră de acolo, de a încheia contracte 
cu proprietarii de sclavi, cu scopă ca să 
primescă la lucru sclavi ori să folosescă 
sclavi prin mijlocirea proprietariloră ori 
în altă modă.

„Times44 anunță din Tientsin, că gu- 
vernulă chinesă ar fi fostă încunoscin- 
țată, cumcă între Rusia și între Corea 

s’ar fi încheiată ună tractată secretă, în 
puterea căruia Corea s’ar pune sub pro- 
tecțiuneâ rusă.

Imperătesa Friderică a plecată în 
Anglia. De față a fostă la plecare și 
împeratulă Wilhelm H, care s’a despăr
țită de mamă-sa și de surorile sale în 
modă cordială, piarele englese consa
cră împărătesei Friderică articull de sa
lutare cordiali. „Daily News'4 mai con
ține în articululă său și o aspră polemică 
contra celoră mai nouă transformări în 
politica germană internă, care în cercu
rile guvernamentale din Berlină va pro
duce mare supărare, fiindcă articululă 
accentueză forte aprigă contrastulă din
tre împăratulă Friderică IU și dintre îm- 
păratulă Wilhelm II.

„Nordd. Allg. Ztg.44, vorbindă des
pre cordiala primire a escadrei germane de 
instrucțiune in porturile de mare austriace 
și despre ospătarea gratuită a persona
lului, accentueză, că acestă manifestâ- 
țiune se va considera în Germania ca 
ună ecou ală toasteloră, în care dăună- 
dile domnitorii ambeloră imperii au dată 
espresiune simțăminteloră de fidelă fră
țietate de arme, cu care ei au întărită 
alianța. Cordiala primire a escadrei este 
o nouă garanțiă pentru întărirea alianței 
ce legă cele două imperii.

Ună Francesă aflătoră în serviciulă 
gărei dela graniță Igney-Avricourt a 
fostă arestată de ună gendarmă germană 
pe teritoriulă germană, unde Francesulă 
are o mică proprietate de pământă pe 
care tocmai o lucra. Se crede, că afa
cerea nu va ave urmări seriose, deorece 
arestatulă a și fostă liberată.

Soirea dată de foile germane ș ffan- 
cese, că în Vaticanu s’ar fi hotărîtă după 
o lungă deliberare, ca în casulu unui 
răsboiu s(plece Papa din Roma, corăspunde, 
precum comunică o telegramă din Roma, 
dorinței așa numitei partide a streiniloră, 
cari desemneză chiar Monaco ori Malta 
ca locă ală esilărei voluntare a Sfântului 
scaună. Prelații din Roma din contră 
asigură, că acestă cestiune nu s’a adusă 
niciodată în desbatere.

Se anunță „Coresp. Polit.14 din Pe- 
tersburgă, că acolo se așteptă regina 
Serbiei Natalia în cursulă lunei lui De- 
cemvre. Ea se dice că are intențiunea 
de a se ruga de împărătesa Rusiei ca 
să intervină în personă în afacerea ei 
de divorță. Totodată voiesce regina 
Natalia să ceră părerea advocațiloră de 
frunte rusescl și a autoritățiloră de dreptă 
eolesiastică asupra afacerei sale.

țfiareloră din Viena li se telegrafeză, 
că din Petersburgă li s’ar fi dată emigran- 
țiloră bulgari avisulă, că Rusia n’ar vrea 
să mai facă nimică pentru Bulgaria. 
Țarulă n’ar mai voi să audă nimică de 
acestă țeră. Nu scimă încâtă pote să ’i 
se dea cretjământă acestei faime, der 
adevără este că „Moskovskia Viedomosti44 
a scrisă, că după visita împăratului ger
mană la Viena diplomația rusescă șl-a 
pierdută speranța într’o mijlocire a Ger
maniei în cestiunea bulgară.

SCIRILE DILEI.
în 14 (26) Noemvrie a. o. împlinesce

I. Presfinția Sa Archiepiscopulă și Me- 
tropolitulă Dr. Silvestru Morariu Andrievicl 
din Bucovina 70 de ani ai vieții sale. 
Activitatea și meritele acestui ilustru 
bărbată pentru biserică și școlă, și în
semnătatea producteloră sale literare 
obligă pe diecesanii ortodocși - orientali 
ai Bucovinei a serba cu solenitate 
acestă di 'însemnată, piua acesta se 
va serba în diecesă după următorulă 
programă: a) In Diecesă: Duminecă în 
13 (25) Noemvrie a. c.: în tote bisericile 
diecesei serbarea s. liturgii cu doxo^- 
logie. b) In capitala țării: Luni în 14 
f26) Noemvrie a. c.: 1. Dimineța la 9 
6re serviciu dumnedeescă în biserica 
catedrală cu doxologie. 2. La 11 ore 
diminâța plecarea in corpore a clerului, 
patroniloră bisericescl, a eparchioțiloră 
și altoră deputațiunl la reședința metro

politană. 3. Aducerea felicităriloră oma
giale I. P. S. Sale Archiepiscopulni și Me- 
tropolitului, împreună cu predarea adre
sei din partea diecesaniloră.

** *

teloră dietetice, în urma mâncăriloră bo
gate și luxuose, a șederei celei îndelungate, 
a lucrăriloră spirituali încordate seu a 
ațîțărei pteste măsură a simțuriloră, au 
oferită aparițiunl de abundanța sângelui 
în pântece, suferindă și de atacuri dure- 
rose asupra unei jumătăți din capă, cari 
timpă îndelungată s’au opusă tuturoră 
metodeloră de curare locali și generali — 
le-a succesă, pe lângă întrebuințarea 
mijloceloră laxative acomodate, a eso- 
pera o însănătoșare grabnică. Este însă 
de a se aminti, cumcă aplicarea mij
loceloră regulatore pentru activitatea 
pântecelui s’a arătată a fi necapabilă de 
a suprima ataculă la primulă momentă; 
dâr întrebuințându-rse acele mijloce mai 
multă timpă și în modă metodică, așa 
că acelă canală șl-a făcută datorința 
în modă regulată și îndestulitoră, s’a 
obținută încetarea atacuriloră de mi
grenă.

(Va urma).

In comitatulă Hunedorei s’au plătită 
în luna lui Octomvre 140,269 fi. 52 cr. 
dare directă, mai multă cu 38,253 fi. 
99 cr. ca în aceeași lună anulă trecută; 
asemenea s’au plătită în Octomvre 9419 
fi. dare militară, adecă mai multă cu 
2860 fi. ca în Octomvre anulă trecută. 
Asemenea comitatulă Bistrița - Năsăudă 
a plătită în luna lui Octomvre mai multă 
dare cu 8000 fi. ca în aceeași lună 
anulă trecută. Mai rău s’au incassată 
dările pentru luna acesta în comitatulă 
Brașovului, unde deși în primele 10 luni 
ale anului încassările au fostă mai fa
vorabile cu 42,614 fi. 29 cr. oa în ace- 
lașă timpă din anulă trecută, în specială 
însă în luna lui Octomvre încassările 
s’au făcută mai slabă cu 3090 fi. 38 cr. 
dare directă și cu 41 fi. 63 cr. dare mi
litară, decâtă în Octomvre anulă trecută.

* * *
Deputatulă ungures că br. Blasiu 

Orbanu, membru ală academiei ungurescl, 
a scrisă o istoria a orașului Turda. Opulă, 
care e sub pressă, cuprinde 35—40 cole 
de țipară și 50—60 ilustrațiunl. Va apăre 
la primăveră.

Fiindă scrisă de ună Ungură, trebue 
să fie „interesantă44 istoria orașului 
Turda. * **

In Raportulă-mare bântue difterita. 
In Homorodă bântue de vr’o 4 săptămâni 
scarlatina, din pricina căreia au murită 
vr’o 5 copii. Școlele suntă închise.

* * *
Societatea de lectură a tinerimei stu- 

diose dela gimn. sup. gr. cat. din Beiușiu 
pre anulă scol. 1888/89 s’a constituită 
în 7 Octomvre sub conducerea Domnului 
prof. Vasiliu Ștefani ca, alegându-șl ur
mătorii membri ca oficianțl: Not. șed. 
Ioachimă Ghergariu st. de cl. VUI. Not. 
corăsp. Grațiană Mateiu st. de cl. VIII. 
Secretară: Ioană Stana st. de cl. VIII. 
Casară: Iosifă Trapșia st. de cl. VII. 
Controloră: Iustină Popă st. de cl. VUI. 
Bibliotecară: Andreiu Iile st. de cl. VII. 
Archivară: Victoră Popă st. de cl. VH. 
Numărulă membriloră ordinari din cl. 
VIL și Vin. suntă 26.

* * *
Societatea brașovănă de esploatare a 

minelor» a fostă lăudată de ministrulă 
ungurescă de culte și instrucțiune, fiindcă 
școla ei germană din Ohelană comit. 
Hunedorei, a prefăcut’o in șcâlă maghiară.

Frumosu lucru! Concetățenii noștri 
Sași s’o țină minte. * * *

Pentru construirea unei căi ferate 
dela Petroșenî pene la Lupeni, în valea 
Jiului, s’au ținută tractărl la 17 Noemvre 
în ministeriulă ungurescă de comuni- 
cațiă. ** *

Starea averii universității săseset e urmă- 
târea: a) Cassa principală națională: ve
nituri 233.783 fi. 17 cr.; cheltuell 225 
de mii 8 fi. 36l/a cr.; restă 8740 fi. 80y2 
cr.; Restanța venituriloră 1,584.723 fi. 
77i/2 cr.; cu totulă 1,593.498 fi. 58 cr.; 
restanța cheltueliloră 2,938 fi. 98 cr. 
Activă 1,590.559 fi. 60 cr. b) Fondulă 
de asigurare a cassei principale: veni
turi ca și cheltuell 795 fi. 50 cr.; starea 
averii 2787 fi. 29 cr. c) Fundațiunea lui 
Ștefană Molnar : venituri ca și cheltuell 
1526 fi. 417.2 cr-J restanța venituriloră 
26.027 fi. 71 cr.; restanța cheltueliloră 
150 fi.; activulă 25.877 fi. 71*/ 2 cr.L ** *

Precum spune „Revista Politică* 4, 
mai mulțî preoți ort.-or. din apropierea 
Cernăuțului s’au pusă la cale ca să mij- 
locâscă o adunare de representanțl 
ai clerului din totă eparchia Bucovinei, 
care să se adreseze cătră In. Ministeriu, 
ca pe viitoră să scotă din usă așa nu
mitele venituri de pe epitrachilă, der 
pentru aceea să se dea preoțiloră sala- 

rulă întregă, nu însă ca pănă acuma nu
mai o întregire a salarului seu cum se 
cjice germ. „Congruaergănzung44.

Ministrulă Fejemri flespre esamennld ie 
eficero ii sensoin nonlni proiecte.
In adunarea de Duminecă a comi- 

siunei militare, ministrulă de honvecll br. 
Fejervari, vorbindă despre noulă proiectă 
de lege militară, referitoră la depunerea 
esamenului de oficeră, se esprimâ în sen- 
sulă următoră:

Recunosce, că în unele privințe s’au 
luată în acestă proiectă nisce hotărîri 
mai grele ca în legea cea veciă militară, 
dâr acestea, dise elă, nu suntă luate în 
semnă de pedepsă, precum au afirmată 
unii, ci în interesulă unui scopă mai 
înaltă. Anume, scopul este ca de o parte să 
se întregescă corpulă oficerescă, care de 
presentă este relativă mică, âr de altă 
parte oficerii făcuțl din voluntarii pe 
ună ană să-și însușescă îndemânarea ce 
se cere dela ei în interesulă aceloră ti
neri, pe cari au a-i conduce înaintea 
inimicului.

Acestă scopă duplu numai așa se 
pote ajunge, dâcă de o parte inteli- 
gința va consacra voluntariatulă de ună 
ană esclusivă sciinței militare, er de 
altă parte, decă se voră lua disposițiile 
necesare ca tinerii voluntari să-și însu
șescă esercițiulă corăspundătoră, ce se 
cere la instruirea trupeloră. Eventualulă 
ană de ală 2-lea de serviciu nu este o pe
depsă, ci este luarea disposițiuniloră ne
cesare, pentru ca respectivulă voluntară 
să potă deveni celă puțină ună subofi- 
ceră folositoră.

Ce privesce limba, în principiu esa- 
menulă trebue să se depună în limba 
germană chiar si numai din acelă punctă 
de vedere, pentru ca comisiunea esami- 
nătore să se potă convinge, decă respec
tivulă scie din limba germană celă pu
țină atâta, câtă serviciulă neapărată pre
tinde ; este permisă însă, ca întru câtă 
nu se pote esprima potrivită în limba 
germană, să potă depune esamenulă și 
în limba maternă.

A declara hotărîtă, că esamenulă se 
pâte pune numai în limba statului, asta 
ar însemna, că eventuală ai vrea să es- 
chicjl persâne culte dela depunerea esa
menului. In orî-ce comisiune esamina- 
tore, când au a aface cu Maghiari, în 
sensulă ordinațiunei ministrului de răs- 
boiu, se află ună oficeră care scie un- 
guresce; va să dică în astă privință 
nu pâte să obvină nici o dificultate.

„Ellenzâk14 resumă cuvintele minis
trului Fe arvâri în următorele: Volunta- 
rulă, care nu scie nemțesce, are să mă
ture casarma și să curețe „boconcii44 (încăl
țămintea) 2 ani de c|ile și după serviciu de 2 
ani căpătă dreptă de a se pute face sar- 
gentă manipulantă. Tînărulă maghiară, 
care nu scie nemțesce, este cu desăvâr
șire eschisă dela rangulă de oficeră și 
după serviciu de 2 ani de (jile pote merge 
să sape cartofi.

Corespondența „Gazetei".
Valea Jiului, în Noemvre 1888.

Consacrațiunea bisericei române gr. 
cat. din Petroșenî, comitatulă Huniedo- 
rei, la 11 Noemvrest. n. 1888. — Doreamă 
ca acestă evenimentă rară, acestă festi
vitate însemnată să fie aduse la cuuos- 
cința publicului de o penă mai dibace, 
de vreme ce pănă de presinte dorința-mi 
rămase nerealisată, on. Redacțiune cu 
totă stima e rugată a da locă în colo
nele prețuitului „Gazeta Transil
vaniei44 următâreloră rânduri referitore 
la îndeplinirea susă memoratului actă.

Numita biserică, a cărei clădire afară 
de arangiamentulă internă se urcă la 
7500 fi. v. a., și-a fost luată începutulă 
abia în Septemvre anulă trecută, și etă 
că sub conducerea și neobosita stăruință 
a M. On. Domnă Protopopă și preotă 
locală Ștefană Rădică o vedemă deja 
terminată.

Dispunându-se din partea respecți • 
vei representanțe bisericesc! consacra
țiunea pe c|iua de 11 Noemvre n. 1888 
(Dumineca a XX-a după Rosalii), la 
dorința generală a poporațiunii, acelă 
actă solemnă s’a săvârșită de cătră în 
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sușl Ilustritatea Sa prea demnulă epis
copii alii Lugoșului Victorii Mihalyi, 
carele spre acelă scopii, însoțită fiindii 
de Ilustritatea Sa Andreiu Liviu, canonică 
abate, și de prea on. Mihailă Periană, se
cretară episcopescă și notară consisto
rială, în LO Noemvre la 4'/2 ore p. m. 
între sunetulă clopoteloră și pușcatulă 
cu trescurl sosi cu trenulă la gara din 
Petroșenl. Aci fu primită de ună nu- 
merosă publică în frunte cu Hollaki 
Arthur ca Protopretore și Franciscă Thal- 
lacsek ca directoră ală societății mon
tane din locă, de unde suindu-se în tră
surile ce le stau la disposițiune și înso
țiți de ună frumosă banderiu au pornită 
cătră noua biserică, care deși nu e de 
o mărime extraordinară, der prin lucra
rea ei cu multă gustă și posițiunea lo
cului pe carele e ridicată, fiă-cărui pri- 
vitoră îi dă o deosebită atrâcțiune ; aci 
fu așteptată de clerulă tractualu, de 
credincioșii acelei parochii și de pruncii 
școlari, cu care ocasiune M. On. domnă 
Ștefană Rădică ca protopopă și parochă 
locală îlă întimpinâ cu o vorbire bine 
simțită, după care a urmată facerea ve
cerniei și pregătirea noului altară, er la 
orele 7 sera s’a dată o cină în locali
tatea parochială.

Fiindcă pe 4iua următore era deja 
anunțată, că consacrațiunea împreunată 
cu S-ta liturgiă îșl va lua începutulă la 
orele 8 dimineța, atâta publică s’a fostă 
adunată, încâtă după încungiurarea S-tei 
biserici a fostă cu neputință de a mai 
căpăta locă înlăuntru, așa, că cea mai 
mare parte a fostă necesitată să stea 
afară sub durata întregei S-tei Liturgii. 
Aci observă, că cântările bisericescl au 
fostă conduse de d. Zsivanca ca primă 
cantoră ală catedralei din Lugoșă, ca
rele prin tonulă său sonoră și plăcută a 

“escitată simțulă de pietate în publiculă 
ascultătoră.

După săvârșirea actului solemnă, Ilu
stritatea SaD.Episcopă cu recunoscut’ai 
afabilitate a binevoită a primi la loca
litatea parochială pe tote autoritățile din 
locă și jură, er la orele l*/ 2 p. m. a ur
mată ună banchetă înlocalulă casinei, la 
carele au participată vr’o 70 persăne.Cu 
acestă ocasiune s’au rădicată mai multe 
toaste, dintre cari numai două amintescă 
și anume: celă dintâiu a fostă ridicată 
de Ilustritatea Sa Episcopulă pentru Sân- 
ția Sa Papa Leo ală XIII-a și Maies
tatea Sa Regele; ală doilea a fostă ți
nută de Directorulă Societății montane 
pentru Ilustritatea Sa Episcopulă Lugo
șului ș. m. a.

*) Ou. Redacțiuni ale foiloru ndstre suntă 
rugate a publica acestă incunosciințare.

In următorea di, 12 Noemvre, după 
ce M. On. D-nă Protopopă și pa
rochă locală a mulțămită II. Sale D. 
Episcopă în numele credincioșiloră pen
tru grația și iubirea’i arătată, dela casa 
parochială cu toții l’amă petrecută pănă 
la gară, deunde între sunetulă clopote- 
loră la orele 9l/2 dimineța a luată dru- 
mulă spre Lugoșă, lăsându-ne cele mai 
plăcute amintiri.

Dea cerulă, ca turma română să fiă 
întot-deuna condusă de astfelă de păs
tori !

Unul ti dintre preoții districtuali.

întâmplări d.iferite_
Lupî. Arendașii hotarului Șelimberă 

au împușcată la 18 Noemvre n. doi lupi; 
alțl doi lupi atinși de glonță au scăpată.

Focă. In Mediașă au arsă grajdulă, 
șopronulă cu provisia de fână și cămara 
de lemnă cu vr’o șese stânjini ale căpi
tanului în pensiune Wachsmann. Foculă 
a luată nascere din causa fumării visi- 
tiului în grajdă.

Fnrtu. In Racovița nisce hoți au 
furată lui Ionă Bobanga trei ferdele de 
fasole, o rotă de cară, doi hectolitri de 
grâu; lui David Morărescu i-au furată 
doi hectolitri de săcară, și lui Ionă Iancu 
o capră. In Comăna de josă i-s’au fu
rată lui Lazar Sarkanyi cinci scânduri, 
lui Neculae Bozocea o putină de varză, 
lui Stană Țețu totă o putină. In Cu- 
ciulata i s’a furată lui Nicodină Lazară 
ună cală. Cei mai mulțl dintre hoți 
suntă descoperițl. In Bendorf i s’a fu
rată femeei lui Neculae Dobreană o 
bute cu vină. Butea a fostă găsită golă 
înaintea casii, vinulă însă dispăruse. 
Făptuitorii, doi la numără, au fostă gă
siți și n’au negată faptulă, der s’au scu- 
sată că au fostă beți și au lăsată vinulă 
de a cursă. Amândoi voră trebui să 
despăgubescă pe femeia.

Literatură.*)
Următorele 2 opșdre din literatura 

poporală suntă gata pentru țipară:
I. Rugi de câmpii, 

poesu poporale 
care conțină:

I. Balade. 207 și adecă;
a) Cântece bătrânescl 76;
b) Cântece voinicescl 131 ;

II. Cântece ostășești 191;
III. Cântece de bucuria 31;
IV. Cântece de iubire 358;
V. ' Cântece de jale 355;

VI. Cântece de dorii, 231;
VH. Cântece de urîtu, mania, năcasu 499; 

VUI. Doine satirice 291;
IX. Chiuituri vr’o 2000 și

X. Cântări diverse vr’o 500.
Acesta ar fi ună opșoră care ar cu

prinde așa-deră 4663 poesii poporale, și
U. Săteanulu Românii.

Unele datine, credințe, obiceiuri po
porale de preste totă anulă și la tote 
ocasiunile și dilele însemnate.
Cuprinsulă:

I. Suveniri din copilăriă;
II. Prinderea Postului de Crătiunu,
III. Crăciunulu ungureștii,
IV. Sările de iernă,
V. Colindele în genere:
a) Sfântulă Nicolae, b) Versulă Sf. 

Nicolae, c) Versulă pustiei, d) Numerii 
dela 1 —12, e) Omulă săracă cu copii 
mulțl, f) Versulă unui bețivă cum se 
sf&desce cu muerea sa, g) Versulă Pa
lincii, h) Fonfiulă și trandafirulă (le
gendă.)

IV. Crăciunulu româneștii (văruitulă, 
ucider'âa porciloră, coptătura Crăciunu
lui, ajunulă Crăciunului, colindătorii, vi- 
flaimulă, turca, junii colindători. Cum 
se petrecă colindele în Bihoră, Pănce- 
nescl (țâra Hațegului), munții apuseni?

VII. Colinde 200 și ună adausă; 
Din sera de Crăciună, dela Cută, comu
nicată de d-lă Sabină Albini redactorulă 
actuală ală Tribunei.

VIII. Anulă nou (cu mai multe co- 
lindl.)

IX. Boboteza, (cu 6 colinul.)
X. ț)iua ursului.
XI. întâmpinarea D-lui. Prinderea 

postului de PascI, Sân-Toderă, Baba 
Dochia, Alexie, omulă lui D-cjeu; Ver
sulă lui Alexie, Iosifh, Lăsarea de Pos
tulă mare, Legarea grâneloră, Totă la 
Alexie, Șerpii cei albi, Caii lui Sân-Td- 
deră, Blagoveșteniile, Floriile, Versulă 
primăverei, Cântarea, Versulă Floriiloră, 
Cântarea doidsă, Săptămâna patimiloră, 
La Joia mare, Strigarea preste sată, 
Vinerea patimiloră, Patima lui Chris- 
tosă, Versă de, Pocăință, Versulă lui 
Adamă, Versulă sfintei Cuminecături, 
Versulă lui Is. Christosă, Versulă jude
cății, Versulă Restignirei.

XII. Pastile. Pentru ce roșescă 
omenii ouă? piua învierii, Versă la în
vierea D-lui, Versulă Pasciloră, învierea 
lui Christosă, -Eră versulă Pasciloră, Eră 
versulă Invierei D-lui, Irmosă la mesă, 
Totă la PascI.

XIII. Sân-Georgiulă. Coinorile lui 
Darie împărată, Comorile lui Decebală, 
E bine și bogată, Noroculă bubosei.

(Va urma.) 
_________ .1

Tutunii și fnmatil.
(Din cartea „Merinde dela șc61ă“, de Dr. 

Georgiu Popa.)

Ore de ce fumeză cineva? De fome, 
nu ! De sete încă nu ! Fără se scie de 
ce, elă fumeză. Din pipă seu lulea, din 
sugară seu sugaretă, fumeză continuu tu- 
tună (tabacă, duhan). Alții mestecă tu- 
tună în gură, mai alții l’au pisată și-lă 
tragă măruntă pe nașă. Sub aceste trei 
forme s’a respândită întrebuințarea tu,-;, 
tunului în tâte țările.

Pe unulă dintre voi — 4ise învă- 
țătorulă — l’am vădută fumândă. Nu 
scie încă ce a făcută. Der am socotită 
să vă spună, că întrebuințarea tutunului 
este stricăciosă.

La noi trasulă pe nașă e puțină cu
noscută, mestecarea încă și mai puțină, 
der fumatulă este datină comună, și de 
aceea vorba ne va .fi cu deosebire des
pre fumată.

Intrebămă mai întâiu de unde a ve
nită fumatulă? Mergemă departe.. ScițI 
că sub zona ferbinte, și peste totă în ță
rile calde, suntă multe musce, muschițe. 
De răulă acelora, omenii n’au odihnă și 

nu potă lucra. Americanii, din bătrâni, 
făceau focă, aprindândă mai alesă tutună, 
și cu fumă alungau muscele și țânțarii. 
Der ce să facă, când are să lucre și să 
umble, că nu e îndămână a purta foculă 
cu sine ? Ecă ună tulău (cociană) de tu
tună, îl aprinse la ună capătă, eră de celă- 
laltă l’a luată în gură. Acum are și fumă 
în contra musceloră și mânile Hbere la 
lucru. Tuleulă de tutună e ca o țâvă. 
Dâcă era să se stingă foculă, atunci omul 
mai sufla în țâvă seu dudă, și din când 
în când sugea. Așa se dă cu socotela, 
că tuleulă fu prima sugare. Mai apoi în- 
.văliră frunde în locă de tuleu. Seu că 
frunzele le-au tăiată anume pentru ună 
vasă mică, din care cu timpulă s’a for
mată pipa de astădl. Când Cristofor Co- 
lumb a descoperită America a găsită pe 
insula Cuba omeni cari fumau. Der nu
mai în 1560 Ioană Nicot aduce prima 
oră sămânța de tutună la Parisă și o nu
miră „iarbă nicotiană“. După 50 de ani 
iarba se lăți și planta în Anglia, Ispania, 
Germania, Turcia, Arabia șcl. Din Ame
rica dâră, și dela omeni sălbatici, a ve
nită la noi în Europa tutunulă și datina 
cu fumatulă. Din Europa a trecută la 
Asia. Der unii socotescă, că poporele 
din Asia voră fi cunoscută tutunulă încă 
de mai nainte, fiind-că acolo fumatulă e 
mai estinsă; în India fumeză tote clasele 
societății și amândouă secsele, în China 
fete de 8—9 ani încă, apoi formele pi- 
peloră suntă acolo multă mai varie șcl.

Dreptulă a cuceri are numai cul
tura. Der în faptă âtă o escepțiune la 
fumată, că ne cuceriră sălbatecii cu o 
datină sălbatică! Multă s’au luptată re- 
ligiunile și guvernele în contra fumatu
lui. In Anglia, ordinațiunl regescl re- 
prâbă fumatulă ca o datină „urîtă la ve
dere, grețosă la mirosă, daundsă la creerî 
și periculosă pentru plumânl“. Rusia 
amenință cu pedepsă pe cine-lă va găsi 
fumândă. Papa Urbană VUI opresce po
porele romano-catolice. Sultanii, celă din 
Turcia și celă din Persia, dechiară fu
matulă de păcată în contra religiunei 
loră mahomedane. Der tote sforțările 
fuseră înzadară. Astăzi fumeză toți. E 
slăbiciunea âmeniloră, că datina rea o 
imiteză fără a se întreba de eșusă. Să- 
mănămă cu oile ; păcurariulă prinde una, 
o aruncă în apă, și vădendă celelalte, 
sară tote fără să le silâscă nimenea. Noi 
nu avem atari musce și țînțarî, alesă 
ârna, însă — fumămă!

Vine întrebarea, dâcă fumatulă este 
de sănătate? Din capulă locului ne re- 
portămă le părerile englese, citate mai 
nainte, și cari n’au fostă combătute de
plină nici odată. In adevără, tutunulă 
încă și-a găsită părtinitori, pe cuvântă 
că fumatulă nu are același efectă; bună 
oră pe unii ni-i face lenoșl și-i adârme, 
pe alții din contră descepțl, după cum 
este constituțiunea corpului. Ar urma 
ca fiecine să studieze corpulă său, și să 
nu fumeze dâcă-i strică. Insă conoedendă 
nescai cașuri escepționale, totă rămâne 
tare acea regulă, că fumatulă este stri
căciosă, alesă vedemă manifestându-se 
acesta la digestiune; fumătorulă nu 
simte apetită și fome, se atacă stomacul 
și ficatulă. Fumulă de tutună produce 
necurățeniă în gură și în gâtă, de unde 
provină morburile de plumânl ș. a. De 
vomă considera numai gura și anume 
dinții, încă avemă ună argumentă des
tulă de tare în contra fumatului, că să
nătatea dințiloră răspunde la necesitatea 
mestecării bucateloră, va să c}ic& unde 
dinții nu suntă sănătoși, și prin urmare 
nu potă mesteca bine și măruntă, acolo 
stomaculă se îngreună și omulă devine 
morbosă. Suntă și de acei individ; la 
cari fumatulă stirnesce o sete, nu natu
rală, și ca s’o stîmpere alergă la beuturî, 
așa devine o causă a beției. încă mai 
periculosă e influința ce fumatulă esercâză 
asupra creeriloră; omulă ce e pe calea în- 
veninării, nu pâte dormi. Visuri multe, 
și uneori neplăcute întrerupă somnulă. 
Dureri de capă, de picidre și de mâni 
se adaugă la ostenâla extraordinară a 
corpului. Puterile slăbescă, mai’vârtosă

că corpulă nu se nutresce, neavându 
apetită. Inveninarea din fumată nu se 
pote nega, după ce au obvenită cașuri 
că persdne cari au fumată 17—18 pipe 
după olaltă, au căpătată tremurări, ime
diată amețirî, și au murită. Nu mai vor- 
bescă și despre aerulă stricată din chi
liile fumătoriloră; despre acesta ei n’au 
cunoscință, că li-s’a tîmpită simțulă mi
rosului.

(Va urma.)

TELEGRAMELE „GAZ. TRANSA 
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlinu, 22 Noemvre. — „Bor- 
senzeitungu află, că discursulă tro
nului, ce se va ceti a,$I, va ac
centua apriatti speranța în susți
nerea păcii și stăruințele Germa
niei de a susține bune raporturi 
cu tote puterile și că va conține 
și unu pasagiu importantă des
pre politica colonială a Germa
niei.

Parisu, 22 Noemvre. — Cercu
rile parlamentare se ocupă esclu- 
sivft numai cu broșura lui Gilly. 
Mai mulțl deputațî voru acusa pe 
Gilly pentru calumniare.

Petersburgu, 22 Noemvre. — 
Generalulu Paucker dela corpulă 
de ingineri a fostă numită minis
tru de comunicațiune.

BucurescV, 22 Noemvre. — Ale
gerea biroului camerei a fostu 
astăcțî amânată. Cu t6te acestea 
crisa ministerială este sigură. Ale
gerea generalului Florescu ca pre
ședinte ală senatului a fostă fă
cută de cătră conservatori cu aju- 
torulă oposiției liberale (partida 
Vemescu). Despre Florescu se 
vorbesce, că nutresce simțăminte 
rusofile și că este partisană hotă- 
rîtu alu grupului boieriloră vechi 
conservatori.

NECROLOGY.
Luca cavalerii de Prunculft,

procurorii c. r. îu pensiune.
a încetată din viâță erî după amecjă 
la 4‘/2 ore, după o bâlă lungă și dure- 
rdsă, în anulă ală 64-lea ală vieții, 
provăcjuta fiindă cu S.-taine.

Despre acestă ireparabilă pierdere 
adâncă întristata familiă încunosciințâză 
pe tâte rudeniile, pe toți amicii și cu- 
noscuții.

înmormântarea scumpului decedată 
se va face Joi în 10 (22) 1. c. după 
amâdă la orele 3‘/2 din propria casă, 
strada Scheiloră, în cimiteriulă gr. or. 
din Groveră.

Brașovă, 9 (21) Noemvre 1888. 
Sarica de Pruncuță, ca mamă, Teodorii de 
Prunculu, c. r. notară publică, Agop Po- 
poviez, mare proprietară, ca gineri, Maria 
de Prunculu născ. George Ioană, ca soțiă, 
Sara de Prunculu măritată Teodoră de 
Pruncuță, Elena de Pruncuță măritată 
Agop Popovicz, Flora de Pruncuță ca fiice. 
Maria Popovicz, ca nepotă.

Necrologu. Louise v. Langendorff a 
încetată din viâță, după grele suferințe, 
în vârstă de 66 ani. Imormântarea s’a 
făcută aeji în cimiteriulă eVangelică.

Cursuld la bursa de Viena
din 21 Noemvre st. n. 1888. >

Renta de aură 4*/q ..................... 100.90
Rehta de hârtiă5°/0......................91.90
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 144.25
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.30
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de 

ostii ungare (3-a emisiune) . . 116.50
Bonuri rurale ungare..............104.50
Bonuri cu elasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banată-Timișă . • . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare......... 104.50
Bonuri rurale transilvane.........104.10
Bonuri croato-slavone . . . . . . 104.50
Despăgubirea pentru dijma’ de vină 

ungurescă..........................................99.40
Imprumutulă «u premiulă.ungurescă 131.60 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.................. .... 125 —-
Renta de hârtiă austriacă' .... 81.75
Renta de argintă austriacă .... 82.45
Renta do aură austriacă.......................109.90
Losuri din 1860 .................. .... 140.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 876.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 301 25 
Londra 10 Livres sterlings .... 121.75

Editoră și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
lucră escelentu în contra tuturora boleloru de stomachu

A se informa la

BIROUL DE SPED1ȚIUNI

Totti de aci se mai potti procura și următorele cărți din editura propriă

unui ese:

Apare în broșuri lunare 
și publică portretele și biografiile archiereilortt și preoțilorfi mai distinși, precum și alte portrete și ilus-

In o cancelaria advocațială se caută unfi scriitorii cu scrisore

iW* A se adresa la „CANCELARIA NEGRUȚU“ în Gherla—Sz-ujvăr.—Transilvania.

se adresa la Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei^

100 esemplare 5 fl. v. a.

câte de 2’/2— 3‘/2 cole;
trațiuni, — mai departe articlii din sfera tuturoru sciințeloră teologice și între aceștia mulțime de predice pre dumineci, serbă- 
torl și diverse ocasiunl, mai alesu funebrali, — apoi studii pedagogice-didactice și sciențifice-literari; și în urmă totu soiulu de a- 
menunte și scirî cu preferința celoru din sfera bisericescă, scolastică și literară, — Prețulu de prenumerațiune pre anulă întregii 
e 4 fl.—pentru România 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

Miculu mărgăritare sufletescii. Căr
ticică de rugăciuni și cântări bisericescl 
— frumoșii ilustrată, pentru pruncii 
școlari de ambe secsele. Prețulii unui 
esemplară broșuratii e 15 cr., — legată 
22 cr., legată în pândă 26 cr.

Epistolia D. N. Isusu Christosu
Prețulă unui esemplară legată și spe- 
dată franco e 15 cr.

Neîntrecute jpentru lipsa de apetitu, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosă greu, umflare (venturl), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachu, acrelă, formarea de petră și năsipu, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomachs), cârcei la stomachă, cons tip ațiune s6u încuiare, încăr- d 
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficată și de haemorhoide. — Prețulă unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistului 
Carl Brady, Kremsier (Morâvia.)

Picăturile de stomachii Mariazeller nu suntu unii remediu secretă. 
Părțile conținetore suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce fj 

se află la fie-care sticlă.

Done cazane cu vaporu verticale, doue 
mașine cu vaporu stabile, diferite vârtej e de 
ridieatu, țevi de nietalu, foi, unelte de fău
rită și lacătariă, nicovale, unelte de sfrede
lită etc. puținu folosite, parte din 
ele suntu chiar de totu nouă.

Colectanții primescu gratisu totu alu patrulea esemplaru. 
Numeri de probă se trimită gratisu ori-cui cere.

Cele mai eftine cărți de rugăciuni:

Mărgăritarulu sufletului. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericescl 
forte frumoșii ilustrată. Prețuit! unui 
esemplară broșuratii e 40 cr., legată 
50 cr., legată în pânză 60 cr., legată 
mai fină 60, 80, 90 cr., 1 fl., în legă
tură de luxă 1.50—2.50

Carte conducâtore la propunerea 
calculăreî în scola poporală pentru în
vățători și preparandl. Broș. I. scrisă 
de Gavrilă Trifu profesoră preparan- 
dială. Prețulă 80 cr.

timpulă întroducerei, fasele prin cari 
a trecută și modul cum s’a stabilită 
respectiva sărbătore. Prețulă e 2 fl.

Barbu cobzariulu. Novelă origi
nală de Emilia Lungu. Prețulă 15 cr.

Puterea amorului. Novelă de Pau
lina C. Z. Rovinaru. Prețulă 20 cr.

V ritabile se află: Brașovti, farmacia Franz Kellemen, îarmacia la ,,Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia F. lekelius’ W-we; farm. K. L. 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higiea“; farm. G. Iehetius înHoszufadu.

Băile Tnsnadă: farmacia Alex. Dobay. Cohalmu: farm. Ed. Melas, farmacia E. 
Wolff, Feldioră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărâșii: farm. v. Bildner, farm.i 
Hermann. Sz. Szț. Gybrgy: farm. Val. Eeteg, îarmBarabăs Fer. 13,52—36 ...

Se deschide abonamentu pre anulă 1888
la

AMICULU FAMILIEI.
a lunei în numeri câte de 2

cu multă folosă de cătră prepți, învă
țători și alțl cărturari români. Prețulă 
1 fl. 10 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de vier
suri funebrali, urmate de iertăciuni, 
epitafiă ș. a. Prețulă 50 cr.

Cărticică de rugăciuni și cântări 
pentru pruncii școlari de ambe secsele, 
Cu mai multe icone frumose. Prețulă .•.> 
unui esemplară e 10 cr.: 50=3 flor.: , 
100=5 fl.

Visulii Prea Sântei Vergure Maria 
a Născătorei de D-deu urmată de mai ; 
multe rugăciuni frumose. Cu icone fru- ' 
mose. Prețulă unui esemplară spedată .; 
franco e 10 cr., 50 esemplare 3 fl.,. I,'Ultimulti Sichastru. Tradițiune de 

Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.
Elfi trebue să se însore. Novelă 

de Maria Schwartz, traducere de N. 
F. Negruță. Prețulă 25 cr.

Branda seu Nunta fatală. Schiță

din emigrarea lui Dragoșă. Novelă is
torică națională. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune is
torică după Wachsmann, de Ioană 
Tanco. Prețulă 30 cr.

Probitatea în copilăriă. Schiță din 
sfera educațiunei. După Emest Le- 
gouve. Prețulă 10 cr.

Hermans și Dorotea după W. de 
Goethe, traducțiune liberă de Cons
tantină Morariu. Prețulă 50 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragedia în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 
acte după Euripide, tradusă în versuri 
de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Petulantulu. Comediă în 5 acte

țliaru beletristicii și enciclopedicfi-literaru — cu ilustrațiuni. — Cursulu XII. — Apare în 1 și 15 t|i 
—3 cdle cu ilustrațiuni frumdse; și publică articlii sociali, poesii, novele, schițe, piese teatrali ș. a. 

— mai departe tracteză cestiuni literare și sciențifice cu reflesiune la cerințele vieței practice; apoi petrece cu atențiune vieța 
socială a Româniloru de pretutindenea, precum și a celorlalte poporațiuni din patria și străinătate; și prin glume în mare parte 
ilustrate nisuesce a face câte o oră plăcută familiei strivite de grijile vieței; și preste totu nisuesce a întinde tuturoru indivizilor^ 
din familiă o petrecere nobilă și instructivă. — Prețulu de prenumerațiune pre anulu întregu e 4 fl., pentru România și străină
tate 10 franci — lei, plătibili și în bilete de bancă ori maree poștali.

PREOTULU ROMĂNU. ț)iaru bisericescă, școlară și literară — cu ilustrațiuni. — Cursulă XIV

Idealulii perdutd. Novelă originală 
de Paulina C. Z. Rovinaru. .Prețulă 
15 cr.

Opera unui omîi de bine. Novelă 
originală.—Continuarea novelei: Idea
lulii pierdută de Paulina C. Z. Rovi
naru. Prețulă 15 cr.

Fântâna dorului. Novelă poporală 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Codreanii craiulă codrului. Baladă 
de Georgiu Simu. Prețulă 10 cr.

Apologie. DiscusiunI filologice și 
istorice maghiare privitore la Români, 
învederite și rectificate de Dr. Gre- 
goriu Silași. — Partea I. ■ Paulă Hun- 
falvy despre Cronica lui Georg. Gabr. 
Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românesc! în vor
bire și scriere învederită și aprețiată 
de Dr. Gregoriu Silași. (Op complet). 
Broșura I. II. și HI. Prețulă broș. 
I. H. câte 40 cr. — Broșura HE 30 cr. 
Tote trei împrepnă 1 fl.

Cuvântări bisericesc! ia tote săr
bătorile de peste ană, de I. Papiu. 
Ună volumă de preste 26 cole. Acest 
opă de cuvântări bisericescl întrece 
tote opurile de acestă soiu . apărute 
pănă .acum — a endă și o notiță is
torică la fiă-care sârbătore, care arată

Colectă de recepte din economiă, 
industriă, comerciu și chemiă. Prețulă 
50 cr.

Economia pentru scolele popor, de 
T. Roșiu. Ed. H. Prețulă 30 cr.

îndreptară teoretică și practică pen
tru învățămentulu intuitivă în folosulă 
eleviloră normali (preparandiall), a în- 
vâțătoriloră și a altoră bărbați de scolă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră pre- 
parandială. Prețulă unui esemplară cu 
porto francată 1 fl. 80 cr. v. a. In li
teratura nostră pedagogică abia aflămă 
vre-ună opă, întocmită după lipsele 
scoleloră nostre în măsura în care este 
acesta, pentru aceea îlă și recoman- 
dămă mai alesă directoriloră și învă- 
țătoriloră ca celoră în prima liniă in
teresați.

Spicuire din istoria pedagogiei la 
noi — la Români. De V. Gr, Borgovan. 
Prețulă 15.

Manuală de Gramatica limbei ro
mâne pentru scolele poporali în trei 
cursuri de Maximă Popă, profesoră la 
gimnasiulă din Năsăudă. — Manuală 
aprobată prin ministeriulă de culte și 
instrucțiune publică cu rescriptulă de 
dată 26 Aprilie 1886, Nr. 13,193. — 
Prețulă 30.

Gramatica limbei române lucrată 
pe base sintactice de Ioană' Buteanu, 
prof. gimn. Ună volumă de peste 30 
cole. Prețulă 2 fl.

Manuală de stilistică de Ioană F. 
Negruță, profesoră. Opă aprobată și 
din partea ministeriului de culte și in
strucțiune publică cu rescriptulă de 
dato 16 Dec. 1885 Nru. 48,518. Par
tea practică forte bogată a acestui op 
— cuprindendă composițiunl de totă 
soțulă de acte obveniente, în referin
țele vieței sociali—se pote întrebuința

Avertismente 1 Picăturile de stomachu Mariazeller se falsifică și se imitdză de 
multe ori. — Ca semnă, că suntu veritabile, servesce învelitdrea roșiă provedută cu 
marca de protecțiune de mai susă, și afară de acâsta pe fiecare prescriere de în
trebuințarea ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipârartBia D-lui H. Gusek în Kremsier.

frumosă și legibilă, care scie a scrie și dictando în limba română 
și maghiară. Salariu 20 fl. v. a. pe lună și cuartiru liberu. A

J 
dăpă Augustă Kotzebue, tradusă de 
Ioană St. Șuluță. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică 
ținută în șalele gimnasiului din Fiume 
prin Vincențțu Nicoră, prof, gimnas. 
— Cu portretulă M. S. Regina Româ
niei. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. 
Ună volumă de 192 pagine, cuprinde 
103 poesii bine alese și arangiate. Pre
țulă redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafir! și viorele, poesii popo
rale, culese de Ioană Popă Reteganu. 
Ună volumă de 14 cole. Preț. 60 cr.

Tesaurulb dela Petrosa seu Cloșea 
cu puii ei de aurii. Studiu archeologic 
de D. O. Olinescu. Prețulă 20 cr.

Biblioteca Sătenului Românii. Car
tea I, H, HI, IV, cuprindă materii 
forte interesante și amusante. Prețulă 
la tdte patru 1 fl. — câte una deosebi 
30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amu
sante. Prețulă 30 cr.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


