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Pe câtă de mare este sgomotulă ce-lu facă 

Ungurii de ordinară în adunarea deputațiloră 
din Peșta la fiecare cestiune mai însemnată, pe 
atâtă de liniștită funcțiunâză aparatulă parlamen
tară în camera din Viena. Discusiunile se facă 
aici cu mai multă moderațiune, argumentele pre- 
cumpSnescă, pasiunile sunt ținute în frâu și nu 
isbucnescă așa ușoră.

Ar fi însă o erdre dacă de aici amă con
chide, că conflictulă de interese în parlamentulă 
din Viena este mai slabă ca în celă din Peșta. 
Din contră în dieta ungară sunt representate a- 
prdpe esclusivă numai interesele egemoniei ma
ghiare și acolo se tractâză între partidele ma
ghiare numai de aceea, care dintre ele să fie la 
cârmă și care e mai capabilă de a realisâ idea- 
lulă maghiarismului, pe când în camera vienesă 
sunt în adevără mai multă său mai puțină re
presentate interesele tuturoră grupuriloră și a 
tuturoră popdreloră din Austria și prin urmare 
se pdte mai ușoră nasce ună conflictă între a- 
ceste interese, cari se deosibescă în modă esen
țială unele de altele.

Cabinetulă Tisza dispune de o falangă com
pactă, care urmăresce una și aceeași tendință 
avândă o singură programă. Nu așa cabinetulă 
Taaffe. Acesta se razimă pe o maioritate com
pusă din elemente eterogene, cari se unescă nu
mai în principiulă de a combate împreună ege- 
monia germană, de a-șî asigură împrumutată și 
cu ajutorulă guvernului ună gradă câtă mai 
mare de autonomiă în favdrea intereseloră loră 
speciale.

Cehii, Polonii, Slovenii, clericalii-federaliști, 
cei din clubulă Hohenwart și din clubulă Coro- 
nini, cari laolaltă formâză astăzi maioritatea în 
camera din Viena, au toți programe speciale. Or- 
ganisarea loră într’o partidă se susține printr’ună 
comitetă esecutivă pe basa programului comună 
de acțiune în sensă federalistă. La fiecare ces
tiune mai însemnată problema acestui comitetă 
devine fărte dificilă prin aceea, că elă trebue să 
țină contă de tăte interesele fracțiuniloră de o 
parte și de dorințele guvernului de altă parte.

ț)ilele aceste s’a ivită uflă conflictă mai în
semnată între interesele diferiteloră fracțiuni ale 
maiorității și între postulatele guvernului din 
Viena. Se tractâ de votarea unei noue legi de 
timbre, prin care să se înmulțăscă venitele sta
tului, ca din suma câștigată astfelă să se păta 
plăti adausele la congrua preoțiloră catolici, ce 
le-a încuviințată camera nu de multă.

Nu mai trebue să spunemă, că propunerile 
pentru urcarea dăriloră sunt și în Austria totă 
așa de nepopulare ca și la noi. Legea de tim
bre n’a găsită în sînulă fracțiuniloră din maio
ritate sprijină de ajunsă și din altă considera- 
țiune. Pe la 24 Mărțiu a. c. Reichsrathulă va 
fi închisă și se voră face nouă alegeri pentru 
parlamentulă viitoră. Mul ți din maioritate și-au 
(jisă, că nu va face impresiune bună dăcă ei în 
ajunulă alegeriloră noue voră votâ o asemenea 
lege apăsătore. Guvernulă de altă parte stăruia 
ca să se primăscă legea de timbre, ca să p6tă 
satisface astfelă trebuințeloră sale financiare.

Vinerea trecută în fine s’a aduși! decisiunea 
în defavorulă guvernului. Proiectulă de lege 

a fostă respinsă primindu-se cu 160 contra la 
135 de voturi o propunere, ca elă să fie predată 
earășl comisiunei ca să’lă pi.elucre și să’l'ă amen
deze din nou. Mulți din maioritate votară contra gu
vernului, alții au părăsită ședința înainte de vo
tare. Astfelă cabinetulă Taaffe a suferită ună 
desastru și Nemții din oposițiune resâmtă o justă 
bucuriă din causa neînțelegeriloră ivite în sînulă 
maiorității cu acăsta ocasiune.

Posițiunea cabinetului Taaffe nu s’a alterată 
nicidecum prin acăsta, dăr nu se pdte negâ, că 
votarea de Vineri pdte avă urmări însemnate 
pentru viitdrea desvoltare a lucruriloră. „Na- 
rodni Listy“ esflamă: Stânga (germană) a în
vinsă, guvernulă și drăpta au fostă bătuți, dăr 
pentru contribuabili este acestă desastru ună mare 
bine. Consecințele votului nu se potă prevedă, 
atâta e însă sigură că guvernulă nu mai posede 
o maioritate pe care să pdtă contă în ori ce îm
prejurări?4

Nemții dorescă se catjă cabinetulă actuală 
și se vină în loculă lui ună ministeră favorabilă 
loră. Cehii dela „Narodni“ dorescă să vină ună 
ministeriu și mai pronunțată federalistă. Nu cre- 
demă însă că se va împlini deocamdată nici una 
din aceste dorințe. Taaffe va rămână și va află 
mijldce de a-și cârpi drăși maioritatea.

-------o-------

Din Sudanti.
Precum se raportăză din Londra, colonelulă Wilson 

declară că mărtea lui Gordon și căderea Chartumului 
se atribue trădării lui Faragh pașa; elă comunică despre 
acăsta următărele amănunte:

,Faragh deșteptase de multă neîncrederea lui Gor
don, ba deja se dovedise odată, că Faragh urmăresce 
scopuri trădătăre. Gordon îlă cruță cu t6te aceste, său 
fiindcă se temea, că pedepsirea lui ar avea ună rău e- 
fectă la trupele sudaneze ce le comanda Faragh și care 
țineau la elă, său fiindcă Gordon dădu crecjămentă măr
turisirii lui Faragh că ’lă va ajuta onestă în viitoră. Fa
ragh pașa trăda Chartumulă în diminăța (jflei de 26 
lanuariu, poruncindă să se deschidă porțile și lăsândă înă
untru trupele Mahdiului. Gordon audi sgomotulă neo- 
biclnuită, causată de intrarea în orașă a trupeloră aces
tora în massă, eși răpede pe stradă și fu ucisă la intra
rea palatului. Sălbaticii pușcași ai Cordofanului cutrie- 
rară în curăndă tăte stradele cetății, dându-se parola 
unui măcelă generală. Tăte personele, care rămaseră 
credinciăse lui Gordon, fură massacrate, între acestea acei 
500 de ămeni, cari sub Nusri dăduseră Englesiloră aju
toră la Gubat. (?) De altmintrelea bărbați, temei și copii 
fură omorîți cu o nemai aurită crutjime. Martori ocu
lari anunță, că (jiua întrăgă a cursă pe strade torente 
de sânge. Partea cea mai mare a garnisănei re
cunoscuse de bună voiă pe Mahdi și generalii lui orga- 
nisară îndată după cele mai bune regule militare 
ună complectă sistemă de apărare pentru Chartum. Ună 
mare numără de buni pușcași fu postată în fortulă din 
afară și în redute. Colonelulă Wilson descrie tăte Intră
rile la Chartum pe uscată și pe apă. Navales, Galakla, 
Tuti, Ondurman și Halfije suntă bine întărite. — Gene- 
ralulă Wolseley telegrafăză, că spioni, cari au venită din 
Chartum, adeverescă scirea despre mărtea lui Gordon. 
Doliulă în Londra este generală. Opiniunea publică nu 
vrea să scie de vorbirile lui Morley și Courteney, cari 
cerh ca Anglia să renunțe la Sudană.«

Generalulă Wolseley anunță, ca Englesii sub gene
ralul Earle după o luptă de cinci ore au ocupat tăte posițiunile 
inimicului dela Dulka și au pusă mâna pe ^ece stindarde 
Generalulă Earle și loc. colonelă Eyre au căzută la asal- 
tarea posițiuniloră. Acăslă scire a fostă comunicată lui 
Wolseley de generalulă Brackenburg din Dulka, care 
a luată comanda după căderea generalului Earle. Perderile 
inimicului, care s’a luptată bărbătesce, suntă fărte mari, 

cei mai mulți din conducători au cădută. Englesii au 
avută 12 morți, între cari 3 oficerl, și 25 răniți, între 
cari 3 oficerl.

-------o-------

Germanii și Slavii.
Renumitulă scriitoră germană Eduard Hartmann a 

tipărită luna trecută în revista ,Die Gegenwart* o lu
crare interesantă, analisândă atitudinea presentă și viităre 
a Slaviloră față cu Germanii din Germania, Austria și Rusia. 
Crescerea influinței slave, dice Hartmann, amenință atâtă 
directă câtă și indirectă rasa germană. Pangermanis- 
mulă va avea să părte o luptă uriașă cu dușmanulă său 
puternică, care-lă amenință.

»Telegraphulă« ne dă următorulă scurtă resumată 
ală operei lui Hartmann :

.Situațiunea gintei germane în guvernamintele bal
tice ale Rusiei e fărte gravă, declară Hartmann, dar nu 
desperată. Aci, scrie d-sa, e vorba de a scăpă de sub 
ugulă rusă câte-va orașe germane și o aristocrațiă fun

ciară veche, care se sprijinesce pe întrăga societate inte- 
igentă și pe clerulă protestantă. Influința acestei aris

tocrații germane întâmpină o resistență mare din partea 
elementului rusă, care rusificândă orașele și satele pro
pagă printre poporațiunea indigenă ură și invidiă în con
tra aristocrației germane. A scăpâ aceste țări de sub 
jugulă Rusiei este fărte greu, dar dacă scăparea se con
sideră necesară, apoi trebuesce făcută câtă de curendă, 
căci altmintrelea într’ună timpă fărte scurtă nici urme 
germane nu voră rămână în Finlanda, Curlanda și Est- 
landa.

,Gondițiunile politice-naționale ale Austro-Ungariei 
suntă asemenea fărte complicate și ceră o acțiune grab
nică și seriăsă, O resistență seriăsă a elementului ger
mană față cu maghiarisarea devine cu neputință; ger- 
manismulă nu mai are adl acolo pe nici ună aliată. Și 
dacă într’ună timpă ăre-care preponderanța maghiară se 
va înlocui cu vr’o altă, apoi acâsta din urmă de locă nu 
păte fi biurocrația germană, ci ună elementă multă mai 
puternică, adică poporațiunile slave, din care se compune 
maioritatea poporațiuniloră. Maghiarii nu sc temă de 
locă de Germani și fanatismulă loră națională se basâză 
pe frica ce o au de valurile slave, care îi încunjură. 
>Și în acăstă privință cei dela Pesta au mare dreptate, 
când se grăbescă a maghiarisâ poporațiunile slave și ro
mâne, cari compună regatulă ungară, căci dealtmintrelea 
deșteptarea Slaviloră se apropiă și atunci totulă va fi 
târziu. (Par’că d. Hartmann a fostă pusă anume de 
jidovii din Pesta ca cu asemeni absurdități să apere 
maghiarisarea. — Red. G. Tf.)

>Cutătă lupta care s’a încinsă, dice Hartmann, nă
vala Maghiariloră asupra poporațiuniloră slave nu va 
putea să fie cununată cu succesă. Șansele sunt la mo- 
mentă' fericite pentru Unguri, va sosi însă momentulă 
când învinșii slavi voră putea să se răsbune, luândă ca- 
pitalulă cu procente cu (otă.c

*In jumătatea occidentală a imperiului, urmâză mai 
departe Hartmann, Herzegovina și Bosnia sunt țări slave. 
Asemenea și provinciele vechi ale uniunei germane, des
pre cari mai visâză pangermanismulă, escepțiune făcândă 
de Tirol și de câteva alte mici ținuturi; suntă țări cutro- 
pite de Slavi.

»Maioritatea slavă, care se frământă în sînulă im
periului austriacă nu e sigură de puterea sa, dar în cu
rând, dice Hartmann, ea va simți forța sa și atunci dom
nia elementului germană se va fini precum s’a finită în 
Boemia. Tirolulă se află singură într’o situațiune escep- 
țională, datorată unoră împrejurări, cari facă că acăstă 
țâră scapă de desnaționalisare și tinde a se alipi de Ba- 
varia în zona căreia cade. Acăstă provinciă păte să fiă 
desiipită de imperiulă austriacă fără vr’ună desavanta- 
giu și chiar cu orecare compensațiă, în ceea ce privesce 
misiunea Habsburgiloră la Orientă, unde se află chiămați 
a reconstitui vechiulă imperiu Bizantin.... «

»Monarchia Habsburgică, urmăză autorulă mai de
parte, nu păte rămână fără capitală. Viena în secolulă 
ală 20-lea este menită a deveni ună orașă germană, 
căci de-altmintrelea va fi amenințată a se slavonisa și a 
se transforma într’ună centru de fermentațiune slavă. 

| Viena simte nevoie de transfusiunea unui sânge nou 
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germanii, fără care nu va putea de locă birui năvala 
Slaviloră.

»Actuala divisiune fățișă a elementeloră sud-occi- 
dentale slave nu va dura lungă; poporele sârbe, bosni
ace, herțegovinene, Croații, Dalmațienii, Rutenii, Cehii, 
Moravi etc. etc., sunt în ajunulă unei unirî slave, 
care va avea nevoiă de a’șl găsi ună centru de gravi- 
tare, âr acestă centru nu pote fi fără de capitală — fie 
va acâstă capitală la Constantinopole seu Triestă. In 
ceea ce privesce acestă din urmă orașă, apoi din punc- 
tulă de vedere etnografică elă nu pote fi considerată 
nici germană, nici italiană ci slavă. Ori cum va fi în 
viitoră guvernulă, monarchică seu republicană, totuși 
după opiniunea lui Hartmann acestă guvernă va fi ne
voită a împlini tâte dorințele rasei slavone.*

,Dacă Austria va părăsi idea de a se forma în- 
tr’ună stată slav-federativă-apusână, atunci sentimentele 
naționale de rassă voră împinge pe poporele slave a se 
arunca în brațele Panslavismului, adecă a egemoniei ruse 
pe care ele deși n’o potă suferi, totuși acestă protectoră 
le e mai plăcută de câtă suferințele sub jugulă unei e- 
gemonii formate de națiuni străine gintei slavone. Dâr 
odată Austria formată într’ună stată federativă slavonă, 
ea va atrage tâte sentimentele naționale ale Slaviloră 
de pe peninsula Balcanică, tote acele sentimente, cari 
pănă acum suntă înclinate cătră Rusia. Serbia însăși 
va fi atrasă cătră cerculă federațiunii slavone, avândă 
siguranță că nu va perde autonomia sa. Câtă despre 
România, cu privire la care timpulă favorabilă de sub
jugare Rușii l’au perdută încă pe vremea răsboiului dela 
Crimea, și ea se va simți mai bine în mijloculă confe- 
derațiunii slave, decâtă în sînulă imperiului casei Ro- 
manoff. *

-------o-------

SOIRILE DILEL
Ministerulă ungurescă de comerță a încunosciințată 

printr’ună comunicată comuna orășenâscă a Pojunului, 
că deorece pesta bovină s’a stinsă în România cu to- 
tulă, ârășl e permisă de aci înainte comerțulă cu oi de 
proveniență din România, din contră importarea boiloră 
din România rămâne și mai departe oprită.

—0—
«Pester Lloyd* dela 29 Ianuariu scrie: Acum câte

va (Iile vre-o 100 de țărani, supuși români, au năvălită 
în așa numita Lunca, moșia Bossaneză pe teritoriu aus
triacă, unde au tăiată ca la doisprezece stânjeni pătrați 
din sălciile proprietarului Barber. Lucrătorii moșiei voindă 
să gonâscă pe năvălitori, au fostă atacați cu pistole și 
puști. Nici gendarmeria chiămată în pripă n’a putută 
face pe Români să părăsăscă teritoriulă austriacă, 
ci au dată mai multe focuri asupra gendarmiloră. Atunci 
și aceștia au făcută usă de arme și se (|ice ună ță
rână română a fostă dusă greu rănită. Prefectulă din 
Sucăva a comunicată ministeriului telegrafică acestă 
incidență.

—0—
Senatulă universitară din Clușiu e hotărîtă să ia 

măsuri în contra dueluriloră între studenții universitari. 
—0—

In comitatulă Solnocă-Dobâca asentarea 
pentru anulă 1885 se va face în următorele cjlile: La 
Beclână în 20, 21, 23 și 24 Martiu; la Gherla 30, 31 
Martie și în 1, 2 și 4 Aprilie; la Deșă în 7, 8, 9, 10, 
11, 16, 17 Aprile; la Ciachi-Gărbău în 13, 14, 15 
Aprile; la Ilonda-mare în 20, 21, 22 Aprilie; la Lăpușulă- 
ungurescă în 24, 26, 27, 28 și 29 Aprilie. Președintele 
civilă în tote 7 locurile este Szarvadi Pal vice-șpană și 
mediculă civilă este Or. Gaizago Laszlo, mediculă supe- 
rioră ală comitatului.

—0—
«Monitorulă oficială* de Sâmbătă publică urmă- 

torulă decretă: D. Dimitrie Sturdza, ministru se
cretară de stată la departamentulă afaceriloră străine, 
trece la ministerulă de culte și instrucțiune publică, în 
loculă d-lui G. Chițu, a cărui demisiune s’a primită. 
D. I. Câmpineanu, ministru secretară de Stată la 
departamentulă agriculturei, industriei, comerciului și do- 
menieloră, trece la ministerulă afaceriloră străine, în lo
culă d-lui Sturdza. Suntă numiți miniștrii secretari de 
stată: D. A. Stolojană, la departamentulă agriculturei 
industriei, comerciului și domenieloră. D. G. Nacu la 
departamentulă justiției. D. generală Radu Mihai la 
departamentulă lucrăriloră publice.

—0—
Generalulă Victoră Crețe an u, șefulă statului-ma- 

ioră regală, s’a trecută în funcțiunea vacantă de inspec
tară ală cavaleriei; âr generalulă Barotzi Constantină, 
comandantulă divisiei din Dobrogea, s’a numită șefă ală 
statului-majoră regescu.

-0—
Vineri 1 Febuarie, Regele Carolă, însoțită de adju- 

tantulă de serviciu, a mersă spre a inspecta marele stată- 
majoră ală armatei. La sosire Regele a fostă întâmpi
nată de d. generală Fălcoianu, ministru de răsboiu, d. 
generală Barotzi, șefulă casei militare regale, de d. colo

nelă Dona, subșefă ală marelui stată-maioră și d-nii di
rectori ai diferiteloră secțiuni. In secția topografică, M. 
Sa a cercetată cu ună viu interesă lucrările terminate 
ale Dobrogei în ulanuri de diferite scăll, cari în curendă 
voră fi imprimate; precum și acele ale părței de Nordă 
a Moldovei. De aci Regele trecu în secția geodesică pen
tru a vedâ registrele, calculele și diferitele instrumente, 
cari aparțină acestei secții. In secțiunile următâre, Ma- 
jestatea Sa a vădută cu deamănuntulă diferitele studii 
făcute asupra cestiuniloră de organisare militară și miș
cările trupeloră, precum istoriculă răsboiului 1877—1878. 
In urmă Regele a inspectată biblioteca și rămânendă pe 
deplină satisfăcută, a binevoită a arătă, la plecare, înal
tele sale mulțumiri întregului personală.

—0—
Tribunalulă de comerță din Bucuresci a declarată, 

ex-officio, în stare de falită pe d. Stephens, re- 
presentantulă cassei Hauser & Loeventhal, și a ordo
nată arestarea sa. Din nenorocire, d. Stephens după 
ună seurtă arestă, a fostă eliberată pe cauțiune, de care 
profitândă s’a făcută nevăzută

—0—
Cetimă în «Curierulă Financiară* din Bucuresci: 

In săptămâna din urmă s’au manifestată ore care velei
tăți de îmounătățire a situațiunei. Câteva însemnate 
transacțiunl în grâne încheiate în Galați și Brăila pentru 
Germania și Austria au făcută să se înlăture ună mo- 
mentă norii cei negri ce acoperă piața nășiră și să ani- 
meze câtva afacerile. La acestă înbunătățire a mai con- 
contribuită și împrejurarea, că însemnate sume în aură 
au intrată în țâră dilele trecute pentru cumpărarea de 
valori române. Scrisurile funciare și urbane găsindu-se 
adi pe prețuri fârte avantagiăse, au tentată capitalurile 
străine și le-au îndemnată să dea ordine de cumpărări. 
Aurulă a putută astfelă să cadă în săptămâna anteriără 
până la 11 % ȘÎ să se mențină acum la o primă 
de 12°/0; multe din valorile cotate în bursă au avută 
ocasiune d’a înregistra ună momentă ăre-care beneficii. 
Cătră finele săptămânei însă, situația s’a îngreuiată din 
nou și parte din terenulă câștigată cu mari silințe fuse 
perdută. De altfelă, trebue să constatămă că urcarea 
din primele (jile a fost provocată în mare parte și prin 
cumpărările necesitate de trebuințele lichidațiunei, pănă 
ce golurile esistente s’au acoperită.

—0—
Adunarea generală a acționariloră Societății Co

merciale Române Basarabeană, Calfoglu & Comp, s’a 
ținută la 30 Ianuariu. Ună anunță ală Societății face 
cunoscută c-ă Cuponulă Nr. 2 de dividendă pe anulă 1884 
a fostă fixată la Lei 1440 în aură, și că se plătesce cu 
începere dela 2 Februariu la Cassa Societății.

—0— >•
Se confirmă scirea că d. V. Alexandri va fi numită 

ministru plenipotențiară ală României la Paris.
—0—

,Voința Națională* află că în curendă se va pune 
la licitațiă construirea de nou a podului de pe Șiretă la 
Cosmesci, elă va fi pentru România o operă unică în 
felulă ei, va fi cu două etage: etagiulă superioră pentru 
trecerea trenuriloră, âr celă inferioră pentru trecerea 
trăsuriloră. Acestă podă se va compune din două părți: 
podulă propriu disă pe Șiretă va avea 415 metri lun
gime, pe când celă actuală nu are decât 338 metri; a 
doua parte va fi podulă de inundațiune pentru scurgerea 
apeloră de o lungime de 110 metri. Adâncimea funda- 
menteloră va fi de 12 metri sub etagiu, adecă dela ni- 
velulă apeloră în josă. Costulă totală ală acestui podă, 
cu ală diverseloră anecse, terasamente, cantone, etc., va 
costa mai bine de 2,500,000 lei.

—0—
Trădările pentru răscumpărarea liniiloră române a 

căii ferate Lemberg-CernăuțI-IașI urmate între statulă ro
mână și între societate s’au ruptă din causa prâ mare- 
loră pretențiunl din partea acesteia.

—0—
Cetimă în >Liberalulă:« Aflămă că ună impre

sară din Chișineu a venită în Iași și a angajată întrâga 
trupă a teatrului Națională, pentru a da o seriă de vr’o 
treizeci de representații în Chișineu și alte orașe princi
pale ale Basarabiei. Dorimă totă succesulă posibilă, mo
rală și materială acestei escursiuni artistice.

—0—
D-șora Bârsescu, tragediana română dela Butgthea- 

trulă din Viena, a sosită în Cernăuți, unde va da ună 
ciclu de representațiuni. La gară a fostă primită de re- 
presentanții reuniuniloră române. Artista a făcută o vi- 
sită mitropolitului Morariu, care a asistată sera la repre- 
sentarea piesei «Valurile mării și ale amorului;* de 
asemenea a asistată și președintele țării baronulă Ale- 
sani. D-șora Bârsescu, când a apărută pe scenă, a fost 
frenetică salutată și în totă timpulă jocului a fostă dis
tinsă prin aplause entusiaste.

—0—
S’a constituită la Paris o societate de tineri stu- 

denți Bulgari, Greci, Români. Scopulă societății este de 

a cunâsce și mai bine pe representanții popâreloră chiămate 
a alcătui mai curendă sâu mai târaiu confederațiunea 
poporațiuniloră Europei orientale.

—0—
«Drepturile Omului* este titlulă unui nou diară ce 

apare în Bucuresci, avendă ună comitetă de redacțiă com
pusă din mai mulțl tineri, țliarulă va lupta pentru des- 
robirea economică a poporului, pentru interesele mulțimei 
muncitore. Ii urămă viață.

—0—
Abdul Kerim pașa, generalistimulă armatei turcescl 

la începutulă răsboiului ruso-româno-turcă, a murită în 
Metelin, unde fusese esilată. Ce se face cu sabia de onâre 
ce i-a dat’o tinerimea maghiară, ca semnă de recunoș
tință pentru măcelărirea creștiniloră, cari voiau să scape 
de jugulă turcescă?

—0—
In ultima ședință a «Sobraniei* din Sofia princi

pele Cantacuzino, ministru de răsboiu a depusă pe biro- 
ulă camerei ună proiectă de lege privitoră Ia reînfip- 
țarea guardei naționale (narodnoje o polcenie). 
Camera a primită cu aplause acâstă lege.

—0—
In noptea de 12 Febr. c. ună soldată siciliană din 

Padua cu numele Costanzo a împușcată din ură doi ca
porali și pe ună saperă, și-a vulnerată ună soldată. Elă 
se mai repedlse și asupra altora, însă a fostă arestată.

CORESPONDENȚA N0STRA DIN COMITATE.
Din Reghinnla să». 7 Febr. 1885.

Stimate d-le Redactoră! In orașulă săcuescă Târ- 
gulă Mureșului (M. Vâsârhely,) unde în mijloculă pieței 
se află statua lui Iosifă Bem, stăpânitorii cjlilei și-au propusă 
înființarea unui fondă pentru teatru maghiară stabilă. 
In’ fruntea societății stă Comitete supremă Br. Banffy 
Zoltan și după densulă vice-comitele. Aceștia facă toți pașii 
atâtă pe cale drâptă, câtă și nedrâptă, fără a căuta ce 
facă — numai să-și ajungă scopulă spre a pută fini o- 
pera mărâță, — pentru ca în M.-Vâsârhely unde se află 
»Bâm apa* să fie teatru stabilă. Și cine le-ar avâ grija 
seu cine le-ar fi în contra la acâsta, dacă respectivii nu 
s’ar atinge și Întinde și la banii comuneloră românești, 
— plătiți în lada comunală de sărmanii țărani cu multă 
trudă și mare năcază pe calea esecuțiunei ș. c. 1.

Vedeți alăturata copiă după scrisârea vice-comitelui; 
vedeți mai departe indorsatulă judelui procesă cu data 
Reghină 21 Dec. 1884 Nr. 5471 cum sună. Acâstă scri- 
sâre a avuta atâtă efectă încâtă dela tdtă comuna celă 
puțină 2 fi. âr dela altete 5 fl. și mai multă s’au îpcas- 
sată și trimisă la loculă specificată în acea scrisâre.

Așa stăpânitorii (jdei din T. Mureșului, după ce în 
comitatulă M. Turda se află 259 comune, dintre cari 2 
părți suntă comune cu suflete române, au încassată o 
sumă frumâsă, din care amărâtulă de opincară nu are 
nici ună folosă, — de câtă că elă este silită prin forță 
și acuma ca mai înainte să facă totă pentru desfătarea 
domniloră și să-și dâe crucerulă câștigată cu mare greu
tate în mâna acelora, spre înființări de fonduri teatrale 
și alte multe.

Eată de ce apucături drăcești se sciu folosi capii 
comitatului preste totă și contra acestora nimenâa ni
mica întrebuințare nu cutâză a face.

Comunele aflătâre în comit. Mureșă-Turda nu au 
venite ci spesele comunale-, le supârtă din aruncătura după 
fiorinulă de dare, — și acâstă aruncătură în multe co
mune s’a urcată la 75 cr. după fiorinulă de dare — 
care sărmanii țărani au de a-lă solvi; dar apoi afară de 
acâsta, peste ană câte aruncături extraordinare suntă 
puse asupra sărmaniloră țărani, — destulă atâta că ce 
câștigă totă în aruncături și în dare pună, și cu 
finea anului nu cunoscă nimica, ba le pare bine că 
au eșită cu năcazurile în capătă, — nu-i pasă nimica, 
și dacă sumanulă și ciârecii îi suntă stricați și rupțl. 
Vedeți la atâta amă ajunsă noi în cjiua de adi — cu 
administrarea cea ungurâscă.

Avemă în tote comunele române preoți. Aceștia 
suntă preste totă representanții Comitetului comunală, și 
ar trebui ca în contra unora ca aceștia să facă întrebuin
țare, — însă durere că tacă. Totă așa facă și repre
sentanții comitetului comitatensă — tacă; ba nici nu 
mai mergă la ședință să apere dreptulă celora ce i-au 
alesă.

Vai de noi, ce mai âmenl suntemă; tăcemă și 
ne uitămă cu ochii cum Maghiarii îșl înființâză din 
banii noștri fonduri și altele.

*
Din porunca prințului Rudolfă, consilierulă de sec

țiune dela Minist. de agricul. Iosef Pausinger, care este 
încredințată cu supravighiarea vânatului în teritoriulă 
Gurghiului, în 1/2 1885 au adusă aicea în Reghinulă să- 
sescă pre badea Nichita Bloșiu din Gorsova, Simion Far- 
kașă și Florea Farkașă ambii din comuna Hodacă, — 
cari suntă conducătorii vânătârei — și-au lăsată de i-au 
fotografală din nou (în Cabinetă portretă) în mai multe 
exemplare. — Le stă fârte bine, să te totă uiți la dânșii.
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Altcum pe aicea pe lângă alte năcazuri — avemă 
vreme frumosă, cjile calde ca în Aprilă, apoi zăpadă de 
locă nu este, și pe drumă este colbă. Domnesce mor- 
bulă aprinderea de plămâni; în comuna Hodacă din 
acestă morbă au murită o mulțime de dmenl.

-------o-------

Teușă, 7 Februară n. 1885.
Domnule Redactorii / Mă rogă să aveți bunătate a 

da locă în (jiarulă d-vdstre următdreloră rânduri:
De pe la Septemvre a. tr. d. parochă Gregoriu 

Serbu în biserică și în alte locuri a începută a mă atacă. 
Pentru atacarea din biserică am recursă la d. protopopă 
Aronă Boeră, și amă și fostă chemați la d-sa. După ce 
ne-amă descoperită și unulă și altulă tainele, d. proto
popă ne-a sfătuită cu părintesc! cuvinte, ca să trăimă în 
armoniă. Eu în adevără ca și pănă aci de 14 ani, așa 
și mai departe i-am dată ondrea cuvenită d-lui parochă 
și m’am ferită de orice lucru, care ne-ar putea strica 
buna înțelegere. Vădă însă că în Nr. 18 ală >Gazetei* 
sunt atacată și în publică pe nedreptulă, de cătră d-sa. 
ț)ice, că dâcă m’ar cunâsce corespondentulă, nu s’ar mira 
că nu a luată parte inteligența din jură și d-sa.

Cumcă pe mine și pe d-sa ne cunâsce inteligența 
din jură, o lasă să o judece acea bine voitâre inteli
gență, carea în decursă de 14 ani, călătorindă prin co
muna nâstră Teușă, ..ne-a cercetată pe amândoi.

Spre dovadă că pe mine mă cunâsce, amintescă 
numai atâta, ca să se resfireze »Gazeta* din Februariu 
1883, »Observatorulă< și »Familia« despre balulă între
prinsă de mine și de vre-o 6—8 locuitori ai comunei 
nâstre. Spre dovadă aducă aminte petrecerea arangiată 
în a doua di de Rosalii în anulă espirată, când la mine, 
la primarulă și la alți âmeni de bine, s’a adunată inte
ligența din jură.

Cumcă pe mine mă cunoscă și mă vădă bine ce
tățenii, lasă să se vadă din lista dela balulă dată de 
vr’o 6 proprietari din comuna nâstră acuma în folosulă 
meu.

Binevoiască însă d. parochă Gregoriu Serbu, ca să 
spună și să dovedâscă aceea ce scie d-sa despre mine.

Eu unulă sciu că i-amă făcută bine, chiar în vâra 
țrecută, având și dânsulă ună procesă care părea a nu 
se mai sfârși. Nu așteptă răsplată pentru binele făcută, 
dar nici a fi atacată fără causă. Stefanu Crișanu, 

docente și proprietara.

Blașiu, 14 Februariu n. 1885.
Domnule Redactorii. I Cu plăcere aducă Ia cunoscința 

on. publică cetitoră decursulă balului filantropică din 10 
Februariu ținută în folosulă studențiloră miserl în casă 
de morbă. Acesta, singurulă bală ce-lă mai potă câștigă 
studenții prin suplici umilite, ca totdâuna și de astădată 
a decursă preste așteptare. La ora fixată s’a înfățișată 
ună publică fârte numărosă. Sala de danță din neno
rocire a fostă fârte mică pentru ună publică atâtă de 
mare. Intre străini s’au văijată și vre-o cinci oficeri ro
mâni dela reg. 50 din Alba-Iulia. Onâre ostașiloră ro
mâni, cari îșl mai aducă încă aminte de neamulă loră 
celă atâtă de asuprită I Cu o deosebită plăcere constată 
că damele nâstre s’au aflată la culmea chiămărei loră. 
Partea cea mai mare s’a presentată în costnmă națio
nală, care de care mai frumâsă și mai atrăgătâre; în- 
câtă privindu-le te credeai în mijloculă unoră (Jine.

»Nu potă trece fără a aminti cu numele unele dintre 
grațiâsele dame astfelă costumate, precum au fostă: st. 
d-ne profesorese Uilăcană și Radu (Blașiu); d-șârele: 
Iosefina Marciacă (A. lulia), Teresia Corvină (Orăștiă), 
Maria Horșia (Bia), Emilia Nistoră; Eugenia Vintilă și Fira 
Vladă (Blașiu) etc. Pentru acăsta aducemă felicitările 
nâstre st. dame române și amă dori ca în totă loculă să 
se presenteze în astfelă de costumă. Intre altele s’au 
jucată: călușarulă, bătuta și hora dela Sinaia. Aceste 
jocuri drăgălașe au înălțată multă prestigiulă petrecerei 
nâstre, făcândă onâre și studențiloră cari le-au jucată cu 
atâta tactă și desteritate. Unu participantă.

--------O--------

Din parlamentul^ românii.
((■linierii)

Ședința dela 30 Ianuariu. D. raportară P o e n a ru 
Bor de a dă citire proiectului de lege, relativă la verifi
carea pământuriloră date, conformă art. 6 din legea ru
rală dela 1864. D. Gogălniceanu admite legea însă 
cu următârele modificări: ca prefecții să nu presideze 
comisiunile ce se voră iustitui, c^cendă că prefecții voră 
face abusurl, susține a se numi în comisiune și dintre 
clăcașl bogațl. Modificările se primescă. D. ministru 
ală domeniiloră propune să se fixeze ună termenă 
de 6 luni cereriloră însurățeiloră, în urma cărui ter
mină orice cerere va fi nulă. D. Maniu dice că pro
punerea d-lui ministru ală domeniiloră, nu pâte intra în 
cadrulă unei legi făcută să dea dreptate celoră nedrep
tățiți. D. Cogălniceanu combate ideile d-lui Maniu, 
(Jicândă: să dămă țăranului dreptulă lui, instrucțiă; dar 

nu se’i băgămă în capă idei revoluționare; s6’i dămă 
pământii decă nu l’a luatti, așa ca nici o ființă în țâra 
românâscă să nu 4>că că a fostă nedreptățită. Se pune 
la votă amendamenjulă d-lui ministru ală domeniiloră și 
se primesce.

Ședința dela 31 Ianuariu. —D. Cerchez anunță 
și desvâltă o interpelare d-lui ministru ală agriculturei, 
de ce nu s’a ''pusă în lucrare decisiunile Camerei din 
1881 Iunie 2, în privința magazieloră de întreposite în 
RucurescI și Iași, pice că decă acele magazii ar fi fostă 
făcute, agricultorii țărei, nu ar fi fostă forțați să vîndă 
cerealele loră pe prețuri fârte mici, care au făcută ca 
țăra să pârdă, ci ar fi depusă în acele magazii cerealele 
loră, așteptândă ună preță mai bună. Conchide a se 
pune în aplicare legea din 1881 Iunie 2. D. ministru 
ală domeniiloră 4>ce că pentru înființarea acestoră 
magazii nu se cere multă timpă de studiată, căci d-sa 
a studiată sistemele acestoră magazii; asigură că votân- 
du-se creditulă necesară, îi va trebui puțină timpă spre 
a esecuta legea din 1881 Iunie 2. D. Maniu fiice că 
d-sa speră că legea votată de atâta timpă se va pune 
în sfârșită în lucrare, deârece acele locuri și magazii sunt 
forte necesare.

D. ministru ală domeniiloră răspunde d-lui 
Maniu cjicendă, că este criminală a asvârli averea țărei 
în Dunăre, numai pentru că a promisă; acăsta nu va se 
<Șică a face servicii țărei; ci înainte de a țină, ceea ce 
se promite, trebue să avemă în vedere averea țărei, tre- 
bue să facemă ca orice cheiu făcută pe marginea Dună
rei, să fie bine studiată, ca nu acționarii să profite ci 
țâra. D. Sefendache propune ca Camera să număscă 
o anchetă, care să vatjă cine a fostă causa de a per- 
dută țara atâtea sume de bani.

D. ministru ală domeniiloră c|ice că nu tre
bue nici o anchetă, să lase ca afacerea între guvernă și 
societatea de construcțiunl să se tranșeze și apoi se va 
defini culpa fiecăruia, conchide rugând pe d. Sefendache 
a’șl retrage ancheta propusă. D. Șefe ndach a își re
trage ancheta propusă, cu dreptulă însă a o propune a- 
tuncl când tribunalulă se va pronunța. Se închide dis- 
cuțiunea.

-------o-------

TELEGRAMA PARTICULARA A ,GAZ. TRANS.'
Viena 16 Februariu. — Balulă românii de 

as6ră- a fostă, splendidă. A luată parte la elă 
elita Vienei. Sala era admirabilă decorată. Au 
fostă de față înălțimea Sa archiducele Rainer, 
protectorulă balului, generalulu de Vrux (?), 
Rosetti, Solescu, Cav. de Lindheim, Prințulă 
Schwarzenberg, Prințulă Starhemberg și alți 
mulți.

SCIR1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz Trans.«)

Pesta, 14 Februariu. — Prințulă de co- 
rdnă Rudolfă a sosită aci asâră venindă din Ti- 
szolcz. După $ece minute a plecată spre Viena.

Clusiw, 14 Februariu. — Balulă Româ- 
niloră a fostă strălucită. S’au ridicată nume- 
r6se (?) toaste pentru concordia cu Ungurii. *)

Piladelfia, 14 Februariu. — Institutulă 
nebuniloră săraci a arsă. Au perită 18 internați.

Pesta 16 Februariu. — Din incidentulă 
discursului din urmă ală comitelui Apponyi în 
adunarea deputațiloră, era să i se facă eri ună 
conductă de torțe grandiosă. Cu t6te că se fă
cuseră tăte pregătirile și cu tdte că poliția a în
cuviințată acăstă ovațiune, conductulă de torțe nu 
s’a făcută.

Viena, 16 Februariu. — Cornițele și com- 
tesa Taaffe serbândă nunta de argintă (aniver
sarea de 25 ani), au fostă distinși prin visita 
Majestății Sale, care i-a felicitată căldurosă.

Paris, 16 Februariu. — Citadela dela 
Lang-Son a fostă luată cu asaltă de trupele 
francese. Armata chinesă după o luptă fierbinte 
ce a durată pănă târziu în n6pte, în 12 spre 
13 Februariu, a fostă bătută și risipită.

Roma, 16 Februariu. — Se asigură că 
Italia în negoțiările ei cu Anglia a făcută reserve 
pentru acelă casă, când interesele englese ară 
veni în colisiune cu interesele Germaniei și ale 
Austro-Ungariei, cu cari state Italia este legată 
printr’o alianță ce va dură pănă la anulă 1887.

*). Tendința acestei telegrame, pe care biroulă de 
corespondență din Pesta a trămis’o negreșită în tâte păr
țile, este vădită. Totă Românii să fie aceia, cari să să
rute varga cu care au fostă bătuți ? Așteptămă amănunte 
ca să ne esplicămă acele »numerâse* toasta de înfră
țire. Red.

DIVERSE.
Balulă reuuiunei feuieiloră române din Sibiiu, ce 

s’a dată la 7 Februariu, a reușită peste așteptare, mai 
alesă că în aceeași sără s’a dată și balulă societății vâ- 
nătoriloră orășeni. Cele mai de frunte familii germane, 
în frunte cu ale domniloră oficerl de stată majoră și su
periori ai armatei imperiale, au luată parte la balulă fe- 
meiloră române, care au sciută, prin manierele cele ce 
le posedă, a încântă și învioșâ întrâga societate. Veni- 
tulă balului, care e destinată fondului scfileloră, a dată 
o frumâsă sumă. Din parte-ne nu putemă decâtă să ne 
bucurămă de astfelă de resultate frumâse și să felicitămă 
reuniunea femeiloră române din Sibiiu.

* * *
Omoră cumplită. — Banulă e ochiulă dracului, 

dice poporulă românescă și are fotă dreptatea, că din 
causa baniloră se întâmplă crimele cele mai multe. In 
11 Februariu n. se săvârși în Vorosbereny (Ungaria) o 
faptă îngroditâre. Ună proprietară avută cu numele Iân 
Herczeg omorî pe tatălă său, care locuia în aceeași curte 
cu elă și era de 60 de ani. Bătrănulă se înădise de 
câtva timpă cu o femeă frumușică, ceea ce nu era nici 
decum pe placulă fiu-său. Aflândă fiu-său, că tată-său 
are de gândă, ca să petrăcă tâtă averea pe numele a- 
cestei femei, îșl puse în gândă ca să-lă omâre. Când se 
întârse bătrânulă într’o di acasă, îlă primi fiulă cu câteva 
lovituri de săcure, care culcară pe bătrănulă la pământă, 
dar acesta se apără voiniceșce, în urmă totă îlă birui fiu- 
său. Ioană Herczeg porunci soției sale să prindă boii Ia 
cară și duse mortulă la o viă. Acolo puse elă trupulă 
tată-său aprâpe de drumulă țării. Aflândă judele instruc- 
toră urmele de sânge în casa loră, dădu ordină să ares
teze pe Ioană Herczeg și pe soția lui. Ficiorulă îșl măr
turisi crima, dar ^ise, că soția lui nu este de felă vino
vată, că ea numai împlini porunca lui. Acăstă întâm
plare a făcută în totă ținutulă mare sensațiune.

* ♦ *
Scrisorile de dragoste. — O damă, măritată de 

curând, se lăuda cătră o prietină a sa, că bărbatulă 
său scrie fărte frumosă. ,0, să vii odată la mine să-ți 
arătă scrisorile lui de dragoste,< — »Da, sciu eu,* răs
punse cu răcâlă pretina sa, »amă în scrină ună pachetă 
întregă de scrisori dela elă.*

-------o-------

li i s t a
pentru însemnarea d-lorti contribuitori la balulă aran- 
giatft în 19 Ianuarin 1885 în comuna Teușiu în folosulă 

docentelni greco-catolicfi.
D-nii: Szâsz Josef jude cercuală 1 fl., Horvath 

Gejza 50 cr., Horvât Sândor 50 cr., Ștefană Bellanu 4 fl., 
Iacobă Zzomalyanu 2 fl., Buni Kâroly 1 fl., Nicolau Borza 
1 fl., Iacobă Popa 1. Gabrila 1 fl., Ioană Crișiană 1. 
Achimă 2 fl., Dumitru Munteanu 1 fi., Efremă Rațiu pri
mară și proprietară 4 fl., Chirilă Crișianu, Simtimbru 
1 fl., Gavrilă Rață 50 cr., Ioană Bretoj 1. Benedek 50 cr., 
Moldvai Ferencz 1 fl., Gregoriu Popă cantoră gr. cat. 1 fl., 
Macavei Serbu 50 cr., Mihailă Rață 50 cr., Paulă Radu 

11 fl., Gregoriu Lazară 1 fl., Iacobă Lucaciu 1. Gabrila 
j curatoră 50 cr., V. Lucaciu 1. Gabrilla 50 cr., Iac. Mureșiană 

1 fl., Ioană Teușană 1. Iacobă propr. 5 fl., Efremă Cri- 
șană 1 fl. 50 cr., Toth Venczel 1 fl, Kovacs Lâszlâ 
50 cr., Simon Salamon 1 fl., Petru Ciceu 50 cr, Sza- 
baszlai Samu și Krengel Șândor 1 fl., Horvath Lâszlâ, 
Stremtiu 50 cr., Lâre Samuel ospătară 1 fl., Breslauer și 
Ferenczi Dănes 1 fl., Drach Jânos 1 fl., Romanu Gaboră 
1 fl., KIein Mihâly 3 fl., Iacobă Lazară 1. Leontea 1 fl., 
Ignațiu Borza sergente în A.-Iulia 1 fl., Nicolau Belană ser- 
gente în Alba-Iulia 1 fl., Aron Pal 50 cr., Simionă Mun
teanu 1. Nicolae 1 fl., Alempiu Bârbu 1 fl., Nicodimă 
Heușiu rotară 1 fl., Teodoră Belană 1 fl., Ștefană Popa 
1. Gabrila 1 fl., Gligoră Belanu 1 fl., Gulâcsi Kâroly 1 fl. 
Alecsandru Comes 50 cr. notariu, Moina Josef 1 fl., 
Szekelyhidi Gergely 1 fl., V. Radu 50 cr., Kis Istvân 1 fl., 
Jzsak Baroch Gligoră Popa 1. Iacobă 50 cr., Berânyi Kâ
roly 1 fl., Popa Iac. aTyanului 1 fl., Fostocă Gligoră 1 fl. 
Vasiliu Rață 1 fl, Bohaimer Ferencz 1 fl., Szâkely Fe
rencz 50 cr., Georgiu Munteanu 1 fi., Ujvâri Daniel 1 fl., 
Fried Ignacz 1 fl., Lore Salamon 1 fl., Vagner Eno 1 fl., 
Iacobă Munteană 1. Atycz 2 fl., Gergelyfy Antal negus- 
toranu 1 fl., Vachpres Moricz 50 cr., Schomotczer Lajos 
învăț, rom. cat. 50 cr., Iacobă Lucaciu 1. Ioană 50 cr., 
Iacobă Munteană 1. Georgiu 50 cr., Nicolau Comană pri
mară în Stremtiu 1 fl., Faură Vasilie 50 cr., Dr. de me
dicină Boâr Jeno 2 fl., Bescheri Ionă 1 fl., Opatiană Ona 
50 cr., Iulius Popă 1 fl., Ștefană Popă par. ală Mihal
țului 1 fl., Ioană Rosan propr. mar. în Mesente 50 cr. 
Suma 84 fl. Luată de pre origiuală dela D. Stef. Belană.

Teușă în 9 Februariu 1885. stef. Crișianu,
învSțătorti.

Editară: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurelă Mureșiann
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Cursulu la bursa de Viena
din 14 Februarie st. n. 1885.

52 urs a de Kueuresci.
Rentă de aură 4°/0 • • • 98.35
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.—
Imprumutulu căiloru ferate 

ungare......................... 146.75
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostti ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostti ung. 
(2-a emisiune) . . . . 122. -

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostâ ung. 
(3-a emisiune) .... 108. —

Bonuri rurale ungare . . 103. —
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.90 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști............................. 102.50
Bonuri cu cl. de sortarel02. — 
Bonuri rurale transilvane 102.20

Bonuri croato-slavone . . 103.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung........................—.—
ImprumutulO cu premiu

ung................................... 118.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.30 
Renta de hărtiă austriacă 83.30 
Renta de arg. austr. . . 83,85
Renta de aură austr. . . 106.60 
Losurile din 1860 . . . 138 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 864.—
Act. băncel de credită ung. 314. —
Act. băncel de credită austr. 303.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.80
Napoleon-d’orI................. 9.77V2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.40
Londra 10 Livres sterlinge 123.90

RfWMSQB MM

Cota oficială dela 31 Ianuariu st. v. 1884.
Cump. vend

Renta română (5%). . . . 89’/. —

Renta rom. amort. (5%) • • 93’/4 —

» convert. (6°/0) . . 88 —

împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32 —

Credit fonc. rural (7%) . . 985/4 —

* !) » (5O/oJ 85V2
» » urban (7°/0'> . . 96V< —

’ * > (6°/oj • • 90^2 —

» » » (5%) • . BSVa —

Banca națională a României 1200 -i-

Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 280 —

« > » Națională . . 210 —

Aură.................................... 12^ % —

Bancnote austriace contra aură ___

Cursulu pieței Brașovu
din 16 Februarie st. n. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.76 Vend. 8.80
Argint românesc................. . > 8.50 8.60
Napoleon-d’orI..................... . > 9.76 > 9.78
Lire turcescl......................... . > 10.98 > 11.—
Imperiali............................. . > 9.98 > 10.—
Galbeni................................. . » 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. »Albina» . > 100.50 » 101.—
Ruble Rusesc!..................... . > 129.— » 130.—
Discontulă » . . . 7—10 »/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran-
JT. silvaniei“ se potft cumpăra în tutunge- 

ria lui Cxross (în casa prefecturei.)

Anunțămu aceloru onorați cetitori? cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo, că 
avemu încă în reservă numeri dela începutulu anului 1885 prin urmare pottt se aibă colecțiunea 

câinpletă. Admînistrațiunea „Gazetei TransiIvaniei

Subsemnatulă am ondre a aduce la cunoscința m. o. publică, 
am înființată în piața de aici:
tergulii pomeloru Nr, 93 (casele Plecker ele 

Pleckersfeld)

lingeriă, țesături și de mărunțișuri 
și recomandă depositulă meu bine asortată de mărfuri și anume: tdte 
felurile de haine moderne sadea de lână și de lână cu bumbacă, cașimire 
negre și colorate indigene și din străinătate, satină pentru plapome, per- 
calinu cu țipară. oxfortă, tdte soiurile de mollins, șifdne și pânză de 
perine, precum și pentru mobile albă și colorată, mare asortimentu în 
rufăriă de dame și de cavaleri în t,6te soiurile și mărimile, șaluri de 
veluru și de harasă calmucă, pichetă, barclientă, watmoll, tdte soiurile 
de ciorapuri de lână și de bumbacu, flanele de dame și de cavaleri, ba
tiste cele mai moderne de mătase, fețe de masă și șervete, dantele (spi- 
țuri), panglice, mătase grea și atlasă în tdte colorile moderne, totă felulu 
de șinoră de tivită, regată de cavaleri, corsete, flori, plapome gata, bum
bacu pentru plapome, t6te felurile de ață de ciorapi și de crosatu albă 
și colorată, mare asortimentu în lână tdrsă pentru ciorapi în ori ce co- 
ldre pentru lucrări de dame, totă asemenea ibrișină sadea și colorații, 
dantele de Paris, bortele, mignandiese, dr pentru croitoria de dame și 
de cavaleri totu felulu de obiecte necesare pentru căptușită CU prețurile 
cele mai eftine.
lEtafâsii dame și cavaleri se iacii

și la comanda cu prețu eftiirâ.
Recomandândă magazinulă meu înființată din nou atențiuneii binevoitâre a 

unui m. o. publică, îlă asigură de serviciulă celă mai promptă și solidă, și speră 
că nimeni nu va părăsi nemulțămilă localulă meu, chiar de n’ar face decâtă cea 
mai mică încercare. Cu înaltă stimă

gmss ? js ia w s' «ya

Primele veritabile bombdne de Malzextract de pieptu pentru 
desfacerea flegmei ale lui Ioană Hoff sunt în hârtiă albastră.

Kxtractaa de Malz a lui
Ioană lEolf „C4esundlieits- 

bier.ss 0 sticlă 60 cr.

llxtraclis de Malz concen
trații a lui IIolF. 0 sticlă 1 fl.

12 cr. 0 sticlă mică 70 cr.

Capacitățile medicale din Viena: Profesorală Dr. Bamberger, SchrOlter, 
Schnifzler, Rokitansky, Basch, Finger etc.; în Berlină d-nii profesori Dr. Frerichs, 
Langenbeck, Osc. Liebreich etc.; ordoneză acestea remediuri în multe cașuri 
de b61e cu cele mai vădite succese.

Johann Iloff’s
Brustmalzextrakt-Bonbons 

ă 60, 30, 15 și 10 cr. numai în 
tocă albastru.

Johann IKolF’ s
Malzgesundheits-Chocolade.

Va Kilo I. fl. 2.40 cr. 11. fl. 1.60 III. fl. 1
V* Kilo I. fl. 1.30 cr. II. 90 cr. III. 60 cr.

1 1
Ia suferințe de gsie^tu și stomachu, 

tuse, râgușală, inflegmare, Cinclinări cataralice), oftică, anemiă, slăbiciune de 
nervi, trebuinciOsă pentru întărire la recovalescenfî, pentru cei slabi în desvol- 
tare și slăbiciune, ca și pentru conservarea sănătăței.

ZDorxixrQ.lVLi

EOFF
inventatorul^ și fabricatorulă preparateloră de Malz, c. r. furnisoră de curte 

a celoră mai mulți suverani din Europa etc.
Wien, Stadt, Oraben, JBraunerstrasse Ni*. S.

2—2 In sala Otelului ITr. 1.
se va țind

Marți în 17 Februariu 1885 unu

i ©n urmâtdrele 20
1.
2.

strigare: Ună taleră de argintă.
»

3. »

1D CD »

»
>
»

>

8.
9.

»
»

Ună losă-kincsem care pdte 
câștiga 50,000 fl.
Unii losă pentru seracii din 
Viena , câșfigulă principală 
1000 galbeni.
Detto.
Detto.
Detto.
0 sticlă cu șampaniă fran- 
țuzescă ori în schimb 6 franci. 
O garnitură serviciu de liqueur 
6 talere de masă.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

d® câ’ȘtlfpM;
strigare: 0 corfă de pâne.

>
>

>
>

>
>
>
>
»

O chibritelniță de părete. 
6 filigene fine de cafea. 
Ună Album.
O buteliă cu șampaniă un- 
gurescă.
3 franci de argintă. 
Ună sacă de scblă.
2 franci.
0 tortă.
O buteliă Voslauer.
Ună francă.

Bilete scose mai înainte: pentru
60 cr. pentru copii

cei mai în etate 
35,

Sera la cassă cei mai în etate 80 cr., copiii 40 cr. 
Fiecare biletu primesce unu losu gratis pentru câștigu

rile de mai susu+
Până la II ore jocă numai copiii. 

Enceputailu 7 ©re.

fflanciscu ^udwig,
oteliertt.

Bucuresci, 11 Aprilă 1882.
De mai multă timp am suferită de tuse și durere de peptă fără să fi 

găsită vre-ună leacă. La recomandațiă am luată din depoulă ce se află aci 
berea de Malzextract, în urma căreia iute m’am vindecată. Mă bucură cu 
acesta ocasie a vă pută mulțumi prin scrisă.

Ală D-v6stră plecată Gabrielft Froimescu, Bucuresci.
Brăila (România). D-lui Joh. Hoff, Wien.

Vă rogă a’mi trimite urgentă 13 fiacăne bere de Malzextract a lui Joh. 
Hoff și 3 tocuri (în hârtiă albastră) bombăne pentru ușurarea flegmei, de bre 
ce dama pentru care suntă destinate într’adevără că nu mai păte trăi fără 
întrebuințarea loră. Cu totă stima A. Borglietti.

St. D. Vă rogă pre multă pentru repețirea trimeterei cu expressă pre
parateloră D-tale excelente de Malzextract pentru alu căroră bună efectă viu 
a vă mulțumi. Bolnavulă se simte cu multă mai bine și va întrebuința încă 
îndelungă preparatele D-tale de sănătate. (Comande: 11 flacbne bere concentrate 
de Malzextract, 5*/2 tocuri de Malzbonbons, 5^2 Malz-Chocolodă II.)

Cu deosebită stimă
A. Ncnmann, farmacia »La Tigru» în Iași.

Haportu medicalii.
Botoșani, 5 Octomvre 1882.

St. Domnule! Efectulă de vindecare s’a constatată și în mai multe cașuri, 
la pacienții mei, ceea ce mă face a comanda și pentru soția mea 100 flacăne 
bere de Malzextract și 20 tocuri Malzextraclbonbons, cu trimiterea prin rembursă 
poștală. Cu deosebită stimă

Dr. Patil Bleiclier, fostă asistentă la clinica d-loră prof. 
Arlt Siegmund etc. în Viena.

Paris. Malzextractulă lui Johann Hoff este ună remediu dietetică care 
premerge tuturoră celorlalte leacuri bune pentru constituțiuni slabe și de între
buințare la inclinări cataralice organeloră de respirațiune și digestiune.

EjjQgS 60 de decora țiuni I
înființată 1847, în Viena și Budapesta la 1861.

60 mari decorațiunl
înființată 1847, în Viena și Budapesta dela 1861.

Deposite în Brașovă: Demeter Eremias, Bucuresci: F. Bruss, J. 
G. Rissdorfer, R. Schmetau farmaciști, G. Rietz, Martinovics, PloiescI: N. Pe- 
trescu et G-nie, Bistrița: Cari Nussbăcher, Dăes: Fr. Nik, Dă va: G. Isse- 
kuti, Sibiu: C. Bugarsky, Alba-Iulia: I. Frolich, S. Mihellyes. Clușiu: 
I. B. Misselbacher farmacia, Tergulă Mureșului: M. Bucher, C. Hutflesz, 
Mediașă: C. Buckneră, A iu dă: Ioană Winkler, Sighisoră: I. B. Missel
bacher sen. I. B. Teuch. Odorheiu săcuescă: Solymossy farmacist. Sepsi 
Szt. Gyorgy: Fr. Barabas farm., Turda: I. Timbus și fiu.

Tipografia A.LEXI, Brașovă.


