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Bravura d-lui Trefort.
Brașovă, 6 (18) Martie.

In cele din urmă primirămă a^i și tecstulă 
durerdsei circulare, ce a adresat’o Prea Sânția 
Sa episcopulă Lugoșului preoțimei din diecesa 
sa, împărtășindu-i porunca ministrului de culte, 
care pdte fi înscrisă în analele istoriei ca una din 
cele mai triste bravuri șovinistice ale veacului dc arj 
față. Eată-lă: 

«••■jsk -1885-

Multa Onorata oficiu ProtopopcscU gr. cat.!
Escelența Sa Domnulă Ministru^ Reg. Ung. de culte ac£a(;a s’ar face demonstrațiune în contra patriei. 

Grânditu-v’ați seriosă Escelență când ați scris 
, cui și în ce causă îlă adresați, 

ori ați crezută că vorbiți cătră organele subal
terne ale Escelenței Vâstre?

Eu celă puțină amă fostă pănă acum de 
firma credință, că în statulă nostru constituțio
nală domnesce libertate deplină a cultului și a 
religiunei, dară mandatulă Escelenței Vâstre îmi 
arată spre cea mai mare durere a mea sufletâscă, 
că m’am înșelată în acâsta suposițiune, celă pu
țină în câtă privesce persâna și intențiunile Es
celenței Vâstre.

j Orice altă ’mi-ați cere Escelență, pâte că ași 
pute se împlinescă, dar niciodată nu voiu pută 

, care stă în cea mai flagrantă 
contrazicere cu chiămarea mea apostolicâscă. 

Escelența Vâstră, în calitate de ministru ală 
[, că eu ca episcopă în

Eată ce răspunsă amă fi așteptată noi 
să dă Archiereii noștri ministrului de culte 
mandatulă său dela 24 Februariu, dâcă ar 
voită să rămână la înălțimea chiămărei loră :

Escelență, domnule Ministru!
Cu cea mai cumplită uimire și cu cea mai 

adâncă mâhnire sufletâscă am cetită și recetită 
mandatulă Escelenței Văstre cu data 24 Febru
ariu a. c. nr. preș. 384, prin care sub grea răs
pundere archierescă îmi ordonați să oprescă preo
țimea din diecesa mea, ca în Z^a de 16 (28) 
Februariu, când se împlinescă o sută de ani dela 
mărtea pe rătă a lui Horia și Cloșca, să nu se 
țină îu biserici serviciu divină, pentru că prin

la 
fi

cu mandatulă din 24 Februariu 1885 Nr. 384 eln. no- > p 
tifică, că după înformațiunl oficiâse primite, în Comitatele aceg^ ordină 
Transilvane au de cugetă a sărbători cu cultă di ină 
centenariulă lui Horia și Cloșca în 4* ua de 28/16 Fe
bruariu 1885.

După ce însăși festivitatea lui Horia și Cloșca este 
o demonstrațiune contrariă patriei în direcțiune, nu să 
pâte permite nici a celebra cultă divină.

Dreptă aceea Ne provâcă Escelența Sa, ca cu graba 
cea mai intpțitâre, și cu totă pondulă autorităței Nâstre 
episcopescl să oprimă în întrega diecesă cultulă divină 
ce s’ară ave în intențiune de a se celebra în memoria 
lui Horia, și despre disposițiuniie făcute să-i facemă ra- J 
portă. —

Acestă înaltă mandată cu acelă adausă să împăr- 0 cerere,
tășesce M. On. ofic. Protopop., ca tenorele aceluia-șl nu- ( 
mai decâtă să-lă facă cunoscută tuturoră On. Ofiicie' —• -
Parochiale din districtă prin cerculariu, pe care respec- cu]teloră, trebue să sciți, că eu ca episcopii în 
tivulă preotă va avă a constată diua și ora primirei și , ce}e spirituale n’am să dau samă și nu suntă. 
fiescecarele în personă rămâne răspunZătoră pentru paza nimărui răspundâtoru decâtu numai lui Dumne- 

oprescă 
biserică, 
internă

I

necondiționată a acestui mandată.
Lugoșă la 25/13 Februariu 1885.

Victorii Mihalyi m. p. 
Episcopulă Lugoșului.

Aședâr și episcopulu. Lugoșului s’a spăriatiî 
de umbrele mariloru morțl dela 1785?

Mărturisicuu, că amil presupusă la Prea sân- 
ția Sa mai multu curagiu și mai multă abnega- 
țiune față cu uneltirile celoru dela putere. Aș
teptarea nâstră era basată pe atitudinea corectă 
a Prea Sânției Sale, care a sciutu să respingă 
pănă acum cu demnitate orice ingerință a gu
vernului în datorințele înaltului său oficiu.

Cum de tocmai acuma acestu arcliiereu, des
cendentă din patria lui Dragoșă, a fostă atâta 
de impresionată de porunca arbitrară a minis
trului, încâtă s’a grăbită a cere dela preoțimea 
din diecesa sa stricta ei esecutare? Să fi rămasă 
6re necunoscută Prea Sânției Sale, că Horia a 
fostă acelă mucenică, care prin mârtea sa pe 
r6tă a reabilitată pe Românii de aici în demni
tatea loră omenăscă și că numai de atunci Ro- 
mânulă a începută să fie omu încetându d’a mai 
fi tractată ca o vită legată de gliă?

Crede Prea Sânția Sa, că ar fi posibilă ca 
prin nisce rugăciuni în biserică pentru nisce 
morți, de-o sută de ani, să se amenințe patria și 
esistența statului? Și dacă nu crede, de ce n’a 
răspunsă ministrului cum a sciută să-i răspundă 
atunci, când i-a cerută să se facă corteșulă gu
vernului la alegeri?

Multă ne-amă gândită și ne-amă frământată 
mintea, că ce se fiă causa, că Archiereii noștri au 
depusă sfânta armă a misiunei loră evangelice 
dinaintea unei asemeni nedrepte pretensiuni.

Noi ne-amă așteptată și amă fostă In dreptă 
să ne așteptămă dela Metropoliții și Episcopii 
noștri la ună altă răspunsă.

. Zeu. A pretinde dâr dela mine ca să 
| săvârșirea cultului și a rugăciuniloră în 
care este ună actă curată spirituală și 
sufletescă și care lâgă pe omă cu DumneZeu în 
spirită și în adevără, însâmnă a pretinde ca să 
mă desbracă de vestmântulă meu apostolicescă ; 
însâmnă a cere ca eu din înălțimea scaunului 
meu aichierescă să lovescă în principiile funda
mentale ale religiunei creștine, religiunea dragos
tei, a dreptății și a adevărului, care ne demandă 
să ne rugămă chiar și pentru dușmanii noștrii și 
cu atâtă mai vârtosă ne impune și ne obligă, 
să ne rugămă pentru sufletele frațiloră noștri.“

Dâr Zicețb Escelență, că prin înălțarea de 
rugăciuni pentru sufletele unoră creștini cari au 
murită m6rte cruntă acum o sută de ani, s’ar 
face demonstrațiune în contra patriei.“

De când, Escelență, au ajunsă, în acestă 
stată creștinescă și constituțională, și rugăciunile 
bisericesci sub cea mai aspră censură, după cum 
erau în timpulă gâneloru creștinescl sub împă
rații păgâni? Nu vedeți Escelență, că prin in
gerința vâstră în rugăciunile bisericei nâstre ro
mânesc! căleați în modulă celă mai cutezătoră 
chiar și libertatea de consciință a cetățeniloră, 
ca pe timpulă celoră mai barbare incuisițiuni ?

De sigură că nu v’ați gândită, Escelență, 
la precedentulă celă periculosă, ce l’ați creată 

■ prin mandatulă vostru. Ce ar fi, Escelență, dacă, 
> precum s’a întâmplată în anulă de restriște pen- 
i tru monarchia nâstră, 1866, inimiculă patriei ar 

stâ pe pământulă țerei nâstre și dacă credincioșii 
cetățeni ai Domnitorului nostru constituțiunală ar 
fi opriți de a redicâ în bisericele loră rugăciuni 
pentru isbânda oștiriloră nâstre? Ce ar fi dacă 
dușmanulă țărei nâstre s’ar escusâ atunci pentru 
acâstă tirăniă citândă mandatulă de aZi ală Es
celenței Vâstre?

Dar ceea ce, după câtă sciu eu, n’a făcută 
nici dușmanulă țărei când se află pe sacrală pă- 
mântă ală patriei nâstre față cu poporațiunea, cu 
care purtă răsboiu, voițl să faceți acum Escelența 
Vâstră față cu cetățenii statului, a căruia ministru res
ponsabilă sunteți, în țâra propriă față cu propria

poporațiune supusă sceptrul ui blândă ală sacra 
tissimei sale Majestăți apostolice.

In fine vă rogă cu totă respectulă Esce
lență, a’ml spune, ce ve pâte îndreptăți la pre
supunerea, că credincioșii mei, ce facă parte din 
poporală română, din acelă poporă, care în t6te 
timpurile a dată doveZi strălucite de cea mai 
credinciâsă alipire și celă mai sinceră devota- 
mentă cătră înaltulă Tronă și cătră Patriă, ară 
avă de gândă să demonstreze în contra esisten- 
ței statului?

Amă Z^ă, credă, destulă Escelență, pentru 
ca se vă facă să înțelegeți, că documenteză ună 
respectă deosebită cătră guvernulă Majestății Sale 
împăratului și Regelui nostru apostolică, dacă vă 
trămită înapoi acestă mandată, pe calea pe care 
mi-a venită, rugându-vă ca pentru liniștirea în- 
grijiriloră, de care’mi spuneți că sunteți tormen- 
tați, se vă adresați la prea stimatulă vostru co
legă dela interne, care dispune de puterea nece
sară spre a apăra patria de orice periculă ce în 
adevără ar putea-o amenința.

Primiți, Escelență șcl.......

Deputațiunea în afacerea milei împărătesei.
Deputațiunea consistoriului — ne spune 

„Tel. Română“ — avu onârea a fi primită în 
audiență la Maiestatea Sa, Joi în 21 Februariu 
(5 Martie) a. c. și predete Maiestății Sale repre- 
sentațiunea consistoriului pre lângă următârea 
cuvântare rostită de conducătorulă deputațiunei, 
Reverendisimulă domnă arcliimandrită și vicară 
archiepiscopescă Nicolau Popea :

Maiestatea Vâstră cesareă și apostolică regăscă, 
prăgrațiosulă nostru Rege I

La însărcinarea sinodului archidiecesană gr. or. ro
mână ală Transilvaniei și respective a consistoriului archi- 
diecesană gr. or. din Sibiiu, ne permitemă a ne presentâ 
cu cea mai profundă supunere înaintea Maiestății^ Văstre 
și a subșterne o preaumilită representațiune a numitei 
autorități bisericesci în numele sinodului, relativă la mo
dulă de împărțire a ajutorului de stată pentr : preoțimea 
năstră.

Ajutorulă acesta e totă acela, pe care Maiestatea 
Vâstră, la ferbintele rugărl ale fericitului, credinciosului 
și pentru noi neuitatului archiepiscopă și metropolită An- 
dreiu baronă deȘaguna, v’ați îndurată preagrațiosă a-lă 
încuviință cu prăînalta decisiune dto. Laxenburg 20 Maiu 
1861 din tesaurulă statului, esclusivă pentru preoțimea 
archidiecesei nâstre.

Acestă ajutoră în suma de 24000 fl. anuală s’a îm
părțită până nu de multă între preoțime în sensulă și 
după disposițiuniie esprese ale preaînaltei decisiuni tot- 
dăuna prin archepiscopulă și consistorulă archidiecesană. 
Acestă modă de distribuire s’a schimbată însă într’acolo, 
ca pe viitoră să nu mai împartă archiepiscopulă cu con- 
sistoriulă suma ajutorului, ci domnulă ministru însuși 
immediată preoțimei.

Maiestatea Vâstră! Schimbarea acăsta, aptă de a 
jigni greu autonomia garantată prin legea bisericei nâstre, 
de a degrada autoritatea și demnitatea bisericei, ba în 
ultimile sale consecințe de a zădărnici chiar părintescile 
intențiunl ale Măestății Vâstre, — a provocată în inimile 
nâstre cele mai durerâse îngrijiri pentru binele și pros- 
perarea bisericei nâstre și aceste îngrijiri sunt cu atâtă 
mai întemeiate, cu câtă autoritatea bisericăscă cu ocasi- 
unea competentei împărțiri a grațiosului dară între sub
ordin ații săi preoți a purcesă strictă și consciențiosă și 
nu a dată nici cea mai mică ansă la vr’o schimbare, cu 
câtă o atare măsură nu s’a mai luată față cu nici una 
din celelalte biserici și cu câtă suntemă conscii înaintea 
lui Dumnezeu și a Maiestății Vâstre, că atâtă în (file 
bune câtă și în dile grele, precum documentăză nume- 
râsele fapte, amă păstrată neclătită credința nâstră cătră 
gloriosulă nostru domnitoră și cătră iubita nâstră patriă.

De ârece pașii făcuțl în acăstă privință din partea 
sinodului la domnulă ministru ungurescă de culte și in
strucțiune publică au rămasă fără succesăt ne vedemă
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necesitați a luâ refugiu la îndurarea și grația Maiestății 
Vâstre și a ne ruga prea plecați: Maiestatea Vâstră să 
Vă îndurați preagrațiosă a dispune, ca în ce privescc 
modulă de distribuire a ajutorului de stată, din motivele 
înșirate în preaumilita representațiune, să se susțină pră 
înalta decisiune dela 20 Maiu 1861 și mai încolo.»

Maiestatea Sa ascultându cu deosebită bună
voință acostă cuvântare și cerendă. unele deslușiri 
în privința schimbării modalității de distribuire, 
s’a îndurată, prea gr ați os A a resolvi deputațiunei 
că: va dispune a iseface raportă, șiîn- 
câtu va fi cu putință va luâ în consi
derare cererea bisericei.

------o------
Unu conflictă germano - bulgarii.

După cum ne aduce scirea «Nordd. Allgemeine Zei- 
tung», se pregătesce ună conflictă diplomatică între Ger
mania și între Bulgaria. In 31 Decemvre a. tr. fă ares
tată într’o cafenea din Varna de polițiă ună supusă 
germană Ervin Aries, care petrecea acolo de nouă luni 
de c^ile, și fu dusă la prefectura poliției bulgărescl. Acolo, 
fără de a alia vr’o lămurire pentru care motivă fu ares
tată, fu întrebată de numele său, de etatea și de posi- 
țiunea sa și apoi i se dete drumulă. Vice-consululă aus
triacă, care este însărcinată cu protecțiunea Germaniloră 
din Varna, îndată ce audi de acăstă întâmplare, se duse 
la prefectura poliției bulgărescl, dar nu putu căpăta o 
lămurire mai mulțumitâre.

In faptă, cu câteva (jile mai înainte Aries se legi
timase la prefectura poliției prin presentarea pașaportului 
său. Procedura poliției în contra lui se reduce la aceea, 
că elă ar fi voită se pârască pe secretarulă prefecturii 
pentru o poliță ce o avea asupra lui. In urma plânsorii 
lui Aries, administratorulă consulatului generală germană 
din Sofia a adusă lucrulă acesta la ministrulă afaceriloră 
streine bulgărescă și a pretinsă, ca purtarea cea nelegală 
și anticapitulaționară a autorității din Varna să se recti
fice. Acăstă pretențiune pănă acuma nu s’a îndepli
nită, din contră prefectura poliției din Varna a pretinsă, 
ca Aries și altă economă cu numele Tim, care trăesce 
pe lîngă Varna, să fie isgonițl din Bulgaria.

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

R6sc61a Albanezilor^ în Prisrena.
De câteva săptămâni s’a observată nesce mișcări 

vioi pe la Albanesii din districtulă Prisrena. Acăstă 
răscâlă s’a provocată din causa recensământului ce vo- 
esce să facă autoritățile turcescl. Albanesii nu voiau 
cu nici ună preță să spună numele soțiloră și ală fete- 
loră loră, ba ei nu voiră nici să plătescă taxa de ună 
leu turcescă său 9 cr. pentru recensământă. Deși gu- 
vernatorulă renunță la pretensiunea primă, totuși fu si
lită să părăsâscă orașulă și apoi luă conducerea distric
tului Prisrena, Ibrahim pașa comandantulă din Pristina. 
Acestă generală severă luă măsuri aspre a restabili or
dinea. Elă arestă căpeteniile său îi esilă, continuă re- 
censământulă și încasă taxa de ună leu turcescă.

Aceste măsuri au produsă răscâla generală. Re- 
voltanții cerură să libereze pe cei arestați și să se în- 
târcă capii loră cei esilațl, âr Ibrahim pașa să fiă de
pusă. Dar refusându-li-se acesta, se adunară Presrenenii. 
Deacovarenii și Ipecanii, spre a da năvală asupra ci
tadelă din Prisrena. Ibrahim pașa vădu că cu miliția 
ce o are nu se p6te opune revoltanțiloră, de aceea se 
retrase în citadelă și de acolo bombardă orașulă. Acesta 
avu efectă. Albanezii se retraseră din orașă și împre
surară orașulă. Ei stricară telegrafulă și întrerupseră 
comunicațiunea cu Prisrena. Unui cavasă de ai lui 
Ibrahim pașa îi succese de a scăpâ la Verișovița de unde 
telegrafă la guvernă despre revoluțiune și îlă rugă să ia 
măsuri grabnice în contra revoluționariloră. Guvernulă 
turcescă îudată luă disposițiunl, trimise dela Novi-Bazar 
trei bataliâne sub Husein pașa șâse bataliâne dela Ca- 
tirina și Selfie cu trenuri militare la Verișovița. Comanda 
s’a dată lui Regab pașa. Munițiune și proviantă s’a 
trimesă dela Uschebă la Verișovița unde se concentrară 
și trupele. In 10 Martie s’a începută acțiunea. Coman
dantulă de reservă din Albania, Sabit pașa a chemată 
miliția la Verișovița. Rebelii au pusei Martini și mu
nițiune destulă. Că âre se va suprima răscâla îndată, 
după cum a făcută acuma doi ani Derviș pașa, este mare 
întrebare. Guvernulă otomană a concentrată 5000 de 
trupe, dară dacă aceste trupe voră fi de ajunsă spre 
a scâte pe rebeli din posițiunile loră de pe lângă Pris
rena, care are posițiunl forte tari, nu se scie.

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

TURCII DELA CARPAȚI SI TURCII DELA B0SF0RU.
Turculă ori este la CarpațI, Dunăre, Tisa ori la 

Bosforă, în veci totă Turcă rămâne, de l’ai duce ori unde. 
Turcii dela Bosforă, totă pământulă câtă se află în îm
părăția turcâscă, îlă privescă după concepțiunile loră tu
ranice și asiatice de proprietate a Sultanului, care este 

representantulă văzută și concretă ală Turciloră bosfo- 
ranl. Totă așa privescă și Turcii noștri dela CarpațI 
totă pământulă din regatulă Ungariei de proprietate es- 
clusivă a națiunii maghiare, dară nu numai pământulă 
ci și apele și pădurile, și spre semnă, că Turcii noștri 
și astăzi suntă domni și stăpâni absoluțl ai pământului, 
au adusă legile cele mai asupritâre, prin care proprietarii 
unguresci prin camasatațiuni esecutate cu gendarmeria des- 
pâie pe bieții Români de prin comitatele unguresci de 
moșiile acelea, pentru care moșii și strămoșii loră au lu
crată câte 200 de <|ile pe ană.

In tâtă lumea civilisată proprietatea se privesce ca 
sacrosanctă, numai la Turcii noștri proprietatea mojicului 
proprietară opincară nu mai este sfântă, pentru că după 
legile actuale unguresci sub cuvântă de comasațiune pro
prietarii mici se deposedâză de moșiile loră cele bune 
în favorulă mariloră proprietari unguresci, și în schimbă 
bieții âmenl, capâtă pământurile cele mai rele și cele 
mai rîpâse. Așa ceva astădl nu se mai întâmplă în Turcia.

Turcii dela Bosforă, deși declară în teoriă și în 
principiu, că pădurile suntă ale Sultanului și apele, totuși 
Ghiaurii aducă lemne din pădure câte le 
cuescă în tâtă buna voiă prin t6t.e apele, 
urii dela CarpațI astădl după legile cele 
pădurită nu mai potă tăia nici ună băță
duri, unde au pădurită în tâtă libertatea sute de ani, 
fără sâ-le cjică cineva ceva.

Turcii noștri totă mereu mustră pe GhiaurI la tâtă 
ocasiunea (Jicându-le să ia sâmă ce facă, că ei mâncă 
pâne ungurâscă, ca și cum națiunea domnifâre într’ade- 
vără le-ar da pâne din grâu ce l’au sămănată marii 
proprietari cu mânile loră și ca și când bieții GhiaurI 
n’ar lucra pământulă pănă ce le esă sudori de sânge.

Apoi unde merge munca bietului Română dâcă nu [
în folosulă proprietariloră mari, ce se îmbuibă și se, dela universitate, a ținută o cuvântare înfocată și apoi a 
îmbogățescă pe spatele bietului și năcăjitului țărână,1 depusă pe statuă o cunună de lauri. După acâsta popo- 
care ca să’șl pâtă cumpăra domnulă său ungurescă trăsură | rulă a pretinsă să se mai declameze încă odată revolu- 
cu cai, cisme cu pinteni, pipă mare și dohană, haine, ționara poesiă: «Talpra 
scumpe și mândre, trebue să’șl vânijă văcuța Bcu lapte kâcs a și făcută. Casele 
și mămăliga din gura copiiloră și să umble desculță și 
sdrențosă. Ba bieții âmenl trebue să lucre și moșiile dom- 
niloră de pomână și să facă din sată în sată drumuri

trebue și pes- 
pe când Ghia- 
draconice de 

din acelea pă-

dă junimei române esemplu, că 
când este vre-o sărbătâre și 

și poduri bune, ca să nu se sdruncine domnii cei mari. vr’ună momentă solemnă și pentru noi Românii. Du- 
administrativl. Vai de sufletulă loră când vine marele. rere însă, că libertatea ungurâscă nouă ne lâgă mânile 
pașă administrativă în sată și găsesce drumulă său vre și piciârele.
ună podă stricată. Turcii adevărați, ce-i drept, sunt mult mai Ingâmfații puternici ai cjilei, cărora le place a se- 
umanl, că ei nu prâ năcâjescă âmenii cu drumurile. ^uce ^umea cu pretinsulă liberalismă ungurescă, de sigură 

Nu totă așa raționâză Turcii noștri. Ei pe noi c‘s se vor^ sâmți fârte vătămați, dacă junimea română va 
adevărații și vechii stăpâni ai acestei țări la tâtă oca-iser^ Pre «câmpulă libertății» ori altă undeva Qiua 
siunea ne mână în România, privindă acestă pămân’ă i memorabilă de 3/15 Maiu cu aceeași pompă și solemni- 
îngrășată cu sângele strămoșiloră noștri numai de ală1 tate cum serbeză junimea maghiară cjiua de 15 Martie n. 
loră propriu. Ei n’au învățată din istoriă nimica, dară,<-‘u acestea ea are datoria și dreptulă de a face 
nici n’au lăpădată nimica din năravurile loră cele asia-1 ac^3fa Pe e&tă vreme nu se va nimici acea disposițiă a 
tice. Turcii noștri suntă totă atâta de brutali și de in- j constituțiunei actuale, care garantâză libertatea individu- 
toleranțl, ca și cum ar fi venită din Altai numai erl.a^ a cetățeniloră. Dar ea are și ună titlu mai mare la 
alaltaerl. î acâsta decâtă asupritorii ei, cari sub masca liberalismului

Românii din Turcia au scâle de tâte categoriile,'?’ a constituționalismului concură cu despoții din timpulă 
Au în Bitolia două gimnasii, în Târnova, Magarova. 'feudalismului și ală absolutismului urgisită.
Crușova, ClisuYa au gimnasii reale de câte patru clase,! Amă ajunsă timpulă, când cu tâtă dreptatea ne 
scâle elementare fârte bine organizate și provăcjnte. Pu*- emf1 revocă în memoriă cuvintele strămoșului Cice- 
cu tâte recuisitele necesare. Profesorii suntă bine plă- rone: '0 tempora, o moresl...' Z.
tiță. Acelea scole nu sunt torturate cu limba tur
câscă după cum copii noștri suntă torturați cu limba 
ungurâscă turanică, care n’are nici o legătură cu limba 
nâstră. Pe lângă aceea Turcii nu urmărescă pasă de 
pasă învățământulă. Scolele Ghiauriloră au inspectorii 
loră proprii. Turcii astăzi nu pună pedecl de felă la 
deschiderea scâleloră creștinesc!, după cum facă Turcii 
noștri, că nu ne lasă să ne facemă gimnasii din banii 
noștri proprii, după ce ei nu dă nici ună bănuță din ba
nii noștri ce intră în visteriă. Apoi Turcii noștri au fă
cută fondă generală de pensiune, unde ne-au băgată cu 
dea-sila și pe comunele nâstre bisericesc! împreună cu toți, 
și plătimă sute de mii de florini pentru ca să se resfețe 
învățătorii unguresci.

Românii din Macedonia și celelalte provincii de pe 
partea Turciloră potă să întemeieze scâle câte voră vrâ 
potă chiar să’șl facă Universitate românâscă, că nu’i o- 
presce nimenea, pe când pe noi, dacă mâne amă vrâ 
să ne facemă Universitate românescă cu limba româ- 
nâscă, guvernulă ungurescă nu ne-ar lăsa, după cum 
vedemă, că nu lasă pe femeile din Marmația să făcă o 
reuniune filantropică și de cultură.

Ghiauriloră în Turcia nu li se pune pedică cultu- 
rei loră naționale, nu li se întunecă istoria și originea, 
nu li se profanâză bisericile, cum li se întâmplă Ghiauri
loră dela CarpațI. Noi Ghiaurii dela CarpațI purtămă 
sarcini multă mai grele și suntemă mai apăsați sub domnia 
ungurâscă, decâtă frații noștri de sub domnia păgânului 
de Turcă. Dar Turcii noștri dela CarpațI de când au 
născocită «idea de stată maghiară' nu se mulțămescă 
cu averea și cu fiii noștri, ci voră să ia și naționalitatea 
nâstră, dară morțl numai o vomă da.
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că ei nu pră năcâjescă âmenii cu drumurile, duce lumea cu pretinsulă liberalismă ungurescă, de sigură

■O-

—0—
D-lă Vincențiu Babeșă a plecată din Budapesta 

la BucurescI pentru a lua parte la ședințele academiei 
române, de unde apoi va merge pe câteva <Jile la Sibiu. 

—0—
»Kol. Kozlony' ne spune, că în cjiua de 25 Martie 

studenții unguri dela universitate au strigată: »Eljen li
bertatea!» âr cetățenii unguri ai Clușului au strigată: 
»Eljen egalitatea!*  și întrâbă apoi: «unde a rămasă 
frățietatea?' — Acesta a mâncat’o «Kol. Kozlony» 
cu patronii săi și cu mamelucii loră români din Pesta, 
cari strigă ca nisce «nebuni» frățietate, ca apoi să li se 
arate »pumnulă.« «Kol. Kozl.», în locă de a se ocupa de ova- 
țiunile demonstrative ce s’au adusă «guverna torului» 
Kossuth, găsesce cu ca’e de a înregistra simplu cultulă 
lui Kossuth în Glușiu, și în locă de comentară ațîță din 
nou fanatismulă cetitoriloră săi în contra Româniloră.

—0—
Ministrulă instrucțiunei are de gândă să înființeze 

câtă mai curândă în Brașovă o scâlă de desemnă, de 
sculptură în lemnă și de modelare. Ga conducătoră ală 
scâlei va fi chemată ună bărbată specială din Germania.

cu
lui

Luațl esemplul
Budapesta, 11 Marte a. c.

(Coresp. part, a ,Gaz. Trans.')
Junimea maghiară universitară din Budapesta, pre

cum în anii precedențl, așa și în ăstă ană, a sărbătorită 
cu mare pompă cțiua de 15 Martie n. Serbarea s’a ți
nută la 3 âre p. m. în piața universității. Casele din 
giură cum și fruntariulă edificiuliii universității erau de
corate cu stindarte unguresci și cu covâre atârnate din 
ferestre. La pârta din fruntea universității era ridicată 
tribuna învălită în roșu. De pe acăstă tribună a decla
mată juristulă Carolă Kroob o poesiă ocasională scrisă 
de Emilă Abranyi. După acâsta Carolă Szâsz celă 
mai tînără a ținută o cuvântare înfocată, după care a 
urmată declamarea poesiei: »Talpra magyar!» (Susă 
Ungure!) prin Adam Tukâcs, care este cea mai revo
luționară poesiă a lui Petâfi. S’a cântată în coră imnulă 
ungurescă (Szâzat) de Vorosmarty: Harâdnak rendulet- 
lenul etc. Poporulă adunată așa a fostă de numerosă, încâtă 
ferestrele caseloră din giură și stradele vecine erau pline 
de privit orl-

De aici a pornită mulțimea pe strada universității, 
strada șerpelui în piața primăriei spre malulă Dunărei 
la piața P itofi unde, dinaintea bisericei româno-grece 
este situată statua de bronză a lui Petofi în mărime na
turală. Junimea mergândă pe cale a cântată împreună 

poporulă adunată cântece revoluționare d’ale 
Kossuth, ca:

.Kossuth Lajos aztizente, 
Elfogyatt a regimentje, 
Ha meg egyszer azt izeni, 
Mindnyâjunknak el kell menni,» etc.

Ajungândă la statuă, juristulă Geza Rakovszky, 
care >bene notandum» este președinte la »olvasâkâr«-ulă 

corate cu stindarte.
Junimea maghiară 

ce avemă să facemă,

magyar 1« ceea ce numitulă Tu- 
din piața Petofi încă erau de

Ingâmfații puternici ai cjilei, cărora le place a se

că se voră sâmți fârte vătămați, dacă junimea română va

<0 tempora, o moresl...'

SOIRILE DILEI.
Ni se comunică din Pesta, că ministrulă Trefort, 

jcare era de față când d. deputată Truța a făcută inter- 
pelațiunea sa, părea forte cătrănită dând mereu din u- 
merl.

O

—0—
Escelența Sa d-lă metropolită Dr. lână Vancea 

din 10 n. 1. c. se află în Budapesta împreună cu Ilustri- 
tățile loră d-nii episcopl: Dr. Victoră Mihalyi și Mi- 
hailă Pavelă, unde voră petrece pănă cătră 29 Mar
tie n.
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face datoria și preoții cu purtări rele sunt totdâuna pe
depsiți.

Da! Consistoriulă nostru pedepsesce astfelă de preoți 1? 
O scimă d-le protopopă 1 scimă că Ie dă parochii mai bune 
său îi esceleză; d. e. pe fostulă parochă din Bilca dom
nului Grigoriu Tomovici l’a strămutată spre pedâpsă la 
Chriscatecă și dându-i brâu roșu l’a făcută protopopă. Pa- 
rochului din StroeștI părintelui Emanuelă Isopesculă, — 
care și acum are cercetare disciplinară, dară va eși cu 
ajutorulă lui Dumnezeu curată — i-a dată parochia Bo- 
sancea. Parochului din Chiseiău părintelui Leonă Maxi- 
movicl, ginerile consilierului consistorială Zurcan (oviti 
i-a dată spre pedâpsă parochia de frunte Iasloveță ș. a. 
Astfelă suntă pedepsele 1 Eră unora preoți demni le face 
nedreptăți strigăt6re la ceră, precum: părintelui proto
popă, capelană la capela din Leov (Lemberg.) Dionisiu 
Mitrofanovici, căruia i-sa refusată parochia Dornei.

Sortea parochiloră este încă bună, dar acei 
ajutori de preoți, cari nu au protecțiă, suntă pre- 
terațl la fiecare ocasiune, deși unii din ei bieții au 
familiă grea, au copii pe la scoli poporale, ba chiar 
și pe la scoli mijlocii. La așezări de parochii nu 
suntă considerați ajutorii de preoți bătrâni ci se stră
mută numai parochii din locă în locă, după ce și-au 
adunată destulă avere în o parochiă, la alte parochii mai 
bune, fără ca să aibă câtă de puțină interesă pentru bună
starea poporului.

îmi iau libertatea de a aduce înainte unele nume 
a ajutoriloră de preoți preferați, cari aștâptă ca măcar 
acuma să-i trateze consistoriulă omenește, să ia în privire 
starea loră deplorabilă în care se află așecjându’i odată 
pe la parochii, — împlinindă prin acâsta promisiunea de 
multă dată de Escelența Sa Mitropolitulă Silvestru — 
pentru ca să nu fiă ei apăsați de grija cum să-șl nu- 
trâscă familia și cum să-și crâscă copii, și sub greutatea 
sarcinei să slăbâscă puterea loră fisică și morală deve- 
nindă din causa acâsta mai târdiu indolențl în păstoria 
sufletâscă a loră.

Ajutori de preoți de feluld acesta și demni în tâtă 
privința sunt ^Părintele Constantin Sorocană ajutor de preot 
în Tișeuță, care este preotă de 13 ani și are 6 copii, din cari 
unulă frecuentâză gimnasiulă din Suceava, âr alțl doi îi 
instruâză elă singură acasă, fiind că nu are cu ce-i sus
ține la scâlă. Părintele Nicolau Mitrofanovici din Cernă
uți, care este ajutoră de preotă de 12 ani și are 4 co
pii dintre cari 3 cercetâză scâla. Părintele Teodoră Po- 
lonică din Roșia, care este de 12 ani ajutoră de preotă 
și l’a binecuvântată Dumnezeu cu 4 copii dintre cari 3 
frecuentâză scâla. Părintele Ilarion Dracinschi din Tere- 
blecea, care este de 11 ani ajutoră de preotă și are ne
norocirea de a fi văduvă cu 2 copii. Părintele George 
Gorașiu din Cuciuru mare, care are 4 copii și e ajutoră 
de preotă de 9 ani ș. m. a.

Cele ce s’au. produsă în «Gazeta Transilvaniei*  a- 
tingătoră la starea cea deplorabilă a poporului, o mică 
parte din preoțimea bucovineană o'j recunâsce. Dară la 
acâsta e multă de vină consistoriulă, care nu priveghiază 
cum se cuvine purtarea preoțiloră și nu pedepsesce esem- 
plară pe cei ce nu’șl facă datoria, ci de multe ori îi a- 
copere, ba îi ia în sculă.

*) Asupra acestei corespondențe vomă revent. Red.

Ședința pastorală s’a încheiată cu provocarea, cumcă 
preoții să-și facă datoria impusă de biserică cu conști
ință și să lucreze numai spre binele poporului, căruia 
mai alesă acuma îi trebue sprijinulă celă mai mare. Și 
în adevără îi trebue 1! Dar’’ dacă preoțimea nâstră va 
continua și mai departe ca pănă acuma de a ține po
porulă de o oie bună de lapte și de lână, pe 
care s’o mulgă și s’o tundă, apoi în curândă rele 
<|ile va ajunge bietulă poporă română. Dacă parochii 
voră fi mutați din locă în locă spre îndreptarea paro- 
chieloră (?) ridicândă veniturile loră — vedl că preoții 
tineri nu au rutina celoră bătrâni și prin indulgința loră 
strică parochiele — atunci va ajunge Românulă în Bu. 
covina din causa sărăciei, servitoră la străină, care și 
pănă acuma deja nu’lă lasă să resufle.

M. Scevola 
-------o-------

Principele de Walles și revoluționarii 
irlandezi.

«Standard*  publică adresa următâre venită din par
tea unei întruniri de «invincibili,» de curândă ținută la 
Paris. Ea este semnată de 8 din cei 9 membri cari 
asistau la ședință. Acâstă scrisâre este în privința călă
toriei ce principele de Walles proiectâză să facă în Ir
landa :

Alteței sâle Regale principele de Walles, mare ma
estru ală francmazoniloră englesi.

Dom nulei
Bunăvoința ce a arătată Alteța Vâstră Regală, fă- 

găduindă ea să visiteze Irlanda, ne obligă pe noi a că- 
roră ură contra relei administrațiunl a Angliei este așa 
de pronunțată, ca să facemă o deosebire între orice a- 
tacă stupidă și fanatică contra persânei vâstre și răsbo- 
iulă prin fier și focă, pe care llă vomă urma cu siguranță

Ni se scrie din Peșta: «Viitorulă» organă politicii 
trisăptămânară, ce apare în Budapesta, după esistența de 
P/4 de ană, cu finea lui Martie v. a. c. necondițio
nată va înceta d’a mai apărâ. Conferința acționarilor^ 
și fundatoriloră din 12 n. 1. c. a fostă fârte slabă cer
cetată. Cei dela acestă organă se vădă părăsiți și din 
partea aderențiloră loră de mai ’nainte și din partea gu
vernului. Cestiunea gimnasiului din Caransebeșă, 
a căreia resolvare li se promisese în vâra anului trecut, 
nu s’a resolvată încă, și p6te că nici nu se va resolva 
curândă. Acestă împrejurare încă preocupă pe >guver
namentalii noștri.»

—0—
Funcționarulă dela poștă din Pesta, E. Maar, după 

ce a delapidată bani poștali în sumă de 15,400 fi., a 
dispărută. — De asemenea a dispărută măestrulă poștală 
din Lengyeltoti, comitatulă Somogy, Eugen Ajkai, 
după ce a delapidată ună pachetă cu bani în sumă de 
5000 fi.

—0—
Citimă următârele în >Monitorulă oficială» din Bu- 

curescl: «Sâmbătă, 2 Martie, la orele 2 după amâdi, M. 
S. Regele a asistată la ședința publică a Academiei Ro
mâne. La sosire, Regele fu întâmpinată de d. D. Sturdza, 
miinstrulă culteloră și inslrucțiunei publice, precum și 
de d-nii profesori Bacaloglu și Quintescu, vice-președinți 
ai Academiei. După deschiderea ședinței de către M. S. 
Regele, d. profesoră Hășdău dete cetire lucrăriloră sale 
asupra Etimologicum magnum Romaniae, pentru care 
Maiestatea Sa binevoi a-i exprima odată cu înaltele Sale 
felicitări și dorința, ca Academia să urmeze înainte cu 
acâsta importantă lucrare. D. Bariță cili raportulă asu
pra cercetăriloră făcute de d-sa în Transilvania, privitâre 
la documentele istorice ale României, după care D. G. 
Sionă expuse situațiunea actuală a bibliotecei Academiei. 
Ședința terminându-se, Maiestatea Sa, după ce bine-voi 
a convorbi cu multă afabilitate cu mai mulțl din d-nii 
membri, vizită biblioteca și se întârse la Paiață la Orele 4.‘ 

—0—
In 18, 19 și 20 Martie se va întruni în Iași ală 

doilea congresă ală Corpului didactică din România.

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

CORESP. PART. DIN BUCOVINA.*)  
Cernăuți, 3 Martie 1885.

Domnule Redactoră! La 31 Ianuariu v. a anului 
acestuia s’a ținută aici conferința pastorală sub presidiulă 
și în locuința multă stimatului d. protopopă stauroforă 
Ioană Olinschi. S’au discutată și vorbită multe la acâstă 
conferință. Multă mai interesantă însă a fostă cetirea 
unui articulă din .Gazeta Transilvaniei» din anulă 1884 — 
dacă nu greșescă Nr. 22 s’au 23 — care cuprinde în 
sine o critică asupra unoră articule a călindarului ace
luiași ană, despre căușele sărăciei poporului nostru bu- 
covinână. Corespondentulă dela «Gazeta Transilvaniei» 
a atacată aspru în ea pe redactorulă călindarului părin
tele profesoră de religiune la scâla reală din Cernăuți 
Calistratu Coca, secretarulă actuală ală societății pentru 
cultura și literatura poporului română în Bucovina și a 
criticată purtarea preoțiloră față cu poporulă, desem- 
nându’i pe ei ca unică causă a sărăciei poporului română.

După cetirea amintitului articulă s’a sculată Sânția 
Sa părintele protopopă Leonă Popesculă, parochă ală bi- 
sericei catedrale din Cernăuți, și mirându-se a <|isă: Cum 
de consistoriulti nostru, care este pusă spre a apără in
teresele bisericei, Ia care se enumără și onorea preoți mei 
întregi, sufere una ca acăsla și nu face procesă de presă 
.Gazetei Transilvaniei», precum bună Oră a făcută Ma- 
gistratulă Cernăuțiloră în mai multe rânduri unoră foi 
periodice, cari au atacată în presă pre consiliarii și am- 
ploiații Magistratului? Deci ceră în numele preoțiloră 
de față la conferință, ca Prâvenerabilulă Consistoriu Ar- 
chiepiscopescă să facă procesă de presă .Gazetei Tran
silvaniei,*  său dăcă suntă adevărate cele scrise în ea, să 
caute cari ar fi acei preoți și aflându-i să-i pedepsâscă 
esomplară pentru purtarea loră cea rea, și să nu păti- 
măscă onOrea întregului corpă preoțescă.

La acâsta întâmpină domnulă Protopopă Arfemiu 
Berariu, cumcă elă este autorulă articuleloră citate din 
călindarulă societății ală anului 1884 âr nu Domnulă Ca- 
Iistrată Coca și 4* ee, cumcă critica nu este tocmai în 
totulă neadevărată, ci din contră cuprinde multe adevăruri. 
S’a vorbită apoi de cașuri speciale, de abusurl la nunți 
de 100 fl. de 40 fl. de îngropăciuni grase, fără a se a- 
minti câtă de puțină numele preoțiloră respectivi. Observă 
domnulă protopopă mai departe, cumcă consistoriulă ar- 
chiedecesană se sfiește a începe ună procesă de presă, 
pentru ca în casă de nereușită să nu se blameze, și că 
a trimisă articululă citată ală «Gazetei» spre cetire la 
conferință, ca să vadă preoții ce se scrie de ei 
și în casă decum-va îi mustră pe unii consciința că ar 
avă o asemenea purtare, să se îndrepte. Adaoge mai 
departe, netecjindă consistoriulă, cumcă consistoriulă își 

când organisațiunea nâstră va fi mai complectă și mai 
bine pregătită.

Odată pentru totdâuna, membrii directoratului re
voluționară irlandeză doresce se vă asigure, că voi și 
principesa soția vâstră veți fi în o deplină siguranță, cât 
timpă veți fi pe teritoriulă irlandeză. Mergeți și vedeți 
prin voi înșivă ceea ce a suferită poporulă irlandeză și 
noi vă vomă fi recunoscători, cu tâte că într’o di veți 
trebui să fiți moștenitorulă a mai multoră secole de u- 
surpațiunl și de încercări de nimicire. Nu mai este a- 
cum timpulă când patrioții irlandezi gândâu încă că ară 
putea salva Irlanda prin constituirea republicei anglo-ir- 
landeze.

Acuma Irlanda se ridică singură etc.

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

Pesta, 18 -Martie. — Comisiunea de trei 
a camerei magnațiloru se va ocupa în ședința 
de adi cu textuarea modificăriloru proiectului de 
lege alu camerei magnațiloru, âr în ședința de 
mâne a acestei camere va raporta asupra proiec
tului. Desbaterile în ședință plenară voru fi 
Luni. — Comisiunea financiară a camerei depu- 
tațilortî a primită proiectulu de lege a căii ferate 
Doboj-Dolni-Tuzla-Siminhan.

Atena, 18 Martie. — Părechea princiară 
de corână a plecată alalta s6ră la 9 âre.

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

Convocare.
Subsemnații venimă prin acâsta cu tâtă onârea a 

convocă pe tâtă inteligența română de ambe confesiunile 
din ținuturile nâstre, la conferința ce se va țină în sala 
scâlei gr. cat. din Chiachi-Gărbău la 7 Aprilă st. n. a. c.

Obiectele ce se voră pertractâ suntă:
1) Constituirea în comitetă filială de primire pentru des- 

părțământulă ală XII. ală «Associațiunei Transilvane» 
ce-șl va ținâ adunarea sa generală aici în 1 Au
gustă a. c.

2) Alegerea unui președinte, vice-președinte, secretară și 
cassară.

3) Alte inevitabile.
Speră mă la convenirea câtă mai multora. 
Chiachi-Gărbău la 17 Februariu 1885.

Ioană Hațeganu, loanu Șandoră,
v. - protopopii gr. cat. jude com. și curatorii prim.

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

DIVERSE.
Ună jidautt trigamttl — Citimă în «Liberalulă» din 

Iași: Ună nighistoră de tablouri, cromolitografice din 
strada Mare, numită Braunștein, s’a aprinsă de dragos
tea d-rei Șarlota, fiica unui renumită crâșmară din Podu- 
Vechiu. Aprinderea amorâsă, ațîțată și de promisiunea 
unei zestre, de vr’o miișâră de galbeni zimți și fără 
bortă (ferecați și negăurițU conduse pe numitulă onora
bilă comerciantă la.... oficerulă stării civile, unde săvârși
căsătoria legală cu d-ra Șarlota. Cu câte-va ceasuri îna
inte de a purcede la Sinagogă tinerii hulubașl (porum
bei), hulubululă se trezește cuprinsă în brațele unei hu- 
lubițe cu totulă .străină de cea cu care se cununase ci
vilă. — Esplicațiunea ce urmă (nu tocmai cu sânge in- 
glizescă), dovedi, că numitulă Braunștein avea o soțiă 
legitimă și doi copii la Viena — plus o alta la Bucu
rești, — mititica Șarlota devenia deci soția Nr. 3. Și 
să mai dică cine-va că urmașii lui Israel nu cunoscă 
secretulă multiplicațiunii neamului loră.

** *
Mașina pentru a face să plouă. — Printre invenți- 

unile din urmă aduse din Australia, una din cele mai 
ciudate este de sigură mașina pentru a produce plâiă, și 
în timpii de secetă pâte să facă mari servicii. Puntulă de 
plecare ală acestei invențiuni este efectulă produsă a- 
supra curențiloră admosferei prin detunările tunuriloră în 
timpulă unei lupte. In cursulă celoră două răsbâie din 
urmă, meteorologii au constatată, că după tragerea focu- 
riloră tunuriloră mari a urmată nisce mari perturbațiunl 
în atmosferă. De aici pănă a-șl închipui ună aparată cu 
substanță detunătâre, avândă acțiune asupra strateloră 
superiâre ala aerului, nu era departe. Aparatulă austra
liană are forma unui balonă plină de găuri, d’asupra 
este ună felu de tabacheră în care se pune dinamită 
Balonulă se înalță în aer când este nevoiă de plâiă, și 
în momentulă când se aprinde dinamita, se sparge supt 
acâstă puternică acțiune și începe să cadă plâiă. Cu 
acâstă ciudată mașină s’au făcută esperiențe acum de 
curendă în Noul-Walles de Sudă, și, după cum spune 
colonii din acâstă țâră, ele au isbutită pe deplină. Când 
vomă avea o mașină pentru a face ca timpulă să fiă 
frumosă ?

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurelii Mureșianu



Nr. 53. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Curauln Ia bursa de Viena 
din 17 Martie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98.85
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 93.85
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 147.25
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 99.—

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 122.50

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 109.50

Bonuri rurale ungare . . 103.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C3. —
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................. 102.—
Bonuri cu cl. de sortarel02.—
Bonuri rurale transilvane 102.—

Bonuri croato-slavone . . 102,—
Despăgubire p. dijma de 

vină ung........................—,—
Imprumutulă cu premiu 

ung................................... 119.30
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.30
Renta de hărtiă austriacă 83.35
Renta de arg. austr. . . 83.70
Renta de aură austr. . . 108 45
Losurile din 1860 . . . 139 30
Acțiunile băncel austro- 

ungare .......................  864 —
Act. băncel de credită ung. 310 25
Act. băncel de credită austr. 301.75 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.81
Napoleon-d’orI................. 9.80V2
Mărci 100 împ. germ. . . 60 55 
Londra 10 Livres sterlinge 124.40

Cota oficială dela 4 Martie st. v. 1884.
Bursa de Riicurescl.

Cump. vând
Renta română (5%). 92Va —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 94’/. —

> convert. (6°/0) 91 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 33 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1001/. —

H » (5%, . . 83’/4 —
> » urban (7°/0 . . 97 —
> » » (6»/o! 911/. —
> » » (5°/o) . . 85»/* —

Banca națională a României 1210 —
Ac. de asig. Dacia-Rom • • 294 —

< » Națională 214 —
Aura .................................... 12-V/o
Bancnote austriace contra aură

Cursulu pieței Brașovu
din 18 Martie st. n. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.75 Vând,. 8.81
Argint românesc................. . > 8.75 ♦ 8.80
Napoleon-d’orI..................... . » 9.78 > 9.80
Lire turcescl......................... . » 11.— > 11.04
Imperiali............................. . . 10.— > 10.02
Galbeni................................. 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.50 > 101.-
Ruble Rusesc!..................... . » 127.— > 128.—
Discontulă » . . . 7—10 «/o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se polii cumpăra în tutunge- 
ria lui S. Cîress.

ANUNOIU DE FREȚURÎ

prîvitoră la ,,petrile de mdră“ massive de cremene din „Cicen,“ fosta cetate 
a lui Petru Rareșiu în 1526, ce să află de vendare în

Anunțămu aceloră onorați cetitori, cari voră bine voi a să abonâ 
la fdia ndstră de aici încolo, că avemă încă în reservă numeri dela în- 
ceputulă anului 1885 prin urmare potă să aibă colecțiunea completă.

Admiiiistrațiunea »Gazetei Transilvaniei. *

DepositulU de Petrii de Moră
ală lui

Cn bani gaia Josiftt Ble(1y în De«iu' Cu rmtarsnrn.
-------- .---------- Petrii de m6ră perfecții cioplite. ----------v---------

Grosimea înălțimea petrii în metrii și policari
0.151/. 0.18 0.21 0.24 0.26 0.29 0.32 0.34 0.37 0.40 (i.42 0.45 0.47in poli- 6 II 7 ii 8 ii 9 ii 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 1.7" 18"

metri cari
frt cr. frt cr. frt |cr. frt cr. frt [cr. frt [cr. frt cr. frt cr. frt cr. frt cr frt cr. frt [cr. frt | cr.

0.95 36“ 16 20 18 90 21 60 24 30 27 __ 29 70 32 40 35 10 37 80 40 50 43 20 4590 48 60
0.97 37 „ 16 50 19 25 22 — 24 75 27 50 30 25 33 — 35 75 38 50 41 25 44 46(75, 49 50
1.00 38 „ 16 80 19 60 22 40 25 20 28 — 30 80 33 60 36 40 39 20 4-2 — 44 4760 50 40
1.02 39 „ 17 10 19 95 22 80 25 65 28 50 31 35 34 20 37 05 39 90 42 75 45 bO 4845 51 30
1.05 40,, 17 40 20 30 23 20 26 10 29 — 31 90 34 80 37 70 40 60 43 50 46 40 49:30 52 20
1.07 41 „ 17 70 20 65 23 60 26 55 29 50 32 45 35 40 38 35 41 30 44 25 47 20 5015 53 10
1.10 42„ 18 — 21 — 24 — 27 — 30 — 33 — 36 — 39 — 42 — 45 — 48 — 51 — 54 —
1.12 43 „ 18 30 21 35 24 40 27 45 30 50 33 55 36 60 39 65 42 70 45 75 48 80 51 85 54 90
1.15 44 „ 18 60 21 70 24 80 27 90 31 — 34 10 37 20 40 30 43 40 46 50 49 60 52 70 55 80
1.17 45 „ 18 90 22 05 25 20 28 35 31 50 34 65 37 80 40 95 44 10 47 25 50 40 53 55 56 70
1.20 46 „ 19 20 22 40 25 60 28 80 32 — 35 20 38 40 41 60 44 80 48 — 51 20 54 40 57 60
1.22 47 „ 19 50 22 75 26 — 29 25 32 50 35 75 39 — 42 25 45 50 48 75 52 — 55 25 58 50
1.25 48 u 19 80 23 10 26 40 29 70 33 — 36 30 39 60 42 90 46 20 49 50 52 80 56 10 59 40
1.27 49 „ 20 10 23 45 26 80 30 15 33 50 36 85 40 20 43 55 46 90 50 25 53 60 56 95 60 30
1.30 50„ 20 40 23 80 27 20 30 60 34 — 37 40 40 80 44 20 47 60 51 — 54 40 57 80 61 20
1.32 51 „ 20 70 24 15 27 60 31 05 34 50 37 95 41 40 44 85 48 30 51 75 55 20 58 65 62 10
1.35 52 21 — 24 50 28 — 31 50 35 — 38 50 42 — 45 50 49 — 52 50 56 — 59 50 63 —

Fie-care pătră cum iese din baiă cioplită numai din grosă și negăurită, este mai eftină cu 6 fl.
Transportate la gara cillei ferate în Deșin.44

Comandele se efectuescă pe lângă anticipațiă de 10 fl. de bucată, cu care 
ocasiune se aviseză calitatea, mărimea petrei, și la cele cioplite și lărgimea găurei, precum 
și aceea, că la ce felă de mără ori măcinișă este de lipsă?

Observă, cumcă renumitele petrii din Ciceu, cari prin mine s’au probată in 
12 ani, precum s’au aflată in locurile până acum folosite ca cele mai excelente, și 
întrecă în calitate totă felulă de alte petrii, au cea mai prețiosâ însușire a gropișb- 
reloră ori poriloră și destulă tăriă, care in nenumărate cașuri obvină ca cele mai țapene 
și gropiciăse, prin urmare s’ar putea impărți in mai multe clase, dară pentru scopul 
procurărei mai ușbre le inșiră in 4 sorturi: 1. de totă massive, 2. cu pori mici, 
3. cu pori mijlocii, 4. cu pori mari, și cari corespundă la totă felulă de măcinișu.

Mai incolo, ca la ori ce felă de măcinătură petrile nu să lipescu, și la mă- 
cinatulă ordinară incă sporesce făina mai multă, ca ori și ce pătră până acum cunoscută.

Mă rogă de concrederea comandatoriloră cu atâtă mai vertosă, că cu oca- 
siunea trimiterei comandeloră voiă stărui ca petrile comandate se indestulescă pe 
p. t. comandatorî prin cari să le meriteză încrederea și in viitoră.

Comandele se adresăză la
IOSIFUBLEDI.

depositorulăpetrilorădemărăînDeșiu, unde este postă, cale ferată și telegrafă
Observă, că sunlă petrii de vândută, dar nu suntă adevărate, genuine, numai 

acestea ale mele.
Notițe de prețuri se trimită franco ori cui cere.

IOSIFT7 ELEDT, 
arendatorii minei de petrii de mdră și maestru de zidire de mori.

1

(Nr. 13) înștiințare.J
Subscrisulă are onorea a face cunoscuta on. publică că a deschisă 

aici ună

A 
a

CURSU
spre învSțarea desemnului de croială și a croitului 

pentru iiaine d.e dame 
instruândă după celă mai nou metodă parisiană și academică.

Elevii se instruăză după ună metodă ușoră astfelă, încâtă înșiși 
polă luâ măsură și crof cu garanțiă și asigurare în timpulă câtă ține cur- 
sulă de instruire. In același timpă se instruăză și în lucrări practice. 
Atestate numerăse se potă presenta. Fetele sărace primescă instrucțiă 
gratuită. Subscrisulă recomandându-se cu totă adinsulă publicului p, t., 
se rogă de cercetare câtă mai viuă. înscrierea eleviloră se păte face 
dela 8—12 a. m. și dela 1—7 p. m.

Locuința mea se află în strada Căldărariloru, oasa lui Montaldo 
Nr. 488, scara I, etagiulu I, ușa Nr. 3.

Cu totă stima
.3. <xraf, iustructoru de croită.

Mulțămîtă generală din Viena, Peșta, Pojună, Aradă, Alba- 
Iulia, Sibiiu.

Adeverimă ci amă învățată dela d-lă J. Graf în timpă de 6 săptămâni com
pletă desemnulă de croită pentru haine femeescl și compunerea loră. Dreptă aceea ne 
simțimă atinse în modă plăcută de a exprima dlui I. GRAF mulțumită nostră pentru 
ostenăla și diligența sa și de a-lă pută recomanda pretutindenea cu privire la cunoș
tințele sale speciale și Ia metodulă său ușoră de cuprinsă.

Alba-Iulia, în Iulie 1884.
Popp Gyiirgyne, Ince Săndorue, Emilia Nicola, Irene Frolicli, Ana Siebert, 

Ida Ldw, Hermina Mendl, Irena Halasz. Și tăte elevele.

I
&

ISV0RULU

dela MO HA

CQ 
t

I

Diplomă de argintă dela esposițiunea economică din 1884 a comitatului 
Torbntală.

Medalia de argintă dela esposițiunea intern, pharmac. Viena 1883. 
Medalia de brează dela esposițiunea din Triestă 1882.
Diploma de recunoscere dela esposițiunea din Graz 1880.

Conține cea mai însemnată cantitate de acidă carbolicu dintre tote 

Apele minerale ale Ungariei 
face esceleute servicii la băle cafarrhalice ale organeloră de mistuire și 
ale udului. In genere acăstă apă merită a se lua cu deosebire în consi- 
derațiune la tăte acele băle, la care trebue a ajuta organele și a promovâ 

funcționarea sistemului nervosă.
Cn vinii beată se bucurii acesta de o popularitate mare.
Depositulu principală Ț Liferantu ală Curții

singură numai la: w- I X reg. ung. în Budapesta.
Asemenea se află la tote farmaciile, băcănii, hoteluri și reștaurațiunl.

««MBicB S’au espediatii în anulă 1884 
IjSOO.OOO

20°|0 Tote prețurile scădute 2Oc|o
per ccmptantu.

Mamzinu de încălțăminte
O •

* ală lui

Ioanu Săbăcleanu
Fabricată propriu și străină, solidă și modernă. Recomandă 
on. publică cu prețuri scădute tdte felurile de încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
s£u după măsure fabricate.

Ghete de bărbați dela v. a. fl. 3.60 cr. în susă.
Ghete de dame „ „ „ 3.— „ „ „ 
Pantofi și ghete de copii dela 60‘ „
Pantofi de casă de piele, pîslă s6u stofă brodate 

cu flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susă.
Specialitate.

Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a. fl. 3.50 cr. în susă
> » fetițe și băieți , » » , » » 4.50 ; » »

Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesescl. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurțî pentru voiagiorl. = GalocI de gumă 
englesă. — Sandale de gumă și de pîslă pentru dame, bărbați și 
copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare dela v. a. fl. 2 în susă

, » bărbați » > » » > 5’/a * »
> , femei » » » » , 4 » »

Comandele din afară se efectndză după mesurilo trimise promptă și celo nepo
trivite sc iau indereții in schimbfl.

20°|0 Tote prețurile scăzute 20°j0

De observații.
Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescă ajutoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese.

Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de dmeni.

Frof. I)r. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalia de aurii cl. S.

(Nr. 137) 6. Place du Trone, PARIS.
Tipografia ALEXJ., Brașovu.


