
.GAZETA" IESE ÎN FIECARE ț)I.

Pe uutt an O 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
România iji străinătate:

Pe anti 36 fr., pe ș6se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

d

SE PRENUMERÂ:

58.

Brașovu, 12 (24) Martie 1885.
Numai de curândă ni s’a făcută din partea 

unoră foi maghiare și a acel oră foi române, cari 
se distingă prin serviciele ce le aducă dușmani- 
loră noștri, că noi, cei dela „Gazeta Transilva
niei, “ prin aceea că criticămă purtarea archiere- 
iloră amă periclitâ anatomia bisericei și amă pre
găti calea unoră stări anarchice în sînulă ei.

Se’nțelege, guvernulă nu p6te fi învinovă
țită de nimică, ce se petrece în țâră, Archiereii 
sunt și mai puțină de vină, când lasă să se în
tâmple ce vrea d. Trefort, și uneltele mititele ale celor 
dela putere, pașalele ofîcidse și nesficidse de prin 
comitate, dâră voră avă aiji mai multă cinste și 
omeniă și li se va dâ mai multă crecjământu de- 
câtă unei foi române „răsvretit6re“ — ori chiar 
vr’unui preotă română agita tor ă, care cetesce 
„Gazeta. “

Astfeliu ne-a bătută Dumnezeu pe noi ca 
în unire cu aderenții noștri, preoți și mireni, să 
purtămă vina la tdte relele, ce bântuie acji acâsta 
nefericită țâră și poporațiunea ei și mai nefericită. 
Noi cari descoperimîi mișeliele suntemă turbură
torii, anarchiștii periculoși. Cei dela putere co
mită fărădelegile numai si numai, pentru că îi 
jidărimă și îi neodihnimă noi neastempărații, cari 
facemă „tăciunăriă politică.“*)

Dacă s’a disolvată societatea „Iulia,“ din 
Clușiu, „Gazeta“ e de vină; dacă se conflșcă bi
bliotecile tinerimei ndstre studidse, totă „ Gazeta “ 
e de vină; daca se prigonesce profesorală de 
limba română din Sătmară, asemenea „ Gazeta “ 
are păcatulă pe sufietă; dacă se tragă în jude
cată dmeni nevinovați și paclnicl pentrucă țină 
la filele mari din istoria ndstră națională, voindă 
a se folosi de libertatea individuală, totă „Ga
zeta “ e capulă răutățiloră ; dacă în fine gendar- 
mii intră cu baionetele împlântate în biserici și 
gonescă afară pe evlavioșii creștini cu preotă cu 
totă, profanândă sacrulă altariu, acâsta totă „Ga
zeta a pricinuit’o.

Dar acum se întâmplă altă mișeliă. Dela 
7 (19) a lunei curente biserica română unită din 
comuna Șiermașiu, în Câmpia, este încuiată și acum 
în ajunulă Pasciloră preotulu nu mai pote țind sfi 
liturghiă și sfintele rugăciuni și acâsta numai și 
numai pentru că așa le place unoră armeni ne
rușinați, cari țînă în arendă moșia de acolo.

Aici nu mai e vorba de ună parastasă ală 
lui Horia, nici de ordinulă ministrului, nici de 
circularulă mitropolitului, ci ună preotă română 
cu mica sa comună stă față cu volniciile aren
dașului curții și ale dregătoriloră lui unguri.

Unu omă de bună credință ne-a împărtășită 
filele trecute adevăratele cause, pentru cari preo- 
tulă română din Șermașă este atji așa de multă 
prigonită de cătră adversarii nâmului nostru.

Acestă preotă, ni se asigură, a avută pănă 
acuma o purtare adevărată românâscă. Elă n’a 
mai suferită ca poporulă să fiă esploatată de pro
prietari și arendatori, elă clădi o scdlă frumdsă 
română, se puse în fruntea poporului în tdte 
cestiunile ce privâu interesulă națională. De a- 
ceea streinii și veneticii nu’lă potă suferi și vrâu 
eu orice preță să’lă gonâscă de acolo.

*) Gomplimentulă celfl mai nou ce ni’lă face »Vii- 
torulft* în agonia morții sale. Red.

ANULU XLVIII.

Mercuri 13 (25) Martie

Prigoniri de acestea însă au începută a de
veni de t6te cailele; ceea ce însă nu s’a mai po
menită pănă acum, de când robimă și mun- 
cimă pe acestă pămăntă îngrășată cu sân
gele nostru, este fafitulă <y\ ună fjâcă de a- 
rândașă să aibă cutezarea a închide biserica ro
mână împedecândă astfelă pe preotă de a servi 
în ea.

In fața acestui faptă revoltătoră trebue să 
întrebămă, dacă mai esistă astăfjî o autoritate bi- 
sericâscă română unită, dacă mai esistă unu Me- 
tropolită în Blașiu, său s’au transportată cu toții, 
și consistoriu și Mitropolită, la Pesta de unde 
nu mai audă și nu mai sciu nimica de ce se ’n- 
tâmplă în Ardâlă ?

Punemă aceste întrebări, din causă că dela 
19 Martie n., de când s’a comisă atentatulă din 
partea anarchiștiloră armeni arendași dela Șermași, 
au trecută cinci <Ș.ile astădi celă multă trebuia 
să primimă o telegramă dela Blașiu, în care să 
ni se anunțe, că arândașulă s’a trasă în judecată 
și că s’a dată deplină satisfacțiune bisericii, res- 
tabilindu-se ordinea publică turburată din Șer
mașă.

Dar pâte că amă greșită cu vr’o (ji în so- 
cotâla ndstră, de aceea mai așteptămă să vedemă 
ce măsuri a luată autoritatea bisericâscă din Blașiă 
față cu atentatulă revoltătoră și ne mai pomenită 
din Șermașă.

CRONIOA POLITICĂ.
Duminecă, în 22 Martie, împăratulă Germa

niei și-a serbată a 88-a aniversare a dilei nascerei sale.

la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
O seriă garmondfi 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Scrisori nefranoate nu sa prlmasou. — Manuaorlpto nu se rotrămită.

o
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prejurimile Pristinei s’au aurită bubuituri de tunuri timpă 
de câteva 6re. Se crede, că între Prizrena. și Pristina 
a fostă o luptă între Turci și Arnăuțl. Amănunte des
pre acăstă luptă n’au sosită încă.

*
In privința arangeamentului afgană comunică 

telegramă a lui Thornton din Petersburg o declarare 
ministrului de esterne ală Rusiei, că trupele rusesc!

nu voră înaintâ din actualele posițiunî ocupate, afară nu
mai dacă trupele afgane voră înaintâ și voră atăcâ pe 
Ruși, său dacă s’ar ivi ună casă deosebită, ca de esem- 
plu turburări în Penjdeh. Ministrulă rusă a mai decla
rată, că comandanțiloră ruși li s’au dată cele mai stricte 
ordine, de a evită prin t6le mijlăcele posibile ună con- 
flictă. ,Times< dice că prin acestă arangeamentă Rusia 
câștigă numai timpă, pe care-lă va întrebuința bine, ăr 
Anglia din contră va perde.

*
Englesii au începută a 

Sudanesiloră, precum spune 
chimă. După o scurtă încăerare
pele lui Osman Digma, Englesii au intrată în Hasheen. 
Inimiculă s’a retrasă. In urma recunosceriloră făcute, 
Englesii s’au întorsă în tabără, ăr Sudanesii au reocu
pată posițiunile părăsite de Englesi. Generalulă Graham 
a dată ordină, ca tăie trupele sale se ăsă din tabără, 
afară de ună batalionă de âmeni, care va remănea 
spre pază.

înaintâ în contra 
o telegramă din Sua- 
ce au avut’o cu tru-

o

Atentatti asupra unei biserice române.
Șermașulă mare, 11 (23) Martie 1885.

Stimate Domnule Redactorul Amă 
ajunsă cu impertinența armeano-ungară la culme, 
am ajunsă de arbitriulă trece în violență crudă, 
încâtă săvârșirea cultului divină și a rugăciuni- 
loră în biserică cu forța brutală încă se împe- 
decă.

Unde să alergămă nu avemă, pentru că cei 
Dâcă aler

gămă la justițiă, celă mai sfântă dreptă se în-
încă nici ună monarchă europănă nu scimă să fi ajunsă ce ne lovegcă suut și judecătorii, 
pănă acum la acăslă etate înaintată. >N. fr. Presse' ac-■! gâmă la justîțiă. celtt mai 8fântu 
centuăză, că bătrânulă împărată doresce susținerea păcii (^rtocg, șj se mistifică, ba cu martori depravați 
și că acăsta este una din trăsurile cele mai frumâse | plătițî celti mai 8fântă dreptll se declară de 
ale domniei sale. Necontenitele pregătiri de răs -; neadevără
boiu ale stateloră europene, 'adauge numita făiă, deș-j De multă tîmpti mg aflu în reIațiunî nea.
țăptă îngrijiri mari, mai alesă acum în primăvără. Ina-. mice față cu omnipotenta ndstră curte boerâscă. 
inte cu 14 <Ue încă, când s a ivită deodată cestiunea rea intențiune m’a încurcată și în procese
afgană, temerea că va isbucni ună răsboiu anglo-rusescă ’ criminale. Precum sciți în Nr. 45 a. c. din 
era încă mare. Dar Anglia a făcută totă posibilulă spre! flEllenzâk« vestitulă arendatorii Lăzâr Moni a 
a evitâ răsboiulă și a primită condițiunea rusăscă, ca. publicatu ună articulu defăimătorii, voindu a me 
trupele ruse să rămână în posițiumle ocupate. Căușele; blamâ înaintea autoritățiloru mele eclesiastice. 
neînțelegeriloră însă nu suntă delăturate. La aplanarea cu 0 astfelă de impertinență și infamiă am
conflictului afgană se mai adauge și arangeamenfulă (trimisă ună răspunsă la „Ellenzâk“ din Clușiu 
egiptănă subscrisă de tăte puterile, care dovedesce ~ ~ ’
dorința de pace a loră. Apoi mai vine și Împăcarea!
Germaniei cu Anglia. Prințulă de Wales s’a dusă în1 5
persănă la Berlină spre a felicită pe împăratulă Wilhelm,1 ■ 
totodată a trămisă și Regele Italiei pe ducele de Genua tifica în acea fdiă, în care am fostă pe nedreptă 
ca representată ală său la festivitatea din Berlină. F6ia defăimată 
vienesă vede în aceste visite o confirmare a păcii și a. Impertinența merge încă și mai departe, din 
marelui preță și a tăriei alianței ce unesce pe Germania partea curței arendatorului se ducă argații la bi- 
cu Austria. Vntorulă ne va dovedi, dacă acăstă părere gerică în 19 Martie st. n. iau cheile bisericei și 
este fundată seu nu. * încuie biserica, care și astădi e încuiată și serviciulil

„Budapester Correspondenz< comunică, că â n t g ia feencâ e din simpla causă, câ
sesiune a dietei ungurescl pentru perioda legisla- nu Gunosce ^endatorulă ca mai marele
tivă 1884 pănă la 1887 se va închide în totă casulă în S^U‘
a doua jumătate a lunei Maiu și dieta se va convoca în! ‘T .Ce.P^ ? Do^nul* Proto.-
a doua sesiune celă mai fârcfiu pe la sfărșitulă Iui gep. T°pd ală Cahne1 Ioană Moldovană, care e avi- 
temvre. Totă la tâmnă se va constitui camera magnațiloră de ^“P™ și .mformată despre insulta ce 
în noua sa formă, dacă proiectulă de reformă va deveni pănă sa făcută blsericei Preotimei române, 

atunci lege. O convocare mai timpuriă a dietei după 
ântăia sesiune cu greu se pote așteptă, deorece voră 
trece mai multe săptămâni, până ce se va stabili lista 
aceloră magnați, cari plătescă o dare fonciară de celă 
puțină 3000 fi.

nu suntă delăturate. La aplanarea cu 0 astfelă de impertinență și infamiă am

de t6te puterile, care dovedesce cu g fl. rugându-mâ ca să mi-lii publice.
j Redacțiunea lui „Ellenzâk“'a mai poftită
----  - — Ca 7 fi. să-i țîpă (aruncă) în pârău 

; - - > n’am putută, prin urmare nu m’am putută rec-

o
Alesandru Maiorii, 

preotă română.

Parastasele pentru Horia și d. Trefort.
Din marginea nordică a Archidiecesei unite, 10 Martie.

Domnule Redactoră! Pe aici mai în tote bisericile 
gr. cat. au intenționată On. D-nî Preoți a înălța rugă-

CAY' * 
fMrra

Incăerările dintre Turci și Albaneșî 
continuă cu multă înverșunare. O telegramă din Bel- 
gradă dela 19 Martie n. comunică, că, după suirile so- ’ ciunl cătră a-totă-putintele Creatoră pentru sufletele ce- 
site dela granițele sărbescl, la Vranja în direcțiune spre îm- loră trei Martiri: Horia, Cloșca și Crișană în 28 Febr.



Nr. 58. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

1885. Și într’adevără aceste sacre rugăciuni s’ară fi și 
celebrată — dâcă imediată înainte de aceea nu 
sosea cerculariulă despotică ală Escelenței sale D-lă Arch. 
și Metropolită Vancea.

Cu tote’ astea potă asigura, că ceea ce nu s’a pu
tută realisâ în 28 Februariu, s’a realisată în 1 Martie 
1885, când acele umbre mărețe, — cari de înaltulă 
regimă maghiară suntă fârte respectate — cu cea mai 
adâncă pietate din partea tuturoră Onor. D-ni preoți 
în gândă verbală și în sacrele loră rugăciuni au fostă 
pomenite! —

Abstrăgândă dela acâsta — trebue să mărturisescă, 
că toți Românii de pe aci când se întelnescă triști, apă
sați și melancolici se întrâbă unii pe alții: Dâr ce, frate 
Preotule, acuma la atâta amă ajunsă că chiar de ca- 
pulă nostru bisericescă să fimă opriți a servi cullulă di
vină pentru jertfele aduse martiriloră Sâmbătă adecă în 
diua paresimiloră ? și mai departe îșî pună ei între ei, 
următârele întrebări: Cum de a îndrăsnită capulă nostru 
bisericescă a comite ună abusă anticanonică, așa 
de mare? Cum de a îndrăsnită capulă nostru biseri
cescă într’ună modă așa ușoră și neprecugetată a se 
supune unei provocări ministeriale violândă sâmțulă nostru 
și canânele bisericescî ?!! Și cu toții se unescă în acea 
espresiune, că după ce nu avemă sinodă, — 
unde pentru acâstă faptă anticanonică comisă de capulă 
nostru bisericescă să’lă putemă trage la răspun
dere, — cu toții am subscrie o plângere cătră sacrati- 
sima Maiestate — rugându’lă ca să mijlocâscă restitu
irea vechei nâstre constituțiunl bisericesc! 
și dacă va fi de lipsă s’ar plânge asemenea și la Sanc
titatea Sa patriarchulă dela Roma, numai dacă unii din
tre cei chiămați și versațl ar lua inițiativa!

Și în fine cu toții mulțămescă d-lui ministru 
Trefort pentru faptulă acesta fină și diplomatică, 
tăcută cu voia ori fără de voia sa, în interesulă 
deșteptărei Româniloră și pentru glorificarea aceloră trei 
martiri, căci vedeți, d-le Redactoră, să luămă lucrulă nu
mai obiectivă, — așa cum este: Dacă d-lă ministru 
Trefort nu făcea acestă pasă fârte fină și diplomatică, 
— abună semă cei mai mulți preoți în Sâmbăta de 28 
Februariu 1885, cu ocasiunea sânțirei prescuriloră aduse 
de credincioși fiesce-care pentru morții săi, — numai 
per tangentem ară fi pomenită și numele acestoră trei 
martiri, — și pâte numai ală Zecelea preotă ar fi ținută 
vr’o predică în care ar fi pomenită de martiragiulă ce- 
loră trei umbre! — și cu astfelă de predici poporulă nos
tru e forte dedată mai cu sâmă dela 48 încâce! — și 
apoi a doua di pâte nici că se mai vorbia de cei trei 
martiri!

Insă D-deulă Româniloră și providența a voită și dis
pusă ca însuși ună ministru maghiară, în a cărui vine 
curge ună sânge francesă, să deștepte sem- 
țulă română, — și să gloririfice volens, nolens, 
umbra, martiragiulă și faptele celoră trei, martiri, căci 
din momentulă dilei de 28 Februariu 1885 când preoții 
nu au putută servi cultulă divină înaintea câtorva babe 
și bătrâni, înaintea câtorva prunci și minorenl, domnii 
preoți au fostă interpelați de aceia cari au dusă prescu
rile în biserici, că de ce nu au binecuvântată prescurile 
și de ce nu au celebrată s. rugăciuni îndatinate? — 
La cari întrebări juste, d-nii preoți au fostă în- 
datoriți a le răspunde adevărulă!... — Cine au fostă 
acei Horia, Cloșca și Crișană? eată cine! — și de atuncea 
toți Românii, pe strade, — în cârciumă, la lucru pe 
câmpă, la mărturii, — în târguri, — și săra în cerculă 
familiei, nimica alta nu vorbescă, — decâtă de faptele 
și martiragiulă celoră trei martiri, — iară copii cântă 
doinele: Horia șâde pe butuci!!! Ei, D-le Redac
toră! trebue-țl mai mare parastasă?!!!

Ună Ungură moderată ar trebui să dică d-lui mi
nistru Trefort: si tacuisses, philosophus mansisses, însă toți 
Românii cei adevărațl în unanimitate și susă și tare 
trebue să-i strige: Trăâscă Escelența Sa d-lă ministru 
Trefort, căci fiă convinsă că faptulă său celă fină și di
plomatică în istoria nației maghiare va cuprinde ună pa
sagiu, — âră pe noi întru atâta ne-au îmbucurată și ani
mată, încâtă noi suntemă convinși, că posteritatea română 
atâtă pentru acestă actă fină și diplomatică, câtă 
și pentru tâte intențiunile Escelenței Sale pe terenulă 
culturală, socială și scolastică făcute cu o intențiune rară 
și binevoitore în interesulă deșteptărei Româniloră, peste 
ună secolă îlă vomă glorifica și îi vomă țină parastase!..

Unu Română care strigă: „sfi trăiască Trefort!"
-------o-------

Strigăte de desperare.
„Pești Naplo“ nu e mulțămitil că Maghiarii 

dela stăpânire ne-au desmoștenitu de t6te drepturile, 
ci vrea cu orice chipu sfe ne va(Jă și împintenațl. De 
aci strigătele de desperare, că Ardealulă e locuită 
de sumedeniă de Români și numai de o mână de 
Maghiari, cari se valachis^ză. Iată acele vaete 
ale f6iei ungurescl, care n’ar vrea sS mai audă, 
că suntă Români în Arddlu, ddr care ișl va pune 
astă poftă în cuiu pentru veciă:

jSituațiunea Maghiariloră ardeleni deveni fârte de
licată de când agitațiunea daco-română a luată ună âre- 
care avântă. Pericolulă e mare. Din 2,085,000 locui
tori ai Ardâlului 630,000 suntă Maghiari, 1,134,000 suntă 
Români, 212,000 Sași. Neegala împărțire a maghiaris
mului grăbesce pericolulă. In comitatele Hunedora și 
Făgărașă 95 la sută suntă Români, Alba inferioră Solnoc- 
Dobeca, Turda-Arieșă 80 Ia sută suntă Români, în Nă- 
săudă Selagiu și Sibiiu 70 Ia sută suntă Români. In o- 
rașele Brașovă, Sighișâra, Bistrița, Alba-Iulia, Mediașă, 
Sebeșă (săsescă), Oreștiă, Deșă, Gherla, Deva, Ocna-Si- 
biiului, Clușiu, Brețcu, Abrudă, Hunedora, Hațegă — 
parte maioriratea preponderentă a locuitoriloră, parte o 
minoritate însemnată suntă Români. Maioritatea numerică 
au ei în cinci orașe și 9 comitate, maghiarismulă din 
contră numai în cele 4 comitate săcueștl. In comilatulă 
Clușiu și Selagiu elă — maghiarismulă — abia se mai 
susține, âr în celelalte părți e slabă, espusă sfărâmării și 
valahisărei. Maghiarulă învăță limba valahului, valahulă 
însă fărte arare-ori învață unguresce. Elă e poporă 
bună, însă ușoră se fanatisăză, și stă sub influința popi- 
loră, cari facă politică, sub a învățătoriloră, advocațiloră 
și a notariloră de prin sate. Propaganda daco-română 
lucrăză de multă:și fiind bine organisată ascultă de co
manda adunăriloră din Sibiiu, pe când din contră pănă 
acum în Ardeală maghiarismulă n’a fostă organisată/

De peste munți. Unii parastas!!.
Sub acestă titlu, „Romanulă“ publică ună 

articulă ce se datoresce penei talentatului tânără 
d. G. Ionescu și cunoscută tuturoru, Româniloră 
mai multă sub pseudonimulă „Gion.“ Reproducemă 
din acelu articulă următârele:

SOIRILE PILEI.
In sinodulă archldiecesană gr. or. s’au mai alesă 

deputațl mireni: în cerc. VI Ilia, Dr. Ioană Popă și 1. 
Dragomiră; în cerc. X Abrudă, Simeonă Demiană și 
Gherasimă Candrea.

—0—
Dintre deputății aleși pentru sinodulă diecesei Caran

sebeșului suntă cunoscuțl pănă acum: 1. Lugoșă: Dr. 
Al. Mocioni, C. Rădulescu; 2. Făgetă: L. Simonescu, At. 
Cimponeriu; 3. Coșiava: 1. Bartolomeiu, I. Mustâța; 4. 
Zgribești: 1. Janculescu, S. Scioponia; 5. Prebulă: Ant.

Amă așteptată ca parele transilvănene să ne aducă' Mocioni, I. Oprea; 6. Bogșia: Cor. Brediceanu, A. Dia- 
câtă se pâte mai multe amănunte asupra parastasului!conă: 7. Reșița: lonă Bud.nțiană, Petru Brostânu; 8. 
celebrată Sâmbătă Ia 16 Eebruariu, în tâte bisericile ro- Jam: Vincențiu Babeșă; 9. Oravița: I. Țărână, P. Cim- 
mâne ortodoxe, spre eterna memoriă a martiriloră liber- poneriu; 10. Caransebeșă: S. Seracină, I. Popovici 11.; 
tățiloră transilvane, Horia Cloșca și Crișană. Voiamă Teregova: I. Curescu, I. Sârbu; 12. Mehadia: S. Stoica, 
ârte să vedemă, cum și ce felă aveau să privâscă acâstă b Crama; 13. Bozoviciu: I. Novacă. I. Popovici;
...... . ... ... ... . ... . . A „___VX T /'îl_____ _1___ w j r* rv' religiâsă datoriă a Româniloră, amicii și vecinii noștri 

' Unguri.
Așteptarea ne-a fostă răsplătită, căci, pe lângă 

obicinuitulă »simță« politică ală amiciloră noștri arătată 
și în acâstă circumstanță, amă mai vădlută și înscenarea 
unei generale acțiuni dramatice, — tragice pe alocurea, 
— cu tote părțile și accesorele ei.

Caracteristica acestei drame său tragedii, care — 
(Ungurii credâu acâsta) — avea să se petrâcă prin tâte 
orașele Transilvaniei, e cuprinsă în următârele două cu
vinte scrise »Gazetei Transilvaniei» dela 2 Martie de u- 
nulă din corespondenții săi din Câmpeni. Ungurii au 
credută că cine scie ce are să se întâmple; au luată 
măsuri peste măsuri; au făcută din țînțară armăsar.

Țînțarulă pe care Ungurii îlă vedeau armăsară 
a făcută pretutindeni pe onorabilii >solgăbirăi« (pretori) 
și păzitori ai liniscei publice să tremure vargă în nâptea 
de Vineri spre Sâmbătă, și în cea de Sâmbătă spre Du
minecă cre^ândă că haid! dă ortulă popii corâna s-tului 
Ștefan. Toți funcționarii cari, dincolo peste munți, facă 
»fericirea* ^ânică a Româniloră, au deschisă ochii în 4 
în 8, în 48, două <Jile și două nopți d’a rândulă, căci 
Statulă ungară, din pricina parastasului comemorativă ală 
lui Horia, Cloșca și Crișană, trecea printr’o strîmtâre și 
pe o punte subțire ca muchia cuțitului. Fără supărare, 
dar cu privire la pregătirile funcționariloră și soldațiloră 
relative la parastasurile române, nouă ni se pare că Un
gurii, amicii și vecinii noștri, au jucată cu multă 
desăvârșire ună rolă superlativamente ridiculă. Și, vedeți 
d-vostră, pentru nisce asimilatori de talia compatrioțiloră 
d-lui Kallay, pentrunisce »stimabill« luminători ai Orien
tului, asemenea roluri nu suntă tocmai de cinste.

Au fostă sate române, cari nu sciau de parastasulă 
lui Horia și cari vătjândă soldații că vină la dânșii, că 
primarii îi privescă cu nișce ochi bleojdițî de frică, că 
funcționarii mai înalț! vină, plâcă și âr se întorcă prin 
sătulă loră, au cercetată și au aflată că e parastasulă 
lui Horia, și a doua di în liniște, cu tristă iubire și ne
clintită speranță s’au dusă la biserică și s’au rugată pen
tru Horia Cloșca și Crișană. Nu suntă tocmai subțiri ță
ranii din satele acelea, cari au sciută că e aniversarea 
morții lui Horia mulțămită vestei indirecte date de Un
guri, nu suntă tocmai subțiri, căci alminteri ară fi tre
buită să acopere, îndată după eșirea bisericei, cu sub
semnaturile loră o adresă de mulțămire autoritățiloră 
cari le vestiseră aniversarea.

După ce trece în revistă diferitele localități pe 
unde s’au serbată parastase și măsurile ridicule 
uate de Unguri în (^iua de 16 Februariu, con

tinuă astfelă:
Și tâte acestea de ce? Pentru ce consemnarea 

miliției, punerea în piciâre a gendarmiloră, venirile și 
plecările insolite ale funcționariloră de totă soiulă și ale 
solgăbirăiloră maghiari?

Nu vSdti altă causă la acâstă mișcare generală de- 
câtă următârea: plăcerea ministrului d’a trămite în tâte 
părțile întrebările telegrafice cu privire la parastasulă Iui 
Horia: cum s’a petrecută? cine l’a întocmită?

Și după ce va primi ministrulă cine scie ce do
sare și ce raporte asupra liniștitului parastasă, Ziariștii 
de felulă și de talia politicosului Gustav Beksics dela mai 
politicosulă »Pești Hirlap» voră începe să strige ârășl că 
Ardealulă e în pericolă din causa «apoteosei fălhariloră» 
»rabl6 zsivânyok', după cum spună (tiarele transilvănene 
că scrie simpaticulă »Ellenzek< din Clușiu.

Totă astfelă mereu înainte! Asimilarea și înfrățirea 
Româniloră cu Ungurii facă pași gigantici!....

Odiniâră, în fața unoră asemenea nedreptăți și pri
goniri fără nume, bătrânii prelațl ai bisericei ardelene is- 
bucneau cu strigăte de mâniă. Mitropolitulă Mironă Ro- 
manulă și mitropolitulă lonă Vancea din Blașiu s’au ci- 
vilisată, s’au subțiată, s’au ajunsă și procedă altfelă fă- 
căndă curte Unguriloră și autoritățiloră loră.

Vomă reveni, căci cestiunea merită să fiă cunos
cută și de Românii din Țâră, cum Românii de
dincolo.

o

; 14. 
Jebelă: A. Damaschină, I. Gherdană; 15. Fizeșiu: Mar- 
lină Țapu, Ioană Popoviciu.

—0—
Presidiulă Curiei din Pesta a dată ordină, ca pârta 

edificiului curială să fiă continuu supraveghiată de por- 
tară și de servitorii cancelariei. Acâstă disposițiune s’a 
luată din causa sgomoteloră împrăștiate despre atentate 
cu dinamită.

—0—
Defraudările poștale în Ungaria suntă fără sfârșită, 

mai alesă în Pesta. La oficiulă poștală dela gara cen
trală acum șese luni se instalase ună oficială poslală 
Emerich Csapo cu o lâfă anuală de 600 fl. Instrucțiunea 
a constatată, că Csapo a defraudată trei scrisori cu bani 
în sumă de 1600 fl.

*

cu

—0-
Agio vamală s’a stabilită pentru luna Apriliu 

237o.
—0—

Deputatulă I6nă Ronay pe când scobora pe trep
tele camerei a fostă bătută la 19 Martie n. cu bastonulă 
de ună bărbată bine îmbrăcată, — advocatulă Franz 
Vargai. Când i-a aplicată bastânele a (Jisă: »Asta’i 
pentru soția mea!< Vargai fu arestată, dâr în urmă eli
berată pe garanțiă.

—0—
Agata Bârsescu va juca Joia viitâre în Burgtheater 

pentru ântâia 6ră pe »Quinault< din Narciss, âr după 
vacanța Pasceloră va jucâ rolulă «Ofeliei* din Hamlet.

—0—
Citimă în »Răsboiulă* : Ună mare numără de pro

prietari și comercianțl din Craiova au adresată M. S. 
Regelui Carolă următârea telegramă: >Granițele Austro- 
ungare, contra convențiunii și echității, stau închise vi- 
teloră nâstre. Comerțulă cerealeloră paralisată prin su
primarea porturiloră france Brăila și Galați. Cum pu- 
temă, Maiestate, să trăimă când nu mai avemă alte re
surse de viață? Sunteți deDOsitarl destineloră acestei 
țări. Rugămă, puneți capătă miseriei ce nu mai putemă 
îndură.«

—0—
au declarată în stare de falimentă comercianții: 

ună pasivă de 
Avramescu din

S’>
Anton Pedros pânzară 
80,000 lei, Tache Hagi 
PitescI, Ovanes Hagian

Academiei, ter-

în BucurescI cu 
Nazar și Ghiță 

din Tulcea.
—0—

Primulă volumă ală dicționarului 
minată de d. Hășdău, se va pune sub țipară, spune 
»România.* Volumulă conține, în 500 de pagine, tâte
cuvintele începătâre cu litera A.

-0—
Casa Botkin frații din Moscva, care făcea comerță 

cu coloniale, a falimentată cu ună pasivă de 2 miliâne 
ruble.

—0—
In BucurescI se va începe In curândă ună intere*
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santii procesfl în contra a câtorva scopițl — cei mai 
blăstămațl sectari de pe fața pământului. Voma ținâ în 
curenta pe cetitorii noștri despre acâstă afacere.

—0—
In Padua, Turina și Roma au isbucnita turburări 

din partea studențilora. Universitatea din Roma s’a în
chisa și s’a ocupata de trupe.

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

Bursa de BucurescI.
Citim! în „Curierul! Financiară" :
Primele a^e săptămânei au fosta ocupate cu 

liquidările lunei precedente; de aici a provenita că și 
cursurile au manifestata o mare slăbiciune. Cu tâte as
tea, angajamentele nefiinda prea numerâse din causa 
precauțiunilora de care a căutata să se înconjâre specu
latorii serioși și agenții de schimba, în urma atâtora in
solvabilități, totula s’a terminata fără nici una incidența.

Acum că liquidările s’au sfârșita, transacțiunile au 
începută a fi mai animate și mai tâte valorile cotez! în 
urcare.

Dacia - Romania care cota în slăbiciune Luni și 
Marți s’a urcata pănă asâră sub impulsiunea a numerâse 
cereri pănă la 3021/a pe termena. Urcare față cu cota 
de Sâmbătă de 6 lei de bucată. Pe bani gata, aceste 
valori au începută cu 293 și au sfârșita Joi cu 2911I3.

Naționalele de asigurare au presentată și ele o ți
nută bună. Plecânda dela 217 Luni, au atinsă asâră 225 
în lichidațiă contra 2181/* Sâmbătă. Comptant au făcuta 
217 și apoi 2161/».

Mobiliarele compteza puține afaceri. Ele au men
ținută cu t6te astea cursulă de 192; una momentă au 
cotata Marți 194 pe bani gata, fără a putea însă să se 
țînă aci.

Construcțiunile au fostă ferme. Dela 2371/a comp- 
tantă și 240 pe termină, Luni, ele 6’au urcată asâră la 
243 și 245 cu bune tendințe.

In celelalte valori, afaceri aprâpe nule. Singura 
bursă de MercurI a putută înregistrâ următârele cursuri: 
Renta perpetuă 917/8; Obligațiile 5% 1884 ale orașului 
BucurescI 92; Funciarulă rurală 7°/0 100s/8. In aceeași 
<ji a apărută în bursa nâstră 6°/0 de căi ferate pe care 
nu ne aducemă aminte să-lă fi mai văzută de multă 
vreme. Elă a făcută 1031/*. Ună avisă ală ministeru
lui de finanțe prevestesce pe detentorl că a 11-a tragere 
la sorți a acestoră din urmă titluri se va face la 20 
Martie curentă, în localulă casei de depuneri pentru 
amortisarea de obligațiuni îa valâre de 290,000 lei.

Prima aurului a arătată în cursulă săptămânei în- 
clinațiuni seriâse spre urcare. Ea s’a urcată la 12il2°l0, 
a atinsă 12.70 și apoi a căzută în bursa de asâră la 
12.30°/0.

In târgulă liberă afaceri puține. Capitalurile dis
ponibile suntă rare; exportațiunile n’au începută încă 
să dea avântă afaceriloră. Fondurile de stată și de so
cietăți au cotată: 6% rurală 893/4; obligațiile vechi 5°/0 
ale orașului BucurescI 78; lozurile comunale 31—32; 
fonciarulă rurală 5°/0 851/»urbanele 7°/0 97V2 5 6°/0 
90; 5°/0 83^. Pensiunile varieză între 220 și 225.

Acțiunile Prevederei au cotată 101.

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

Dare de semă.*)
Voii a, finea lui Februariu 1885. 

Domnule Redactoră!
Este lucru pe deplină constatata, că de bunăstarea 

materială condiționâză și starea intelectuală], precum a 
individului așa și a unei națiuni întregi, căci sciută este 
că cu câtă o națiune stă mai bine în privința materială 
cu atâtă este mai superiâră și în privința intelectuală. 
Esemple din abundanța de natura acâsta ne dă chiar 
timpulă de față.

Luândă îndemnă de acestă motivă corpulă didac
tică aia scâlei centrale grănițăresd din Voila, în 8 Ianu- 
ariu (27 Decemvre v.) a. c. a arangiată o producțiune 
literară împreunată cu teatru etc. în scopă de a sări în 
ajutorulă eleviloră săraci dela acâstă scâlă, lipsiți de 
mijlâce.

Despre decursulă și reușita acestei producțiunl li
terare, la timpulă său s’a publicată în parele nâstre cele 
mai favorisătâre și încurăgiătâre corespondențe.

Cu ocasiunea acestei producțiunl, parte dela parti- 
clpanțl și din supra solvirl a incursă preste totă suma 
de 50 fi. 50 cr. v. a. si adecă: Săra la cassă a incursă 
dela următorii mărinimoșl domni:

Din Voila: Daniilă Șerbană not. cerc. 1 fl. 20 cr.; 
N. Șerbană par. gr. cat. 1 fl. 20 cr.; George Vasu 
arând. 1 fl. 20 cr.; Moise Șerbană arând. 1 fl. 20 cr. ; 
Hermann Kraus cu fam. 2 fl.; Familia Neumann 2 fl.; 
Nicolau Paleriu 1 fl. 20 cr.; Friedrich Maieră 1 fl.; 
Ioană Bonnferth 1 fl. 20 cr.; Samoilă Gaboră 50 cr.; 
Iosifă Borzea colectoră 1 fl. 20 cr.; I. Șerbană 1 fl. 20

*) întârziată din causa depărtării unui membru din co- 
mitetulQ arangiatord.

cr. G. Șerbană 50 cr.; I. Moiană 50 cr.; Panovitz Neu
mann 1 fl.; Șerbană Sinleu 40 cr. — Din Becleană: 
G. Bârsană 1 fl. 20 cr.; G. Bodârnea 1 fl. 20 cr., Ni
colau Taflană 50 cr.; I. Trâmbițașă 50 cr.; Ioană Ta- 
lană sold. 20 cr. — Din Făgărașă : d. Petru Popescu pro- 
topopă emerit, et știm. fam. 2 fl.; Nicolau Aronă par. și 
înv. 1 fl. 20 cr.; I. Mureșianu cancel. comit. 1 fl.; Lau- 
riană Hobiană 50 cr. — Din Șercaia: Ioană Sălăgeanu cancel. 
preț. 2 fl. — Din PerșianI: Franz Herzum 4 fl. 20 cr. — 
Din Sâmbăta infer. Nicolau Albani înv. de stată 1 fl. 20 cr. — 
Din Viștea infer. Georgiu Borzea not.. cerc. 1 fl. — Ni
colau Poparadă comerc. 1 11. 20 cr. — Din Ucea infer. 
Valeriană Oprișă stud. 50 cr. — Din Scoreiu: Dumitru 
Bardașă v. not. 50 cr.; Georg Thalmmann 50 cr.
— Din Pojorta: Valeriu Negrea par. gr. c. 50 cr.
— Din Lisa: Valeriană Poparadă comerc. 50 cr.
— Din Vaidarece: Arseniu Bunea învăț, dirig. grăniț. 
1 fl.; — Maximilianfl Receanu par. gr. c. 1 fl. — 
Din Breaza: loanu Hașiu s. not. 50 cr.; Ioană Hașiu 

, un. învăț. 50 cr. Apoi on. d-nl: Alexandru Negrea 
sub loc. c. r. 1 fl. 20 cr. ;t Ioană Halmagyi loc. ces. 
r. 1 fl.

Oferte mărinimâse au incursă dela următorii d-nl: 
din Făgărașă: Dr. Ștefană Popă fisică comit. 1 fl. 20 cr.; 
Ilariu Duvlea adv. 1 fl.; Dr. Nicolau Motocă când. adv. 
50 cr; Iacobă Popeneciu I v. not. comit. 50 cr; Andreiu 
Hintz otelieră 2 fl; Nicolau Sassebeșă par. gr. cat. în 
Veneția inf. 50 cr. — Din Vaidarecea: Georgiu Poparadă 
not. cerc. 50 cr; Ioană Petrișoră înv. grăniț. 50 cr; 
Ioană V. Popă învățătoră grăniț. în Lisa 1 fl.

Au binevoită a colecta în scopulă acesta d. Geor
giu Moiană înv. la scâla de fetițe în Brașovă și fiu ze
loșii ală acestei comune dela următorii d-ni: Georgiu Bel- 
lisimus direc. la scâla norm. 50 cr; Ioană Dobreană înv. 
norm. 50 cr; colectantulă 50 cr.

A mai colectată d-nulă Nicolau T. Popă înv. dirig. 
grăniț. în Mărgineni dela d-nii Georgiu Popă ces. r. loc. 
pens. 50 cr.; Georgiu Popă par. gr. or. 50 cr.: colec
tantulă 20 cr.

Deci suma veniteloră preste totă e de 50 fl. 50 cr. 
v. a., din cari suptrăgâudu-se spesele cu 30 fl. 50 cr. 
v. a, rămâne ună venită curată de 20 fl. v. a. în favo- 
rulă eleviloră săraci, spre care scopă s’au destinată.

Primâscă deci pre acâstă cale toți acei mărinimoșl 
domni, cari au binevoită a contribui spre acestă nobilă 
scopă, profunda nâstră mulțămită.

In speciă ne ținemă de datorință a exprima căl- 
durâsele nâstre mulțămite on. d-nă Petru Popescu pro- 
topopă emerit., carele și acum la adânci bătrânețe, n’a 
pregetată a ne onorâ cu presența d-sale, pentru care 
sacrificiu morală și materială încă mulțl ani bunulă 
Dumnezeu să-i lungăscă firulă vieții, ca să mai pâtă în- 
curagia și asistă și pe viitoră la asemenea întreprinderi 
cu scopuri culturale și filantropice.

Totă pre acâstă cale primâscă sincerile nâstre mul
țumite toți acei locuitori din comuna Voila, cari într’ună 
modă sâu într’altulă au contribuita la deplina reușită a 
acestei prime încercări de producțiune literară și teatru, 
cari pân’acum prin comunele rurale din Țâra Oltului, nu 
s’au mai văzută.

In speciă bravele nâstre românce: Eva D. Șerbană, 
Rafira N. Șerbană, Iustina G. Vasu și Ludovica M. Șer
bană etc., cari ne-au dată tâte trebuinciâsele țăsăturl la 
construirea cortinei, carea în lipsa celoră necesare, cu 
greu se pâte construi. Primâscă de asemenea mulțumi- 
tele nâstre și știm, d-ră înv. Sofia Gila pentru arangiarea 
cu gustă a salei de jocă; deasemenea d-nii: Nicolau 
Șerbană stud. în dreptă la Pesta; Gavrilă Popă înv. dirig. 
grăniț. în Lisa; Nicolau Ludu învăț. în Becleană, pentru 
sucursulă binevoitoră, ce ni l’au dată.

Nu putemă a încheiă acâstă dare de sâmă fără de 
a aminti, că amă dori din adânculă inimei, ca la oca- 
siunl de natura acesteia, ce urmărescă scopuri culturale și 
filantropice, să se alieze în mai mare măsură și fără ge- 
nare și »papucul! orășenescă» cu »opinca sătâscă,» 
căci numai așa vomă putea lucra cu puteri unite, spre 
bunăstarea intelectuală și materială a poporului nostru 
bântuită cjilnicii de atâtea calamități fără numără.

încă odată repețimă — în numele miciloră elevi 
— primâscă mulțămitele nâstre toți acei d-nl, cari ni-au 
dată binevoitorulă d-loră sucursă într’ună modă sâu în- 
tr’altulă, dorindă, ca pre viitoră să ne vedemă câtă mai 
mulțl — inteligențl și poporă — la asemenea ocasiunl. 

In numele comitetului arangiatoră:
Daniilu Șerbană, Georgiu Dobrinu,

preș, efbrialtt dirig. scol, și secret, efor.

ULTIME SOIRI.
Membri oposiționall ai camerei magnaților! 

au luatu hotărîrea să respingă proiectul! de re
formă.

—x—
„Monitorul! armatei" anunță, că colonelul! 

Moriz Pokorny, comandantul! reg. de inf. Nr. 2, 
s’a retras! din serviciul! armatei.

—x—
Scirea dată de „Presse," că episcopul! Ro- 

nay ar fi desemnat! în locul! răposatului archie- 
jiscop! catolic! din BucurescI, Ignaț! Paoli, și 
că guvernul! unguresc! ar susțină candidatura 
ui, se declară de cercurile informate din Viena 

ca o curată invențiune.
—x—

Academia sudslavă a liotărît!, în ședința 
dela 21 Martie n. ținută în Agramu, ca în ve
derea ordinului guvernului, care opresce ținerea 
congresului literaților! sudslavl, să se țină la 
tdmnă o ședință sărbătorâscă a Academiei, la 
care să se în vite învățații sudslavl și alțl dspe^I. 
Ministrul! sârbesc! NovacovicI și exministrul! 
MijatovicI să fi și promis! că voru asistă. Se 
vorbesce, că guvernul! croat! nu va permite nici 
ținerea acestei ședințe, care nu e decât! tot! 
congres!, <|ice el!.

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

DIVERSE.
Carnea de cală. — Dela deschiderea primei măce

lării la Paris, sub patronagiulă comitetului carnei de cală, 
în 1860, consumațiunea acestui alimentă a mersă mereu 
crescândă. In 1867 s’au mâncată 2052 cai, 2421 în 
1868, 2758 în 1869 și aprâpe 30,000 în 1870. La în- 
ceputulă învestirei se aflau în Paris preste 100 mii cai. 
Greutatea de mijlocă a carnei fiindă aproximativă de 250 
chilograme de cală, cei 30,000 cai consumați au dată 
o sumă de 7,500,000 chilograme carne prâspătă. La 5 
Octomvre ministrulă de comerță taxă prețulă carnei de 
I-a categoriă la 1 leu 80 bani, de a doua categoriă la 
1 leu 40 bani și de a treia categoriă la 80 bani. în
aintea răsboiului erau la Paris vre-o 30 măcelării de cai, 
astăzi suntă 40. Carnea unoră cai are ună gustă și câte 
odată o tăriă neplăcută persâneloră care mănâncă pen
tru ântâia âră. Iată mijloculă propusă de d. doctoră Ju- 
les Guârin pentru a face să dispară aceste elemente de 
inferioritate: »Carnea de cală preparată cu sosuri din 
diferite legumi, s. ex. ună »filet» pâte rivalisâ cu cele 
mai bune fileuri din carne de bou, preparate cu sosă de 
maderă sâu ,ă la provensale/ Consumațiunea carnei de 
cală face de asemenea mari progrese în Belgia, Germania 
și Elveția. La Viena în 1853 o răscâlă isbucni, în sco
pulă d’a împedicâ pe experimentatori d’a se adună la ună 
prâncfă unde voiau să încerce gustulă noului alimentă, 
dar astăcjl consumațiunea acestei cărnî se urcă totă în 
Viena la 3 miliâne de chilograme. Totulă ne face să 
credemă că în Francia, la Paris celă puțină, carnea de 
cală îșl va câștigă causa; deja mai multe firme se scriu 
astfelă: Măcelăriă de carne de cală; măcelării fârte 
frumâse și așezate pe înălțimele Montmartrului și Belle- 
villului. Industrialulă șcie ce face: din momentulă ce 
anunță ună articolă da consumațiune, însemnâză că acestă 
articolă are mușterii.

* **
Sora generalului Gordon și Zebher-pașa. — Sora 

generalului Gordon a adresată o scrisâre lui Zebher-pașa 
(celă care a fostă arestată la Cair), rugându’Iă să în- 
tervie pe lângă Mahdiulă pentru a’i da obiectele și hâr
tiile găsite la apărătorulă Karthumului. Zebher-pașa a 
răspunsă prin următârea scrisâre: »Dâmnă! Vă mul- 
țămescă de onârea ce mi-ațl făcută d’a’ml adresa scrisâ- 
rea d-vâstră dela 13 Februariu. Nu potă, pentru ma
rea mea părere de rău, a intra în relațiunl cu preten- 
dentulă care, pârtă numele de Mahdiu. Nu cunoscă pe 
acestă omă și nu sunt rudă cu dânsulă. Elă nu face 
parte din tribul! meu, nici din vr’unulă din triburile cari 
sunt aliate cu noi. Ecă pentruce sunt nevoită d’a vă 
refusa ună serviciu pe care așă dori din inimă să vi’lă 
facă. Binevoiți, dâmnă, a primi d’o dată cu scuzele mele 
espresiunea celui mai adâncă respectă, și credeți în sin
ceritatea celoră ce vă spună. <

* * *
Bătrânețea femeilor!. — Când începe o femee a 

îmbătrâni? Acâstă întrebare a fostă pusă de curendă 
într’o adunare de dâmne. — Când ese celă ântâiu pără 
albă, dice una. — Când încetâză de a mai inspira amo
rală, cjise o alta. O bunică de șâsetjeci de ani cu pă- 
rulă albă, fu alâsă ca arbitru. — »Ce voițl să sciu eu? 
cjise ea, întrebați de acâsta pe o femee bătrână.»

w *•X1
Mășele în armată. — »ț)iarulă militară» din St.- 

Peterburg publică o decisiune minislerială prin care ba- 
taliânele de vânători 2, 3, 5 și 8 din Siberia voră avă 
pe viitoră fie-care câte o mâșe. Fie-care din aceste mâșe 
va primi 300 ruble lâfă și 100 ruble ca despăgubire 
pentru mâncare. Nu cumva în Rusia s’a întorsă lumea 
pe dosă?

Editor!: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr, Aureli Mureșianu
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Corsalu la bursa de Viena
din 23 Martie st. n. 1885.

Rentă de aurii 4°/0 . . . 99.50
Rentă de hârtia 5°/0 . . 94.10 
Imprumutulfi căiloru ferate 

ungare....................... 147.—
Amortisarea datoriei căi- 

lorii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.75

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 122 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 109.90

Bonuri rurale ungare . . 102.90
Bonuri cu cl. de sortare 1C3. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii............................. 102.—
Bonuri cu ci. de soitarel02.— 
Bonuri rurale transilvane 101.60

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

vină ung........................98 —
împrumutul^ cu premiu

ung................................... 119.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.30 
Renta de hărtiă austriacă 83.40 
Renta de arg. austr. . . 83.90
Renta de aură austr. . . 108 80 
Losurile din 1860 . , . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  864 —
Act. băncel de credită ung. 311.25 
Act. băncel de credită austr. 303.10 
Argintulă —. — GalbinI

Cota oficială dela 9 Martie st. v. 1884.
Bursa <le Bueuresci.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . . 92V< —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 94^ —

> convert. (6%) . . 89^ —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32 —
Credit fonc. rural (7°/0) • • 1007a —

» » (5°/o • 857. —
> » urban (7°/0) . . 97 —
> > > (6%) . • 907. —

> (5°/«) - • 837a —
Banca națională a României 1200 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. .. . 300 —

« > » Națională . . 223 —
Aură 12.7a% —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursuiu pieței Brașovu
din 24 Martie st. d. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.74 Vând. 8.78
Argint românesc .... . . > 8.70 > 8.72
Napoleon-d’orI................. . . » 9.78 » 9.80
Lire turcesc!..................... . . > 11.04 > 11.06
Imperial!......................... . . > 10.02 > 10.04
Galbeni............................. . . » 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.50 > 101.-
Ruble RusescI.................... .. . » 126.— > 127.—
Discontulă » . ,. . 7—10 °/0 pe ană.

GAZETA TRANSILVANIEI

^Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se polii cumpăra în tutunge
ria lui I. fjiross.

Anunțămă aceloră onorați cetitori, cari 
voră bine voi a se abonâ la f6ia ndstră de aici 
încolo, că avemă încă în reservă numeri dela 
începutulă anului 1885, prin urmare potu să 
aibă colecțiunea completă.

Administrațiunea »Gazetei Transilvaniei.*

împărătesc!................ 5.81
Napoleon-d’orI................. 9.791/,
Mărci 100 împ. germ. . . 60.55 
Londra 10 Livres sterlinge 124.15

Abonamente la „Gazeta Transilvaniei“ se potd face 
la 1 si 15 ale fie-cărei luni.

Administr. „Gaz. TransA

Hogu-ve! Oetiți!
Am cumpărată întrega provisiune dela o renumifă fabrică 

pături de cai prin licitațiă cu jumătate din prețuia regulata, și 
aceea vendfi câtă va dura acăsta provisiune

Numai c u fl. 1.75
1550 bucăți dintre cele mai mari, forte grdse, late și 

aromea fttrte durabile, bmksm 

FÂTUBI de CAI.
Aceste pături sunt 190 centimetri lungi 

și 130 centimetri late, cu bordure (chenare) 
colorate și de grosimea unei scânduri, de 
aceea adevăcată durabile.

Scrisori de mulțămire și pentru comande 
dela persone de încredere stau cu sutele în 
biroulh meu spre convingere, și admoniămă 
în contra anunciuriloră înșelălore.

Trimiterea cu bani gata, seu rambursă. Aceste pături se es- 
pedeză dilnică în t6te părțile lumei, și pretutindenea facă ună efectă 
estraordinară, de vreme ce se potă întrebuința și ca plapomă de 
pată, și cari mai înainte au costată mai multă ca îndoită prețulă. 

Adrssa: Webewaaren-Mannf'actur
1. lî. Itabiiaoviez, WIEN II Schiffamtsgasse Nr. 20.

I

  1885.

la Ignatz Kron
Fabrica de Mobile în Viena

Stadt, Lugek Nr, 2.

Representanți soliei se angagiază îndată cu unii 

(Nr 34) 2—4 provisionă mare.

Frații S- Mihalovits
(fașă de bancă

Și

—de schimbă =— 
tergulu pomeloru Nr. 94.

Cupdne cu scadența 1 Apriliu 1885.
Renta perpetuă 5°/o-
Renta amortisabilă.
Aceste cup6ne le achitămă fără nici ună 

scătjământă după

cursuiu aurului
din ^iua respectivă. Toții asemenea discontămiî 
și alte cupdne și valori. g?)

SINGURULU DEPOSITU SPRE VcNDARE IN COMISION0 PENTRU BRASOVU
* " v 1 ’ 1 1 *1 i *1 ’

de 
de

Ml HH MHM 
dela, IOSIFtt B. TEUTSCH, Sighișora, 

|S© Q/flă, la, U”.- X-i. îtx uȘ i a,so v tA
Vânzarea se face cu „prețurile originale“ 

efective și adică:
Vinuri de masă, (la friptură) 

De Ternava mare, alesa, 
Hausmarke............................—.60—35
De Ternava mică.................-.65 - .35

Vinuri de masă fine
îu sticle tari de 1 Litru, frumosă adjustate. 

Stlola oblolnultn Litru 
. fl- °r. fl. cr.

Din 1879 vin de masă fin dela
Ternava mare....................- .50 .79

Din 1879 vin de masă ușorii,
plăcuții dela Dunnesdorf K. A. —. - .60

Vinuri negre.
Butelii întreoT; jumăt. 

fl- cr. fl. cr. 
Carbonet „Vinii pentru cură" 1.10 — .65 
Budai (groșală de strugur! de

Buda) Vin pentru cură . . — .65 
Burguhdă Vind pentru desert —.75 
Medoctt pentru desertii . . . — .65 
Vină de masă negru din

Transilvania....................... —.60
Vină de măsă negru din 
Transilvania......................... 1 Litru —.75

adăog-âncluse numai
Vinuri albe..

Vinuri de desert:
Trlest 1882. Medalia de aurii.

Butelii întregi Jumăt. 
fl. cr,
-.75,Riesling eminentă . . .

„ finii........................
Muscatele, „Cabinet" . . 

’ „ finit ................
Leăiyka-Mădcliontraube, su

prafind ...........................
Traminu finit....................
Rozsamaleraussticli „superb"

(Vin grand) ........................
Kokelbliimclicu plăcuta . .
Ausbruch na*, de Trans. dulce

și cu putere, forte find . .
Vinuri rare.

Vinuri de cnrii din 1834,
anfi destula de vestita

Din 1848 Bacator, premiata
Viena 1873, Stuhlweissen-
burg 1878 ........................

Din 1862 vina de Mediașd .
Slivovițîl sCu Silvorium din Transilvania (rachiu curată de prune).

Graz 1880 Medalia de argint a statului.
In sticle tari, frumosu adjustate.

lLtr. */2Ltr.
fl. cr. fl. cr.

1834 Slivovită, Kabinet Trank .... 2.50 1.50
1848 „cu bucheta deosebit de fina . . . 2 35 1.25

fl. cr.
1.30

— .65
1.85 

-.60

1.10 
-.60

1.30 
-.95

2.10

1.60

1,10
1.10

spesele

- .95

— .65
-.65

-.35

- .75
- .55

-.38 
-.45 
-.38

-.36

Brașovu. tergulu ilosului (Elachszeile) Nr. 2b u. Et.
Depositulă celă mai bogată de pianurl și pianinuri noue 

și întrebuințate din fabricele cele mai renumite. Pianurl vechi 
să ieau în schimbă. Se primescu și plăți în rate. Cu deosebire 
sunt a se recomanda: pianurl noue dela c. r. fabricantă de pia
nurl Heitzmann în Viena, lucrate în lemnă frumosă de nucă, 
fl. 500; pianurl Mignon, cu cdrdele încrucișate, în negru fl. 600. 
Pianinuri de nucă său negre fl. 450. Afară de acăsta este de 
vânzare ună piană întrebuințată de Streicher cu fl. 230, ună 
piană bine conservată de Eisenhut, 7 Va octave și cu placă de 
metală lată fl. 200.

6—10

lLtr. y.Ltr. 
fl. cr. fl. cr.

1875 escelenta................  . ....................1.30 —.75
1880 forte convenabila.............................1,10 .65

Că vinurile mele suntu absolută curate naturale dau tdtă garanția.
©Sgt* ListecuprcțurilepeutruEngrossetrimităgratis și franco. "S&o 

losifu B. Teutsch, Sighișdra. 
DEPOSITVLÎI CC v£Nț>AHEA ÎN COMIS1ONÎI:

pentru Sibiiu; lolianu Billes; pentru Clușiu: Csiki Lukats: pentru Marosvăsărhely: Cari 
Huttless; pentru Bistriță Adolf Fleisclier.

Eoileosia a i
De observata.

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 6menl.

Pro]. Dr. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medaliâ, de ituru cl. JL

(Nr. 137) 6. Place du Trone, PARIS.

Tipografia ALEXI, Brașovă.


