
REDACȚHJA'EA ȘI ADMINlSTRA'JflVNEA : 
BRAȘOVU, piața mare Nr. 22.

.GAZETA" IESE ÎN FIECARE Dl.

Pe unii ană 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 
Românie, și străinătate:

Pe anii 36 fr., pe ș£se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

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

Sorlsorî nefranoate nu sa prlmeaoă. — Manuaorlpte nu se retrămltu.

ANULU XLVIII.

MB XOO. Duminecă 5 (17) Maiu 1885.

BrașovtL, 4 (16) Maiu 1885.
Câmpulă Libertății dela Blașiu a foștii în 

presâra dilei de 3 (15) Maiu martorulu unei scene 
de violință brutală, a unui atentată nerușinată 
asupra libertății cetățenesc!.

Se vede că d-lă Tisza și-a pusă în gândii 
a mobilisâ t6tă gendarmeria ungurâscă în potriva 
Roniâniloră. Nici măcară o serbare nevinovată, 
patriotică și leală, ca aceea din presura (jilei nie- 
morabile de 3 (15) Maiu 1848 să nu le mai fie 
ertată a întocmi. Purtarea gendarmiloră în 
Lupșa, cu ocasiunea parastaseloră pentru Horia, 
și aplausele cu cari maioritatea servilă și mino
ritatea fanatică a dietei maghiare a salutată de- 
cîarațiunea d-lui Tisza, când a luată în apărare 
acâstă fatală purtare, au încuragiată pe cei dela 
guvernă de a procede mereu înainte pe drumulă 
apucată cu cutezanță totă mai mare.

Dreptu, lege, libertate, tdte aceste dispară 
dinaintsa nenorocitei tendințe d’a suprimă totă ce 
nu este ungurescă său celă puțină ce nu-i pe placulă 
celoră dela putere în acâstă țâră. Așa pretinde 
„idea de stată maghiară/1 ca gendarmii să nu 
ne mai lase să ne serbămă în pace nici diua cea 
mai mare din istoria poporului română transil
vană .

La 3 (15) Maiu 1848 Românii n’au corniști 
nici ună actă, a căruia serbătorire ar pută fi aqh 
oprită în puterea legiloră esistente unguresc!. 
Totă ce s’a făcută în memorabila adunare dela 
1848 a fostă proclamarea voinței națiunei ro
mâne, ca și ea să fie liberă și egală îndreptățită, 
a fostă formularea programei naționale române.

In puterea libertății individuale, ce este 
adi recunoscută prin lege, fiecare cetățănă are 
dreptulă d’ași formulă între marginele legale cre- 
deulă și programulă său politică. Dacă dăr auto
ritățile administrative pună în mișcare pe gen- 
darmi contra aceloră pacinici cetățeni, cari ser- 
băză cj-ina nașcerei unei programe națiunale, ce 
și astăzi este în principiu credeulă loră politică, 
atunci comită o faptă ilegală și despotică, ună 
actă de violință în potriva libertății individuale 
cetățeneșci.

Locuitorii români ai Blașiului suntă datori 
față cu libertatea loră și a Româniloră în ge
nere, ca se cără satisfacțiune dela guvernă pentru 
acăsta ofensă, care trebue să mâhnăscă adâncă 
pe ori-ce Română bine semțitoră.

Blașiulă este reședința unui Metropolită și 
Archiepiscopă română. Numai două sute de pași 
departe de Câmpulă libertății se înalță palatulă 
acestui prelată! N’a aurită elă răcnetele și ame
nințările poterei unguresc! de alaltăsâră ? Și 
dacă le-a aurită datoră este să sară cu tdtă au
toritatea sa în apărarea libertății amenințată a 
orășeniloră, datoră este, dicemă, ca Română, ca 
preotă și ca cetățănă, căci ceea ce li se întâmplă 
aeji orășeniloră, i se păte întâmplă mâne și lui 
și gendarmii potă să năvălâscă, cu acelașă dreptă 
ca la Lupșa și pe câmpulu libertății. într’o bună 
diminâță și în palatulă metropolitană.

Dar să lăsămă să vorbâscă înșiși cei ofensați:

Blașiu, 3 (15) Maiu 1885. 
Domnule Redactorii!

Sunteți rugată cu totă respectulă a dă locă 
în coldaele prețuitului (Jiară ce ridigeațl urmă- 
târei întâmplări triste, dar împlinite, din presăra 
memorabilei dile de 3 (15) Maiu a. c.

Ca și de altă dată pacinicii locuitori ai Bla
șiului, întruniți în Orchestru plecândă spre câm
pulă Libertății, unde înainte de asta cu 37 de 
ani patru-deci de mii de martiri Români au scu
turată lanțurile sclăviei amare, au venită să ser
beze diua scrisă cu litere de aură în cartea tre
cutului.

Ajunși la loculă menită, dupăce abia s’a in
tonată imnulă nalională „Deștâptă-te Ro
mâne11 și s’au slobozită în aeră 3 rachete (focă 
artificială), fură opriți de gendarmii trămișl din 
partea stăpânitoriloră dilei cu cuvintele: „In nu
mele autorității (A torvâny hatosâg nevâben) vă 
provocămă să părăsiți acestă locă; căci la din 
contră vomă întrebuința armele! ba și mai multă, 
vomă descărca armele asupra v6stră.“

Spre informațiune Vă mai aducemă la cu- 
noscință, că acei gendarmi crucișâză — ndptea 
— stradele opidului nostru începândă din ndptea 
de 3 (15) Maiu, ca și cum aici s’ar află o câtă 
de conspiratori periculoși.

Câtă durere a trebuită să îndure totă sufle- 
tulă adevărată iomână, vă puteți închipui. Pănă 
când, o D6mne.... !

Blașiu, 3 (15) Maiu 1885.
Domnule Redactorii,}

Ca nisce adevărațl Români ce ne-amă năs
cută pe vatra „Câmpului Libertății/1 ne-amă în
trunită asâră spre a săvârși o festivitate modestă, 
dar morală și plină de pietate. Așa numitulă 
„Orchestru Opidană11 înființată de ună ană și 
jumătate, adecă musica orășenâscă de aici a eșită 
în săra de 13 Maiu la 8 Va 6re la pâtra liber
tății, ca să esecute 3 piese: „Deșteaptă-te române/1 
o Horă și ună Marșă de plecare și între pausele 
acestoră piese să slobozimă din când în când 
câte o rachetă, spre a atrage atențiunea publi
cului asupra memorabilei dile aniversare. Ne-amă 
hotărîtă în fine, ca după acâsta. fără a țină vr’ună 
discursă, să ne reîntârcemă acasă în liniște pre
cum ne-amă dusă.

Insă ce să vedi ? Eramă încă la începutulă 
lucrului, abia esecutase orchestra nâstră imnulă 
națională „Deștâptă-te române/1 când deodată aucjii 
din drâpta ndstră o voce ungurescă (^.icând/u: 
„A torvâny nevâben fel kerem onoket hogy azon- 
nal e helyrol tavazanak, mert nâkem vagyon 48 
tdltâsem âs kinek drâga az diete a harmadik 
felszolitâsomkor nem indul el, azonnal kd- 
zettuk lovunk, mi fâle dolog ez onoktdl, mind- 
jâr meg mondom hogy mi.“*)

*) Pe românesce: In numele legei vă provocă să 
vă depărtați de aici, căci amă 48 patrăne și cărora le 
e dragă viață să se depărteze pănă la a treia provocare 
a mea căci de nu, vomă pușca asupră-le, ce faceți 
D-v6stră aici, vă voiu spune eu îndată.*

Eraă adecă 2 gendarmi cu puscile gafa 
cam 50 pași departe de noi, și chiar în mo- 
mentulă acela veniau încă 2 gendarmi în fuga 
mare în ajutorulă loră.

In numele dreptății și ală echității, amă pro
vocată eu subscrisulă patrula de gendarmi, ca să 
ne dea pace să esecutămă încă cele 2 piese, că 
apoi vomă merge. Insă văcjândă că patrula deja 
s’a înmulțită și nevoindă gendarmii să ne dea 
pardonă pe pământulă nostru ce-lă plătimă amară 
cu dare, mi-amu chemată colegii și amă mersă 
cu inima frântă de durere și cu lacrimi în ochi 
în ordine cătră casă. Patrulele de gendarmi au 
cutrierată tdtă ndptea pe câmpurile și stradele 
orașului pănă diminâță, ba înainte cu 3 dile a 
fostă orașulă plină de gendarmi.

Ca unulă ce am stată cu pieptulă aprâpe 
de baioneta gendarmului, mă grăbescă a face cu
noscută acestă actă de forță brutală onoratei 
Redacțiuni, ca să-lă .publice în tâtă lumea pre 
unde se mai află ună sufletă de Română, dar 
nu numai atâtă, ci ori și ce națiune va ceti acestă

(Jiară să vadă și să judece cu ce ne plătescu duș
manii, neînpăcațl purtarea nâstră pacinică și 
leală. Vodă.

----- o

3/15 Maiu în Viena.
ț)iua de 3/15 Maiu s’a serbată și în acestă 

ană de cătră junimea română din Viena 
cu însuflețire Dovadă despre acâstă este urmă- 
t6rea telegramă ce ne-a adresat’o junimea, că
reia îi trimitemu sincera nâstră mulțămire cu o 
frățâscă strîngere de mână.

Viena, 3/15 Maiu 1885.
Junimea română din Viena, cu oca

siunea serbărei memorabilei dile de 3/15Maiu 
salută pe bătrâna „Gazeta11 și pe purtătorii sto
gului ei, dorindu-le succesă întru apărarea sfin
tei nâstre cause.

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

SOIRILE DILEI.
Intelegința română din Clușiu va întocmi la 21 

Maiu st. n. ună maială în sala din grădina >Stadler« »în 
favorulă casinei române de lectură.*  Comitetulă s’a consti
tuita în urmăloriuia moda: Președinte Iuliu Coroiană 
advocata, vicepreș. Constantina Popa filosofă, secretara 
Iosifa Popescu jurista, cassariu Vasile Podăbă capelana, 
controloră D-r. Aureliu Isacă advocata, membrii în co- 
mitetO Augustină Chețiană jurista, Georgiu Moga medi
cinista, Iosifa Farcașiu medicinista, Leone Scridona jurista. 
Prețuia intrării 1 fl. de persână. Suprasolvirile se voră 
chita cu mulțămită pe cale cfiaristică.

-o—
înmormântarea lui Visariona Romană s’a fă

cută Mercur! după amătjl, fiindă petrecută pănă la mor- 
mentă de întrâga inteligență română din Sibiu și din 
prejur.ă, și de o mulțime de honorațior! streini. Înaltă 
Prâsfinția Sa mitropolilulă Mironă Romanulă a servită pro- 
hodulă fiindă asistată de 7 preoți. D. G. Bariță a ros
tită cuvântulă funebru.

—o—
jKolozs. Kozl.« comunică, că ministrulă de interne 

Tisza a întărită în principiu statutele reuniunei de 
maghiârisare din Clușiu, cerândă numai ca textulă para- 
grafiloră privitori la sCopă să fie câtă se păte de scurtă.

—o—
Comisiunea justițiară a camerei deputațiloră din 

Pesta s’a ocupată cu proiectulă de lege asupra organisării 
tableloră regescl din Pesta și Târgu-Mureșului. Cu acâstă 
ocasiune proiectulă guvernului s’a modificată într’atâta, 
că judecătorii dela tablă se voră împăițți nu în trei, ci 
în două clase de lefuri: 3000 fl. și 2500 fl. cu câte 
500 fl. bani de cuartiră; în clasa ânteiu aparțină sub in- 
fluința împrejurăriloră de față 96, în cea de a doua însă 
46 de judecători. Pentru Tergu-Mureșului s’au aprobată 
cele două clase de lefuri proiectate de guvernă, cu 20 
de judecători in cea dintâiu și cu 7 în a doua clasă.

—0-
La 6 Maiu n. în ședința comitetului reuniunii ar- 

cheologice din Deva, profesorală Mayland a făcută o cri
tică asupra părții opului d-lui Xenopolă, profesoră la 
universitatea din Iași, care tracteză despre continuitatea 
Româniloră în Ardelă.

—0—
Representanța comunei Făgărășă a luată la 4 Maiu 

hotărîrea d’a deschide la Septemvre viitorii o scălă de 
comerță în Făgărășă.

—0—
■•Național-Zeitung*  din Berlin, scriindă în N-r. 38 

dela 10 Maiu despre esposițiunea din Pesta, (jice între altele: 
, Deschiderea pompOsă a esposițiunei li s’a suită Maghia- 
riloră pre tare la capă. Pe târâmulă silviculturei și agri- 
culturei arată Ungaria o însemnată desvoltare; industria 
însă, cu tăte frământările lui Tisza, e încă la începută 
și productele industriale espuse părtă mai t6te numele 
industriașiloră germani, adecă a Germaniloră cari trăescă 
în Ungaria. Cu tOte acestea, o parte din presă isbuc-
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nesce deja în considerațiuni entusiaste asupra autonomiei 
Ungariei și pe acestă tărâmă, eu observarea, că deplina 
autonomiă politică este acum numai o cestiune de timp. 
Astfelă de escentricitățl trebue să le conced! tempera
mentului maghiară.»

—0—
In ședința de erî Vineri a Academiei române, d. 

Gr. G. Tocilescu a vorbită despre o diplomă militară 
inedită a împăratului Traiană, care s’a descoperită la 
Oltina în Dobrogea.

—o—
(fiarele parisiane vorbindă despre mortea princesei 

Sturza, soția fostului principe ală Moldovei Mihaiu Sturza, 
ne spună că ea plecase din Parisă la Baden, pentru a 
fi față la parastasulă de ună ană ală soțului său; era 
în deplină sănătate. Mortea a fostă fârte grabnică. 
Principesa Gorciakof fiica sa, și d-na Brâncovănu nepâtă 
d-nei Sturza, n’au ajunsă la Baden de câtă după mârtea 
mamei și mătușei loră. Se scie, că d-na Sturza era a 
doua soțiă a fostului Domnă ală Moldovei; era născută 
Vogoridi, «vechiă familiă, dică diarele parisiane, care 
descinde din Vogoris, primulă rege creștinată în secululă 
IX. ală Bulgariloră.*

—o—
După raportulă fisicului comitatului Făgărașă, suntă 

în acestă comitată 6900 cai, 71,000 vite cornute, 94,000 
oi și capre, 22,000 porci.

----- O-----
Magliiarisarea și Românii din 

Solnocd-Dobeca.
De lângă Castelulti lui P. Rărești, Maiu 1885.

Ungurulă îșl sprijinesce diaristica cu mai mare căl
dură ca Românulă. La ei esistă afară de foile cele mari 
dilnice o mulțime de alte foi scrise anume pentru pro- 
vincialiștl. Va (jjce cineva că astfelă de foi nu me
rită} a fi luate în considernțiune. Eu încă dică cumcă 
valârea loră intrinseca nu plătesce o zală, dar fanatis- 
mulă ce-lă producă în cetitorii loră, — noi cei ce trăimă 
cu ei împreună nu-lă putemă desconsidera âcă așa cu o 
trăsătură de penă, căci di și nâpte și în tâtă ora avemă 
a ne lupta contra lui. Efluxulă acestui fanatismă suntă 
cașurile ce nu mai au locă nicăirl în lumea cultă decât ă 
aci la noi. Destinațiunea foițeloră celoră mici maghiare 
— ca și a foiloră celoră mari — este de a nutri ura 
de rassă în preoții, medicii, dascălii, notarii și nemeșii, 
scurtă în cărturarii unguri dela sate contra nemaghia- 
riloră și deschilinită contra Româniloră și ai împinge la 
fapte impertinente față cu aceia, pe cari conformă cul- 
turei europene și legiloră de bună-cuviință suntă datori 
să-i respecteze. Și foi de pănura asta îmi iau voiă din 
când în când a le trece în revistă. Una din ele într’ună 
numără mai nou în primulă său articolă se ocupa de 
Români și de naționalități. Intre altele scrie: ,In Tran
silvania și astădi 2/3 din locuitori suntă Români (olahl.) 
Nu scimă de ce putere morală ori fisică dispună aceștia, 
că ei numai cu mijlâce pacinice — csupa băkăs 
eszkâzzel — stau în luptă cu nâmulă ungurescă, care 
în acesta luptă continuă pentru esistență neputându-se 
susțină se retragă și emigrăză. Misiunea reuniuniloră 
nâstre trebue să fie nu numai cultura spirituală — și 
nici nu este numai acesta esclusivă, dice foia — ci ele 
trebue să caute și după acele cause, cari facă că ele- 
mentulă maghiară nu numai că nu învinge în pământulă 
său, ci încă scade. Poporulă nostru îșl neglige copii, 
pe unulă îlă schilăvesce ună cală, pe altulă încă în le
gănă îlă mâncă.... ală treilea cade dintr’ună lemnă și

așa pentru țâră nu rămână decâtă nemernicii spre greu
tatea âmeniloră și-a satului.« Citândă între altele sen
tința lui Szâchenyi, că și pe cel-ce a ucisă pe tatălă său 
încă să-lă lase în viâță pentru de a fi Ungură, se adre- 
sâză cătră cărturarii unguresc! așa: .Preoți, învățători; 
medici și notari, cari stați cu poporulă în nemijlocită 
atingere, luațl voi a mâna causa răspândirii nemului nos
tru și ștergeți odată pedecile seculare din drumulă ei. 
In fine clasa de mijlocă încă să se intereseze de mersulă 
lucruriloră. In mâna ei suntă puterile spirituale nece
sare spre acesta. Facă-și fiecare datorința și încă nu 
voră dispărâ urmele a două generațiunl, când din Carpați 
și pănă în Adriatica nu va mai suna decâtă numai limba 
ungurescă.»

Cu aceste utopii suntă îndopațl compatrioții noștri 
cu cari noi trebue să stămă față și din întâmplare ele 
prindă — precum ne arată esperiența — rădăcini în 
inima celoră, la cari suntă adresate. Idea națională și 
de maghiarisare este punctulă de plecare ală Ungurului 
în tâte acțiunile sale fie elă popă păpistâșescă ori cal
vină, medică, notariu ori dascală. In tocmai precum lu
mina (Jilei să resfrânge prin o prismă în mai multe co
lori și apoi colorile trecândă prin o nouă prismă se pre
facă ârășl în lumină astfelă este activitatea loră pe di
versele terene ale vieții în raportă-cu idea națională-ma- 
ghiarisătore. Numai pe acele cărări apucă, cari li se 
pară că ducă la întruparea și punerea în viață a acestora 
idei. Aceste idei dominâză tâtă mișcarea loră politică. 
Aceste idei au cuprinsă întrega loră ființă morală. Aceste 
idei storcă dela ei sacrificie și stăruință neobosită.

Acâsta este atitudinea Ungurului pretutindenea și 
prin urmare și în județulă nostru Solnocă-Dobâca.

Este o stratagemă de-a atacă pe celă ce voiescl a- 
lă căptuși acolo unde este mai slabă și din nenorocire 
atâtă Solnocă-Dobecanii câtă și urmașii «eroiciloră grăni- 
țerl*  dau lumei pretextă de-a crede, că dău în astă di
recțiune Bânffy-pașa dela Deșiu nu și-a greșită operațiu
nea. Dâr voiu lăsâ în pace pe frații Năsăudeni — cari 
pentru iateresele proprii au fostă în stare a-se desbinâ și 
de națiune, căci ei mai au încă una alta de pierdută, 
păna voră înțelege că separatismulă nu-i bună.

Să-mă întorcă âr la Solnocă-Dobecanl. Ei vădă a- 
titudiuea celoră puternici și țînla ce-o urmărescă și în 
locă de-a se sili se facă și ei pentru neamulă loră nu
mai aceea ce face Ungurulă pentru neamulă său rema- 
nu reci și nepăsători în fața curentului nimicitoră. Activi
tatea singuratică a unuia sâu a altuia — căci rari nan- 
tes în gurgite vasto — se cufnndă fără nici o urmă în 
laculă de negligență ală maiorității. Sortea tristă în care 
au ajunsă în cea mai mare parte loru au de-a și-o 
mulțămi. Să-ne punemă cu toții la olaltă și să ne în- 
trebămă numai că în anii mai recențl — afară de con
ferința alegătoriloră țînută în Gherla la 2 (14) Aprile 
1884 — ce semnă de viață națională amă dată? 
Nimică. Suntemă preste măsură de prudenți.

Pe lângă scâla lui Banffy mai vină și oraculele din 
Sibiu și numai câtă nu ne înădușescă cu atâta moderațiune 
și înțelepciune, ce ni-o recomandă în tâte Qilele. Cine 
scie, pdte că și acestă curentă nepricepută contribue la 
nutrirea «resignațiunei mute*  proprie Româniloră de 
pe aci.

Dar să mergă mai departe. Sufletulă luminată e 
astădi puterea cea mai mare. Acesta nu se lasă 
a fi jignită în drepturile ce i le dă legea. Ce facă căr
turarii noștri, pentru a’și câștiga lumina? ErășI aprâpe 
nimică. Suntemă datori ce-I dreptă a purtă grijă de in
teresele nostre casnice și familiare, dar corni temă o crimă 
când ne lăsămă preocupați de aceste griji într’o măsură

atâtă de mare, înc-âtă sfânta causă comună și națională 
o dămă cu totulă uitării.

Precum lucrămă noi astăzi nu vomă merge înainte. 
Unulă dintre noi este necăjită, flind-că Petrucă fuge dela 
scolele din Deșiu, de dre-ce băiatulă simțesce saltulă ce 
tatălă său l’a făcută — dar nu l’a pricepută ori dâră n’a 
voită să ’lă pricâpă—atunci, când din legănă românescă 
l’a dată la scâla ungurescă.

Altulă di și nopte numai la aceea cugetă, că cum 
să se îmbogățâscă, ba îșl face și făuria în curte și dă și 
cu ciocanulă; altulă se învăluesce în procese de înta- 
bulare, de și averâ-i nu scie pe a cui sâmă va ră
mâne; altulă mai mijesce nu sciu după ce postă și îna
intare și de aceea tace și nici nu mișcă.

Să tacă de âmenii slabi de îngeră, voiă aminti nu
mai că suntă unii dintre noi cu simțăminte bune româ- 
nescl, dar se lasă subjugați de nisce interese particulare 
și cadă astfelă pradă urei și discordiei în dauna causei 
comune.— Fâiă românescă rară întelnescl prin satele 
nâstre și în unele locuri unde este, câte odată sunt aso- 
ciațl la densa, deși fie-care și-ar pută prenumără dâcă 
nu două dar celă puțină o fâiă. De aceea cine are o 
fâiă acela pe la noi trece de naționalistă. Dacă cineva 
călătoresce de cătră Năsăudă până sub Ciceulă lui Ră
rești și la Betleană — lângă calea Ulpia-Traiană, ce se 
vede și astădi — i se cântă ună «Deștâptăte Române*,  
care evenimentă însemnată îlă și trimite spre publicare, 
acum acela trece de publicistă și aprigă defensorii ală 
causei naționale, deci nici nu se simte pe ună restimpti 
datoră să mai facă ceva, căci dâră și-a împlinită dato
rința și a escelată în publicitate.

Așa suntemă de naivi pe aci într’o causă, ce pre
tinde cea mai rece seriositate și mai viă energiă. Ună 
tânără necăjită, ce numai elă scie cum studiâză, să nu’lă 
pună păcatele a împrumută câțl-va florinașl dela ună 
cărturară mai cu stare, că de nu’i plătesce la termenă 
o pățesce. De unde dar să prindă junimea din aceste 
părți curagiu pentru lupta ce-o așteptă și în cine să ’șl 
pună speranța de ajutoră în timpă de grea cumpănă ?

Cam aceste ară fi pe scurtă, D-le Redactoră, ră- 
dăcinele acelei «mute resignațiunl cu care Românii din 
județulă Solnocă-Dobâca au întâmpiriată și întâmpină tâte 
actele de violință.» Mi-am ținută de datorință națio
nală ale scâte de la umbră, ale udâ c’o țîră (puțintică) 
de slatină și a le întinde în fața sârelui, dâră se voră 
usca.

Pâră odată pentru veci interesele personale și ura 
dintre frați când e vorba de causa drâptă comună. «Sun
temă o națiune tânără și nu este demnă de noi, când 
ne aflămă în nenorocire a ne certă ba nici chiar a ne 
pierde în speculațiunl filosofice asupra causeloră cari 
ne-au adusă aci, ci trebue să căutămă și să întrebuințămă 
tâte mijlocele legale pentru a eși din ea. Nici omulă și 
nici poporațiunea unui județă, care simte în sine putere 
de viață, nu este iertată să se descurageze nici atunci, 
când mereu s’ar simți isbită de vitregia împrejurărilor^, 
ci cu fruntea înaltă trebue să privâscă în fața viitorului.

Pentru ce ne totă plângemă numai că ni se face 
fărădelege și via facti nu apelămă la lege? Ori dâră 
n’ar fi nedemnă de numele de Română a crede și a 
mărturisi, că vremile vitrege ne-au tocită așa de rău «în
crederea în noi', încăfă nu mai cutezămă astăzi a pre
tinde să ni se respecteze nici aceea ce ni se dă prin 
lege ?

Vigâre este, și multă încă, dar ne-a lipsită voința 
de a o afirma și n’amă sciută a țină înaintea ochiloră

FOILETONU.

Ce e preotulu?
Nici odată noi Românii n’amă avută mai mulți 

preoți ca în diua de astădi, dâr ârășl niciodată n’amă 
avută mai mare lipsă ca acji de preoți, cari să-și înțe- 
]âgă adevărata loră chiămare, de preoți, cari să mârgă cu 
crucea în fruntea poporului.

Câți dintre preoții români îșl împlinescă sfânta mi
siune și despre câți din ei se pâte (jfice măcară că și-o 
înțelegă, stăruindu-se d’a și-o împlini?

Să constatămă acâsta nu ne e cu putință, dâr ce
loră, cari nu au meditată asupra chiămărei preotului, le 
vomă veni în ajutoră ocupându-ne acji cu marea între
bare : ce este preotulă ?

Preotulă este omulă, pe care totă creștinulă îlă 
chiamă ca pe o mărturiă, ca pe ună sfătuitoră, 
ca pe ună cărmuitoră la tâte faptele cele mai 
de căpeteniă ale vieții civile; fără de preotă 
nimenea nu se nasce, nici nu mâre, elă ia pe omă din 
brațele maicei sale și nu-lă lasă de sub a sa îngrijire 
pănă la mormântă, ba influința preotului se întinde asu
pra omului chiar și dincolo de mormântă, elă binecu- 
ventâză și sfințesce lâgănulă, așternutulă cununiei și pa- 
tulă morții; pe preotă copii obiclnuescă de mici a-lă iubi, | 
a-lă cinsti, a-lă respecta, și ârecum a se teme de dân- 

sulă, pe elă și cei necunoscuți îlă numescă părinte, la 
piciârele lui creștinii îșl dau tainele, își spună fără nici o 
sfială faptele cele mai ascunse, pe care numai Ddeu le 
scie, și varsă lacrămi de spăsaniă din adânculă inimei; 
preotulă este vindecătorulă și mângăetorulă tuturoră ti- 
căloșiiloră trupesc! și sufletescl, mijlocitoră între bogățiă 
și sărăciă, la ușa lui bate și săraculă și bogatulă: bogatulă, 
ca să-și reverse tainica milostenia, săraculă ca să o pri- 
mâscă fără de a se rușina.

Elă nefiindă de nici ună rangă în societate, este 
de o potrivă cu tâte clasele de âmenl, sâu cum dice a- 
postolulă: slugă tuturoră, dâr totdeodată și judecătoră 
peste faptele tuturoră âmeniloră, pentru că scriptura 
Qice: câte veți deslegâ pe pământă, voră fi deslegate și 
în ceră; cu clasele cele de josă stă în legătură prin a sa 
curată consciință și prin acelea deosebite simțăminte fi
lantropice, prin care legea creștinâscă insuflă dragoste și 
stăpânesce inima omului; în sfîrșită preotulă este omulă 
acela, care pătrunde în tainile inimiloră omenescl și le 
cârmuesce, ală cărui cuvântă să pogâră prin puterea 
credință, de susă dela părintele Iuminiloră, dela taiălă 
celă cerescă, acestă omă, dică, este preotulă.

Pe lângă acestea atribuțiunl curată spirituale mai 
are multe alte atribuțiunl ca membru ală unei națiuni 
particulare, ce formâză ună organismă individualistică 
genetică socială: ca părinte de familiă, ca economă, ca

— ......... —*—

cetățână, ca factoră politică, ca directoră de scâle. In 
tâte sferile vieții sociale preotulă trebue să străluciască 
ca ună luminătoră înaintea creștiniloră săi atâtă cu fapta 
câtă și cu cuventulă. Preotulă să fie în tâte lucrările și 
în tâte întreprinderile sale esemplu viu, pe care să-lă 
pâtă urma fii săi sufletescl în tâte privințele. Preotulă 
este sufletulă poporului, de aceea se cuvine, ca să câr
muiască poporulă cu înțelepciunea sa pe cărările cele 
adevărate și să’lă lerâscă de lupii cei răpitori, cari se a- 
propiă de poporă îmbrăcatl în piele de âiă.

Nici odată n’a avută preetulă atâta trebuință de 
energiă, de sacrificii, de abnegațiune adevărată apostolică, 
și de tăriă de caracteră ca în (jilele nâstre, ca să apere 
tesaurele cele scumpe, câte s’au încredințată lui, când a 
primită asupra sa jugulă celă greu ală preoției

Mare și grea responsabilitate are preotulă atâtă 
aici pe pământă câtă și dincolo de mormântă. Preoțimea 
cea tânără luminată să caute a urma în acțiunile sale și în 
cuvintele și în purtarea sa pre acelea umbre mărețe 
morale din seculele trecute, care prin abnegațiunea și 
prin sacrificiile loră, ce le-au făcută pentru binele și fe
ricirea poporului cea trupâscă și sufletâscă, și-au câș
tigată frumosulă nume de părinte, pentru că preoții din 
timpurile vechi erau adevărațl părinți, mângăiătorl și bine
făcători ai poporului.

Farmeculă și nimbulă preoțiloră bătrâni se cu-
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povața strămoșiloră noștri; Concordia rcs parvae cres- 
cunt, discordia autem et maximae dilabuntur.

Primiți, d-le Redactorii, espresiunea devotamentului 
ce vă păstreză. Sentinela română.

DIN HUNIĂD6RA.
Deva, 2 (14) Maiu 1885.

Domnule Redactorii! Mai mulți inteligințl români 
din Deva, sâmțindă necesitatea unui instituții de credită 
și economia, fiă câtă de modestii, au luată inițiativa de 
a întemeia în comitatulii Huniădorei o însoțire de anti- 
cipațiune (avansii) și credită, spre care scopii a emisii 
patru liste de subseripțiunî. In scurtă timpii s’au înscrisă 
la 250 acționari, cu câte 50 fl. o acțiă, și astfelă funda
torii au conchemată pe 4iua de erl adunarea constitu
antă. Cu permisiunea Dvăstră, vă voiu rapo lâ pe 
scurtă despre decursulă acelei adunări.

Adunarea acționariloră — după prealabila insinuare 
la polițiă, — s’a ținută erî în sc6!a gr. or. din locă. 
Dr. Lazară Petco, ca unulă dintre fundatori, avendă în
sărcinarea din partea consofiloră săi, într’o vorbire bine 
întocmită arătă motivele, ce au îndemnată pe fundatori 
a iniția înființarea unei însoțiri de anticipațiune și credită 
pe acții de câte 50 fl.

Cetindă și esplicândă apelulă publicată de inițiatorii 
fundatori, raportâză, că în urma aceluia s’au subscrisă pe 
patru liste 142 de acțiuni represintând o sumă de 12,250 fl., 
mai departe, că au intrată ca tacse de înscriere 500 fl., 
er spesele de pănă aci au fostă numai 3 fl., astfelă suma 
elocată este de 497 fl. Arată apoi mai departe, că lis
tele de subscripțiune s’au făcută amăsurată legei comer
ciale și că fundatorii au preparată și ună proiectă de 
statute.

După ce adunarea primesce cu bucuriă raportulă, se 
face propunere, ca acționarii să se constilue, pentru a 
desbate și a primi statutele. De președinte ală adunării 
se alege cu aclamațiune Ioană Pa piu, prot. gr. or. în 
Deva, ăr de vice-președinte Romulă Crainică, protop. 
gr. or. în Dobra. Secretari: se alegă F. Hossu Lon- 
gină, advocată în Deva și Dr. Ioană Mihu, advocată în 
Orăștia, — scrutători I. Lazariciu și I. Popoviciu.

Președintele prin o cuvântare frumosă și animătore 
declarândă adunarea generală de constituită, pune la or
dinea (Jilei desbaterea statuteloră proiectate de inițiatori 
După constatarea presenței a 43 acționari, proiectulă de 
statute se primesce în generală, — apoi din § în § se 
urmâză desbaterea în cea mai esemplară ordine.

Primindu-se proiectulă modificată, președintele in
vită pe acționari, ca pe basa statuteloră deja statorite 
să se constitue. Se alegă : de președinte ală adunăriloră 
generale Ioane Papiu, de vice-președinte Romulă Crai
nică. — In comisiunea de supraveghare: George Ni- 
cără, parochă gr. or. în Deva, Ioană Laz arie iu, 
profesoră preparandială, și Antoniu Cuteană, esecutoră 
comitatensă. — De directoră ală însoțirei Dr. Lazară 
Petco, advocată în Deva, de vice-directoră Ioane Pa
piu. De cassară George Popp, perceptoră reg. în pen
siune, de controloră Ioană Si m io nașă, ases. la sedria 
orf., ăr de secretari Alesandru Czura, oficiante la tribu- 
nală, și Iuliu Herb ai, când, de advocată. In consiliulă 
administrativă: Dr. Ioană Mihu, Vasiliu Demianu 
prot., Romulă Crainică prot., Avramă Păcurar ă, 
parochă, Samuilă Popă adv., Isailă Moldovană ne- 
guțătoră, Alesandru Moldovană proprietară, Nicolae 
Oprea proprietară, Alexie Ol ară advocată, Ioană 
Popoviciu parochă, Petru Zarea cassară opidană 
și F. Hossu Longină adv.

prindea lntr’aceea, că cele ce se învățau le și practicau. 
Ei singuri erau esemple vie de moralitate creștinescă, de 
dragoste nehotărîtă, de abnegațiune și de sacrificiu pen
tru binele obștescă. Totd’auna, când venâu interesele loră 
personale și individuale în conflictă cu interesele gene
rale, sacrificau interesele loră personale.

Facă și preoțimea nostră actuală dela mică pănă 
la mare după cum au făcută predecesorii loră, cari au 
fostă adevărațl apostoli în biserica română, și atunci fie 
siguri, că nici porțile iadului nu le voră pute sta în con
tră, atunci voră călca peste bălauri și vasiliscl, care nu 
le voră pute face nici ună rău. Chiară nici de diavo- 
lulă din amia4a 4>lei nu se vor& teme-

Mare putere este dată în mâna preoțiloră noștri, 
facă numai fără de nici o frică întrebuințare de acâstă 
putere magică, de care tremurau și autorii crudeloră legi 
aprobate și compilate, facă acesta spre binele și fericirea 
trupâscă și sufletâscă a poporului română și ’și voră 
câștiga cunune nevestejite atâtă aici pe pământă, câtă și 
dincolo de mormântă, unde voră ave să dea semă îna
intea dreptului și înfricoșatului județă, pentru tote faptele 
și pentru tate sufletele pierdute din turma care le-au în- 
credințat’o duhulă sfântă, ca să o păzâscă ca lumina o- 
chiului și să o apere pănă Ia cea din urmă picătură de 
sânge. Păstorulă celă bună îșl pune sufletulă pentru tur-

Insoțirea pârtă titlu: «Huniădora,*  însoțire de an
ticipațiune și credită în Deva.'

Direcțiunea este însărcinată a face pașii legali pen
tru împrotocolarea firmei.

La timpulă său mai pe largă. Acum să sperămă, că! 
întreprinderea acâsta va face ună bună serviciu popo- 
rațiunei din acestă districtă și că acționarii voră pute 
fi mulțămițl pentru încrederea, ce au pusă in cei aleși. —

Așa să fie! Cassiu.

MULȚĂMITĂ PUBLICĂ.
(Urmare).

2. Cu liste, trămise pe aici'.
Lista N r. 4.a) Colectante M. O. D. Z ah ari a 

Brană, v.-protopp. în Săncelă 2 fl. 43 cr., I. Popă 
Reteganulă, învăț. 1 fl. 57 cr., Emiliu Dragea 1 fl., Teo
doră Panadianu 30 cr., Ioană Frațîlă 50 cr., O. D. Ioană 
Popescu, parochă în Feisa și colecta dela sine 4 fl 50 
cr. Suma 10 fl 30 cr.

Lista Nr. 4-.b) Colectante: O. D. Ioană Horșia, 
parochă în Biea. Ludovică Simonis 2 fi., losef Bretter 
2 fi., Ioană Dulău 20 cr., Vasiliu Capelneanu 10 cr., 
Ioană Cheslereanu 10 cr., Onu Bagaianu, S. Miclăușă 
20 cr., Filonă Rațiu, not. cerc. S. Miclăușă 50 cr , Ga- 
brielă Todorană, colectară 20 cr., George Dulău, docente 
50 cr., Ioană Hancașiu 50 cr., Teodoră Hancașiu 30 cr. 
Suma 6 fl. 60 cr.

Lista Nr. 5. Colectante: P. 0. D. Vasiliu 
Hossu, protopp. în Oșorheiu 2 fl., Ioană Ciergedi 
1 fl., A. Stoica 1 fl., Andr. Francu 1 fl., Mateiu Popă 
Grideanu 1 fl., Ioană Mezei 1 fl.. Alexandru Veliceanu 
1 fl., Amalia Moldovană 1 fl., Danielă Fogarasi 2 fl., 
Iosifă Popă 1 fl., Radu Fogarasi 1 fl., Șerbană Popoviciu 
1 fl., Andreiu Popă 1 fl., Petru Pipos 1 fl., Filipă Popă, 
parochă gr. cath. Bandu 1 fl., Mateiu Aronă, parochă 
S. Ana 1 fl. Suma 18 fl.

Lista Nr. 9. Colectante: D. Ioană Popă, în 
Craiova 3 fl., Samoilă Spineanu 2 fl., Nicolau Folea 1 
fl., Dr. Ioană Rațiu 3 fl., M. Strajanu 2 fl., Simeonă Mi- 
chalescu 1 fl., 1. T. Chețianu 3 fl. Suma 18 fl.

Lista Nr. 10. Colectante: M. 0. D. Alexandru 
Boeră, v.-protop. în Odorheiu 1 fl., Ioană Floriană, 
președ, trib. reg. 2 fl., Corneliu Petrică, stud. gimn. 50 
cr., Ioană Olâh, comerc. 1 fl., Silviu Nicora,' oțetară 50 
cr., loachimă Nadeșanu pr. d. j. 1 fl., Ioană Dragoșă, ser- 
gente 50 cr., Ladislau Poloră, curatoră 50 cr. Suma 7 fl.

Lista Nr. 15. Colectante M. 0. D. Simeonă 
Chețianu, protopp. în Giurgeu 1 fl. 20. Michailă 
Platonă, not. cerc. (Șiermașă) 1 ii., Georgiu Baiașă 1 fl., 
Elia Câmpeanu, parochă (Vârviz) 1 fi., Gavrilă Țăranu, 
parochă (Șiermașu) 1 fl., Michailă Hurubeanu tutoră orf. 
și colectară (Vârviz) 1 fl., Ioană Dobreanu, parochă (Cor- 
bu) 1 fl., Simeonă Cotta, parochă (Bicază) 1 fl., IoGfă 
Lita docente (Ghimeșiu) 1 fl. Suma 9 fl.

Lista Nr. 18. Colectante P. O. D. Iacobă Lu- 
goșianu, protop. în Turda 1 fl., Alesandru P. Romon- 
tianu, parochă gr. cat. 1 fl. Suma 2 fl.

Lista Nr. 19. Colectante D. Virgiliu Popescu 
în PloiescI 20 fr., I. I. Romanescu, prof. 10 fr., N. 
Grapelianu, prof. 5 fr., P. Manolescu, prof. 4 fr., Ale
sandru Lazară, silvicultoră, 5 fr., B. Rocneanu, prof. 5 
fr., Chr. S. Negoescu, prof. 5 fr., 1. Carrard, prof. 5 fr. 
I. N. Dobrescu, prof. 4 fr., B. Spirescu, prof. 4 fr. Suma 
67 franci sâu 29 fl.

Lista Nr. 20. Colectante M. 0. D. Ioană Ha- 
țieganu, vprotopp. în Dergea 1 fl., Alesandru Topană, 
parochă, (Cernucă) 1 fl., Ștefană Popă, parochă (Chesi- 
chehata), Demetriu Zdroba, parochă (Panticeu) câte 50 
cr., Ioană Șiandoră, curatoră în Cs. Gorbo, 25 cr., Va
siliu Rusu, agric., Vasiliu Vlaicu, jude com. Panticeu, X. 
X., Constantină Bene, parochă (Rece-Cristură) câte 20 
cr.; Popă Mitru. agric., Pinticană Lica, agric., Bocea Ne
chita, agric., Rusu Ioană, agric., loachimă Nemeșiu, do
cente, Pinticană Ioană, agric., Dragomiră Ioană, agric., 
Micu Oniția, agric., Popă Toma, agric., P.nticanu Tudoră, 
agric. toți din Panticeu, câte 10 cr; Iuliu Bene, Cordo- 

* siu Ioană, Romană Petru, Popă Ioană alui Todoruțiu, 

ma sa, ără nu o tunde și o mulge și când vine primej
dia nu fuge ca ună năimită mercenară sembriașă.

Nimeni pe lume nu pole face mai multă bine 6me- 
niloră decâtă preotulă, care îșl împlinesce cu sfințeniă 
înaltele sale datorii sociale, și nimeni nu face mai multă 
rău decâtă preotulă, care nu ’și cunosce înaltele sale da
torii sociale cu care este însărcinată, și lucreză cu in- 
tențiune și cu rea credință la surparea neamului său, pen • 
tru ca să câștige folose trecătare dela boerii vâcului acestuia.

Cei ce au urechi de au4'tu să au4ă, că adevără 
4ică, că de veți ave credință tare numai ca ună grăunte 
de muștară, veți 4ice muntelui acestuia, mută-te și se va 
muta, ba încă și mai mari minuni veți face, numai să 
vă încingeți mijloculă vostru cu legătura dragostii, pentru 
că dragostea face minuni, unde îșl așâ4ă scaunulă său; 
Iubiți-vă unulă pre altulă ca frații și atunci tate le veți 
învinge. Când veți avea dragoste între voi, atunci nu va 
trece nici generațiunea actuală și va veni și peste nă- 
mulă românescă împărăția dreptății, pe care cu tații do- 
rimă să-o vedemă realisată.

Celă ce are minte de înțelesă să înțelâgă, pentru 
că s’a 4>3fi Prin gura prorocului: ochi au și nu vădă, 
urechi au și nu audă, gură au și nu grăescă, inimă 
au și nu simțescă, pentru că nu este spirilă într’ânșii.

-------o-------
i

Micu Gligorașă, Popă Gligorașă, Popă Danilă lui Ioană 
Cordosiu Vasile lui Nicolau, Mureșianu Georgiu, Onaciu 
Lica, Popă Ioană lui Tâderă fătului, Onaciu Ioanașiu, 
Popă Ioană lui Georgie, Mureșianu Corneliu, Petru Ona
ciu, Micu Vasalică, Popă Vasalică a Petri, Concz Vasi- 
lic-ă, Căprariu Tudoră, Mateiu Gligorașă, Micu Ioană lui 
Ioană, Vajda Ioană, Racolță Filemonă toți din Rece-Cris
tură, câte 10 cr. Nicolau Patiu, docente, Ioană Popă, 
ambii din Cs-Gorbo, câte 10 cr. Suma 7 fl. 45 cr.

(Va urmă.) 
-------O-------

SCIBl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz Trans.«)

Ziiricll, 16 Maiu. — In întrdga Elveția de 
ostă a căzută zăpadă fdrte mare și ninsdrea con
tinuă. Paguba e fdrte mare, încâtu nu se pdte 
calcula. Secerișul! de tdmnă pare nimicită.

DIVERSE.
Spiritulu dobitoceloru. — pilele acestea a murită 

la Paris Toussenel, autorulă cărței .Spiritulă dobităceloră. 
Ecă cum se esprimă aceslă scriitoră despre cei doui buni 
amici ai noștri, cânele și calulă: ,La începută, Dumne4eu 
creă pe omă și vă4ându-lă că este atâtă de slabă, îi 
dete pe câne. Elă însărcina pe câne d’a vedea, d’a au4i, 
d’a mirosi și d’a alerga pentru omă. Fără câne, omulă 
era condamnată vecinică a vegeta în marginele sălbătă- 
ciei. Cânele este care face, ca societatea umană să trecă 
din starea patriarchală, dându-i turma. Fără câne, n’ar 
fi turmă, n’ar fi nici subsistența asigurată, nici n’amă avea 
lână din care să ne facemă haine, prin urmare nici timpă 
de perdută, nici observațium astronomice, nici sciință, 
nici industriă. Numai cânele este care a făcută omului 
aceste plăceri. — Calulă este espresiunea societății... Spu- 
neți-mi cum este calulă unui poporă, și vă voiu spune 
cari suntă moravurile și instituțiunile lui. Istoria calului 
este istoria omenirei, căci calulă este personificarea aris
tocrației sângelui, a clasei răsboinice, și tate societățile a 
trebuită să trăcă prin apăsarea castei răsboinice. Trebue 
a adăuga, că pentru Toussenel nu era decâtă ună singură 
cală, calulă arabă. Calulă de cursă îi părea, că este ună 
produsă artificială și monstruosă: „Englesii au cheltuită 
mulțime de milione și două secole de sforțări pentru 
a obțină acestă minunată resultată ce se numesce 
calulă de cursă... . ună cală etică, cu gâtulă con
cavă, cu capulă de capră, cu corpulă subțire și c’o codă 
de șobolană.'-

Monomania sinuciderei. — Andrew Lawson, de 
naționalitatea suedesă, domiciliată în orașulă Brockton, 
Statulă Massachussetts, în America, a fostă găsită mortă în 
camera sa. Elă a lăsată ună manuscrisă de 27 pagini, 
intitulată «Biografia mea/ în care povestesce că șl-a 
petrecut tată viața încercând de a se omorî. Era numai 
de 5 său 6 ani când mumă-sa, care avea de bărbată pe 
ună bețivă incorigibilă, îi mărturisi că, cu două luni 
înainte de a’l nasce, plecase într’o năpte cu gând ca să 
se înece; dar în momentulă de a se arunca în apă, se 
gândi că n’avea dreptulă de a dispune de viața copilului, 
pe care îlă purta în sînă și renunță la proiectulă ei. 
Andrew crede că a moștenită de la mumă-sa mania si
nuciderei. Elă povestesce cu de amănuntulă cum că, 
fiind copilă încă, s’a aruncată într’ună puță cu hotărîrea 
de a se îneca, și fu scos! de ună trecăloră. Acăslă 
primă încercare fu urmată în diferite intervale de alte 
deuă-4ecl. Succesivă Andrew Lawson s’a împușcat cu ună 
pistolă în capă și osulă frontală a făcută să alunece 
glonțulă; s'a spen4urată, și ună omă rău i-a tăiată ștren- 
gulă; s’a otrăvită, dar dosa era prea tare și stomachulă 
n’a primit-o; fundă asudată, a înghițită o cantitate mare 
de ghiâță în speranță de a căpăta o pneumoniă și când 
colo n’a căpătat nici măcar ună catară. După ce des
crie multe alte încercări de sinucidere, Lawson anunță,' 
în ultima pagină a manuscrisului, că speră a fi găsită în 
fine ună mijlocă infailibilă pentru a se scăpa de viâță; 
a cumpărat patru pachete de otravă pentru șorecl, le-a 
amestecată cu miere și nu mai mănâncă alt-ceva. Acest 
regimă în adevără i-a și causată mârtea, precum s’a 
dovedită la autopsiă.

Cursulu pieței Brașovti
diD 16 Maiu st. d. 1885.

Bancnote românescl . . . . Gump. 8 8J Vând. 8.82
Argint românesc . . , ... « 8.70 > 8.75
Napoleon-d’orI . . . . ... » 9.85 > 9.86
Lire turcescl................. ... » 11.10 > 11.15
Imperiali..................... ... » 10.10 > 10.12
Galbeni ....... ... » 5.80 > 5.84
Scrisurile fonc. «Albina < . . » 100.50 > 101.—
Ruble RusescI .... ... » 124.— > 125.—
Discontulă » . . . 7—10 »/0 pe ană.

Editară: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă1 Dr Asrd Mureșianu
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Buu’sa de BSuucuiresci.
Cota oficială dela 2 Maiu st. v. 1885.

Cu mp. vând.
Renta română (5%). . . 89 90
Renta rom. amort. (5°/0) . 91 Va 921/1

» convert. (6%) 88 90
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 30 30i/a
Credit fonc. rural (7°/0) . . lOOVa 101’/2

* » » (5°/o) 84 85
» » urban (7%) ■ • 96’/* 98
» ’ > (6°/0) • 90 92
» . > (5»/0) • . BP/a 82i/a

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

« » » Națională — —
Aură............................... • 13.1/4 °/o 123/4
Bancnote austriace contra aură 2-01 2.04

mea
țevă
fină

dată

firma:

1NNERE STADT, KOLOWRAT-RING Nr. 9.

Revolveru
(Ecritoir)

cli 1 fl
Ceva ne mai pomenită pană acuma în 

istoria anunciuriloră, oferă eu pentru ânteia-
on. publică.
Eu dau adecă unu revolveră în mări- 
naturală pentru 9 patrone mm. cu pată, 
și casa negră pentru 6 patrdne, poleită 
și nichelată, mimai cn 1 fl.
Acestă revolveru minunată, este decdre 

nu numai pentru salonulă milionarului, ci și 
pentru cea mai simplă locuință din clasa 
mijlociă. Elă conține o cerusă (crayon, 
Bleistift) unu păstrătorii de condeie și unu 
cuțitașă de o construcția rară și frumdsă.

De observată. Nu vă speriațl de acestă 
mică cheltuială și comandați câtă mai iute, nu mai am 
multe în deposită și v’asigură că decă veți posede ună 
asemenea revolveră nu’lă veți mai da nici cu 50 fl.

Trimiterea prin rembursă seu cu bani gata prin 
HIECSIT

Komissions- tind Importhaus in WIEN,

Forte potrivita ca dartl pentru confirmare. 5?^ • <&»>
institutu de credită și de economii

FILIALA BRAȘOVO 

face următorele operațiuni: 
primesce depuneri spre fructificare cu interese: 

De 3i/a °/o fără denunciare,
» 4 °/o Pe lângă denunciare de o lună,
» 5 °/0 , » » » 3 luni,

și plătesce întregă coiitribuțiunea de stată;
2. escompteza polițe,
3. pe efecte notate la bursele din Viena, Pesta și Bu- 

curesci împrumută 85 °/0 din valorea cursului, cu 7 °/0,
4. împrumută pe mărfuri și producte, care representă 
valăre positivă și nu suntă supuse stricăciunei,
5. cumpără și vinde totă felulă de monede și efecte,
6. rescumperă totă felulă de cupone,
7. mijlocesce la centrala sa din Sibiiu împrumuturi 

liipotecare pe 10 seu 20 ani, în fine
8. cumpără și vinde după cursulă dilei scrisurile fun

ciare proprii de 6 °/o le lombardăză cu 90 °/0.

Am cumpărată la o licitațiune întregulu de- 
positu ală unei renumite

Fabrice de cesornice din Geneva
cu jumătate prețulă regulată, prin 
care sunt în plăcuta posițiune a es- 
pedia promptă mai josă însemnatele 
ceasornice fine la ori-cine ’mi va co
manda, cu prețuri de batjocură, au 
costată mai ’nainte capacele și regu- 
larea acestora atâtă, câtă se cere a- 

cum pentru întregulă căsornică, și spre dovada 
unei stricte solidități se primesce îndărătă ori-ce 
ceasornică, care nu va. conveni, astă-felă suntă 
tăte comandele fără risică.

Numai cu fi. 5.10
unii ceasornică de buzunară, cilindru din celă mai fină 
aură do ble, seu argintă de nikel franțuzescă forte fină 
gravată, și guiloșată, regulată pe minulă. Totă asemenea 
din argintă curată de 13 probe, punciată de oficiu c. r., 
bine aurite fl. 7. —

Numai fl. 7.40
ună ceasornică anker din celă mai fină aură double seu 
argintă nikel, fină gravată și guiloșată, cu 15 rubine cu 
secundară, repassată după secunde. Totă acesta din 
gintă de 13 probe, punciată de oficiu c. r. și bine 
rită fl. 11. —

Numai fl. 8.50
ună remontoire de Washington din aură-double, seu 
gintă nikel, de întorsă fără cheiă, cu aparată pentru 
dreplarea minutareloră și cu ună mehanismă fină de
kel, totă acesta din argintă curată de 13 probe, punciată 
de oficiu c. r. fl. 13. —

Pentru mersulă regulată ală tuturora acestoră cea
sornice se dă garanțiă pe cinci ani.

Pe lângă totă eftinătatea fabnlosă se mai dă gratis 
la fie-care ceasornică și ună lanță de aură-double 
cu brelocă. cheiă și carabină.

Comandele cu bani gata, seu prin rambursă poștală 
să se adreseze la

Uiiren - Fabriks-Haup LdepO t
Wien, III Hintere Zollamtsstrasse 9.

I. H. Jfâ a b in o v i c s

ar- 
au-

ar- 
în- 
ni-
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Forte potrivita ca daru pentru confirmare.
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<Edward
Doctorii în medicină și chirurgi^ mamosU și oculistul, 

operatorii, fostă oculistu alti țirei, 
are ondre a face cundscntă, că drășl s’a stabilită 
în Brașovă ca medică practică, și că a înființatu în 

Ulița negră în casa Dlui luga nr. 339 

Unu atelieru clentisticu
unde pdte ori-cine avd ajutoră medicală atâtă 
pentru conservarea dințiloră, îmbunătățirea posi- 
țiunei loră s. c. 1., precum și pentru înlocuirea 
dințiloră perduți cu alți artificiali, singuratici sdu 
dentura întrdgă, cu platca din cauciucă său aură. 

Dinți se scotă cu, său fără întrebuințarea 
narcosei.

Prețurile moderate. La cerere se spune pre- 
țulă înainte pentru fiecare lucrare.

Orele de cosultațiune dela 10 până la 1 a. m. 
și dela 3 până la 4 ore d. m.

Dumineca și în sărbători numai înaintea prân- 
dului. Scosulă dințiloră și consultațiune pentru 
săraci dela 9 până la 10 ăre a. m. gratis.

'^eposituld fabricei de rufăriă

ală lui

I. B. Teutsch în Sighișoră
vinde esi gros și eu detail cu prețurile cele mai eftine ficse:

Câmâsă bârbâtesca,
din pânză de ină, Șiffon, oxfort. creton și Șirling englezescă, albe și colorate, după 
sasonulă englezescă, cu pieptă în cute și sadea â fl. 10 — fl. 14.50 — fl. 22 — 

până fl. 32 duzina, apoi

Oămâșl pesitrai lucrători
în colori ă fl. 6.50 până fl. 10 duzina, și adecă: cu guleră, fără de guleră seu cu 

guleră separată; mai departe: gulere bărbătesc!, manșete.

Ismeme bărbătescl
spre cea mai bogată alegere cu diferite prețuri.

SSiifiîrsă pentru daune (la acestea se face rugarea a areta, dacă 
dama este mică, mijlociă. s6u corpulentă).

Cămăși fine pentru dame.
Cămăși pentru dame din Șifonă, fdrte de recomandata lucrate elegantă. 
Pantaloni pentru dame, fini cu cusături și broderii.
Corsete de negligd (camisdne) s6u pentru ndpte.
Mantile pentru frisată.
Gulere pentru dame — Șemisete și manșete.
Fuste pentru dame, corsage, batiste de ină veritabile de batistă fran

țuzescă, batistă clair, batistă de bumbacă, sdu imitațiă ș. a. și rufăriă 
pentru copii noui născuțl.

Trasouri complecte pentru mirese se confecționdză în 
timpulă celă mai scurtă după mostră, măsură său comandă dela soiulă 
celu mai simplu până la celă mai fină.

Comandele prin scrisdre se voră esecula promplă sub garanțiă și prețulă se 
pote trimite său în bani gata, seu cu rembursă la primirea mărfei. La comandele 
prin scrisâre pentru cămăși bărbătescl rugămă a ni se arăta lărgimea gulerului în 
centimetre dela gaura nasturelui până la nasture.

I. B. TEUTSCH, la Sighișoră.

fase de f 
sisteme Wertheim 

ce resistă pe deplinii în contra focului și nici nu se 
potu sparge, din renumita fabrică de casse 

L FLELSC1IER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițiuni și în tote mărimile.

Eistinianu M. Griinui,
depositarulă fabricei în Brașovă.

Tipografia ALEXI, Brașov.


