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Nou abonamentul
la

„ Gazeta Transilvaniei".
Cu I lanuariu 18S6 st. v., se începe usiiî naott 

abonaineiitft, la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Prețulă Abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria: 

pe trei luni 3 fl.
,, șâse ,, Q ,, 
„ unu anu 12 „

B’eiitî ii Komâsnia și străinătate:
pe trei luni 10 franoi
„ șâse „ 20 „ 
„ unu anu 40 „

Rug amu pe domnii abonenți, ca să bine-voiască 
a-șî reînoi de cu vreme abonamentulă, ca să nu se 
întrerupă espedițiunea Ziarului.

Domnii ce se voră abona din nou să binevoăscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Abonarea se p6te face mai ușoru și maî 
repede prin mandate poștale.

Abonațilorti de pan’acum li se recomandă 
a însemna pe cuponti num&rulu fâșiei sub care 
au primitu diarulu.

Administrațiunea. 

1885—1886.
I.
Brașovu, 2 lanuariu 1886.

Anulu 1885 e plinii de învățătură pentru 
poporulu românii dintre Tisa și Carpați.

In cursîî de aprdpe douedeci de ani, de 
când s’au începută marile schimbări interibre, 
cari au adusă cu sine totala despoiare a națiu- 
nei române de drepturile ei naționale, n’amă pu
tută învăța așa multă câtă amă putută învăța 
în jumătatea din urmă a anului espiratu.

Putemă să dicemă cu totă dreptulă, că în 
acbstă jumătate a anului 1885 lucrarea sistema
tica de defăimare, ce au întreprins’o dușmanii 
neamului nostru, spre a’și justifica înaintea Tro
nului și a lumei despotismulă loră, degliisată în 
haina constituțională, și-a ajunsă culmea.

Venitu-le-a de astă dată în ajutoră fatala 
și nesocotita „proclamația,“ care și astădi încă 
este folosită ca ună cală de bătaia în contra 
Româniloră.

Strigat-au în lumea largă dușmanii noștri: 
ătă-i cine suntă cei ce pretindă să aibă și ei 
drepturi naționale! Și ca nu cumva lumea să 
nu le crădă, ca nu cumva monarc.hulă, moșteni- 
torulă tronului și ceilalți membrii ai casei impe
riale să stea la îndoială, că frații rudele și amicii 
învingătoriloră dela Custozza s’ară fi hotărîtă 
acum deodată să răstbrne acbstă împărăția, pu- 
s’au în mișcare tbtă poliția statului, fâcut’au o 
mulțime de arestări nemotivate, târît’au dela 
Caiafa la Filată o mulțime de bmeni nevinovați 
și aruncat’au cu tină în sentimentele nbstre cele 
mai sfinte de patriotismă și de onbre.

Der ori-ce rău își are partea sa bună. Cu
rată ca cristalulă a ieșită din acbstă tristă în- 
vălmășblă patriotismulă și lealitatea poporului 
română, care cu profundă durere a trebuită să 
vâdă răcbla, cu care moștenitorulă Tronului a 
Întâmpinată de rândulă acesta, cu ocasiunea vă- 
nătbrei. pe țăranii români din Grurghiu, cari cu 
aceeași iubire s’au apropiată de înălțimea Sa.

Acesta este resultatulu acelei politice mișe- 
lesci de a ne defăimâ sistematică, despre care 
amă scrisă la începutulă anului trecută („Graz. 
Trans.“ Nr. 11 din 1885) următbrele:

„Adversarii noștri sciu bine, că puterea Co- 
rbnei este destulă de mare spre a face ca chiar 
în cadrulă legiloră esistente poporulă română să 
se sâmtă mai ușurată; ei sciu, că voința Suvera
nului este destulă de tare, ca să pbtă face să se 

curme celă puțină călcările de lege, prigonirile 
și nedreptățirile dilnice ce trebue să le sufere adî 
poporulă română. De aceea ei ’și-au pusă și 
își punți t6te silințele spre a isolâ Tronulă de 
noi și spre a ne țină pe noi depărtați de Tronă, 
defăimându-ne înaintea lui și a opîniunei publice ca 
pe ună clementă, care ar tinde la distrugerea sta
tului.1 ‘

„In primăvara anului 1869, pe când întru
nirile Româniloră ardeleni se pronunțau în con
tra participărei la alegerile dietale, foile maghiare 
din Clușiu lățiră cele mai miserabile faime asu
pra intențiuniloră conducătoriloră români. „Augs- 
burger Allgemeine Zeitung“ publica mereu la 
articuli și corespondențe meniți de a ne înegri 
înaintea Tronului și a opiniunei publice, în cari 
se dicea între altele, că noi Românii, „cari amă 
înălțată la 1848 stâgulă împărătesei!,“ n’amă 
fostă decâtă numai nisce „bande de tâlhari44 cari 
rămneau la posturi grase, der cei ce sub vultu- 
rele împărătesei! făcură carieră ară fi gata ori și 
cândă de a se alia cu Muscalii în contra acestui 
vultur e. 44

„Nu se ținea o adunare românescă, nici chiar 
o întrunire literară, fără ca foile din Clușiu să nu 
fi folosită ocasiunea de a ațîța prin totă felulă 
de scornituri opiniunea publică maghiară în con
tra n6stră.“

„Așa amă fostă calumniați la 1869, așa în 
toți anii necurmată până în diua de adî. înain
tea (jiariștiloră și corespondențiloră din Clușiu și 
din Peșta ori-ce amă lucră și amă întreprinde spre 
apărarea uemului nostru său în folosnlă lui este 
„trădare de patriăR De facemă oposițiune le
gală guvernului, de protestămă în contra vol- 
niciei vr’unui fișpană, viceșpană, său sogăbirău. 
de scriemă vr’o carte său edămă vr’ună rliară 
românescă, de ne întrunimă în vre-o socie
tate de bine-facere său literară, de voimă a ne 
înființa vr’o șeblă românăscă, în tbte împreju
rările vieței nbstre naționale suntemă înfierați 
de dușmani ai ordinei publice, suntemă acusați 
că conspirămă în contra statului. Chiar dilele 
trecute pentru că cereamă împlinirea vechiului 
postulată ală națiunei nfistre de a avă o univer
sitate propria românescă, diarulă nostru a fostă 
declarată de corespondenții unguri din Pesta de 
„irredentistă.“

„Nu mai încape îndoială, că stămă față 
c’ună sistemă diavolescă de defăimare a națiunei nos- »
tre, care se urmăresce dela 1866 încoce cu o tenaci, 
tate de feră din partea adversariloru noștri. Picătu
ra ce cade meren găuresce și petra. învinuirile 
continue, ori câtă de nedrepte au fostă, n’au 
putută se rămână fără înfluință asupra Tronului, 
mai alesă că noi până acum n’amă între
prinsă nici unu pasă energică spre a 
le nimici.44

Condițiunile de pace ale Serbiei.
După cum se comunică din Belgradă, din 

parte bine informată, cătră „Bud. Corr.“, gu- 
vernulă serbescă a luată hotărîri definitive asu
pra condițiuniloră, sub care ar fi dispusă să în- 
cheiă pacea cu Bulgaria. Serbia vrea sus
ținerea statului quo ante. In asemenea 
condițiuni Bulgaria nu va încheia pace odată 
cu capulă. Etă ce se scrie din Belgradă:

Serbia întră în tratări de pace — deși după pro- 
cederea Bulgariei și a Porții nu se păte prevedă că voră 
începe — cu consciința că ea, nefiindă bătută în nici o 
singură luptă, p6te și trebue să ceră susț,nerea echili
brului în peninsula balcanică ca conditio sine qua non, 
deărece altmintrelea nu se păte crede în susținerea păcii 
nici pentru scurtă timpu. Dăcă hotăririle tractatului 
din Berlină se susțină strictă și se creadă garanții ma
teriale, că și Bulgaria le va respecta, Serbia nu mai are 
nimică de cerută. îndată ce însă, fiă prin consimță- 
măntulă Porții, fiă prin aprobarea puteriloră, să creadă o

Bulgariă mărită, Serbia nu să păte învoi la acesta fără 
a se mări în modă corăspundetoră teritoriile regatului 
serbescă. Incuviințândă Europa unirea Bulgariei cu Ru- 
melia, Serbia ar trebui se obțină mi numai cerculu Vi- 
dinului, ci și cerculu Trnului, pe a căruia posederese 
pune și mai mare pondă, și anume de aceea, fiindă că 
Bulgaria ar fi de altmintrelea în fiecare dl* în posițiune, 
să apuce aprope neîmpedecată spre Macedonia, și apare 
cu totulă de necugetată ca să se potă permite o ase
menea mărire a puterei Bulgariei. Granița Serbiei 
s’ar strămuta în modulă acesta în apropierea Sofiei) dâr 
e clară, că după unirea Bulgariei cu Rumelia eo ipso 
capitala ar deveni și ar trebui să devină nu Sofia, ci 
Filipopolu. Aceste prettnsiunî ale Serbiei apară pen
tru ori și cine, care judecă obiectivă situațiunea, chiar 
și după evenimentele ultimului răsboiu ca deplină în
dreptățite. Armata sărbăscă, care a pusă fărte puțină 
preță pe inimică, negândindu-se la aceea, că voră lupta 
contra ei tăte bataliănele rumeliote, n’a fostă bătută în 
câmpă deschisă nici măcară o singură dată, ba gene- 
ralulă Horvatovici ar fi intrată după două dile ca în- 
vingătoră în Vidină, decă misiunea lui Khevenhuller n’ar 
fi adusă la cale armistițiulă. Nouă 'tunuri li s’au luată 
Bulgariloră, dintre cari optu se află în Belgradă și unulă 
demontată cu totulă, în arsenalulă din Kragujevac. Ună 
mare numără de stâgurl, munițiune, arme li s’au luată 
Bulgariloră și numărulă prisonieriioră bulgari se suiă la 
multe mii, — fapte, în fața cărora Bulgarii numai câteva 
prădi de răsboiu și ună numără fărte mică de prisoneri 
potă opune. Numai marea greșălă comisă de ministrulă 
de răsboiu, că nu li s’a trimisă destulă munițiune tru- 
peloră, ce se aflau înaintea Slivniței, înduplecă condu
cerea armatei sârbesc! să bată încă la timpă îu retra
gere în cea mai deplină ordine. Atunci se afla în
câmpă numai jumătate din ântâia chemare, adî e înar
mată întrâga ănteia și a doua chiămare. In Kragu
jevac să lucreză pe tătă diua 200,000 de cartușe (pa- 
trăne) și artileria, care în timpulă scurtei espedițiunl a 
făcută mari lucruri, este complectă înarmată, gata de 
luptă. Târnă da timpulă nefavorabilă după espirarea ar
mistițiului nu mai este și peulru provisionarea armatei, 
după esperințele din săptămânile din urmă s’au luată 
escelente disposițiunl. Intrega Serbiă stă acum ca ună 
omă pentru regele și decă nu să garantâză Serbiei o 
pace deplină onorabilă, precum și intereseloră bine pri
cepute ale Europei, o pace în ori ce direcțiune corăspun- 
delore, care să nu schimbe răporturile de putere in pe
ninsula balcanică — la care, de sine se înțelege că nu 
pote fi nici vorbă de o despăgubire de răsboiu din par
tea Serbiei — continuarea răsboiului este cu totulă 
inevitabilă.

Meseriile la noi.
Cuvântare rostită de d. B. Baiulescu, ca președinte, 

la deschiderea producțiunei sodaliloru români meseriași 
în 25 Decemvre 1885.

Domneloru și Domniloră! Surită veselă, că Vă 
vădă adunați într’ună numără alâtă de frumosă la pro- 
ducțiunea de astă sără și Vă mulțumescă prea multă, 
că și de astădată a-țT arătată atâta bună voință, urmândă 
invitațiunei nostre. Cu atâiă mai multă Vă datorimă 
recunoscință, cu câtă, în adevără trebue să mărlurisescă, 
prea adeseori apelămă la concursulă d-vostre. Dâr nici 
nu este altfelă posibilă 1

Suntemă avisați la d-vostră, căci fără sprijinulă 
d-v6stră, înzadară ne svercolimă; suntă zadarnice tăte 
opintirile mele și totă zelulă Comitetului Societății, care 
portă numele: »Asociațiunea pentru sprijinirea învăță- 
ceiloră și sodaliloră români meseriași», și care trebue 
să dispună de mijlăce, ca să pătă ajunge Ia scopă.

Din capulă locului, când vină băețil dela sate la 
meserii, celă dintâiu lucru este, să le dămă bani, ca să 
se îmbrace, fiind că, durere, pănă acum la Românii cei 
mai sărmani copiii și mai mulțl orfani se aplică la me
serii, pentru că nu se potă allfelă căpătui. După ce 
i-am așezată la măestri suntă de lipsă taxe de înscriere, 
taxe de scălă, rechisite școlari, remunerațiunl conside
rabile pentru măestri; ch-.ltue'ă cu spălatulă, tacse la 
spitală, doftorii și altele. Socotiți fote aceste spese 
pentru 159 copii aflători la meserii și veți vede, că 
amă trebui să avemă ună fondă însemnată, pentru ca 
să acoperimă cheltuielele anuali.

In lipsa acestui fondă suntemă nevoiți ărășl și
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ârășl să venimă cu rugare la d-vâstră, să ne ajutați. 
Astfelă amil făcută cu câteva dile mai înainte, pentru 
ca să putemă îmbrăca pre sărmanii învățăcei, jumătate 
goli în timpă de iarnă. Dâcă a-ți fi fostă erl în sala 
gimnasiului, a-ți fi văzută ce bucuriă sămțeau sărmanii 
copii, rău îmbrăcațl, când s’au vădută și ei cu ună co
stumă nou nouleță, dăruită loră la sfintele Sărbători. Vă- 
dândă bucuria loră, de sigură domnii, cari au răspunsă 
la apelulă nostru, ar fi semțită ârecare recompensă, 
pentru marinimâsele loră oferte.

Mulți din tinerii, pe cari îi vedeți acji grupați în 
Societate de sodall, și alții, cari lipsescă de aici din multe 
cause, cu câțiva ani înainte au venită ca copii sărmani 
și ne-au cerută ajutorulă nostru, pentrd ca să-i dămii 
să învețe vre-o meseriă. I-amă așezată la măestri și 
astăzi în scurtă timpă suntă omeni făcuțl și își potă 
agonisi pânea de tâte dilele într’ună modă demnă. La 
începută erau puțini la numără, astădi suntă 80 sodall 
cu toții.

Trebuia să ne cugetămă, să nu-î lăsămă s5 fiă 
espuși influinței străine. Cei mai mulți fuseseră învățăcei 
la măestri neromâni — pe atunci ne lipseau măestri ro
mani; nu conveneau decâtă cu elemente străine. Ca 
sodall erau și mai espuși a ajunge în cercuri străine, 
Ne temeamă de unii slabi de ângeră să nu-i perdemă, 
după ce ne-au costată atâta trudă pănă ce i-am făcută. 
Amă aflată deci neapărată de lipsă să-i constituimă 
într’o societate de lectură și prin conveniri să le dămu 
ocasiune să vină în atingere cu o societate mai aleasă, 
cu omeni inteliginți și astfelă să devină mai urbani; să 
se mai familiariseze cu manierile și gustulă societății, în 
care trăescă și muncescă.

Să nu credeți, că cu acesta amă făcută iotă ce 
puteamă și trebue să facemă pentru ei. Altfelă să formau 
măestri mai înainte și cu totulă altfelă trebuescă ei a fi 
provăcjuțl astădi. Ar fi fostă deci fârte de lipsă se tri- 
mitemă pe tinerii deștepțl în străinătate, ca să se per
fecționeze și să cunâscă progresele cele mai nouă în me
seria loră, căci ne vină sodall pregătiți de măestri de 
a doua mână din Ardâlă și nu suntă primiți în lucru, 
pentru că n’au cunoscințele nonă. Ară fi fostă de lipsă 
să le dărnă ocasiune d’a emula, premiândă pe cei mai 
buni dintre ei.

In fine totă chemarea societății nâstre arh fi fostă 
să ajute pe sodalii, cari voescă să devină de sine stă
tători, să se facă măestri, cu mijlâce, spre a le ușura 
procurarea instrumenteloră și materialului care atâtă de 
greu și-lă potă procura la începută. Odată devenițl 
măestri trebuescă manufacturele loră să ste sub pa- 
tronirea societății românesc!.

Astfelă înțelegemă noi, că se potă promova și forma 
în modă seriosă meseriele între Români. Tote acestea 
s’ar pută face, dâră Asociațiunea nâstră ar dispune de 
fonduri mai mari și nu s’ar lupta pentru esistența sa 
dintr’ună ană într’altulă. Trebue deră să ne mărginimă 
pe lângă trebuințele cele mai indispensabile și să aștep- 
tămă o epocă mai bună, când vomă pute lărgi terenulă 
nostru de activitate.

Este o mare calamitate, cu care are să lupte po- 
porulă nostru din Transilvania: lipsa de mijlâce, sărăcia, 
care ne strigă la ori ce avântă de progresă — unu veto— 
și împedecă sborulă înaintării nâstre mai repede.

Suntemă lipsiți și forte puțini omeni din miliânele 
de Români suntă a'âth de bogați și mai puțini atâtă de 
însuflețiți de înaintarea neamului nostru, încât fi să pâtă 
jertfi sume mai mari pentru o causă națională, pentru 
ună scopfi culturală. Și dâcă numărulă loră ar fi în- 
sutilfi, totuși n’ar fi suficientă pentru ca să ne potă oferi 
sumele, ce ne trebuescă ca să facemii ce avemti de lipsă 
pe terenulfi culturii și alfi civilisațiunii.

Din intunereculă nesciinței și necullurei a ajunsă 
poporulă română deodată față în față cu popâre lumi
nate și în decursă de câteva decenii lucrămă mereu să le 
ajungemfl. Este invederatfi, câteva decenii suntă ună 
intervală cu multă prea scurtă, ca se fi putută face totă 
ce au făcută alte neamuri cu incetulă în decursă de se
cuii. Pe fiecare di vedemă că avemă multe lacune de 
împlinită și multe altele de făcută, pentruca să putemă 
sta pe ună nivou cu națiunile mai culte. Pe fie care di 
ne vedemă rugați și provocațf din tote părțile și din tote 
unghiurile țerei, să conlribuimă și sej sprijinimă institu-

țiunl forte folositâre poporului nostru. Cu tâte că sun
temă convinși despre folosulă loră totuși mijlâcele res- 
trinse împedecă pe mulți a contribui șî astfelă o samă 
de âmeni suntă tot-dâuna angajați a contribui la fote 
întreprinderile. Aceștia incă nu potă sacrifica sume mari 
în tâte părțile.

De acesta noi Românii suntemă avisațl tot — deauna 
la totalitatea poporului nostru, căci precum numărulă 
neînsemnată de picături facă lacuri mari astfelă și cru- 
cerii miliâneloră facă miliarde. Dâcă voimă deci să pro- 
pășimă este neapărată de lipsă ca toți, totă poporulă, 
fiecare Română să se insuflețâscă — prin cei mai de a- 
prâpe, de căușele naționali, pentru ca fiecare din puți- 
nulă lui să contribuiască dinarulă său.

(Va urma).

SOIRILE PILEI.
Dărnă locă cu plăcere următârei rectificări ce-o 

primimă în afacerea preotului din Birghișiu, din care fia
rele «Kulturegyletiste* au căutată să facă reclamă pentru 
pvopoganda de maghiarisare:

Onorabilă Redacțiune! Cu privire la notița re
produsă din ,Ellenzâk« în N-ro „Gazetei« 285 a. 1885 
între: „Soirile dilei,« încâtă pentru preotulă gr. cath. 
Ales. Popă din Birghișh potă să asecureză, cumcă nu 
este adevărată, că scâla gr. cath. de acolo s’ar fi în
chisă, prin numitulă preotă, căci după ce în numita 
comună suntă fârte puțini poporenl gr. cath. (abia la 
vr’o 20 familii) așa încă pe basa conclusului luată în 
congresulă școlară gr. cath. Archidiecesană ținută în 1875, 
s’a făcută disposițiune, ca pruncii gr. cath. să frecuen- 
teze scola majorității prer-umpănitâre gr. orientale din 
comuna Birghișiu. Ceea ce în interesulă causei înveță- 
mentului în împrejurări atâtă de grele, ar fi tare de do
rită, ca astfeliu pe basa reciprocității se se urmeze și în 
alte comune, unde Românii suntă de ambele confesiuni: 
de aicî resultă, că nu este esactă notița din .Eilenzâk* 
despre închiderea scâlei gr. cath.) Altcum preotulă ces- 
tionată funcționeză numai ca cooperatoră lângă parochulă 
Nic. Farcașă, prîn urmare totă responsabilitatea în cele 
oficiâse cade pe parochulă ordinară, carele singură re- 
presentâză parochia și oficiulă ca atare. Acestea mi-am 
ținută de datoriă m interesulă adevărului a le notifica 
on. Redacțiunî. Primiți ș. c. 1.

Sibiiu, 30 Decemvre ("11 Ian.) 1885.
Ioane V. Rusu. 

protopopii.

Multă onoratulă d. protopopă constată indirectă 
prin șirurile de mai susă, că scrisârea ce a adresat'o preo
tulă cooperatoră gr. cat. din Birghișiu farului ,,Eilenzâk“ 
cuprinde neadevăruri, prin care se dejosesce statulă preo- 
țesch. Nu merită cea mai aspră dojană ună asemenea 
preotă? Nu ’nțelegemă cum pâte tolera parochulă ordi
nară din Birghișiu Nic. Farcașiu o asemenea purtare.

—x—
Tâte oticiolatele poștale au primită o listă a diare- 

loru, cărora debitulu poștală în monarchia Austro- Un
gară li s’a detrasu. Din acesfă listă resultă, că numă
rulă diareloră oprite se suiă la 196.

—x—
Ni se comunică urmălârele: ,,In diua de Crăciună, 

în călătoria mea ajungendă la Deva, m’am dusă la bi
serica românescă, unde am ascultată cu dragă serviciulă 
divină și frumosulă coră. Ceva însă mi-a bătută la ochi: 
în strana dreptă era ceva învălită și din curiositate am 
întrebată pe ună creștină, care mi-a spusă că acela e 
ună prapură tricoloră și că s’a învelită, deârece preoții 
au primită aspră poruncă dela viceșpanată, că sub grea 
pedâpsă nu'e erlată a’lă desface, deorece suntă însemne 
„streine11 și afară de cele maghiare suntă tote oprite11. 
— Negreșită, decă d. Szekrânyessy dice că Dumnedeu e 
ungură, nu pote suferi în biserici decâtă numai lucruri

ungurescl, așa de esemplu, sfinți cu pinteni, cu atila, cu 
pene ’n pălăriă, cu mustățile unse ș. a.

—x—
sEgyetârtes* scrie, că „Reuniunea de industria ar

deleană" din Clușiu se va fusiona cu »Kulturegyletulă“. 
Rămasă bună, fondă ală reuniunei 1

—x—
Din cassa orașului Chichinda-mare s’au defraudatu 

120,000 de florini, din care causă funcționarii adminis
trativi au fostă destituițl din postulă loră.

—x—
Vineri în 3 (15) lanuariu a. c. la 2 âre d. prân^ă 

se va țină adunarea generală a reuniunei economice din 
comitatulă Brașovului în sala sfatului. La ordinea dilei 
va fi : 1 Raportulu și socotelele comitetului asupra acti
vității reuniunei pe anulă 1885; 2. Raportă asupra es- 
posiției din Budapesta. — Ar fi de dorită, ba chiar in
dispensabilă a participa câți mai mulți Români la acâstă 
adunare și a se înscrie ca membri ai reuniunei, căci în 
secțiunile, cari o compună — albinărită, pomărită și cul
tura vilelorO — se tractâză în fiecare lună prin desba- 
terl și cursuri de prelegeri, cestiunl de interesă vitală 
pentru poporulă, care se ocupă de astfelă de lucruri și 
care nu se mai pâte susține la înălțimea cuvenită numai 
cu obiceiurile și cunoscințele învechite și puțină practi
cabile.

—x—

După statistica acum apărută a ministerului de culte 
unguresc», în anulă trecută, în cele 75 de scâle medie, 
s’au presentaifi la esamenulă de maturitate (bacalaureată) 
1545 de studenți. Au depusă maturitatea 1424, au fostă 
respinși 141, nu s’au admisă la repețirea esamenului de 
maturitate 9.

—x—
Cetățenii gr. cat. ai opidului Teușiuvoră întocmi 

ună bală, Marți în 19 lanuariu st. n. a. c. în «Ospătă- 
ria grănițeriloru' în folosulă scâlei de fetițe ce se va în
ființa acolo. Inceputulă la 7 și jum. ore sera. Prețulă 
intrărei: pentru persână 50 cr., pentru familiă 1 fi.

—x—
In privința furtului dela giuvaergiulă Granich- 

stădten din Viena, se scrie cătră „Presse" din Pesta, 
că s’a dată de urma făptuiloriloră. Instruindu-se miste- 
riosa omorîre a Caterinei Lămpi, s’a dovedită că acâsta 
e care scrisese poliției din Pesta scrisârea anonimă că ea 
scie cine suntă hoții, și că a fostă omorîtă de ei ca să 
nu’i descopere. Hoții mntă Diamant, Frumen, Li-htner, 
totă hoți vestiți.

—x—

Guvernulh italiană 10,000 de franci plătesce aceluia, 
care va găsi manuscriptulh lui Cicero »De officiis*. Ma
nuscriptul prețiosh s’a furată în Perugia din «Biblioteca 
Civica’ și se presupune, că s’a vândută în Roma unui 
an tic vară englesă sâu germană pe 600 de franci.

—x—
Ministrulă de resboiu ală Franței a dispysă ca în 

orașele întărite dela graniță, unde nu esislă încă, să se 
organiseze încă din timpă de pace ună serviciu per
manentă de corespondență prin porumbi între corpu
rile din orașulă întărită și fortificațiile esteriâre. Acestă 
organisațiune trebue se ’ncepă cu orașele întăfite dela 
frontiera despre AlpI. Societățile porumbofile din Franța 
au pusă la disposițiă ministrului de răsboiu materialulă 
și totă personalulă loră.

FOI LETON U.

Descripțiunz din natură și de moravuri.

II.

Prândulă sâu amcda este la locuitorii cei săraci 
ai munțiloră fârte simpiu. pi de di pregătesce găzdoia 
cu vre-o câteva mâni de făină de cucuruză (păpușoiu, 
mălaiu) simpla, dâr nutritorea mămăligă, care firesce nu 
ne prâ place âmeniloră desvățațî din orașe, dâr acestoră 
fii simpli ai naturii le ajunge din destulă. Mămăliga 
mâncată cu lapte dulce (prâspătă,) sâu mestecată cu 
brânză grasă și dulce de âie e gustuâsă și la totă în
tâmplarea totă așa de nutritâre ca și sănătâsă. Și așa 
suntă acești âmeni, cari locuescă în singurătate și adese
ori n’au pâne în casă cu lunile, avisațl numai la mămă
ligă făcută prâspătă. Celă multă să mai adauge pe 
lângă ea ceva câpă sâu crapă de Dunăre tare sărată. 
Acesta soiu de pese; se importă în cantități mari și în 
Transilvania, și mai alesă în timpulă postului îlă mă
nâncă Românii săraci cu grămada.

Pănă se se pregătescă și mâncarea nâstră modestă, 
ne preumblarămă pănă dincolo la stână, unde câțiva cio
bani. cam posomoriți la față, mulgă laptele celă grasă de 

oi în vase nu prea curate. Prepararea brânzei este 
preste totă ocupațiunea tuturoră Româniloră munteni, 
care ocupațiune o și săverșescă cu zelă, și productulă 
loră îlă mănâncă in cantități considerabile locuitorii de 
pe șesh. Cașcavalulă făcută în formă de turte, adese
ori tare sărată, sâmenă cu brânza de Olanda. Brânza 
cea forte grasă să bagă în renze (pielea stomachului) și 
în piei de âie (burduși) și astfelă se espedâză. Brânza 
cu multă mai slabă și albă, numită urdă, să întrebuin- 
țâză multă la pregătirea supei. O massă grosă și tare, 
brânzâsă, laptele acru, să espedâză în vase de lemnă 
numite știnduri seu botorâge și este cu dreptă ună mij
locii de nutrimentă fârte plăcută.

Lâna de âie, care este partea cea mai mare 
aspră, ordinară, totuși are preță bună, și anume în 
Brașovh se prelucră la totă felulă de stofe trainice. 
Altă induslriă nu se află pănă acuma în Carpații 
români, afară pâte de câteva ferestrae și altele 
de acestea, Introduse mai de curândă. Chiar es- 
celentele lemne de focă se esploatâză numai într’o mă
sură restrînsă și au ună preță neînsemnată. Montanis- 
tică nu aflămă încă, de locă, fiindcă munții pe partea su
dică suntă forte puțină esaminațl, deși ei de bună sâmă 
nu potă fi lipsiți de tâte metalele. După câteva cjile 
eramh deja așa de cunoscuțl cu puținii locuitori ai aces
tei regiuni singuratice, ca și cum amă fi locuită ună 

ană întregă aici. Unde ne întelneamă cu vre-ună băr- 
bată, acesta ne saluta amicauilă cu sănetatel său norocul 
salutarea obicinuită aici.

Ne-a costată mare ostenelă, să facemă pe acești 
simpli omeni ai naturei se înțelegă, că noi cercetămă 
valea loră de munte, cea solitară, numai și numai spre 
scopă sciențifică. Stringerea și cercetarea a totă felulă 
de petri și de plante și chiară impăiarea de păsări și de 
sugătâre o priveau cu admirațiune fără margini. Cumcă 
aceste lucruri se adună pentru scopuri școlaslice, este 
anevoe a-i face să înțelâgă, fiindă-că în viâța loră nu au 
mai văzută scolă. Mai curândă înțelegă ei, că plantele 
se adună pentru medicine (doftorii). Cu acâstă ocasiune 
ne vine în minte credința, ce-o avemă noi pe la orașe, că 
acăști locuitori ai munțiloră s’ară bucura de o sănătate 
neturburală; ea nu este de locă adevărată. Adeseori suntă 
ei bântuițl de friguri și de reumatismă. Tuse și totă fe- 
iulă de bâle de copii își află calea și aci în susă spre 
frumâsele văi ■'de munți, unde aerulu curată de sigură nu 
lipsesce. Medicamentele, resp. mijlâcele de vindecare, ce 
ei le întrebuințâză, suntă adesea fârte ciudate. Mai plăcută 
din tote aceste este rachiulă cu zachară; care trebue să 
ajute la tâte bălele. Insă în timpă de vâră suntă cu 
toții sănătoși și voioși și se bucură de vieță. Din pă
duri adiă răcâre îmbucurătâre, nourei albi trecă pe dea
supra nâstră pe azurulu firmamentă, nenumărate flori



Nr. 2. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Convocare.
»Hunedâra« însoțirei de anticipațiune și credită 

în Deva, conformii § ilorO 23 și 24. din Statutele sale, 
îșl va ținâ adunarea generalăor diuară anuala la 11 Fe
bruarie 1886 st. n în localulă insoțirii, la 3 âre după 
ameadi. La ordinea cailei voră fi următârele obiecte: 
1. Alegerea unui președinte și a unui vicepreședinte, pre
cum și doi scrutinători și doi secretari. 2. Baportulă di
rectorului referitorii la activitatea consiliului administra
tivă de pe timpulă dela 1 a Iuniu pănă Ia 31 Decemvre 
1885. 3. Raportulă cassariului despre starea cassei în
soțirii, și raportulă comissiunei de supraveghiare; așter- 
nerea bilanțului originalii și arătarea câștigului curată, 
totă pe același timpii. 4. Luarea disposițiuniloră rela
tivă la vntarea împrumuturilor!! preste 500 fi. — 5. Sta- 
torirea bugetului anualii. 6. Statorirea remunerațiunii 
manipulanțiloră'. 7. Alegerea comissiunii de supraveghiere, 
eventuală, prolungirea mandatului pe durată de ună 
ană. —

Drepții aceea on. d-nl participant) fundamentali 
sunt invitați a participa la adunare, cu observarea, că 
concluse obligătâre (§. 25) se voră pute lua numai fiindă 
de față celă puținii preste jumătate din voturile totale. — 
In lipsa acestui numără se va ține altă adunare în 21 
Februarie 1886 st. n. în care se voră lua concluse va
lide și numai cu voturile presente. —

Din ședința consiliului administrativă ală însoțirii 
de anticipațiune și credită în Deva, ținută la 3 Ianuariu 
1886 st. n.

D-r. Lazctr Petco Alesandru Czura
director. secretarii.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.)

BUDAPESTA, 13 Ianuariu. — Aici în ca
pitală și în țînutulă de prin prejuru este de eri 
mare viforă, care bate zăpada în t6te părțile și 
amenință a causa calamități în comunicațiune.

ATENA, 13 Ianuariu. — Marele puteri au 
predată la inițiativa Rusiei o notă colectivă 
cabinetului grecescu, în care se accentuâză nece
sitatea demebilisării făcendu responsabilă pe Gre
cia pentru urmările unui rSsboiu eventuală cu 
Turcia. Scirea despre înmânarea notei a pro
dusă o viuă mișcare în Atena.

PARISU 13 Ianuariu. Camera deputațiloră 
a alesă cu 242 din 278 de voturi pe Floquet 
ca președinte ală seu. Toți deputății din diApta 
s’au abținută dela votare. Ca vice-președinți au 
fostă aleși Delaforge, Laflore, Buyat și Perier.

LONDRA, 13 Ianuariu. — Amândouă ca
merele parlamentului se întâlniră la unu locă. 
Camera comuneloră alese unanimii pe Peel ca 
președinte.

NEWYORK, 14 Ianuariu. — Guvernulu a- 
mericanu a primită dela consululă americană 
de Apia înformațiuni oficiale, că Germania a o- 
cupatu însulele Samoa.

MADRID, 14 Ianuariu. — In Saraossa mai 
mulți partisanl ai lui Zorilla, între cari unii con- 
siliaru și doi funcționari municipali, au fostă 
arestați. Și în Sevila s’au întâmplată mai multe 
arestări. Regina în urma unei receli nu se 
sâmte bine.

Iinpâratnlfi Vilhelm. — Pe la finea anului trecută 
se lățise deodată faima că împăratulă Germaniei e bol
navă de mârle, ba că a și murită. Bolnavă a fostă, der 
trăiesce și a putută să serbeze iubileiilă de 25 de ani 
de când e Rege ală Prusiei. Despre obiceiurile lui 
intime se scriu următârele. Palatulă împăratului e o- 
glinda credinciâsă a aceluia care-lă locuiesce: spiritulă 
său militară, preocupările sele răsboinice să reflectă în 
oii-ce mobilă, în orl-ce cadru, în ori-ce obiectă. In ca- 
binetulă său particulară suntă arme fârte numerâse și pară 
nisce jucării. Vilhelm I. întră în acestă salonă fârte de 
diminâță și merge dreptă la ferâstră unde e ună calen- 
dară cu foi pentru fiă-care c^i. Ori-ce fâiă are în capă 
ună versetă din bibliă, ună proverbă, seu o macsimă 
d’ale filosofiloră germani; suptă dată, suntă indicate eve
nimentele cele mai însemnate ale domniei sâle. M. S. 
îi place a adauge scurte observațiuni pe acele pagine și 
adese-orî resumă totă ce face diua într’ună cuvântă, său 
într’o liniă. Cea mai mare parte din aceste note manus
cripte — care voră fi prețiâse pentru istorici — pri- 
vescă evenimentele militare chiar de cea mai mică în
semnătate. După câte-va ore de muncă, dedicate aface- 
riloră statului și esaminării operiloră artistice și literare, 
primesce visita medicului său, care-i permite să âsă seu 
nu. împăratulă are doui medici titulari: dr. Grimm și 
dr. Lauer: totuși celă din urmă îlă visiteză mai desă de 
câtă celă dântâiu și permite seu nu augustului suverană 
d’a eși la preumblare. După ce mediculă a visitată pe 
M. S., să înfățișâză bucătarulu cu două sâu trei proiecte de 
menus, pe care Vilhelm I. le esaminâză cu îngrijire. 
Bucătarulă imperială e totă Urbain Dubois, francesă, a- 
jutată de Bernard, ârăși, francesă, care a fostă în ser- 
viciulă împăratului Napoleonă III la castelulă din Wil- 
hemshohe. După dejună, împăratule citesce adese, fără 
întrerupere, foilelânele cele care facă mai multă sgomolă. 
Când Berliner Tagblatt a publicată romanulă intitulată 
Potopulă de Spielhagen, Wilhelm I. ordonă să i se ci- 
tescă în fie-care di foița de cătră Ludwig Schneider; der 
augustulă monarchă, căruia diluviulă îl plăcea fârte multă, 
nu găsi fericită sferșitulă. Schneider informă despre a- 
cesta îndată pe auloră, care refăcu partea din urmă a 
operei sale și o publică din nou în Tagblatt. spre viua 
surprindere a cititoriloră, cari credeau pe eroii lui Spiel
hagen înecați pentru tot-dâuna.

* ♦ *
Rară fidelitate. — In Bonfall, Statele unite din 

America, ună procesă sensațională e la ordinea dilei. 
Acusatulă e Mr. Best, ună milionaru, ală cărui unică 
fiu s’a înamorată în fiica unui polițistă și cu totă din- 
adinsulă voia a o lua de soțiă. Tatălă, când fu îneu- 
noscințată de intențiunea fiului său, într’o nâpte l’a 
prinsă când venea acasă dela clubă și l’a închisă în 
casa nebuniloră, unde a fostă ținută mai multe luni sub 
pretestă, că nervii lui suntă atacați din causa vieții des
frânate. Când l’au lăsată din institulă se duse dreptă 
la amanta sa și-i ceru mâna. Nici tatălă său nu se li
niști, și a lățită totă felulă de vorbe rele despre amanta 
fiului său. Neavendă însă nici acestea efectă, s’a dusă 
la polițiă și a acusată pe fală de faptele cele mai dejo- 
sitâre. Cu influința lui cea mare a isbutită, că pe tata 
și pe tatălă ei l’a condamnată la o amendă de 350 do
lari (500 fl.) Tînărulă Best nu s’a îngrozită însă nici 
de acâsta, ci după cetirea sentinței s’a cununată cu fala. 
Tatălă tînărului a declarată de nevalabilă cununia, sub 
pretextă că fiulă său e ușoră de minte. Fiulă se duse 
la polițiă și ceru ca în virtutea legei tatălă său să se 

pedepsescă. Sentința pâte că e și adusă. In sfârșită 
observămă, că averea lui Best se urcă la 20,000,000 
dolari.

Untî răinășagă câștigată. — La 31 Decemvre a. 
t. bancherulă Spreege s’a căsătorită cu o fată tînără 
Maria Ana Johuson. După diua cununiei, când părechea 
tînără dejuna, nevasta 4lce, atâtea daruri a primită 
dela rudeniile sale cu ocasiunea cununiei, încâtă nu scie 
ce o ar surprinde. Bărbalulă răspunse: »Să ne rămă- 
șimă pe o cutiă de mărgele dela mine, contra o duzină 
de sărutări dela tine, că peste o oră într’atâta te voi 
surprinde cu ceva, că vei rămână înmărmurită," După 
acestea bărbatulă se duse în odaia vecină. A zăbovită 
prea multă acolo și la chemările nevestei sale nu-i răs
punse nimică. Acâsta din urmă iiindă cam îngrijată 
deschise ușa și întră în odaia bărbatului său. Bărba
tulă era spândurată. Pe mesă era ună biletă cu urmă
târele rânduri: «Prinsârea trebue s’o plătesc!, deși bu
zele mele suntă reci.* Motivele acestui faptă nenoro
cită suntă încă necunoscute. Nevasta a leșinată și me
dicii se temă de viâța ei.

„Mea." — Cu vr’o câțiva ani înainte, ospelulă 
unui bancheră era loculă de convenire a elitei din Viena. 
Aristocrația baniloră, nascerei și spiritului, convenea în 
tâte cplele în splendidele salâne ale bancherului. Erau 
airagătâre prândurile luculice, seratele cele elegante, și 
conversațiunea spirituală. Mai atrăgătăre erau însă frurn- 
seța și însușirile dâmnei de casă. Spiritulă și frumseța 
ei străluceau și fermecau pe toți de o potrivă. Deodată 
numai bancherulă să văiju in critică posițiă materială. 
In totă chipulă s’a nisuită a para loviturile sorții, der 
n’a isbutită nici cu o întreprindere. Ostenită fiindă de 
luptele cele nefolositâre s’a bolnăvită și peste vr’o câteva 
luni a murită, lăsândă pe soția și fiica sa în cea mai 
mare confusiune. Femeei, odiniâră sărbătorită și adorată' 
abia i-au rămasă 2—3 prietine, cari s’o mângăiă. I-a 
rămasă însă energia și ambiția ca, fără să alerge Ia 
ajutorulă altuia, prin muncă onestă să susțină pe fiica sa 
și pe sine însăși. Avândă o deosebită afecțiune pentru 
pictură, și-a vândută tâte bijuteriele și s’a dusă la Parisă, 
ca în cabinetulă de arte ală celoră mai vestiți fotografi 
să-și însușâscă sciința opticei. După ună studiu de câteva 
luni, ajunse pănă acolo, că cu o artă admirabilă scie să 
pregătâscă totografiele, în deosebi cele colorate. Cu vre o 
trei săptămâni înainte s’a întorsă în Viena, deschicjân- 
du-șl ună »Mea, atelieră de fotograflă*.

ULTIME SOIRI.
„Românulu“ scrie: „In urma numerdseloră 

cereri adresate guvernului Austro-Ungară, de mă
celarii din Viena, de a permuta importulă de 
carne din țâra nâstră, spre a putea aprovisiona 
astfelă orașulă Viena; guvernulu se hotărî în 
fine a face la granița nâstră două măcelării 
cu tâte anexele necesare și acâsta fii încredințată 
d-lui dr. Gutman, fostulă administratori la banca 
de depuneri a pieței de vite.“

Camera de cornerțu din Bucovina a adre
sată ministrului de comerț din Viena o petiți- 
une, prin care cere stabilirea unei legături 
telegrafice directe cu Viena. Cu modulă 
acesta, se dice în acea petițiune, corespondența 
telegrafică cu România și în specială cu Galați 
și Brăila ar lua drumulă prin Bucovina, pe 
când astăzi telegramele române ajungă la Viena 
via Bucuresci-Budaprsta, făcândă pe Ungaria să 
participe la tacsele de transită..

Să anunță Sofia că s’au espulsată din 
nou din acelă orașă mai multe persâne, pentru 
că au spusă că Bulgarii au jefuită pe locuitorii 
Pirotului. Printre cei espulsați suntă dr- Gluk, 
ună corespondinte ală unui’ cjiară rusescă și ală 
cliarului „Berliner Tagblatt. “

Editară : Iacobă Mnreșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mnreșianu.
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cum se cade mumă-sa, pentru că pe fusă este fârte pu- oile înaintea stânei, unde ciobanii ședă împrejurulă unui 
țină tartă sâu nu este mai de locă și caerulă din furcă 
este forte încâlcită și incă plină de scăeți și de buruenî. 
Feciorii trebue să mârgă tare de timpuriu în serviciu la 
turme și petrecă apoi mai totă vâra cu turmele susă in 
munți. Sub țângănitulă pacinică ală clopoteloră loră pască 
oile prin prejură mustâsa și gustâsa iârbă a alpeloră, în 
vreme ce Nicolae, avândă lângă sine măciuca sa cea lungă, 
cântă din fluera sa melodii monotâne și melancolice, sâu 
cântă din gură vre-unulă din simplele cântece românescî 
cari mai tâte începă cu cuvintele: .Frunză (fâie) verde«. 
Acâstă »Frunză verde" se repetă la fiecare versă nouîn- 
tr’altă varianță, s. e. Frunză verde liliacă—Frunză verde 
de ta bacă ș. a. După o pausă mai lungă elă se scâlăde 
pe bolovanulă celă muschiosă și privesce ca adâncită în 
visuri in valea, ce zace josă la piciârele lui, unde stau 
căsciârele, în cari locuescă ființe forte scumpe lui. Latrândă
și dândă din câdă conturbă acuma Burcușă, cânele) In Dumineci și în sărbători alergă din tâte părțile 
fidelă, pe stăpânulă său și-lă face atentă să urmeze: feciorii (flăcăii), ca să se desfăteze de cânfecă și de jocă.

Joculă 
produce sete și acâsta nu pâte fi potolită cu apă
gâlă. De altfelă âspeții încă nu prea alegă, ci se mul- 
țumeseă pe deplină și cu vinulă celă ușoră, ală cărui 
gustă este ceva mucedă și pe care cârclumarulă îlă ține 
în tinda casei, în nisce butâie strâmte dâr minunată de 

1 lungi. (Va urmă.)

împodobescă încă micile poeni și locuri de pășune și pe 
fiecare cfi ne aduce mica Stăncuță câte o corfiță de fragî 
sâu smeură mirosi țâre și se bucura peste măsură de pu
ținii bani (creițarl), ce îi punemă în mânuțe pentru ele. 
In genere servescă copii aceștia români încă de tim
puriu de adevărată sprijină părințiloră loră. Cu revăr- 
satulă de (fiuă se ducă băeții în pădure și pe la nouă 
âre aducă deja câte o croznă sdravănă de gătâje și de 
droburi uscate în spate acasă și îndată pocnescă și pâ- 
raescă pe foculă celă sdravănă de pe vatra deschisă, care 
aruncă snopi de schintei și preste care mama acață în
dată căldarea și face mămăligă.

Micile fete mână obiectulă celă mai prețiosă ală 
familiei, vaca, adeseori tare departe pe munți în susă la 
pășune. De obiceiu ele iau și furcile de torsă cu sine 
pentru ca să folosâscă timpulă îndoită. Ostenite ședă josă 
pe iârbă sub o tufă umbrâsă de alună. Deja după câ
te-va minute a adormită țâpănă mica păstoriță, și vaca 
ei se duce totă mai departe, pănă ce să perde in pădure. 
Ce frică pe mititica când deodată se deșlâptă și nu ză-j turmei sale, care se trase totă mai la vale spre stână,1 Loculă de adunare este de regulă o cârciumă, 
reșce nicăiri vaca ei. / 
și încolo, pe câstă ’n susă și ’n josă, se urcă adeseori animalele lingă cu lăcomiă.
pănă la vârfă, pănă ce în fine isbutesce a-șî găsi vaca când este ora pentru trebuința acâsta sâu aceea, 
perdută, care râde cu tignă la iârbă cea mustâsă, din tr’aceea se cobâră și sârele încetă pe după Bucegiu și lu- 
pădure și numai fără de voiă se lasă a se scâte ârăși la câfărulă de sâră privesce amicabilă josă de pe cerulă 
poiana cea uscată. Săra, când vine acasă, o mai ocără nopturnă. In închisâre sigură (țarcă, coșară) odihnescă

focă, ale cărui flacăre se înalță veselă cuȘ limbile loră 
spre cerulă senină ală nopții, și-și povestescă pățaniile 
de preste di. In fine se scobâră tăcerea desăvârșită a 
nopții pănă pe vârfurile cele înalte ale munțiloră și cu
prinși d’ună somnă adâncă, âmenii și animalele zacă în
tinși pe pământă și numai din când în când mai latră 
câte ună câne, pănă ce in fine și acestuia îi tace gura, 
ghemuindu-se la o parte de oi.

Insă nu este totdâuna liniște în acești munți. Și 
aci în solitarele districte muntene voescă âmenii să-și 
petrâcă, să se amuseze. La ce ar și fi multele Dumineci 
precum și multele sărbători, pe cari a le ținâ poruncesce 
biserica orientală. Sădit’a dâră natura și în inimile 
acestoră omeni simplii ai ei boldulă de-a nisui după fe
ricire și bucuriă, și aici jâcă amorulă, care însuflețesce 

' și pune tâte în mișcare, rolulă său importantă.

Acum ea umblă plângendă încâce unde vre-o câți-va bruși de sare stau așezați, la. cari'
Ele sciu și fără orologiu,

In-



Nr. 2. GAZETA TRANSILVANIEI

dnrualâ la bursa da Viena Bursa de Bucmrescll.
din 13 Ianuariu st. n. 1886

Rentă de aurii 4°/o • • • 101.15
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92 75 
ImprumutuM căilorii ferate 

ungare......................... 132 25
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.50

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 112 25

Bonuri rurale ungare . . 104 —
Bonuri cu cl. de sritare 1C3 75
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști...............................103.75
Bonuri cu cl. de ^sortarelOS 60 
Bonuri rurale transilvane 103 60

Bonuri croato-slavone . . 103 60
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung............................. 98.25
Imprumutulii cu premiu 

ung.....................................117.7.5
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului , 123.60
Renta de hărtiă austriacă 83 95
Renta de arg. austr. . . 84.20
Renta de aură austr. . . 112.35
Losurile din 1860 . . . 139 80
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 871 —
Act. băncel de credită ung. 303.75

■ Act. băncel de credită austr. 297.75
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesc!................ 5.94
Napoleon-d’orI.................... 10.05

I Mărci 100 împ. germ. . . 63.20 
[ Londra 10 Livrea sterlinge 127.05

Conspectulu operațiuniloru 
institutului de credită și de economii 

î/i luna JDecemvre t88ț.
Intrate:

Numerari! din 39 Noemvre 1885.. . .
Depuneri....................................................
Cambii răscumpărate...............................
împrumuturi hipotecari și aBe împrumuturi 
Interese și provisiuni...............................
La fondulă de pensiune..........................
Moneta 
Efecte 
Conturi 
Diverse

.ALBINA*

Cota oficiaîă dela 31 Decemvre st, v. 1885.

Renta română (5%).
Renta rom. amort. (5%)

» convert. (6°/0j
împr. oraș. Buc. (20 fr.)
Credit fonc. rural (7°/0) . .

* » » (5°/o) •
» » urban (7°/0) . .

» (6°/a) •
‘ » * (5°/o) ■

Banca națională a României 
Ac. de asig. Daeia-Rom.

< » » Națională
Aură contra bilete de bancă . 
Bancnote austriace contra aurii.

Cump.

87
93
84x/>
30

101
84Vr
96
i__

80
1160

16.
2.01

17
2.04

<D 
OD

ce

1886.

Cursiiiu pieței Brașavn 
din 14 Ianuariu st. n. 1886.

vend.

88
94
85*/a
32

102
85‘/a
97

81V2
1180

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.48 Vând. 8.53
Argint românesc................. . * «.44 8.48
Napoleon-d’orI..................... . * 10.— 10 05
Lire turcescl......................... . > 11.26 * 11.36
Imperiali............................. . » 10.22 • 10.32
Galbeni ......... . > 5 89 • 5.94
Scrisurile fonc. »Albina* . * 100.— * 101.—
Ruble Rusesc!..................... • » 123.1/4 » 124.’/2
Discontulă ... » 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice ă 5 cr. din „ Gazeta
Transilvaniei^ se potu cumpSra în tutungeria
lui I. GROSS.

vândută 

curente

(l. 48.355.92
> 111,845.28
» 348,216.17

27,197.87 
19,412.51

» 25.50
» 2,837.52
. 15,22L70
» 48,481.70
. 417,01

Suma fi. 622,013.18
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zacă datorii, suntu provo- 
cdlele de fassiune fără 
ie aștârnă totă acelu- 
1886 , dedrece fassili
se voru mai primi, ci

Depuneri..............................................
Cambii escomptat.e ..........................
împrumuturi hipofecari și alte împrumuturi 
Interese pentru depuneri..........................
Contribuțiune și competințe . . . .
Salarie și spese ....................................
Moneta cumpărată....................................
Conturi curente 
Diverse . .
Numărării cu 31

fi. 120,616.61
» 335,440.51
*
»

>
<
>
<
»

Sibiiu, în

P. Co sma m.
Director esecutiv.

PUBLWâTIOTE!5
referitore la ascernerea fassiuniloru asupra capitalelcru passive.

Acei contribuabili, pe a căroră realități
cațî ca să’și procure dela subscrisul^ oficiolată 
întârdiere, și ^rovătjându-le cu datele recerute, să 
iași oficiolată, celîî multă pănă în 31 Ianuariu 
nile așternute după deja amintitulă termini! nu
din contră să va defige exoffo aruncultl generalii după darea de venită.

Ascernerea acestoră fassiuni să va adeveri prin o țidulă provăijută 
cjiua ascerneri și cu sigilulă oficiolatului de dare, carea țedulă, dân- 

valorâză ca documentă asupra ascernerei fassiunei.
plătescii pentru datoriile ce zăcu pe realită- 

și quote pentru amortisarea 
suma aceea, 

suina acoea carea s’a plătită 
; în fine are să mai inducă 

creditoriului anualment.e pentru capitalulă de

04 
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i—i 
•—.

a

as îx 
O 
a 
o46,293.—

1051.96
45.21

2,552.63 
5,084 94 

41,044.25 
11 635.34 
58.248.73Decemvre 1885 .

Suma fl. 622,013.18 
31 Decemvre 1885.

losifu Lissai, m. p.
Comptabilu.
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du-se partidei, —

Acei contribuabili, cari 
țile loru, afară de interese pentru capitală,
capitalului, sunti! obligați ca să inducă în fassiuni atâtu 
carea la începută au fostă datori, câtă și i 
din datorie seu prin amort.isare seu în rate; 
carnetele, cari se plătescu 
datori ă.

Brașovă, 31 'Decemvre 1885.
Offi ci o 1 a tulu orăse nescU h dare-

de Theochar Alexi.
A apărutu conapletîi în 34 broșuri 

â 20 cr.
Ori ce librarii, colportori!, legătură de cărți 

etc. este gata a procura aceste broșuri franco, 
duse la casele onor, cetitoră.

Acâstă scriere este unică în totă literatura 
română, căci în adevără nu posedămă nici ună 
romană originală coprindândă peste 1000 de pa
gini din care, nici una nu este lipsită de interesă 
pentru ori ce cetitoră.

O variațiune bogată, precum nu oferă nici 
unulă din romanele traduse, apoi interesulă ce 
ni să excită pentru faptele istorice, preface lec-

tura, acestui romani! în o adevărată plăcere, în 
unu bogată isvorti nu numai de distracțiune ci 
și de instrucțiune.

Textulii romanului este însoțiți! de ilustra- 
țiuni, care și aceste sunt originale, compuse de 
unu artistă anume pentru acăstă scriere. Ea cu
prinde istoria României, începându cu fanariotulă 
Caragea, trecândă la revoluțiunea eterii, grecesc! 
și a lui Tudoră Vladimirescu, a cărui viăță, fapte 
și mdrte tragică sunt cu de amănuntulu descrise, 
atinge revoluțiunea dela 1848, tracteză pe largi! 
Domnia lui Cuza, dândi! unu tablou amenunțită 
despre acea epocă și încheia cu alegerea lui Ca- 
rolu de Hohenzollern.

Firulă, pe care să înșiră aceste tablouri is
torice, să compune din unu sujetu sensaționalu 
în tdtă puterea cuvântului. — Unu tată, pertjândă 
zestrea fiicei sale, într’o scenă, unde acâsta o re
clamă dela elă, își ese din fire și o lovesce de 
mdrte. Pentru a scăpa de pedepsa legii, o tâ-|

'reșce în grădină, unde îi taie capulu îngropân- 
du-lă, pentru a face să crâdă lumea, că cada- 
vrulă fără capă, este ală altei persdne. Cu t6te 
astea să vede silită a mărturisi faptuh! și este 
condamnată la muncă silnică. După câtva timpi! 
se descoperă că........dar cine voiesce a sci ce se
descoperă, citâscă romanulă, unde va găsi cu ce 
să-și ațîțe, ș’apoi cu ce să-și astâmpere curiosi- 
tatea.

Cine-și procură intregulil opu de-a-dreptulu dela 
tipografia editore plătindu-lU de-o dată înainte, se 
9)a profita de economisirea portului adică va avea 
s& trimdță numai câte 15 crucerî de broșură săi 
pentru 34 broșuri 5 fiorini.

Tipografia Alexi, BKAȘOVtJ.
T6te administrațiunile 4>arel01’ă românesc! suntă 

rugate a ne face ofertă pentru publicarea acestui anunță
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