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. Brașovft 15 Ianuariu st. v.
Care este resultatulu călătoriei ministrului- 

președinte Tisza la Viena ? — După informa- 
țiunile ce le avemă credemă că’lu putemă schița 
cu puține cuvinte : Stare escepțiunală în Croația 
cu mijlocele cele mai severe și luarea de none 
mesurl în Ungaria și Ardeală menite de a face 
se crescă nemulțumirea tuturoră claselorfi și a 
popbreloră, care și așa este multă mai mare 
decâtu se-o potă suporta pentru durată statulă, 
care nu dă locuitoriloră sei mai nimică în schim
bul u jertfeloră ce le pretinde mereu dela ei.

Domnulă Tisza a dovedită și de astadată, 
că prefera mai bine a fi acusată de oposițiă, 
a nu fi consecuentă și a ’și calcă princi- 
piele, decâtu se scape frenele guvernului din 
mână. Ceea ce s’a scrisă despre întențiunea 
lui de a demisiunâ n’aă fostă decâtă vorbe 
gole, menite de a’lă presentâ înaintea lumei ca 
pe unu omă neinteresată și lipsită de ori ce 
vanitate. în realitate înse d-lă Tisza numai la 
demisiune nu s’a gândită, ci a alergată la curte 
cu scopă ca se se asigure cu-o di mai înainte 
de aceea, că lui si numai lui i se va încre- 
dința și conducerea alegeriloră dietale viitore. 
Era timpulă supremă ca se întreprindă ceva 
spre a’și apera posițiunea, care era forte ame
nințată prin evenemintelc cele mai noue.

Tisza s’a dusă la Viena ca se pună îna
intea coronei cestiunea de încredere, bine sci- 
indă, că, decă va cedă în punctele de litigiu, 
nu va întîmpina dificultăți din acesta parte. Și 
d-lă Tisza a cedată de astădată tocmai așa 
cum a cedată în totc cestiunile capitale de con- 
fiictă, numai ca se potă reiuânc la putere. De 
vre-o demisiune nici vorbă.

Cestiunea în care a cedată a fostă aceea a 
legei pentru căsătoriile mixte între creștini și 
Evrei, lege care a fostă desaprobată de cleru 
și de magnații țerei. In privința acestei legi 
d-lu Tisza s’a oferită însuși, că o va lua josă 
dela ordinea dilei, după ce organele lui au de
clarată susu și tare, că guvernulă o va susține 
cu totă tăria. Șiretulu ministru-președinte s’a 
folosită și de acestă ocasiune spre a propune 
coronei în schimbă câteva proiecte de lege noue 
de acele alcătuite anume pentru a favorisa pla
nurile și a satisface trebuințele momentane ale 
guvernanțiloră.

Și după ce cu-o asemenea retragere rușinbsă 
d-lu Tisza a dobândită pe calea simplă a mer
sului regulată ală afacerilor?. statului aprobarea 
coronei pentru nonele sale proiecte, biroulă de 
pressă din Pesta trămite articuli la tbte foile ce 
stau în serviciulu guvernului, în cari declară cu 
emfasă, că „d-lu Tisza se bucură de încrederea 
deplină a coronei pentru acțiunile sale viitore.“

Ce încredere ? — Bine a (lisă cutare fbie 
oposițiunală din Pesta, că în casulă de față 
încrederea coronei privesce numai pe vlădicii și pe 
magnații, cari au votată contra d-lui Tisza, 
pentru că prin delăturarea proiectului pentru 
căsătoriile mixte s’a împlinită voința loră, ear 
nu aceea a d-lui Tisza.

„încă odată i-a succesă guvernului ungurescă 
— dice ună corespondentă ală organului vechi- 
loră dualiștî din Viena — de a lega victoria 
de causa lui, der nici în prima bucuriă nu pote 
omulu se se înveselescă asupra acestei isbendi, 
pe câtă timpă Croații ca și celelalte națiunali- 
tăți din Ungaria tragă din ce în ce mai multă 
nădejde și curagiu din curentulă politică în 
Austria și nu lasă se trecă nici o ocasiune spre 
a face tbte acele, ce le sunt iertate conaționa- 
liloră loră în Austria. “

încâtă pentru încuragiare memoratulă co
respondentă are dreptate ; se înșelă înse amară 
decă crede, că nemulțumirea dintre naționali
tățile, cari traiescă în statulă ungară, derivă 
dela mișcarea din Austria. Nu, acestă mișcare 
este independentă de ori și ce înfluință din 
afară, ea este urmarea naturală a apesărei și 
a prigoniriloră, de cari suferă poporele din țerile 
coronei s-lui Ștefană mai multă, decâtîî au su- 
ferită vreodată Cehii, Polonii și Românii din 
partea de dincolo a monarchiei.

Adeverulă este, că astădi nu mai merge cu 
sistemulă de guvernare alu d-lui Tisza și decă 
acesta ar mai nutri încă speranța, că o va 
duce la vr’ună sferșită bună cu politica s’a de 
anihilare, este de compătimită, nu persona lui, 
ci țera, care se sferșesce sub' povara nenoro- 
citeloră esperimente, la care este supusă de 16 
ani înebee.

Ultima escursiune a d-lui Tisza la Viena 
a salvată încă pe câtva timpă posițiunea cabi
netului actuală, der n’a întărit’o, ci din contră 
a slăbit’o. Cea mai mare dovadă pentru 
acesta este următorea împrejurare : Foile 
oficidse asigură, că între proiectele de lege 
așternute coronei spre aprobare prealabilă se 
află și unulă care dispune ca alegerile 
dietale se se facă deja în luna lui Maiu. Opi- 
niunea publică a judecată deja în acestă ces- 
tiune. Dlu Tisza, dice ea, se grăbesce cu alege
rile căci ’i e temă, că pănă la terminulă ordi
nară pentru alegeri lucrurile se potă încurca 
astfelă, încâtîî cabinetulă actuală se nu mai 
aibă șanse de reeșire.

Nu este der ună atestată de slăbiciune acestă 
grabă cu alegerile ? „Pești Naplb44 dice cu 
dreptă, că guvernulă se teme ca nu cumva aș- 
teptândă pană în Augustă se ’și capete și ună 
popă lângă patulă seu de pațientă.

Nu ne pote însuflâ așader nici o temere 
noua „victoriă44 a d-lui Tisza. Acesta, credemă, 
va fi cea din urmă, ce a reportat’o. D-lă Tisza 
pote se aibă multe speranțe vane, a nostră spe
ranță în isbenda causei drepte a popbreloră 
este înse așa de sigură, îneâtă nimică nu mai 
pote împiedeca realisarea ei.

Brașovii, 14 Ianuariu 1884.
Cu ocasiunea sâuteloru serbători și a anului 

nou amă primită mulțime de felicitări căldurbse 
dela amici de ai fbiei nbstre din tbte părțile. 
Debrece ne este peste putință de a respunde 
flăcăruia în particulară, adresămu pe acestă cale 
scumpiloru frați și amici, cari ’si-au adusă aminte 
de noi, mulțumirile nbstre cele mai fierbinți, 
dorindă din sufletă împreună cu denșii ca acestă 
ană se fiă mai mănosă în lucrarea nostră națio
nală si în resultatele ei.

O nespusă bucuriă ne-a causată împrejurarea, 
că în anulă acesta, mai multă ca de altădată, 
amă primită scrisori de felicitare și de încura
giare dela mai mulți bărbați meritați, betrâni 
luptători pentru drepturile și cultura poporului 
română. Nimică nu ne pote mulțumi mai multă 
decâtă acea convicțiune, că este strînsă și tare 
legătura amiciției între betrâni și tineri, între 
cei ce au luptată cu onore și cei ce voră ave 
de încă de aici încolo se lupte, ca nesce fii 
adeverați ai poporului, pentru binele națională.

Betrâniloră noștri luptători le urămă se’și 
vedă dorințele câtă mai curendă împlinite.

Redacțiunea.

Cronica evenemintelorîi politice.
Scimă că între fracțiunile maiorității camerei 

deputațiloră din Viena era certă despre aceea, că 
bre se se respingă propunerea deputatului W urm- 
b r a n d pentru decretarea limbei statului prin 
primirea trecerei simple la ordinea dilei, peste 
acea propunere, seu printr’o trecere la ordinea 
dilei motivată: O parte mare din deputății cle
ricali germani au pledată pentru modalitatea 
din urmă și așa comitetul u e s e c u t i v u 
ală dreptei (autonomiste) a primită cu unanimi
tate următorea ordine de di motivată :

„Considerândă, că Raichsratulă nu este com
petentă de a ficsa o lege de limbă pentru dife
ritele țerî; considerândă că întrebuințarea 1 i m- 
b e i germane ca mijlocu de a se înțelege 
asupra a f a c e r i 1 o r ă comune nu este com
bătută din nici o parte și este recunoscută de 
bună voie din tbte părțile, precum și avendă 
în vedere necesitatea limbei germane din punc
tul? de vedere ală unității, camera trece la 
ordinea dilei peste propunerea lui Wurmbrand.44 
— Tbte cluburile dreptei autonomiste au decisă 
de a vota pentru acbstă propunere, care va fi 
presentată camerei de cornițele Ilohenwart.

Diarulă „Germania44, care este în legături 
cu Vaticanulă, susține din noă, că împăratul? 
Francisca I o s i f ă declara într’o scrisbre, 
ce a adresat’o Pape i, că nu va face nimică 
ce ară pute displace Papei și că va fi tot-dea- 
una ună fiu credincioșii ală bisericei. Maiestatea 
S’a mai adause, că nu mimai elă, der nici prin
cipele imperială ală Austriei nu va visitâ vr’o- 
(lată Curtea italiană la Roma.

Betrânulă generală K 1 a p k a se află în 
Bucurescl. „L’Independance Roumaine44 e 
informată, că densulă ară fi însărcinată de guver
nulă seu a sonda guvernulă romană în privința 
unirei liniei Maros-Vâsârhely și Tulgheșu, pro
iectată de guvernulă ungurii, cu rețeua română 
de ’drumă de feră. Se mai dice, că generalulă 
Klapka ară mai fi însărcinată și cu o misiune 
diplomatică.

Se vorbesce despre trimiterea la Buze ă 
a unei anchete militare, ca se cerceteze, care 
a fostă atitudinea diferiteloră trupe, cari au fostă 
chemate în acelă orașă pentru restabilirea ordi- 
nei cândă cu ridicarea contra taxelor? și îm
prumutului.

Seim?, că în dilele de 7, 8 și 9 Ianuariu 
a fostă întrunită c o n g r e s u 1 ă e c o n ornic ă

A -

la las 1. Intre cei Invitați a fostă si consulul? 
austro-ungar? cav. de S c h 1 i c k. Elă a luată 
parte la o ședință. S’a întemplat? că la aceeași 
ședință se fie mai mulți străini, mai alesă Jidovi, 
și membrii adunați în mimării de vre-o sută, ve- 
dendu-i, au începută se strige în gura mare : 
„se iesă afară din sală străinii! nu ne trebue 
spioni!44 Consululă cav. de Schlick, care se află, 
în loje, a luată acesta asupră-și și s’a depărtată 
îndată. Ca totdeuna inimicii Româniloră au fă
cută și din acestă. cvenementă capitală politică 
și au telegrafată versiunea cea mai nefavorabilă 
pe lafoiledin străinătate. Chiară „Neue fr. Presse44 
se vede îndemnată a face urmatbrea observare :

„Moldovenii suntă fără îndoielă^ „Ies enfants 
terribles44 ai regatului României. încă n’a tre
cută anulă de cândă a țînută senatorulă Gră- 
diștenă toastulă acela faimosă dela Iași cu oca
siunea desvelirei statuei lui Ștefană celui Mare 
și care a dată ansă la reclamațiunî diplomatice 
și etă că eră vină Moldovenii c’ună casă nou, 
ofensândă Austria în persona consulului austriacîi 
din Iași, cavaleru de Schlick. Acestă casă re
gretabilii va dâ Austriei din nou pricină de a 
face reclamațiunî diplomatice.44



După rectificarea ce a publicat’o „Românulfi“ 
asupra incidentului de mai susu, elfi nu va mai 
provoca nici unu feliu de reclamațiune, căci 
nimeni n’a voită se dea afară pe consululu aus
triacă din sala congresului. Lucrului fusese reu 
înțeleșii: unii din membrii congresului se plân
seseră de presența a câtorva străini (înțelegendu 
mai cu semă Evreimea) si consululu luase acesta 
pentru sine. Inse apoi înțelegendu, că comisese 
o erore, a făcută o visită președintelui congre
sului, spre a arătâ, că n’a voită se țină sema de 
rdua interpretare, ce s’a dată eșirii d-sale 
din sală.

Conflictulă dintre Portă și dintre p a t r i- 
a r c h a t u 1 u ecumenică din Constantinopole 
încă nu s’a aplanată. Edliem și Assim-pașa în
demnă mereu pe Sultană se se arate față de 
privilegiile bisericei anatolice mai conciliantă și 
mai cruțătoră, eră ceilalți miniștri îlă îndemnă 
s6 nu se abată dela politica întreprinsă. In Ges
tiunea acesta importantă cu patriarchulu a adre
sată adunarea generală creștină din Creta urmă- 
torea telegramă: „Poporațiunea creștină din 
Creta semte cea mai mare durere pentru prigo
nirea nedreptă a bisericii și a națiunii grecescl 
și noi ne arătămu durerea cea mai mare pentru 
acestă persecuțiune, din causa căreia a urmată 
dimisiunea patriarchulul, pe care noi îliî recu- 
ndscemă ca capulă neînfrântă ală bisericii și ca 
ap6rătoriulă drepturilor!! bisericescl și naționale. 
Suntemă siguri, că acestă biserică, care este si
gură de ajutorul ă națiunii, și va aperâ dreptu
rile sale cu cea mai mare resoluțiune/

Din acestă declarațiune precum și din totă 
procederea clerului grecescă fanariotă se vede 
limpede, că pe Greci nu’i dâre atâtă pentru prive- 
legiile patriarchale, câtă pentru domnia, ce au 
avut’o ei asupra altoră poporfi din Orientă în 
basa privelegiiloră și anume asupra Românii or u, 
Bulgariloră și Albanesiloră.

Din Petersburg se scrie diarului „So- 
leil“ din Paris următor ele : „Ve spuneamă, 
că ranirea lui Alesandru III și omorîrea șefului 
cohortei sfinte, produsese asupra opiniunii pu
blice impressiunea cea mai rea. Sgomotele ce 
se respândescă se privescfl ca greșite, der ele 
producă mare spaimă. Imperătesa e mai cu 
sâma impresionată, si mesuri estraordinare s’au 
luată pentru protegiarea vieței tineriloră marl- 
duci ce se crede forte amenințată. In fiăcare 
momentă se respândesce sgomotulă, că cutare seu 
cutare personă a curții a fostă victima unei cer
cări de omora. Aceste sgomote sunt false, o 
repetă, der ele împrăștie in paiață grijă și bă
nuială. D. Tolstoi, mai spăimentată decâtă toți 
colegii săi, a îndoită garda s’a personală și 
spune tuturoră, că nihiliștii au otărîtă mortea s’a. 
Faptulă nu e cu neputință, ba chiară îlă credu 
fârte probabilă. După tote aparențele, se pote 
aștepta o nouă catastrofă cu atâtă mai durerosă 
cu câtă va fi fără scopă și folosă. Nihiliștii n’au 
nici unu sorții de a ajunge la putere (cine scie?) 
măcaru pentru o 6ră. Der în fiacare anii gropa 
se adencesce, apăsările urmeză apăsărilor!! și 
ună șiră imensă de esecuțiuni și măceluri pare 
a se desena pe orizontulfi vâcului ală duoe- 
decilea. Până atunci, arestările de suspecți se 
înmulțescă, și nuoe convoiurl de deportați sunt 
îndreptate spre depărtatele regiuni ale Siberiei 
orientale și ale insulei Sakhalin (la nordul!! 
Japoniei).

Revistă diaristică.
Vorbindu despre programa „Viitorului “ unu 

Ardeleană scrie în „România Liberă11 între 
altele :

„Șe voră împlini în curertdu o mie de ani 
de cândă Românii și Maghiarii trăiescu împre
ună pe aceași bucată de pământ!!, der nu ne 
aducemfi aminte că vre-odată ei se fi fostă amici. 
Le-amu dată, ce-i dreptfi, Maghiariloră mulți 
omeni eminențl, amă (lată cândă a fostă patria 
în pericol!!, pe cei mai mari eroi ai Ungariei 
și amu creată cea mal strălicită epocă în isto
ria patriei nostre ; der nu putemă uita, că Vla- 
dislau, fiulă lui Ioană Corvină și fratele lui 
Mateiă Corvină, a cădutu sub barda călăului, 
și că a cădutu anume, pentru că era „olâh 
fatyu“, bastardă română, precum elicea Gara. 
Amici n’amu fostă der nici chiară atunci, cându 
o primejdie comună ne amenința, și ei aiî urîtfi 

chiară și pe aceia dintre noi, cari s’au lăpedată 
de nemulfi loră spre a pute servi causei comune. 
Nu cunoscemă în istoria Ungariei ună singură 
casă, în care Maghiarii se fi primită serviciile, 
în folosulă patriei dela ună Română, fără ca se 
fi cerută mai înainte dela elfi se-și renege ori
ginea sa, se se lapede de nemulă seu.“

„De aceea nu este pentru noi locu în isto
ria Ungariei: toți Românii, cari au lucrată pen
tru patria lorii chiară prin acestă lucrare a loră 
au încetată a mai ti Români și-aii fostă în ade- 
verfi codă de toporă din punctulă de vedere 
românescă, căci ori și ce succesă ală Maghia- 
riloru, a fostă o calamitate pentru Români. 
Șepte sute de ani Românii răspândiți prin țevile 
supuse coronei sfântului Ștefană au fostă cu de
săvârșire anihilați, șepte sute de ani Maghiarii 
au trăită din seulă nostru.

O istoriă n’au Românii de cată din diua, în 
care puterea Hahsburgiloru s’a stabilită în Ar- 
delă. Avendă, în lupta loră cu nobilimea ma
ghiară și cu poporulu maghiară în genere, tre
buință, de noi, Habsburgii și-au dată tote silin
țele să favoriseze desvoltarea nostră. Eramă 
pentru dânșii ună isvoră de putere de exploatată 
contra Maghiariloră, și interesulă loru era, ca 
acestă isvoră să se îmbogățescă. Astfelil în luptă 
cu nobilimea maghiară ei ni-au creată o preo
țime mai multă ori mai puțină independentă, au 
înființată cele d’ântâi scâle românesc!, ni-au 
dată dreptulfi de liberă migrațiune, ni-au creată 
o postțiă sigură în granițe, au trămisă pe cei 
d’antăi tineri români la scolele superiore din 
Roma și Viena, ne-au împroprietărită, ni-au asi
gurată, prin diploma din Octombre 1860, o po- 
sițiă bună în viață politică și au cerută la 1866 
să ni se garanteze autonomia bișericescă și usulfi 
limbei în viața publică.

„De câte ori însă Habsburgii au fostă strîm- 
torați, noi amu rămasa la discrețiunea Maghia- 
rilonî: Episcopală Klein more în exiliî și Gri- 
gorie Maiorii e trimisă la Muncaci, cândă îm- 
perătâsa Maria Teresia are, în resboiuliî cu 
Frederică cela Mare, trebuință de ajutorată Ma
ghiariloră, der Iosifu II simțindu-se tare, ridica 
er pe Români, și murindă în o situația grea, 
îi lăsa er se cadă. In timpulu lui Napoleonii, 
Românii orthodocși rămână fără de episcopă și 
abia după stabilirea păcii se trămitu eră tineri 
români în străinătate. “

„Despre timpulă presentu nu vomă mai 
vorbi; ne este tuturora viu în memoria. Se 
ne reamintimă numai doue lucruri: la 1848 
ună Română, Ioană Dragoșii a fostă spânzu
rată de cătră Români, pentru că le propusese 
împăcarea cu Maghiarii. Er la 1866, după 
ce Habsburgii fuseseră înfrânțl în lupta cu 
casa de Ilohenzollern, Șaguna le dice Români
loră vorba cea mare: Fiere possem, sed 
j u vare n o n ! Nu mai c pentru Români 
mântuire în Ungaria, cându curtea din Viena 
e biruită și nu mai pote se-i sprijinescă!“

„Acesta o simtă toți Românii, și din acestă 
simțimentu isvorăsce politica loră tradițională. 
Foile maghiare numesefi acâstă politică, o poli
tică de nimicire reciprocă; nu! ea este o poli
tică de echilibru. Nici noi, nici curtea din 
Viena, nu voimfi nimicirea poporului maghiară, 
combatemu numai omnipotența lui, voimă numai 
se trăiescă. din seulu său proprii!, er nu din 
alfi nostru. “

„E der nouă politica, la care voră sâ ne 
impingă eminenții omeni politici, cari au înfi
ințată noulu diară „Viitorul“ consistă după a 
loră părere, în deosebire de trecută, în o co
mună lucrare cu Maghiarii. Asta o voră toți 
Românii însâ condițiile cari sunt”?

„Programa celoră dela „Viitorul11 vorbesce 
de ,,nisce margini, peste cari nu p o t ă 
trece p r e t e n s i un i 1 e Româniloră 
f ă r ă d e a j i g n i î n t e r e s ele pa t r i e i 
comun e.“ Ceremfi sâ ne spuie : „cari suntă 
marginile, peste carinupotă trece 
pretensiunile Maghiarilor!!, fără de 
a j i g n i interesele patrie i.“

,,Nu noi suntemă cei pretențioși. Ungaria a 
fostă totdeuna și este și după actuala ei orga- 
nisațiune, de i u r e, unu stată poliglotă, ună 
stătu ungurescă, er nu umilă maghiară : să se 
recunoscă acesta de f act o, să ni se garan
teze condițiile de desvoltare națională, și sun
temă cei mai buni amici ai Maghiariloră. — 

Der puțină ni-au dată Maghiarii la 1866, și 
nici acestă puțină nu ne-a foloșită uimi cu, ga
ranțiile promise din partea Maghiariloră n’au 
nici o valore. Și nu are nici unu dreptfi la 
abnegația nostră o țeră, în care nu nc putemti 
desvoltâ, o țeră, în care muncim!!, pentru ca 
se producemu pentru alții mijlocele, cu cari se 
fimii noi înși-ne slăbiți, armele, cu cari se firnu 
noi însi-ne loviți. “

» •

„După tote semnele, acum se lucreză pentru 
restabilirea echilibrului, căci astfelfi Maghiarii 
n’ar căutâ amicia nostră cu atâta stăruință. Au 
căutat’o la 1848, au căutat’o în timpulu abso
lutismului, au prețuit’o la 1867, der n’au țînutu 
de locu sema de noi pe timpulu, cându se 
credeau pe deplină stabiliți la putere ; prieteni 
numai cându se află în strimtorare. Der toc
mai de aceea e tristă lucru, că găsescă între 
noi omeni, ce propagă spiritul!! de împăcare 
tocmai acum, cându trebue se fimu cu toții 
uniți în o hotărire națională practică, se le pu
temă fi de ajutoră celoră ce voiescă a restabili 
echiltbrulă firescu în patria n6stră.“

„Națiunea11 scrie următorele :
„Nu discutămu care din aceste douâ curente arii 

fi fosta mai folositorii, observămu însâ, că în politică 
împrejurările reale sunt unu factoru deter
minantă, ceea ce astă-dl p6te fi buna și folositorii, 
mâne pbte fi desastrosu. Pdte că la 1869 râu a făcută 
majoritatea representanțilora români, întruniți în con
ferința națională dela Miercurea, că s’a pronunțată 
pentru politica resistenței pasive. Faptulu însâ este 
că dela 1869 înedee Maghiarii,, cu câtil se obicinuiau 
mai multă cu hegemonia în stată, cu atâttt deveniau 
mai îndrăzneți. încetulă cu încetulu au creată o 
mulțime de legi, una mai asupritbre de câtă alta, și 
ast-felă au făcută imposibilă ori-ce apropiere între 
Români și Maghiari. în conferințele naționale ce au 
urmată activiștii, cari cu dreptă cuventă erau unu 
elementu fârte moderată și cari mai credeau încă, 
posibilă o împăcare între Români și Maghiari, au 
ajunsa în fine a recunosce, că între aceste duoâ ele
mente esistă ună zidă despărțitoră, pe care numai îm
prejurări estraordinare l’ară pute înlătura. “

„De aceea la 1881, în marea conferință națională, 
dela Sibiiă, toți representanții aleși ai poporului ro
mână, în fața estremului esclusivismu maghiară, liotă- 
rîră a fi solidari și-a lucră pe târemulă resistenței 
pasive. De atunci înedee t6te organele de publicitate 
române au începută o campaniă înverșunată contra 
tendințeloră cutropitbre ale elementului maghiară. Și 
de cânda Românii au *luatu o atitudine solidară, ener
gică și hotărîtă, sferele politice maghiare au începută 
a fi mai neliniștite si a urmări cu o întreită atențiune7 1 1

ori-ce mișcare națională română.“
„Acâsta eră starea reală a lucruriloră în timpulă 

din Urmă, cândă deo-dată diarele maghiare vină si ne 
anunță, că intre Români s’a formată ună nou partidă, 
care este hotărită sâ lupte pentru propagarea ideei 
de stată maghiară și pentru împăcarea Româniloră că 
Maghiarii. Acestă partidă, cu începerea anului nou, 
s’a și afișată în publicitate prin noulă diară „Viitorul“, 
ală cărui programă este atâtă de îngăduitoră față cu 
politica șovinistă maghiară, încâtă Românii spre a 
pute primi ună asemenea programa ară trebui sâ uite 
că ei sunt ună poporă deosebita de cela maghiara si 
că atmosfera politică ce le-au creată Maghiarii este 
Insuportabilă/

„Fără sâ fimă câtă de puțină preocupați, noi re- 
gretămă aparițiunea unui șliara româna în asemenea 
condițiunl tocmai în împrejurările actuale. Nu ne pu
temu esplicâ, ce a putută îndemnă pe unii fruntași ro
mani sâ voiescă a sparge solidaritatea Româniloră, 
tocmai atunci, cândă ea e pe cale de a dă rbde. Ore- 
carl promisiuni din partea guvernului ? Der’ câte de 
acestea n’au avută Românii ocasiunea sâ audă ? Pro
misiunile Maghiariloră s’au deochiată cu totulă. Ro
mâniloră le trebuescă fapte și de aceea fruntașii ro
mâni n’ar fi trebuită sâ se grabdscă mai inaînte de 
a ave dovedi positive de bună-voință din partea Ma
ghiariloră. Acestă reservă ar fi trebuita sâ și-o îm- 
pună cu atâtă mai multă cu câtă situațiunea politică 
începe a deveni mai favorabilă pentru Români. Ma
ghiarii astădl în ochii Europei au încetată de a mai 
fi nisce luptători sinceri pentru drepturile popâreloră. 
Cine nu scie, câta sunt de discreditați Maghiarii în 
opiniunea publică din Germania ? Cine nu scie, că 
curentulă federalistă în Austria devine tota mai puter
nică si că mersulă politică din Austria nu pote râ
mând fâră nici o înrîurire în Ungaria ? Și apoi miș
carea Croațiloru și aversiunea tuturoră naționalități- 
loră nemaghiare ore nu însemneză nimică ?u

„Nici unu momentă n’a putută fi mai inoportună 



pentru inaugurarea unei politice „moderate", care îu 
realitate se traduce cu capitularea înaintea elementu
lui maghiarii. După ce Românii au resistata atâta 
timpii, luptânda pentru drepturile loru naționale, 
nu le este permisii se renunțe la luptă tocmai 
aciiniu cânda viitorula începe a le zîmbi. Din 
potrivă, tocmai acum se cere dela ei să se pună cu 
toții umăru la umâra și sC lupte cu totă energia spre 
a resturna ună sistemă, care pănă acum n’a produsă 
de câtă vrajbă între elementulu dominantă și națio
nalitățile reduse la rolula de Paria. Credemu că Ro
mânii de peste munți nu voră părăsi calea ce au 
urmată pănă acum și că în curendă însuși inițiatorii 
politicei conciliante se voru convinge că a mai încerca 
o împăcare cu Maghiarii însemneză a perde vremea."

Invfcțămentulu poporalii în Bucovina în 
anulfi școlară 1882/3.

Dintre țerile austro-ungare Bucovina este 
pote aceea, de care se vorbesce mai puținii și 
totuși multe se petrecu și în acesta mică țeri- 
șora, ce merită a fi urmărite cu atențiune mai 
cu seină din partea Româniloru. Bucovina este 
o țeră română. Cu atâtu mai întristătorii decă 
elementulu română bucovineană a datu așa de 
multă înderăptă. Situațiunea Românilor ti buco
vineni s’a mai îmbunătățită ce e drepții în anii 
din urmă deorece cabinetulă Taaffe ține mai 
multu contă de trebuințele popâreloră din impe
riu, der multe mai sunt de îndreptată și de 
făcută încă pentru ca să se redice și se se în- 
tărescă din nou Românulă în Bucovina. Instruc
țiunea arată mai bine starea unui poporiî și decă 
vomu vede din tabloidă învețămentului în Bu
covina, ce’lu publicămu mai josu-, pe basa date- 
lorii autentice, că Românii au numai 53 de 
scole poporale curată române ear Rutenii 74, 
vomă înțelege câtă de multă trebue se lucreze 
si se se trudescă în viitoră frații noștri bucovi- 
nenl spre a scăpa neamulă nostru din Bucovina 
de pericululu amenințătorii al ii desnaționalisării. 
Eata tabloulă memorată :

I. Numârulu si starea scblelortt.
a) ș c 6 1 e civile. în Cernăuți funcționdză o 

scblă superidră de fete cu trei clase. La acestă scblă 
predau lecțiunile profesori gimnasiall și este organi- 
sată după scdlele civile de fete. în anulă scolasticii 
1882/3 au fostă cercetată acbstă scolă de 196 șco
lărite.

b) 8 c 6 1 e poporale triviale. în anulă 
1882/3 au foștii 211 scble și anume: de câte o clasă 
173, dp 2 clase 14, de 3 clase 4, de 4 clase 18, de 
câte 6 clase 2. — Nici o scdlă publică nu s’a închisa, 
din contră 10 scble cu câte o clasă s’au deschisă, 
învâțămentulu în tbte scdlele a durată anulu întregu, 
la 35 de scble în munți numai o jumătate di la 91 
de scdle s’au țînută prelegeri cu o parte de școlari în
ainte de prându și cu cealaltă parte după prândă. 
La unele scble s’au făcută trei patru grupe așa, că 
fiecare grupă căpăta Instrucțiune de trei ori pe săptă
mână. în privința limbei de Instrucțiune erau 17 scble 
cu limbă germană, cu limba română, 53, cu limba ru- 
tenă 74, cu limba română și germană 14, cu limba 
rutână. și germană 4, cu limbă rutână și germană 2, 
cu iimba română și ruteni 12, cu limba română, ru
teni si germană 7, cu limba română, ruteni, polonă 
și germană 15, cu limba rutenă, polonă și germană 
10, cu limba maghiară 3. — Copii obligați să mergi 
la scdlă au fostă 48,504 si dintre aceștia au cerce
tată scbla 20,030.

învățători cu testimoniu de calificațiune au fosta 
aplicați 215 cu testimoniu de maturitate 40, fără testi
moniu 2, învățătbre cu testimoniu de calificațiune 44, 
cu testimoniu de maturitate 11. Mai erau aplicați 2 
candidați de probă și 28 de candidate de probă. La 
scblele private erau 33 de învățători diplomați și 2 
învățătorese, apoi cu testimoniu de maturitate 1 învă- 
țătoriu, 3 învățătorese, 3 candidați de probă și 1 can
didată de probă. Peste tota numărula îndividilora 
esaminațl face 372. în Cernăuți este o preparandia 
cu unu cursă pregătitora și cu o scblă de mustră 
primară de 4 clase. Apoi se mai află o preparandiv 
pentru învățătbre cu o scolă elementară de mustră de 
4 clase și cu o scblă frebeliană.

La acestă înstituta funcționară 1 Directoră, 10 
profesori, 2 catichețl, 5 adiuncțl. La scolă de mustră 
10 învățători și învățătbre, 4 sub-învețătorl și sub-în- 
vățătore. Elevi au fostă Ia finea anului 94, anulă I, 
24 anulă II, 16 anulă III 18, anulu IV 15. în cursula 
preparativa 17. La scblă pentru fete au fosta 91 și 
anume în anulu 1 46 în anula III 45.

Spesele pentru învățămentulu poporalu.
a) Recerințe pentru spesele curente din (ondula 

scolastică provincială : pentru salare 85,592 fl. 40 cr., 
în care sumă sunt computate și venitele din moșiile 
dotațiuni; pentru adause la salarie 2900 fl. adausa 
pentru anii de servițiu 2875 fl. pentru bani de cuar- 
tiru 836 fl., pentru paușale 2276, contribuțiunl la cas- 
sele scolastice locale 164 fl. 49 cr.

b) Recerințe pentru penșiunl și subvențiunl: peutru 
învățători 2412 fl., pentru văduvele învățătoriloră 
1172 fl., pentru contribuțiunilc de educațiune 196 fl., 
pentru mile 38 fl. Acoperirea acestoru sume precumu 
și a sumei de 8200 fl. ce să dă pentru conferințe, 
pentru bibllotece, pentrn remunerațiunl: 1. din dota- 
țiunea de 50,000 fl. din fondulă religionară gr. or.,
2. din subvențiunele comunale și din moșii, cari con
curgă la fondulă scolastica provincială cu 41,277 fl. 
11 cr., 3. din subvențiunea dela stata de 4416 fl., 
4. din venitele, ce încurgă dela tacsele pentru moș
teniri cu 1900 fl.

c) Recerința pentru preparandia c. r. (scolă nor
mală) 22,000 fl., care sumă s’a plătită din visteria 
statului.
' d) Recerință pentru preparandia c. r. pentru în

vățătorese 9200 fl. Orașula Cernăuți dă pentru scb- 
lele sale 32065 fl. pe lângă aceea mai plătescă co
munele la cassele locale scolastice 14,163 fl. 44 cr.

Autoritățile scolastice desvoltară o activitate des
tulă de viuă și prin concursulă lora se deschiseră 10 
scble nbuă și numerulă claseloră se înmulți cu 18. 
Scdlele s’ar înmulți în Bucovina din ce în ce mai 
multa, der’ o piedecă considerabilă face împrejurarea 
aceea tristă, că din partea Românilora nit se află în- 
dividl harnici, cari să ocupe posturile de învățătoră, 
de aceea dieta din Bucovina a creată 12 stipendii de 
câte 120 fl. pentru aceia, cari să se pregătescă pentru 
cariera de învățătoră, cari stipendii dela 1 Ianuariu 
1884 s’au sporită la 20. Mai încolo a . votată dieta 
remunerațiune și îmbunătățirea salarelora învâță- 
toriloru.

învățămentulă în Bucovina progresez» și va pro
gresa din ana în ană mai multa, căci ei îșl au dieta 
și autonomia lora.

Diverse.
(Din Făgărașu) se scrie cătră „Sieb. d. Tgbl.“: 

„La 21 1. c. a țînută comitetulă administrativă ala 
comitatului nostru prima s’a ședință în acesta ană. 
Președintele, prefectulă M. de Horvath, deschise șe
dința cu-o urare pentru activitatea comitetului în anulă 
acesta. Apoi veni la renda alegerea unui șîra de co- 
misiunl, precum: comissiunea disciplinară, comisiunea 
disciplinară, comisiunea pentru transgresiuni la ale
geri și pentru delicte, pentru afacerile orfanale, pentru 
revisiunea arestului, pentru apelațiunile în afaceri de 
dare, două comitete pentru afacerile silvanale. Din 
diferitele raporturi relevămă pe acela ală Inspecto
rului de scdle după care în a doua jumătate a anului 
trecuta s’au edificata trei edificii de scble : în Toha- J
nula-vechiă, Sâmbăta-de-josă de eătra stată, ear în 
Făgărașu de cătră comuna israelită. Afară de acăsta 
mai sunt în Făgărașă în înființare doue scdle nouă, 
elementară de Btată alăturea cu scdla civilă de stata 
de aici, cu scopulu principala spre a însuși scolari- 
loră de naționalitate maghiară, cari ara dori să cer
ceteze scdla civilă de stata, limba maghiară (limba 
statului) în mesura dorită; apoi o sedii de industria 
ungurfiscă pentru băeții, cari esă din scdla normală 
si se dedică industriei. Urcarea salarieloră unoriî în- 
vățătorl mai rău salarisațl dela scdla civila se așteptă 
dela ministerială cultelora.

Inspectorulă de dare raportdză despre una șira 
lungă de dări, ce sunt a se șterge, și de suplici pen
tru eliberarea de serviciulă militară. Surprindătoră e 
raportulă, că cu finea anului trecută (1883) restanțele 
de dare se urcă numai la suma de 11.868 fl., una re- 
sultata favorabila, pentru care inspectorului i se voteză 
mulțămită protocolară (Numai bieții țeranl voră fi sci- 
inda cum s’au incassatu restanțele. Rcd. „Gr. Tr." (Dă
rile prescrise se urcă la cifra de 245.0C0 fl. Propune
rea inspectorului de dare, ca să raporteze cu de amă- 
runtulă asupra rescripteloru ministrului de finance, se 
primesce. Inginerula-șefă raportezi despre starea dru- 
murilora și a podurilora. Intre Șercaia și Homorodă 
drumula s’a lărgită și ridicată, pe diferite drumuri s?au 
făcută poduri nouă. In Comăna s’a deschisă o stațiune 
poștală, și dela Decembre an. tr. comunică între Fă
gărașu și Homorodă o diligență.

Din raportulă referentului despre afacerile eco
nomice se vede lipsa de tauri în unele comune. 
Fiindu-că cultura viteloră este pentru poporațiune o 
eestiune vitală, pentru aceea trebue să se lucreze cu 

energiă ca să se delăture acestă rău. Raportulă fisi- 
cului dă despre starea sănătății înformațiunl favorabile 
și imbucurătdre. Epidemii nu graseză.

(Bală in Blașiu.) Dummecă în 10 Februariu st. n. 
se va dă în sala „Otelului națională" din Blat 1 ună1 . ’ bală filantropica în folosulă „fondului pentru ajutorarea 
studentilortt miserl în casă de morbă."

1

(Duelulu) d’intre Evreulu Dr. Rosenberg și con
tele Batyani, ce s’a întâmplată la finea lui Octobre an. 
tr. într’o pădurice de lângă Timișdra, din causă că 
Batyani s’a căsătorită cu miresa lui Rosenberg, o Evre
ică bogată din Budapesta Ilona Schossberg, a fostă 
judecată dilele aceste înaintea tribunalului din Timi- 
șdră. Rosenberg, care a omorltu pe Batyani în duelu 
cu ala treilea glonță, a fostă osândită la doi ani de 
închisdre. Atâtă condamnatulă câtă și procurorulă 
au Insinuată recursă.

(0 ciudată notiță) a făcută dilele acestea drumula 
dela Pesta la Viena. Se șlice, că la cela din urmă 
vota ala Camerei Magnațiloră asupra legii privitdre la 
căsătoria civilă dbmnele ungare au jucată ună mare 
rolă, și mulțl Magnați, cânda s’a făcută votula cu ape- 
lulu nominala, ara fi putută strigă : „Nu" — „așa a 
disa soția mea!" Der noula curenta jdcă ună rola nu 
numai în vieța casnică ci și în cea de carnevala, și 
într’ună articola de fonda ala unui diara maghiară 
fdrte seriosă amă citita că junele dbmne din familiele 
conservătdre nu voiescă a danța cu domnii din 
familiile liberale. Ce frum Bețe ! „Astădl, mare 
bală costumata ală conservatoriloră în palatulă princi
pelui s * «. ; fie-care va veni îmbrăcată ca în vecula 
de mijloci; liberalii nu sunt admiși." Și decă vr’unu 
dănțuitora cu sâmțeminte și idei moderne s’ar rătăci 
prin acele^saldne și s’ară încercă să se adreseze unei 
domnișdre spre a o invită la ună ceardașa, i se va 
răspunde: „Niciodată, domnule, eu dănțuiescă numai 
contra dlui Tisza!"

(Școlele din Europa) In lucrarea sa intitulată „S t a a- 
ten von Europa" d. dr. Bracheli a publicata o 
interesantă statistică în privința scoleloră din diferitele 
țâri europene. Extragemă din acea lucrare următorulă 
tablou, care indică numSrula scdleloru primare din fie
care țâră, etatea la care elevii începa a merge la 
scblă, și numărula loru la mia de locuitori; în aceste
cifre nu se cuprindă de câta scdlele, cari sunt sub
înspecțiunea guvernelortt:

Etatea Elevi la
cloviloru iScMe Elevi 1CCXJ loc.

Germania 6,4 57,000 700.100,000 157
Elveția 6,16 4,799 454,011 157
Suedia 7,14 9,549 667,844 146
Norvegia 7,14 6,617 255,998 135
Olanda 6,12 3,880 544.615 134
Francia 6,13 73,764 4.949,591 133
Belgia 6,13 5,729 687,749 126
Anglia — 28,784 3.302,578 123
Danemarca 7.14 2,940 231,935 123
Austro-Ungaria — 33,580 413,967 109
Spania 6,13 29,828 1.769,602 106
Rumelia orient — 867 54,415 74
Italia 6,12 48,530 2.057,977 73
Finlanda 7,14 1,493 151,892 73
Bulgaria — 1,432
Grecia 5,12 1,605 89,673 50
Portugalia 7,15 . 3,510 198,131 46
Rusia 6,14 35,000 1.000,000 23
România 6,13 2,730 111,897 22
Serbia 6,12 660 38,579 22

Tabloulă următorii îndică numfirulă institutoriloră
în unele din principalele țâri:

Numerulti 
profesorilorii

NumSrulu elevilorli 
pentru fie-care pro’f.

Francia 199,870 41,2
Austro-Ungaria 76,199 52,9
Prusia 59,917 '72,4
Italia 48,530 42,4
Spania 30,0 0 55,6
Olanda 14,174 38,4
Belgia 11,808 58,2
Elveția1 9,813 46,3

(Frică, nu glumă.) Din părțile bihorene istorisesce 
ârecine următdrea pățaniă: Se scie câtu de plăcută 
este lupiloră muntele Șamlou, și că călătorii. în acele 
ținuturi adesea dau față cu dânșii. în diua de 2 Ian. 
avânda trebl într’o comună din acelă ținuta, ama ple
cată pe josă învâlita în bundă și înarmată c’una re- 
volveră. Cândă înserase binișortt m’am întorsa spre 
casă. Abia făcusem 300 pași la câmpă, cânda audii 
în dârâtulu meu neaua (omâtulu) pârăindă. întorcândă- 
mi privirea îndârâtă vddu o figură de animală cu 
patru picidre grăbindă cătră mine. Asta e lupă, îmi 
disei eu. M6 învfiluii îndată în bundă și m6 culcai 
în nea așteptânda cu resignațiune urmările. Lupulă 
m6 ajunge, începe a mirosi bunda. Sudori de mdrte 
m6 apucară, nici pentru lumea întreagă nu ași fi data 
semnă de viață. Lupulă se sătura de mirosii, der o 
amară de mine! în. loeă să-și continue calea mai de-



parte, elfi se culcă peste mine, aședându-și capulu 
său pe alu meu, în locfi de perină. Sângele începu 
a mi se închega în vine. N’audiam nimicii, nu vedeam 
nimicii. Acesta teribilă situatiune dură, câte-va mo- 
mente; după aceea lupulu se ridică și pleca dela 
mine. Ridică nițelu capulă. Lupulu e totă lângă 
mine. Frica mea se potențase. Lupulu se depărteză 
erăși dela mine. Acum îmi vine în minte, că am 
revolverulu încărcată în buzunaru, îlu scotă, îlă prindă 
și încordă cocoșulă și acum, încuregiatu, scotă capulă 
de sub bundă, vădă pe inimiculă meu la o distanță 
de câti-va pași. Tragă, inimiculu meu începe a se tăvăli 
înaintea picioreloră mele, după aceea remâne întinsă, 
tară mișcare. Aprindă unu chibritu, ca să îlu vădă. 
In mâna stângă țină lemnușulă ardătoră, care-mi lumi- 
neză, în drepta revolverulă. Ce să vădii ? Inimiculu 
meu nu era lupă, ci fidelulă meu câne, care venise 
în urma mea se me asocieze și să mă scutescă. Săr- 
manulă câne, pentru credința și îngrijirea s’a — si-a 
perdută viața. („Luminat.")

Bibliografia.
Au apărută următorele volume publicate de Aca

demia Română și se află de vendare la librăria So- 
cecă & Co.:

1. Operele Principelui Demetriu Cantemirii.
Tom. VI. : Istoria leroglifică (Operă originală ine

dită, scrisă în limba românescă la 1704). — Compen- 
diolum universae logicae institutionis. — Enconium in 
J. B. Van-Helmont et virtutem physices universalis 
doctrinae eius. — Cu mai multe facsimile și stampe 
lucrate de Cantemiră, unele și altele intercalate în 
textă. P r e t u 1 ă 10 lei.

Tom. VIL : Vita Coustantini Cantemyrii cogno- 
mento senis Moldoviae Principia. Collectanea orien- 
talia. Publicate după manuscrisele din bibloteca mu- 
seului asiatică din St.-Petersburg. P r e t u 1 ă 2 lei.

2. Pravila bisericescă numită cea mică tipărită 
ântâiu la 1640, în mănăstirea Govora; publicată acuma 
în transcripțiune cu litere latine. Prețulă 2 lei.

Cătră toți locuitorii Austriei și Ungariei.
Anunciu urgentul

Din causa împărțirei casei JOHANN CAR0LU KUNZSCHMIDT vcchiăde 121 ani, între moș
tenitori, aceștia au luată decesiunea a vinde totă marfa numai pentru prețulă, ce costă materia brută, așn- 
der mai pe de geba, numai spre a pute goli localitățile :

Se mai află marfa următore:
4500 cămăși de dame din șifonl engl. fină și broderia verit. elvețiană, lucru de artă, bucata, 

fl. 1.50; duzina, fl. 16.50. — 500 bucăți corsete de nopte aceeași cualitate forte lungă și de-a-lungulă 
cu broderii elvețiane, eleganta adiustate, ceea de gustă pentru dame, bucata fl. 1.50; duzina’fl. 16.50. Din 
pichetă (barchent) bucata fl. 1.60. — 3600 fuste de dame de olandă cenușia cu șiretă de mătase elve
țiană cusute, bucata fl, 1.40, duz. fl. 15.50. Aceleași din cretonă roșu bucata fl. 1.50, duz. fl. 16.50 din 
filță bucata fl. 1.75. Aceleași din barchent fină bogată garnisite și cu colțuri fl. 1.75 buc. Aceleași din 
postavă fină și greu brodată cu lână fină colorată, jură împrejură cu plisse, cu volane și colțuri bucata 
fl. 2.50. — 250 duz. pantaloni de dame din barchent finu, bogată garnis. parechia fl. 1.25, duz. fl. 14.—
— 3560 cămăși bărbătesc! din șifonulă celă mai fină englez, pieptă cuadruplu, simple seu brodate de 
diferite mărimi, bucata fl. 1.50 du. fl. 16.50. — 1500 duz. garnituri de masă de damastu cu desenuri de 
flori o pânzătură și 12 serviete numai fl. 2.85, Indispensabile și de minune eftine. — 2000 
bucăți șaluri mari de dame, seu mărămă) din mătase fină berlinesă, cu ceprazurl lungi, în 
culorile cele mai alese moderne: șoticu turcescă, venătă, albă negru, cafeniu s. a. bucata fl. 1.20; duz. 
fl. 12.50 — 2000 bucăți prosope turcesc! cu borduri roșii și ceprazurl forte frumosc duz. fl. 3.75. -- 
400 pleduri forte mari'și grose, din postavulă celă mai bună țesute mostre eleg. engl. ca: cafenii, cenți, 
șii, cu eprazuri, cari pleduri în urma mărimei și lungimei loră colosale potu fi folosite ca îmbrăcămiilte- 
îa drumu, ca plapome, șaluri și și după 20 ani Re întrebuințare se potă face din ele dube garderobe 
elegante și prin cari se păstreză pardesiurile, mantalele de ploie, paltonele. I cualitate mai înainte 15 fl., 
acuma numai fl. 5.85. II cualitate mai înainte fl. 12. acum numai fl. 4.85 bucata. — 300 bucăți pânză 
de casă completă 30 de coțl, celă mai bunu fabricată pentru casă, bucata fl. 5.50. (Prețuirile bumbacului 
se urcă rapidă, pânza va costa în curendă îndoită atâtu, de aceea să se grăbescă fie-care a comanda.)
— 320 duz. batiste de mătase din mătase de Lyon grea în tote culorile fiecare bucăți în altă culore. 
Aceste batiste se potu întrebuința și ca legături de gâtă, duzina numai fl, 3.50. — 350’ buc. garnituri 
de gobelinu, doue plăpăml fine și o pănzătură cu ciucuri de catifea în culori minănatu esecutate garni
tura costă, adecă tote 3 bucățile, numai fl. 7.50. — 5000 duz. lepedee (ciarșafurl) din pânză tare și fină, 
câtă de mari bucata fl. 1.35 duz. fl. 15.

Fiecare, care cumpără celă pușinu de 15 fl. deodata primesce ca remunerațiune, adecă' gratis 
ună cesornică elvețiauă din bronză aur. frantusescu — plastică cu lantă lungă cu garanțiă pe 2 ani, că 
va âmbla bine.

Comandele în bani gata (prin mandată post, seu și cu rembursă) sunt a sc adresa la
Erbschafts-Verwaltung Babinovicz, WIEN, II., Seliiffamtsgasse Nr. 20.

Catastrofa teribila în Casamicciola.

Nou abonamentu la

„Gazeta Transilvaniei."
Cu l-a Ianuariu st. v. 1884 sa începută ună nou 

abonamentu, la care învitămu pe onorații abonați, 
amici și sprijinitori ai foiei nostre, rugăndu-i ca se 
bincvoiescă a si-lu reînoi de cu vreme pentru ca (lia- 
rulă să li se potă espeda promptă și fără întrerupere.

Domnii noui abonați, si cari n’au achi- 
tatii costulu abonamentului sunt rugați a 
ne trimite banii seu directă prin man
dată poștală, seu prin Domnii, la cari au 
subscrisă abonamentulă.

Prețulă abonamentului, ce se pbte tramite mai 
ușoră prin mandate poștale, este :

pentru Austro-Ungaria cu posta : pe trei luni 
2 fl. 50 cr., pe șese luni 5 fl.; pe ană 10 fi.

pentru România și alte țări esterne: pe trei luni 
7 franci, pe șese luni 14 franci, pe ană 28 franci.

Scrisorile sunt a se adresa la Redactiunea 
„Gazetei Transilvaniei*1 în Brașovă.

Norocii bună !!!
ZT u. m el i 2 fL. 60 cr. 

pentru domni :
20 bucăți chipuri comice picante.
.10 fotografii anatomice.

1 buc. aparată electr, ce se aprinde de sine.
20 cărticele de hărtiă de țigarete fină.

1 mașină de împlutn țigaretele.
1 lorgnetă mică la ceasernică, cu microscopu pi

cantă !
1 privire în ceriă, glumă colossală, numai pentru 

domni.
1 losă alfi. loteriei pentru săraci din Viena, cu care 

se potă căștigâ 6000 fl.
Tote la olaltă numai fi. 2.60.

Se pofti căpeta cu rembursă seu trămițendu- 
se înainte prețulu dela casa de comisiuni

B. MULLER.
WIEN I. F 1 eis clima r k t Nr. 1.

în 28 Iuliu fabricantul^ de ceasornice Demus din Chaux de Fonds a fostă îngropată sub ruine 
pe insula Ischia și a murită acolo de 41 de ani. Cu tote cercetările curatorului seu Gia-

como Bullati în Neapole, nu s’au putută află nici rude, nici alțl moștenitori, de aceea averea a întratu în 
mânile statului. Ună transportă de 2463 bucâțl de cesornice helvețiane veritabile și giuvaere, care au 
fostă destinate pentru Orientă și transportate via Viena, au trebuită să fie reținută de cătră speditorulă 
d-lă Francisca Revauxfils în 7 Augustă, și predată la subscrisa casă de comisione pentru cesornice și 
giuvaerurl, în 15 Octobre a. c. cu acea provocare, ca numai spesele de frachtă și vamă să iesă, a d e c ă 
in ai pe de g e b a, să se p6tă vinde. Tote cesornicelc sunt repasate și bine regulate și gravarea 
capacuriloru și fasonarea giuvaerelor^ a costată atâta, câtă se cere acuma pentru tote.

350 bucâțl cesornice de buzunaru (cylindre) cu căpacurl în aură doublc fini francesîi, seu 
căpacuri de nikelă bine argintuită, fină gravată și guiloșatu, împreună cu lanță bine aurită fason de aură, 
pe minută repasatu. Tote laolalta numai 4 fl. 95 cr. tote acestea din argintă verit. 13 1. dela ofic. c. r. 
de punțare probată și bine aurită, numai 6 fl. 60 cr. Totu acelea (cilindre) cesornice din aură verit. 
de 14 Kar. probată de cătră ofic.. de punțare c. r. mai ’nainte 45 fl. și acuma numai cu prețulu de 17 fl. 
250 bucâți cesornice (ancre) cu căpacurl din aură double fină seu căpacurl bine argintuite de nikel, 
fină gravate și ghiloșate, cu 15 rubine verit. cu aparată „precision" și cu lanță pre frumosă, bine repasată 
numai 7 fl. Totu acelea (ancre) din argintă verit. 13 1. dela oficiidă c. r. de punțare probate si bine aurite 
numai 11 fl. 50 cr. — 200 bucâțl cesornice remontoir de Washington din ’nikel, bine argintuită seu 
aură doubfo, fără cheia de trasă, cu arătători melianicl, sticlă lată, cu emailă, si cu secundariu bine regu
lată pe secundă, cu aparată precision, celă mai bună cesornică de pe lume, ’ prețulă împreună cu lanță 
frumosă numai fl. 8.50 cr. — 180 bucâțl Cesornice de argintii (remontoir) din argintă greu, și verit. 
13 dela oficiulă c. r. de punțare probată, fără cheiă de trasă, cu mechanismă bună la arătători, sticlă lată, 
emailă și sccundaria, pe ininită regulată, celă mai bună cesornică pe lume. Prețulă de mai nainte 25 11. 
acuma numai cu 13 fl. 50 cr.

Garanțiă pe 5 ani, că va âmblă bine.
217 bucăți de inele de aurii verit., cu b r i 1 i a n t u r I imitate în t6te mărimile, aură verit.

de 6 car. dela oficiulă de punțare c. r. probată, în etuiu frumosă de catifea, pentru o bucată numai fl. 3.75.
— 184 păreclii cercei de brilantu seu butoni îmbrăcat! în aură verit. de 6 car. dela oficiulă de pun
țare c. r. probată cu brilanturl frumoși și în etuiu de catifea numai fl. 3.75. — 222 păreclii cercei de
auru verit. prob, de ofic. de p. c. r. de 6 carate cu corale fine, cu etuiă cu, totă numai fl. 1.50. — 164 
medalione din aură frânt. duble cu brilante artificiale numai fl. 2 50’ — 150 bucăți ace de peptu și 
de cravate din aură verit. de 6 car. probate cu minunte brilianturl imitate, cu etuiulă bucata fl. 1.80. — 
250 bucăți nasturi de șmisete din auru verit. 6 car. prob, cu briliante prea frunfose imitate bucata 
fl. 1.80 Tote sculele au ună lustru de diamantă strălucită și unu focu ca și cându ar fi veritabile.

Comande prin postă seu telegrafii, cari se efectueză numai cu rembursă seu pentru bani gata 
tramișl, sunt a se adresa la

Schweizer Uhreu- und Goldwaaren-Comissionshaus.
WIEN, Leopoldstâdt, Schiffamtsgasse 20.

Zs-zxx'be-olx si G-avora.
Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu

in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi uteza Nr. 17.
Falonu seu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. Tote 
feliurile de steguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu,

potiruri, Pietolilebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de altaru, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cârti de Evangelia 
etc. etc.

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se vom schimba cu altele. 16—30

Editară: lacobii Mureșianu. Redactară responsabilă : Dr. Aurel Mureșianu.
Tipografia: Ioană Gott și fiift Henricu.


