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ANULU XLVII.

Sâmbătă 28 Iulie (9 Augustu)

Brașovu în 27 Iulie (8 Augusttl).
De unu șiru de ani încdce mai în fie-care 

anii ne anunță firulu telegrafică, pe timpulu ace
sta întâlnirea împăraților^. Austro-Ungariei și a 
Germaniei. Totdăuna acâata veste e acompaniată 
de coralii oficioșiloru noștri, cari cântă imnuri de 
bucuriă serbându acestu evenemântu ca o nouă 
garanțiă pentru pacea monarchiei și a Europei.

Și în anulu acesta betrânulu împeratii Wil- 
belm a visitatu și a îmbrățișată pe împăratulă 
Franciscă Iosifă la Ișl. Insâ întâlnirea de eri 
a celoru doi împărați, deși nu mai era ceva nou, 
a fostă urmărită c’ună interesă multă mai viu 
de lumea politică și diplomatică și s a putută 
observă, că mai alesă în unele cercuri din mo- 
narchia ndstră ea a deșteptată unele îngrijiri, cari 
până acuma nu esistau.

Interesarea a trebuită să crâscă într’unu mo- 
mentă, când constelațiunea politică, după nereu
șita conferență egiptdnă, pare a fi în ajună de a 
se schimbă; ea îngrijirile sunt întemeiate în lipsa 
de ori-ce informațiune asupra scopului negoțiări- 
loră dela Ișl, pentru cari au fostă anume chiă- 
mați acolo ministrulă nostru de esterne și mi- 
nistrulă președinte ungurescă.

Ce caută d-lă Tisza la Ișl? Cestiunea acâsta 
o vedemă multă ventilată. Mai tăte foile ma
ghiare sunt de părere, că la întrevederea de-eri, 
a împărațiloru a trebuită să se tracteze și de-o 
cestiune, care privesce directă Ungaria, căci la 
din contră nu ar fi fostă reclamată presența mi- 
nistrului-președinte ungurescă.

„Privimă cu îngrijire spre Ișl — (jice Pești 
Naplo — Acolo se pregătesce ceva, căci au fostă 
chiămați și miniștrii: Kalnoky și Tisza Kalman. 
De sigură că la ceea ce se prepară este de lipsă 
și învoirea parlamenteloră monarchiei ndstre. De 
pildă anecsiunea Bosniei. Său p6te vr’ună trac
tată internațională polițienescă pentru urmărirea 
nihiliștiloră, socialiștiloră, irredentiștiloră, anar- 
chiștiloră și altoră secte revoluționare. “

„Ori dâră altceva se pregătesce ?“
„Intâlnirei împârațiloră la Ișl a premersă 

conferență archiducelui Albrecht cu ambasado- 
rulă rusescă și germană și cu ministrulă de es
terne. După aceea în totă graba a călătorită 
cornițele Kalnoky la Ișl și a raportată Maiestății 
Sale despre decursul u. conferenței. In urma a- 
căsta o fostă cliiemată și Tisza la Ișl. Se pare 
că politica sântei alianțe vrea să reînvie. Alianța 
germână drăși a degenerata în alianță rusescă și 
miniștrii suntă citați dinaintea împerațiloră, pen
tru ca se fie însărcinați cu esecutarea hotăriri- 
lora loră! “

„Peste puțină va eșf iepurile din tufă și vomă 
sci atunci, ce au promisă miniștrii. De altă dată 
amu salutată cu bucuriă întâlnirea ca semnă ală 
prelungirei păcei și ală prieteniei cu Germania, 
dâr acum împărații negoțiăză și acăsta este peri- 
culosă pentru pace.“

Așa, se esprimă organulă oposițiunei mo
derate. Celelalte cjiare combinăză earăși în fe- 
liulă loră, dâr tâte esprimă temeri și îndoeli 
față de cele ce se petrecă. Unele găsescă, că 
înainte de plecarea lui Tisza nu s’a țînută con
siliu de miniștri în Peșta și deducă de aici, că 
trebue că să fierbe ceva în secretă, ca atunci 
când a fostă vorbă de ocuparea Bosniei. Numai 
fiarele guvernamentale redică pe stăpânulă loră 
până în ală șâptelea ceriu și voră să descrie 
lucrulă astfeliu ca și când fără Tisza nu s’ar 
mai pută face nimica. Refrenulă corului servilă 

este: Patria maghiară pdte fi /liniștită, căci și 
Tisza a fostă de față. . . .

Nu scimă, (j.eu, <Ucă v» fi așa de ușoră a 
liniști popdrele din imperiu cu asemeni osanale 
oficidse. Popdrele, sunt pățite și nu mai credă 
așa ușoră. Pentru ele din tdte eventualitățile 
e sigură numai aceea, ce-o accentuăză fdrte 
nemerită „Egyetârtăs“ că adecă la Ișl nu s’a trac
tată despre modulă cum se.se micșdreze dările 
cele apăsătdre, ci mai curândă ne putemă așteptă 
că se voră spori.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans.<)

Ișl, 8 Augustă. — M. Sa a adusă eri pe 
împăratulă germană la prâncjulă ce s’a dată la 
2 ore. După ce s’au despărțită de regina, mo- 
narchii s’au dusă la gară. împăratulă germană 
a plecată la 3 Va 6re. Monarchii s’au sărutată 
și s’au îmbrățișată de repețite ori.

Versailles, 8 Angustă. — Propunerea lui 
Mirrianis, de a se amână congresulă până la 25 
Octomvre, a fostă respinsă. Desbaterea generală 
a începută.

Roma, 8 Augustă. — In noptea de 7 Au
gustă au fostă la Roma, Frascati și Albano două 
cutremure cu detunături înăbușite. Pagube nu 
s’au ivită nicăiri. Alaltaeri au fostă în Pancio- 
lieri și Varignano câte ună mortă de coleră. In 
lazaretulă din -Varignano a murită ună marinară 
de coleră.

Touloil, 8 Augustă. — De alaltaeri dimi- 
năță au fostă în Toulon 5 și în Marsilia 6 morți 
de coleră. Câteva cașuri isolate s’au ivită și în 
diferite localități din sudă.

Viena, 7 Augustă. — Ucigașulu și anar- 
chistulă Stellmayer, după ce sentința de mărte 
s’a cofirmată de tâte instanțele, va fi esecutată 
mâne diminăță.

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

CRONICA piLEI.
Mâne, Sâmbătă, în 9 Augustă, capela orășenâscă 

va cântă, de va fi vreme frumăsă, în ,Schutzenhaus.« 
După cererea publicului se va cântă și potpouri-ulă .Că
lătoria prin Europa.«

*
Comitetulă instituită pentru primirea Maiestății Sale 

la A radă a hotărîtă modulă, în care să se facă primi
rea. Se voră construi trei arcuri de triumfă și săra ce
tatea va fi iluminată. Piața principală va fi iluminată 
în două locuri de câte ună sore electrică. împăratulă 
va visitâ și institutele publice.

*
La manevrele de pe câmpulă Marchei voră luă 

parte corpulă ală 5-lea și ală 10-lea. Celă dintâiu con
stă din 40 batalione, 31/* companii, 32 escadrone, 16 
baterii și stă sub comanda baronului de Cat hy; ală 
doilea constă din 43 batalione, P/i companii, 32 esca- 
drbne, 18 baterii și e pusă sub comanda baronului de 
Stubenrauch.

*
Studenții năsăudeni dela șcălele mai înalte voră 

aranjâ la 18 Augustă st. n. ună .Bălă academică*  
în sala hotelului »Rahova< din Năsăudă. Venitulă e 
destinată crearei unui fondă pentru studenții acade
mici săraci. Ofertele mărinimâse se voră cuitâ pe cale 
Ziaristică.

*
După informările unui (fiară din Budapesta, minis- 

tru-președinte Tisza ar fi fostă directă invitată de M.
S. împăratulă să mârgă la Ișl, ca să fie de față Ia întâlnirea 
împărațilorft. Din partea curții i s’ar fi rânduită și nisce 
odăi în hotelulă »Post< de acolo. Mercur! ministru-pre- 
ședinte a sosită la Ișl.

*
In Sumeg s’au distrusă — de cine nu se scie — 

porțile unui cimitiră ovreescă și trei petri de pe mor
minte. »Pester Lloyd» numesce întâmplarea acâsta unui 
atentată împotriva cimitirului ovreescă!

*
Primarulă orașului Koniggraetz ar fi primită — după 

cum se telegrafeză din Praga — dela comanda corpului 
ală 4-lea de armată, ună decretă, prin care împăratulă 
ar concede părăsirea fortăreței și dărîmarea parțială a 
șanțurffbră. Koniggrătzulă nu mai este de lipsă să trâcă 
de punctă întărită ală împărăției.

*
In călătoria sa la Belgradă, M. S. regele Carolă 

va fi însoțită de generalulă Fălcoianu.
*

Patriarchulă Angelici a fostă primită de părechia re
gală din Belgradă în modă strălucită. In grădina de 
iarnă a noului castelă regală s’a dată ună prânfiă, la 
care Patriarchulă ședu de-a drâpta regelui. Regele Mi- 
lană ridică ună toastă, în care salută pe înaltulă ospe 
bisericescă ca pe succesorulă aceloră patriarchl, cari în 
(filele cele mai triste ale poporului sârbescă, sub scutulă 
și bunăvoința nobilului domnitoră ală casei habsburgice, 
au luminată poporulă sârbescă și au așezată biserica or
todoxă pe o basă tare.

*
«Carpații*  din Craiova scriu: Secerișulă aprăpe ter

minală urmeză cu activitate prin t6te părțile. In genere, 
recolta e forte satislăcătore, atâtă în privința cantitativă 
câtă și calitativă. Porumbulă continuă a fi pre fru- 
mosă, în genere și promite cea mai frumdsă recoltă. O 
singură plâie însă totă se mai necesiteză, și apoi totulă 
va fi asigurată. *

Qiarulă »Ecoulă Severinului*  (fice, că s’a pri
mită nnă ordină la prefectură, ca să înființeze ună ser
viciu de inspecțiă călătoriloră ce vină din susulă Dunării; 
în lipsa unui locală specială, prefectura a cerută la mi- 
nisteră să-i dea cantorulă liniei feratei în apropiere 
de debarcaderă, seu serviciulă inspecții să se facă pe 
bordulă unui șlepă cum a fostă și altă dată.

*
Același (fiară află, că comisiunea de delimitare a 

fruntarieloră între România și Austro-Ungaria, la plaiulă 
Vulcană, între Mehedinți și Gorjă, a întâmpinată reclama- 
țiune din partea moșneniloră Costenl susținută de ună 
hrisovă din timpulă iui Mateiă Basarabă, prin care do- 
vedescă, că trei munți ce suntă astădi cotropiți de Un
guri, aparțină României. Delegații Unguri au propusă pace 
înapoindă României doi munți, eră unulă se aparțină 
Ungariei. Comisiunea română a protestată fiicândă, că 
nu va ceda nici ună degetă din teritorulă României. Co 
misiunea a plecată spre Vârciorova, unde se pretinde, că 
sunt călcări mai mari din partea Ungariei.

• *
.Farulă Costanței*  desmintescirea, că Musul

manii ar fi emigrândă din Dobrogea, speriațl fiindă de con
centrarea recruțiloră. Emigrarea Toru se face acum în 
mai mică măsură, decâtă ori când. Se p6te chiar fiice, 
că a încetată cu totulă. *

,0pinca< scrie: Eri a apărută o enciclică a P. S. 
Mitropolitului Calinică, prin care laudă guvernulă română 
și învită pe credincioși la supunere orbescă cătră dânsulă.

*
»Trelegrafulă« scrie: Pentru ocuparea a cinci burse 

la scola normală superioră din Bucuresci, șl anume: patru 
în secțiunea de litere și una în secțiunea sciințeloră ma
tematice, se publică concursă pe fiiua de 25 Septembre 
1885; concursurile se voră ține în localulă Universității 
din Bucuresci de cătră consiliile profesorale ale facultă- 
țiloră respective, cari voră fixă și condițiunile.

*
M. S. regele României va primi săptămâna viitâre 

visita A. S. Ducelui de Nassau, unchiului M. S. reginei.
*

Bozo PetrovicI, președintele senatului muntenegrână 
și socrulă principelui Nichița, se află în Constantino- 
pole și e ospe ală Sultanului. Se crede, că misiunea lui 
privesce politica Austriei față de Muntenegru.

*
Intre ConStantinopolă și Varna s’a începută servi- 



ciulii poștei turceșcl. Se împlinesce de vaporulă Dolma- 
Bakce. *

Marele duce Constantinii NicolaevicI a plecată din 
Viena la Bayreuth, după ce a petrecută in capitală câteva 
dile incognito, precum și venise.

*

Argumentulă de căpeteniă, pentru care gu- 
vernulă actuală belegică voesce a restabili relațiunile 
diplomatice cu vaticanulă este, că suveranulă papă cu- 
nOsce Belgia și instituțiunile ei, că a dovedită simpatiă 
față de ea la tdtă ocasiunea și că sfaturile lui au avută 
totdâuna cele mai fericite urmări pentru ea.

*
Mișcările partidului liberală din Belgia împotriva 

legei nouă clericale despre scoli, iau dimensiuni totă mai 
mari. In Bruxela se va țină acji ună meetingă pentru 
formularea unei resoluțiuni, ce se va presentâ in corpore 
camerei și regelui. In Antwerpen poporulă a făcută o- 
vațiuni consiliului orășenescă, ce chiar se adunase pentru 
a redactâ ună protestă împotriva numitei legi.

*
Peste câteva dile, generalulă germană Stocknaar va 

celebră nunta de diamantă cu soția sa, care este în ver
stă de optă-decl de ani. Nu este multă vreme de cândă 
elă însuși a celebrată a nouătjecea aniversară a nasce- 
rei sale. *

Cuartirulă generală ală statului-majoră germană, 
pentru manevrele corpului 7 și 8 va fi la Dusseldorf, unde 
se voră adunâ și oficerii străini. Mareșalulă de Molke, 
care a pregătită planulă manevreloră, va conduce în per- 
s6nă execuțiunea lui, asistată fundă de Ioc. generală con
tele de Waldersee.

*
Lordulă Northbrook împreună cu Baring voră merge 

în decursulă lunei lui Augustă în Egiptă, să stu
dieze starea lucruriloră și să vedă, ce sfaturi suntă cu 
cale a se dâ guvernului și ce păsuri să se mai între
prindă. *

In urma declarațiunei guvernului chinesă, că se în- 
voesce a dâ milidne franci în locă de 40 mii. câtă 
ceru Franța, trimisulă acesteia, Patenotre, a întreruptă 
tratările cu China. Guvernulă Franciei a amerințată că 
va căutâ satisfacțiune cu armele și de nu se va întâmplă 
vre-o schimbare din partea Chinei, flota admirarului 
Courbet va trebui să intre în acțiune.*

f
Congresulă anti-filoxerică ce trebuiâ să se întru- 

născă în curăndă la Turin, s’a amânată pentru ună fimpă 
nehotărîtă, din causa carantineloră.

ÎNFRĂȚIRE croato-slavă in viena.
In cele din urmă Croații totă s’au gândită altfelă 

și s’au decisă a visitâ pe frații Cehi. 170 de CroațI din 
Agram au plecată la Praga, să visiteze teatrulă națio
nală boemă. Alaltaerî au petrecută în Viena. >Slo- 
venska beseda« a anrangiată o serbare în onOrea 
loră. La gara de sudă, unde se așteptă sosirea loră, 
diminâța reuniunile de cântări slave au eșită să întâm
pine pa frații loră Croați cu musică și cu cuvântări; 
dâr din întâmplare Croații sosiseră deja cu o oră mai 
nainte. Insă sera s’a arangiată ună banchetă la otelulă 
>Stadt Wien« în onOrea Croațiloră. Tote reuniuuile slave 
din Viena, mulți studenți boemi, poloni și ruși, represen- 
tanții clerului rusescă, laolaltă cam vr’o 300 inși s’au 
adunată, ca să-i felicite. Croații numai târdiu au sosită, 
căci in corpore erau la operă. Dintre AgramienI erâ de 
față profesorulă dela universitate Ianicek, redactorii foi- 
loră naționale croate și câți-va studenți eliminați dela 
universitatea din Agram. Deputății croați de
monstrative au lipsită, erau adecă supărați de primirea 
bună ce li s’a făcută Unguriloră în Praga.

Serbarea s’a ‘începută cu cântarea unui cântecă 
populară slavă. După aceea președintele reuniunei de 
cântări slave din Viena, Dr. Lenoch, a bineventată pe 
Croați, rostindă puține cuvinte în limba boemă. După 
elă a vorbită președintele unei reuniuni polone în limba 
polonă. A intonată curagiulă Boemiloră, 4ic®ndă că 
aceștia ca ună zidă de apărare s’au pusă stavilă, contra nă- 
vălirei Germaniloră, și a accentuată, că ceilalți Slavi trebuie 
să spriginâscă pe Cehi în acâstă luptă (Aprobări). »Pentru 
aceea noi Slavii trebue să fimă una« (Aprobări). Ca să 
ajungemă scopulă comună, tâte semințiile slave trebue 
să se alieze, și nu le este ertată niciodată, să 
facă alianță cu o națiune, care de secuii în
tregi s’a arătată vrășmașă Slaviloră (Aprobări 
sgomotOse). In numele Croațiloră Rebeg, unulă dintre 
studenții eliminați dela Universitatea din Agram. a 
mulțămilă pentru cordiala primire în limba croată, 
adăugândă, că Croații sunt conduși de o sinceră și cu
rată iubire cătră boemi, cari cu deosebire acuma mari 
merite și-au câștigată în privința națională în interesulă 
causei comune. >Visita nOstră la Praga,« 4'se este 
de o importanță cu deosebire acum, când Croații încă 

luptă o mure luptă națională, în care mulți nobili fii ai 
națiunei au căzută deja. Dar dâcă Croații s’au putută 
apără și au scăpată de Tătari, credă, că și în acestă 
luptă vomă reeși învingători (Aplause neîntrerupte). In 
sfîrșită redactorulă HarambașicI plină de însuflețire amin- 
tesce vechia poveste slavă despre Svatopluk și fii săi, 
întonândă, că Slavii numai prin unire potă deveni tari, 
și atunci ală loră este viitorulă (Aprobări).

Ideea panslavă desă și cu tăriă se accentuă în 
întregă decursulă serbărei.

EVREII ÎN ROMÂNIA.

Worms, președintele societății anglo-israelite, 
întrebă într’o ședință a parlamentului engleză, 
dâcă legea votată în România contra comerciului 
ambulantă nu este o violare a articolului 44 din 
tratatulă de la Berlin? Lordulă Fitzmaurice răs
punse, că i se pare îndoiosă acăsta. Ocupân- 
du-se și „Națiunea44 de întrebarea lui Worips, 
scrie :

»Fără a atribui acestui incidență o însemnătate 
Ore-care, elă ne arată, cu tote acestea, că alianța israe- 
lită nu înceteză d’a privi România ca o țară ce este 
menită a fi esploatată de fii lui Israilă. Dar cea ce pare 
mai straniu în intervenirea d-lui Worms, este ca ună 
membru ală parlamentului engleză să nu scie a face 
osebire între cestiunile internaționale și cestiunile, care 
privescă ordinea interiâră a unui Stată neatârnată. Ne 
mirămă cum d. Worms a fostă atâtă de tare impresio
nată de o lege, care nu face nici o osebire între străini 
și Români și prin care se stabi esce numai o măsură 
prolectâre a comerciului stabilă contra comercianțiloră 
ambulanți, pe când n’a crezută de cuviință să ridice vo
cea contra antisemitismului, ce se manifestă cu atâta 
sălbătăcime în țări chiar multă mai înainte de câtă noi 
în civilisațiune. In Rusia încă și în Ungaria nu trece o 
lună fără ca telegrafulă să nu aducă șcirea, că au avută 
locă nouă manifestațiunl antisemitice, turburări seriOse, 
prădăciuni și măceluri.'

„Națiunea44 arată apoi persecuțiunile, ce 
au să sufere Evreii în alte țări, arată că în Ro
mânia s’au datu chiar și drepturi politice israe- 
lițiloră, „de ce nu crede, că trebue să se căiască44, 
arată nedreptatea lui Worms față de România și 
apoi dice:

România va rămână o țâră ospitalieră precum a 
fostă totdâuna. Nu vomă face antisemitismă contre isra- 
elițiloră ce locuescă pe pământulă românescă, dar nici 
vomă permite cuiva, alianței israelite mai cu deosebire, 
d’a se amestecă în afacerile ndstre interiore.

n
------o------

DIVORTIULU ÎN FRANCIA.
> >

După legea cea nouă publicată în »Journal Officiel« 
se permite acum în Erancia și catoliciloră divorțulă. Des- 
părțiții potă după ună timpă anumită — afară de unele 
escepțiunl — să pășâscă la a doua căsătoriă. Aceia 
însă, cari și după a doua căsătoriă s’au despărțită for
mală, nu se potă căsători a treia Oră. Spre a nu face 
presiune asupra consciinței celoră ce țină încă strînsă 
la indisolvabilitatea căsătoriei, pe lângă divorță se susține 
și separațiunea de corpă. După trei ani în urma unei 
simple investigațiunl judecătorescl, separațiunea devine di
vorță definitivă și astfelă ambeloră părți litigante li se 
dă dreptulă de a se căsătorii de nou. Legea are valdre 
și pentru cei ce s’au despărțită înainte cu trei său și cu 
mai mulți ani. Ca motive de divorță se recunoscă: 
adulteriulă, infamia (prin condamnarea la o pedâpsă des- 
onorătore), brutalități, maltratări și răniri grele. învoirea 
reciprocă de a se divorța e eschisă, totă asemenea nu 
este pribegirea seu alienațiunea unuia dintre soți motivă 
de divorță. Publicarea de notițe despre procesele divor- 
țiale e oprită. îndată ce sentința are valOre de dreptă, 
actorulă trebue să presinte o copiă de pe ia primăriei, 
la care s’a fostă încheiată căsătoria*)  și să se Introducă 
divorțulă în cărțile ei. Dâcă nu se împlinesce acăslă 
formalitate în decursă de două luni, sentința îșl perde 
dreptulă, căsătoria rămâne validă și disolvarea ei se 
pote face numai pe basa altoră motive nouă. Soția des
părțită trebue să-și ia iarăși numele, care l’a avută 
ca fată.

*) In Francia esistă, preeum scimO, căsătoria civilă.

»Journal des Debats» anunță, că după cele mai si
gure informațiunl, în urma publicării legii nouă, vre-o 
3000 de separațiunl de corpă s’au transformată în di
vorțuri definitive.

CORESPONDINȚĂ PARTICULARĂ A ,GAZET. TRANS.<

Cernăuți, 27 Iulie 1884.
In corespondența ce v’am trimis’o cu data de 24 

Iulie, v’am făcută o scurtă dare de sâmă despre cele 
două ședințe ale dietei Bucovinei.

Acum îmi permită a vă comunică din vorbă în 

vorbă partea cea mai interesantă din discursulă d-lui 
căpitană ală țării A. Vasilco. După ce a vorbită despre 
diferitele reforme, cu care se va ocupă dieta, continuă 
astfelă:

»Dâcă în desbaterile acestei diete se voră ivi dife- 
rințe de opiniunl între membri său între fracțiuni, — 
și e bine chiar să se ivâscă așa ceva, căci prin acăsta 
se produce o emulațiune de a lucră cum e mai bine, — 
în totă casulă sunt sigură, că membrii acestei diete, cu 
tOtă divergința de păreri, voră avă în vedere numai bi
nele țării. In acestă raportă, precum și în privința apă
rării autonomiei și independinții provinciale a Bucovinei 
vomă fi toți totdâuna uniți. (Bravo! Bravo!).

Totă așa de uniți vomă fi, domniloră, în nisuința 
de a ne feri în desbaterile acestei diete de acele lupte 
naționale, cari se ivescă în alte camere. (Bravo! Apro
bări). Noi n’amă avută astfelă de lupte și de sigură se 
potă evită și pe viitoră, dâcă fiecare din noi va avă îna
intea ochiloră devisa: , dreptă egală pentru toți.*  (Bravo! 
Bravo 1)

Acum, domniloră, după ce am atinsă cestiunea na
țională, îmi veți permite mie ca Română, ca adl când 
prin Prâ înalta Grațiă sunt chemată a luă președința die
tei, să-mi esprimă vederile mele personale asupra cestiu- 
nii naționale în Bucovina.

In Bucovina trăescă împreună trei naționalități 
egală îndreptățite, ale căroră limbi sunt valabile în țâră; 
acestea sunt naționalitățile germană, rutână și română. 
Cari sunt așa dară aspirațiunile ndstre naționale? Noi 
Românii ne silimă, în sfera ideii de stată austriacă, la 
care ținemă neclintită și cu lOfă lealitatea, să desvol- 
tămă naționalitatea nostră pe acele base, ce ni sunt ga
rantate prin legile fundamentale ale statului, și de sigură 
ne-amă atrage disprețuia generală și l’amă și merită de
plină, dâcă noi amă renunță de bună voiă la drepturile 
ce ni se cuvină după lege.

Cu aceste cuvinte — și credeți-ml, fără gânduri 
ascunse — am precisată întregă programulă nostru na
țională, și numai desfigurări tendențidse ne-ar pute atri
bui alte intențiunl. Acesta-i ună programă, care nu 
vatămă drepturile celorlalți și nici nu va fi în stare ci
neva să ne dovedâscă, că noi amă fi încercată măcar să 
vătămămă drepturile recunoscute prin lege ale vre-unei 
naționalități, care trăesce în Bucovina.

De drepturi egale ca noi se bucură și compatrioții 
noștri ruteni, li stimămă din adânculă inimei, căci acela, 
care în adevără îșl iubesce poporulă său, nu pâte și nu-i 
e permisă să întindă mâna sa spre a scurtă drepturile 
unei alte naționalități, dâcă nu vrea, ca o asemenea ne
dreptate să se facă vreo-dată și poporului său.

Totu atâtă de puțină amă pută consimți, să se a- 
tingă și drepturile, garantate prin legile fundamentale ale 
statului, ale Germaniloră din țâra ndstră. Limba ger
mană e limba Prâ înaltei nostre dinastii, ea e singura 
legătură dintre popdrele monarchiei austriace, și prin ur
mare limba de faptă a statului. Ea e limba unei na
țiuni culte și desvoltate, și e necondiționată necesară să 
o cunoscă complectă fiecare Austriacă. Și ore s’ar pută 
să fimă noi atâtă de șoviniștl, ba așă pute tjice, atâtă 
de neînțelepț.1, încâtă să respingemă acâstă limbă său să 
vătămămă drepturile Germaniloră din Bucovina!

Nu, domniloră; totă atâtă de puțină vremă să lo- 
vimă în drepturile loră pe Germani, ca și pe Ruteni. Res- 
pecte-ne compatrioții noștri germani și ruteni drepturile 
nostre, și desigură noi nimică nu vomă întreprinde ce 
ar pute turbură relațiunile nostre cătră dânșii.

Scusați-mă, domniloră, pentru acestă escursiune ce 
am făcut-o pe tărâmulă națională. POte că unora din 
d-vâstră li s’a părută acăsta de prisosă. Eu însă am 
pornită din adevărata convingere, că vorbele mele, cari 
—■ o potă spune pe față — sunt și ecoulă connaționa- 
liloră mei (strigăte: Forte adevărată!) au fostă esprimate 
tocmai la timpă, pentru ca să vărsă lumină asupra as- 
pirațiuniloră nostre naționale, despre cari au pătrunsă 
în publicitate păreri rătăcite.

Ce s’a Iucratu în dietă, după terminarea 
discursului, v’amu arătată în corespondența tre
cută. Vă vomu țină în curentu de t6te lucră
rile importante ale dietei ndstre. Cerna.

------o------
PROGRAMĂ

pentru festivitățile arangiate cu ocasiunea adunerei 
generale a Asociațiunei pentru literatura română și 
cultura poporului română din Transilvania, întrunite îu 

Or ăștia Ia 16—19 Augustă 1884 st. n.

16 Augusta.
I. Primirea comitetului centrală din Sibiiu. 2. Con

venire amicală în pavilonulă de pe promenada orășănâsca, 
eventuală în sala dela otelulă Națională la 7 Ore sâra.

17 Augusta.
3. Servițiu divină celebrată în bisericele române 

de ambele confesiuni la 8 Ore a. m. 4. Ședința adu- 
nărei generale în biserica gr. or. la 10 Ore a. m. 5. Pro- 
ducțiune musicală în sala otelului la contele Szâchenyi 
la 8 Ore sâra.

18 Augusta.
6. Servițiu divină celebrată în bisericile române de 

ambele confesiuni la 8 Ore a. m. 7. Ședința adunărei 
generale în biserica gr. or. la 10 <5re a. m. 8. Prâncjă 
comună în otelulă la contele Szâchenyi la 2 Ore p. m. 
9. Producțiunea pompieriloră voluntari din Orăștia la 
5 Ore p. m. 10. Bală în sala otelului Ia contele Szâ
chenyi la 9 Ore sera.

19 Augusta.
II. Escursiune la HuniadOra,



NB. Biletele de întrare pentru producțiunea musicală, 
bală și prânijulă comunii se află de vândare la d-nii 
Dr. Ioană Mihu, advocată, și Dr. Ștefană Eerdâly, 
medică în Orăștia; — asemenea la acești domni au 
a se face și insinuările pentru escursiunea la Hu- 
niad.âra.

Oomitetulu de primire.

Vințulă de joșii, 3 Augustă 1884.
piarele maghiare din Clușiu suntă pline de venină, 

și asmuțândă pre concetățeni asupra nâstră, totă ei de 
cătră pădure strigă, că Românii suntă răsvrătitorl. Se 
înțelege, că pe astfelă de 6menl rău voitori și m a i răi pa- 
trioți nu-i va convinge nimenea despre recerințele unui 
publicistă adevărată. Ei, cari trăiescă numai din profe
siunea de calumniatorl, spre nefericirea tuturora voră con
tinuă în răutatea loră a distruge ori ce încredere reci
procă între popâre.

Avândă însă în vedere, că acești âmeni voiescă a-și 
dă aerulă de representanți ai opiniunei națiunei domni- 
lâre, este cu cale a le vârî în ochi din cândă în cândă 
faptele scandalâse, ce se comită Silnică față de poporală 
română, cari fapte dovedescă numai ura nedumerită, 
fîtă ună faptă:

In tjilele trecute patru păstori de vite resp. ciurdarii 
satului Daia au fostă citați înaintea solgăbirăului din 
locă pentru o născocită contravențiune de prevaricațiune. 
Cu tâte că acusatoriulă maghiară nimică nu a putută 
dovedi contra păstoriloră, totuși ei fură pedepsiți cu 
arestă de 8 (|ile. In contra acestei sentințe păstorii fă
cură apelă. In locă să fie trimiși acasă, ei fură din 31 
Iuliu până în 2 Augustă preste pedepsa din sentință — 
și fără nici o causă — încarcerați. In 1 Augustă dimi- 
năța fură scoși la lucru în grădina subsolgăbirăului, unde 
în di de sărbătâre — pre lângă tole protestările — 
trebuiră să lucreze până sera ca nisce sclavi; chiar și 
Sâmbătă până la amecjl lucrară, cândă apoi de nou li-se 
ceti sentința publicată deja Joi și se îndrumară cătră 
casă, ca să-și facă recursulă.

E o rea apucătură și de obște introdusă, că oficialii 
politici — solgăbirăulă mai cu sămă — pre timpulă lu
crului încarcerăză omeni sub diferite pretexte, pre cari 
apoi îi folosescă la lucrulă loră propriu, seutindu-se-pe 
calea acâsta de cheltueli, și făcândă aceloră omeni și 
pagube, căci este cunoscută; că mai t<5te pedepsele suntă 
pre lângă arestă împreunate și cu pedepse în bani. Ar 
fi dară timpulă a se pedepsi atari speculațiunl, și credemă 
că încetândă atare usă mulțl bieți âmeni ar scăpă de 
asupriri.

Cum stămă noi cu libertatea personală și cu cea 
religiâsă, cândă la oficii se potă întâmplă atari abusuri? 
Său Românulă este helotă în acesta țeră? Quousque 
tandem ?... Publius.

REUNIUNEA PENTRU AJUTORAREA VEDUVELORU. 

LISTA Nr. II.
Membre și membrii fundători. Dâmnele: 

Efrosina Popea 25. fl., Reveica Popea 25 fl., Zoe Iencio- 
vicl 25 fl., Maria de Steriu 25 fl., D-ra Maria Diamandi 
25 fl. Domnii: Ioană Mânu 25 fl., Dimitrie Hernea 
25 fl., Petrache Zănescu 25 fl. Suma 200 fl.

Membre și membrii ajutători D-nii: Deme- 
ter Eremias 5 fl., Nicolae Ciurcu 10 franci. D-nele: 
Hareti Popă 5 fl., Hareti Porescu 5 fl. Suma 15 fl. și 
10 franci.

Membrele Active D-nele; Maria Da vidă 2 fl.. 
Maria Alexi 1 fl., Maria Zănescu 2 fl., Rosalia Placico 
1 fl., Sofia Spuderca 2 fl., Susana Turcea 1 fl., Anasta
sia Fluștureanu 1 fl., Anastasia Radoviciu 2 fl., Veturia 
Neagoe Romană 2 fl., Elena Emanuelă 1 fl., Ioana Ta- 
flană 1 fl., Maria Munteanu 1 fl., Ecaterina Archiman- 
drescn 2 fl., Chrissi Lecca 1 fl., Vilma Poppă 2 fl., 
D. D. Lupană 2 fl., Otilia Bidu 3 fl., Zoe Poppă 1 fl., 
Elena Mihalovici 1 fl., Iuliana Mihalovici 1 fl., Sevastia 
Mureșianu 1 fl., Zoe Poppă 1 fl., Cornelia Onâciu 1 fl., 
Hareti Nemeșă 1 fl., Otilia Orgidană 5 fl., Elisa Anken 
1 fl., Elisabetha Dobreanu 1 fl., Efrosina G. Ioană 2 fl., 
Elena St. Sotiră 2 fl., Luisa Popescu 1 fl., Carolina 
Ciurcu 5 fl., Otilia Nicolau 2 fl., Elena Safrano 3 fl., 
Ana Orgidană 1 fl.. Elena Săbădânu 2 fl., PaulinaPopă 
1 fl., Maria Popea 1 fl, Bălașea Blebea 1 fl., Ecaterina 
Bârsană 1 fl., Maria de Prunculă 1 fl., Elena G. Ioană 
1 fl., Victoria Orgidană 1 fl., Zoe Ciurcu 3 fl., Ecaterina 
Pușcară 2 fl., Zoe Damiană 3 fl., Susana Eremia 1 fl., 
Maria Stoiană 2 fl., Maria Bărbuceană 1 fl., Susana 
Frigătoră 1 fl. Suma 81 fl.

DIVERSE.
Dela conservatoriulit din Parîsă se scrie, că cu prile- 

, julă concursuriloră s’a întâmplată ună faptă, ee nu se 
mai pomenesce în analele lui. Venindă la rândă corne
tele ă piston adecă, prof. A r b a n cjise, că piesa dată de 
juriu unui elevă ală său să o cânte e pre grea. Pu- 
bliculă aplaudă, ținendă ca totdeuna parte eleviloră. 
Ambroise Thomas, directorulă conservatorului, de
clară atunci, că alegerea bucățiloră o face juriulă după 
cum voiesce și află elă cu cale. Scolarulă lui Arban 
esecută atunci bucată cu cea mai mare dexteritate și 

repejune și spre marea bucuriă a profesorului său. Ar
ban se întârse atunci cătră Ambroise Thomas și-i (Jise: 
»Am fostă pre aspru, rogă pe d-lă directoeă să mă 
ierte.» Directorulă nu se mulțămi însă cu scusa lui Ar
ban ci tjise: >Lasă, nu-i aici locuia să stămu de vorbă.« 
Publiculă incepu atunci a face ună sgomotă infernală și flu- 
eră pe Ambroise. Compositorulă îșl acoperi fața și ridică 
ședința. Concursulă se continuă apoi în diua următâre 
cu ușile închise, ăr ministerulă arteloră frumâse a or
donată o cercetare. In totă casulă acâsta întâmplare 
p6te să aibă urmări hotărîtâre pentru organisațiunea 
conservatorului.

—x—
Poetulă Prati. — Prati este poetulă, la a cărui 

m6rte a ținută dimisionatulă președinte ală senatului ita
liană, Tecchio, cunoscuta cuvântare, ce a făcută atâtă 
sânge rău între Austriacl. Pela începutulă anului 1840, 
cândă Milanulă se află încă sub stăpânirea austriacă, 
Prati veni acolo să-și găsescă ună editoră pentru cei 
dintâiu copilași ai musei sale. La începută nu putu să
vârși nimică — nefiindă cunoscută și protejată de nime. 
In sfirșită ună cunoscută ală lui, poetulă Piave, care a 
scrisă cele mai multe texturi pentru operele bătrânului 
Verdi, îlă introduse într’o societate de oficeri austriacl. 
Aici îșl ceti elă poesiile sale, fiindă primite cu însuflețire 
Urmarea a fostă, că între acești oficeri se făcu o colectă, 
care mijloci mai târdioră edarea poesiiloră Iui Prati. De 
atunci se așecjă gloria lui Prati pe bune temelii. După 
ce spune acestea o foie din Viena, adaugă : «Mai târdiu 
însă Prati se pare, că a uitată, cui trebuiâ să mulță- 
mâscă întâmplarea, că poesiile lui se făcură cunoscute 
publicului iLaliană, căci din scrierile lui din vremile mai din 
urmă s’au dovedită puține simpatii pentru oștirea austriacă/

—x—
0 lecțlune de limba arabă. — Ună germană, care 

călătoresce prin Orientă, scrie următârele: »Acum călăto- 
rescă spre Palmyra.j Doi polițiști, Gurdi onești mă înso- 
țescă și cu bucuria în ochi îmi dică, că totă acestă 
drumă duce și spre patria loră spre Diarbekir. Curcjii 
mei vorbescă turcește, și eu mă bucură, că potă să-mi 
facă dislracțiune, conversândă cu ei. — >Hussein aga, 
de multă petreci pe pământă arabă?» intrebaiu pe unulă 
dintre ei. — »Da, efendi, de cinci anl.“ — «Atun deci 
sigură vei fi învățată arăbesce?“ — .Puțintelă, effendi.»
— «Bine. Atunci învată-mă și pe mine câte ceva. Ce 
trebue, de esemplu, să după obiceiulă arabă, dâcă 
intri în casa vr’unui Arabă?11 — ,,Nu-i lucru mare, ef
fendi, îi întinai mâna și-i dici „bună diminâța**  în ori-ce 
limbă; căci elă scie deja, ce vrei să-i <jici.“ — „Dar’ 
dâcă așă fi setosă și așă vrâ să bău apă, seu 
dâcă așă vră să ceră cafea, ce să-i dică?'*  — 
jNimică, effendi; căci stăpânulă casei îndată aduce cafă- 
ua și trebue să băi celă puțină trei cescl, dăcă nu vrăi 
să comiți mare grobianitate. ȚI va mai dă încă apă și 
zără. Dăcă vei vră, vei bă, dâcă nu vei vră, vei clătină 
die capă.» — «Dar dâcă așă vră să mănâncă?» — ,Vei 
avă, să aștepți, până ce va sosi timpulă mancărei, căci 
mai curândă nu-ți va dă; dâr când elă va mânca, totă- 
dâuna și pe tine te va invită la mâsă.« — «Și dâcă așă 
vră, să mă odihnescă la dânsulă? — «Te vei întinde 
pe divană. Insă acâstă cu greu credă, că vei face-o, 
până cândă vei avă propriulă tău corlă, căci păduchii 
de lemnă (stelnițele) așa te voră pișcă, de nu-ți va mai 
veni poftă să te mai puni a doua 6ră pe divană/

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

>Gum poți întrebă pe Arabulă, că are ăre niscai 
vechituri de vândută?» — «Nici cum, effendi, căci totă 
ce are ți va pune înaintea ta și te va învitâ să-i pri- 
vesci comorile, obiectulă care nu ți va plăcâ i’lă vei dă 
îndărătă. — ,Dar dâcă îmi va plăcâ ceva și așă vrea 
să-lă cumpără cu cinci piaștri?» — >Atunci elă ’ți va 
cjice: treizeci, și dâcă va vedea că nu’lă înțelegi, va 
scâte dinbuzunară treideci de piaștri, și ți-i va arătă. 
Tu vei mai adauge cinci piaștri pe lângă cei cinci, âr 
elă va mai luă dintr’ai săi einci, și acâsta așa va urmă 
mai depate. Tu vei adauge și elă va luă, păna când 
cele două grămezi de bani voră fl egale, atunci târgulă 
va fi gata; Arabulă ’ți-va dă vechitura, âr tu îi vei dă 
banii, și târgulă va fi încheiată.»

>Da. Dar dâcă dela începută va cere așa demultă, 
încâtă nici de vorbă nu voiu putâ stă cu elă?» — >Vei 
rîde de elă, effendi, âr noi vomă rîde dimpreună cu tine; 
atunci se va rușinâ și va borborosi ceva. Ce a cjisă, 
nu-lă întrebă, căci borborosâla lui însemnâză că: Câtă 
vrei dar să-mi dai?» — «Bine-i, Hussein aga, cu acestea 
amă putâ petrece în casă; dar dâcă așă află ușa încu
iată și așă vrâ să-i spună Arabului să mi-o deschidă?»
— ț)iua și în timpă de pace ușa totdeuna se află des
chisă, nâptea și în timpă de răsboiu este încuiată, dar 
atunci sciu, că nu vei merge la densulă. Cu acâsta 
deci nu-ți sparge multă capulă.» — ,Da, frate, dar 
totuși trebue să-i dai mai înainte de scire, că mergi 
la dânsulă, ca nu cumva să i surprinzi femeile. Cum te 
vei adresă atunci arabesce?» — «Prin orașe n’ai lipsă 
să te Insinuezi, căci copii de pe strade fugă după tine, 
ca după o minune. Astfelă îți merge vestea înainte pre- 
tutindenea. Er la Beduini femnile petrecă printre băr
bați, nu se jeneză; așa dar nici aici nu ai nimică de 
cjisă.» — «lnțeleptă vorbesc! Hussein aga. Dar dâcă așă 
vrâ să întru în vr’o biserică, în vr’ună mecetă, cari sunt 
închise, cum să mă adreseză cătră păzitoră?» — «Ii 
vei arătă ună bană de o sută de parale, și elă îndată 
va fugi și va aduce cheia. — »Dar dâcă la vr’ună puță 
tâte țevele voră fi ocupate, cum voi dl‘ce âmeniloră, lă- 
sați-mă și pe mine să bâu?‘ — >1 vei goni și te vei pune 
să bâi după pofta inimei.»

— »Și dâcă voră începe să fiă grobian! ?< — 
,Atunci mă vei chemă pe mine, effendi.» — Dar dâcă 

pe stradă vr’ună Arabă cu catîrulă sâu cu măgarulă mi 
va închide calea, cum să i strigă să ’mi ferâscă din 
cale?» — »Vei dă cu biciulă în catîră sâu în măgară 
și elă va feri din cale/ — ,Dar ce voiu face, dâcă 
’ml-va eși în drumă vr’ună tâlhară ? Ia ascultă puțină, 
ici în carte-mi se aflu scrisă la teteharrak vi 11a 
edrub bittabandzsa, (stai sâu dâcă nu îndată îm
pușcă)! Bine e (jisă acâsta arăbesce?1 — «Scii ce, 
effendi, dâcă ar veni numai ună tâlharii, atunci simplu de totă 
l’am omorî; dar dâcă tâlharii înadevără ne-ară atacă, 
atunci ei ar trebui să fie celă puțină treideci, și în acestă 
casă totă atâta va fi, ori vei dice arăbesce: bittaband
zsa, ori vei împușcă. Dar ei nu voră veni; ținutulă 
pănă la Palmyra este sigură, căci tâlharii multă se temă 
de noi.“ — „Bine. Dar dâcă ne vomă întâlni cu Bedu
ini pâlniei și eu așă vrâ se mă împretinescă cu ei, cum 
ar trebui să vorbescă ?“ — „Le vei da zahară pentru 
copii loră, dar îlă voră mâncă ei înșiși și ți-se voră face 
prietini.** — „Ințeleptă vorbesc!, frate; dar dâcă în vr’ună 
sată arabă aș vedâ o copilă frumâsă și aș vrâ să-i facă 
ună complimentă, cum ar trebui să-i cjică arăbesce: fru
mâsă copilă ?“ — „Mai bine va fi, dâcă de felă nu te 
veiesprimâ; căci altcum va veni bătrânulă beduină, ta- 
tălă fetei, și elă încă numai prin semne se va adresă 
cătră tine, căci te va tocă cu vr’o pâtră în capă.“ — 
„Ei, frate Hussein, nu cumva scii acestea din propria’ți 
pățaniă?**  Lui Hussein celă cu lungi mustăți îi roși 
fața cea nâgră, și ijise diplomatice: — „Effendi, acestea 
sunt afaceri interne, eu sunt de multă însurată.“ Cu 
acestea s’a sfârșită lecțiunea de limbă. Cetitorulă pâte 
vedâ, că avândă ună dascălă specialistă, poți ușoră în
văță elementele limbei arabe.

—x—
Cetirea creierii în Austria. — I se scrie lui 

«Schi. Ztg/ din Viena: «Datele publicate despre vân- 
darea de timbre în 1883 constată, că în acestă ană s’au 
timbrată 110,363,488 esemplare de jurnale din' țâră. 
Acâsta cifră privesce numai pe Austria. Dâcă luămă acum 
în considerare, că în anulă 1862 în întrâga monarchiă 
s’au timbrală 64,337,956 esemplare, nu se pâte negă 
progresulă celă mare, ce l’a făcută gustulă de cetită, 
însemnată este și numărulă foiloră esterne încurse în 
Austro-Uugaria: de la 336,107 în anulă 1862 s’a ridi
cată numai în Austria în 1883 la 1,696,631. Câtă 
de mari însă sunt aceste cifre, totuși trebue să recunâs- 
cemă, că sunlemă numai la începutulă desvoltării spiri
tuale, căci la o populațiune mai multă ca de 22 miliâne 
vină pe ună locuitorii pe ană numai 5 exemplare. După 
acâsta se pote computâ, câte milione nu cetescă nici ună 
jurnală, căci 112 iniliâne esemplare abia sunt suficiente 
pentru 307,000 abonenți. Unde rămână insă ceilalți 21, 
837,244 austriacl? chiar dacă consideri, că două mili- 
âne citescă gratisă, totă mai rămână aprâpe 20 miliâne 
fără jurnale.»

Hotelă pentru sinucizi — Se scrie din New-York, 
că de cinci-spre-tjece (jile s’a deschisă în acelă orașă 
ună hotelă specială pentru persânele, care dorescă a-șî 
curmâ cailele. Fie-care cameră a acestui stabilimentă 
oferă între altele și obiectele decorative: o fringhiuță 
atârnată, într’o formă fârte elegantă, pentru acei călători, 
cari preferă spândurarea ori cărei alte morțl. Toaleta 
este ună curată arsenală de sticluțe pline cu diferite fe
luri de otravă, âr pe o mâsă de nâpte se află în per
manență ună măreță revolveră încărcată. Este inutilă 
a spune, că călătorii, cari tragă acolo, suntă rugați a 
plăti comptulă mai înainte.

—x—
Sorisore originală. — Următârea scrisâre a poetului 

francesă Piron adresată unui prietină și datată din 1732, 
caracteriseză de minune viâța dela curtea din Versailles: 
«Tâte 4'lele trecă și sâmănă una cu alta. Tâte dilele 
vănătâre; mai multe staule cu câni, decâtă case; urle
tele eâniloră și sunetele de cornă suntă pânea de tâte 
filele. — Scii care este lista mâncăriloră pe săptămână? 
Luni: Concertă. Marți: Representarea vre-unei tragedii. 
Mercur!: Concertă. Joi: Representarea unei comedii. 
Vineri: Slujbă dumnecjăiâscă, postă, grijirea de mântuirea 
sufletului. Sâmbătă: Teatru italienescă. Duminecă: Messă 
mare. — La curte așă muri de urîtă, dâcă nu ar fi fe- 
restri la galeria, căci acolo mă așe<|ă cu o lornetă și 
stau mai multe câsuri pe cji — Dumnezeu scie ce plăcere 
îmi făcu trecătorii. Ah, e o adevărată comediă! Ce în
gâmfați suntă slubașii curței! Ce fețe pocite de frică și 
strălucitâre de speranțe au alții! Ce false suntă în cea 
mai mare parte aceste figuri pentru ochii, ce vădă 
lămurită! E o adevărată plăcere pentru mine! Ni
mică cum se cade nu vădă, decâtă figurile Elve- 
țieniloră, cari suntă singurii filosofi aici la curte: cu 
helebardele loră pe umeri, cu mustățile loră mari și 
cu a loră în fățișare, par-că rîdă de toți acest! 
âmeni, ce alârgă după norocă. In acâstă privință 
sunt și eu Elvețiană. — Eri mă uitamă astfelă la Voltaire 
care se rostogoliâ ca și o mazăre mică, verde printre 
âmeni, când băgându’mi de sâmă îmi Qise repede: »Ah 
bună (jiua, dragă Piron, ce faceți aci la curte? Eu stau 
de trei săptămâni aici; «Mariana mea*  s’a representată; 
câtă mai curândă o să se representeze și «Zai're.« Când 
va veni rândulă lui «Gustav» ? Cum vă aflați? — Ah 
domnule Duce, chiar vă căutamă, o vorbă numai vrâu 
să vă spună.» — Astea le-a spusă una după alta re
pede și nu găsiaroă nici o vorbă să’i răspunsă, ci pare 
că eramă crescută din pământă, așa’i stamă în față. 
Când l’amă întâlnită a<ji diminâță apoi i-amă răspunsă, 
«Forte bine, Dle Voltaire, staă la disposițiunea D-tale!< 
— Elă nu sciâ, ce vrâmă să ’i spună și fuiă silită să’i 
aducă aminte, că în cjiua trecută mă părăsise întrebân- 
du-mă cum mă aflu și că mai curândă n’amă avută 
vreme, să-i răspuudă/



Rentă de aura ungară6°/0 122.10
Rentă de aura 4°/o • • • 92.55
Rentă de hârtiă 5% . . 89.05 
Irnprumutuia căilora ferate 

ungare.......................... 142.50
Amortisarea datoriei căi

lora ferate de ostd ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.50

Amortisarea datoriei căi
lora ferate de osta ung. 
(2-a emisiune) .... 118.50

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de osta ung. 
(3-a emisiune) .... 102.10

Bonuri rurale ungare . . 101. —
Bonuri cu cl. de sortare 100.75
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă...............................101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.—
Bonuri rurale transilvane 101 —

Cursulu la bursa de Vlena 
din 7 Augusta st. n. 1884.

Bonuri croato-slavone . . 100.— 
Despăgubire p. dijma de

vina ung.............................99.50
Irnprumutuia cu premiu

ung. .............................. 11725
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.30 
Renta de hărtiă austriacă 81.10 
Renta de arg. austr. . . 81.80
Renta de aura austr. . . 103.50 
Losurile din 1860 . . . 135.15
Acțiunile băncei austro-

ungare........................  862:—
Act. băncei de credita ung. 315.75 
Act. băncei de credita austr. 313.90 
Argintuia —. — Galbini

împărătesei................ 5.74
Napoleon-d’ori.................. 9.651/;,
Mărci 100 împ. genii. . . 59.45 
Londra 10 Livres sterlinge 121.50

Bursa «le Kncnresei.
Cota oficială dela 24 Iulie st. v. 1884.

Discontulă » ... 7—10 °/0 pe ană.

Renta română (5%). . . . Cump. 93'/a vend. 94
Renta rom. amort. (5°/o) . . > 95% >

> convert. (6%) . . > 97% « 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . • 34% >---------

Credit. fonc. rural (7°/0) . . > 102% , 1023/4
» „ „ (5%) • • H 90% „ 91
» » urban (7°/0) . . > 101% , 102
> » (6°/o) • ■ > 97V2 » 98

> (5°/o) • • 87% • 88
Banca națională a României > 1325 » 1400
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 344.% , 347

« » » Națională . . > 238% » —
Aură > 530.%
Bancnote austriace contra aură > 2.07. , 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 8 Augusta st. d. 1884.

Bancnote românescl . . . Cump. 9.12 Vând. 9.16
Argint românesc .... T - * 9.05 > 9.15
Napoleon-d’ori................. > 9.62 » 9.66
Lire turcescl..................... > 10.88 • 10.96
Imperiali......................... > 9.84 » 9.88
Galbeni........................ i . > 5.62 > 5.66
Scrisurile fonc. «Albina*  . 100.50 101.50

Numere complete din „Gazetă“ 
dela 1 Ianuariu a. c. se mai 
află.

ABONAMENTE LA „GAZETA
se potă face la 1 și 15 
Austro-Ungaria pe ană 
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TRANSILVANIEI."
a fie-cărei

Pentru

Se aedrdă abonamente și lunare
Pentru România și străinătate pe anu
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v. a.

Nr. 3978—1884.

pal Publicatiune.
Subscrisulă magistrată orășenescă aduce la cunoscința 

tuturora, că licitațiunea privitore la darea în arendă, că 
imașulă pentru pășunitulă de ernă ală oiloră de pe lio- 
tarulă Sighișorei pentru anulă 1884—5 se va țină la 
1 Septexnbre a. c. înainte de amecți la 9 
ore în cancelaria magistratului de aici.

Condițiunile mai detailate de licilațiune se potă vâde 
de fiescecine la oficiulă magistratuală în decursulă ore- 
loră de oficiu.

Sighișora în 31 luliu 1884.
Magistratulu orășenescă.

fi.

franci

v
CelU mai 

dată poștală*
Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 

lămurită adresa, ca trimiterea (Jiarului se nu sufere nici 
cea mai mică întâi dieie, Administrațhinea.

ușorii mijlocii de abonare 
Abonamentele se plătescu înainte.

17-25 invitare ie abonamentu la cele mai eftine talare române.
„Amiculik Familiei44 4* arU beletristicii și enciclopedicu-literară — cu iluslrațiunl. Apare regulata în 1/13-a și 15/27-a t}i a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 c61e; — și publică : novele, poesii, romanurl, aventuri picante, impresiunî de căiătoriă, studii sociali; — articlii seientifrei mai alesă din sferă economiei și a higienei 
de casă. — «Scirî din lumea mare5 cu preferință acelea, cari intereseză mai de aprăpe societatea românescă, — „principiă din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
număru este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre Va ană 2 fl., pre 1/1 de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibill în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulii romanii,.44 țtiară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a di (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de l’/4—2'/a c61e 
și publică: .articlii din sfera tuturoră sciințe'oră teologice*  — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre dominecl, ser- 
bători și diferite ocasiuni, mai alesă pentru ocasiuni funebrall, precum și «schițe de predici,» și orl-ce amenunte aplicabili în predici, «catechese*  și alte «învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiunl literare, scirî —- din sfera bisericescă, scolastică și literară - Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre 1/3 2 fl., pre x/4 I fl. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibill în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Roinânik.4^ Pentru fote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—P/s eălă — și publică: «no
vele poporale, istoriăre, fabule, poesii, anecdote, proverbii*  și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoștințe de economiă, indusiriă, higienă ș. a., — «scirî din 
lnmea mare» mai alesă acelea cari mai de aprăpe atingă pe poporulă nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibill în timbre poștali.

T6te aceste trei diare deodată abonate costau pre anulă întregă 8 fl. v. a., pentru România 20 franci — lei.

—- ...... Esemplare complete dela începutulă anului mai sunt câteva. ~—
Aceia, cari voră abonâ t6te trei (parele nostre, ori barem două diu ele, voră primi îndată gratis patru portrete fdrte frumdse.

ZsFuixxieri de proToâ se trimitil g-ratis ©ri cvLi..
0®" A se adresă la: Cancelaria „jVEGRVȚIU44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de văndare următărele opuri de minune eftiue:

Amoră și dincolo de mormentă. Novelă de Ponson du Terail, trad. de 
N. F. Negruțiu. Prețulă 30 cr. — Biblioteca Săteanului Română. Cartea I., 
II., III., IV., cuprindă materii forte interesante și amusante. Prețulă la tote 
patru 1 fi. — câte una deosebi 30 cr. — Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr. — Colectă de Re- 
cepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă pentru economi, industriași 
și comercianți. Prețulă 50 cr. — Apologia- DiscusiunI filologice și istorice 
maghiare privitore la Români, învederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. 
— Partea I. Paulă Hunfalvy despre Cronica lui Georg Gabr. Șincai. Prețulă 
30 cr. — Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere în vederi tă și apre- 
țiată de Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. și II. Prețulă fie-căreia e 40 cr. — 
Ambele împreună 70 cr. — Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine cuprinde 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă redusă (dela 

1 fl. 20 cr. la) 60 cr. — Iflgenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. — Iflgenia în Tauris. 
Tragediă în 5 acte, după Eiripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui Dragoșă. Novela 
istorică națională. Prețulă 20 cr. — Elă trebne se se însbre. Novelă de Maria 
Schwarfz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți seu trei morțl vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini’ Prețulă 50 cr. — Herman și Rorotea după W. de Goethe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scdlele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulantulfi. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr.'— Nu me uita. 
Colecțiune; de versuri funebrall urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Prețulă 50 cr.

■== T6te acestea 20 opuri deodată procurate se dau cu prețulă bagatelă de 3 fl. 60 cr.

17—30 ■agaimu de Încălțăminte
„C1SMA R()ȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după măsură 
se voră efectuâ din materialii solidă, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulă am on6re a recomandă onoratului pu

blică, Magazinulă meu de încălțăminte pentru bărbați, 
dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomândă onoratului publică deposituliî 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primescă și se efectui^ză 

promtă și cu prețuri moderate.

G. Or ghid anu.

Tipografia Alexi Brașovă.


