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Brașovu în 3 (15) AugustU.
Nimicii nu dovedesce mai multă nedreptatea 

causei pentru care se luptă maghiarismulu vio
lentă, ca înjurăturile și amenințările continue ale 
pressei maghiare, mai alesă ale celei ardelene, 
la adresa ndstră, a celoră apăsați.

De ce acâstă ură nedumerită în contra n6s- 
tră, a celoră ce apărămu poporulu română, dâcă 
— precum susțină foile maghiare — plângerile 
și pretensiunile ndstre sunt atâtă de absurde și 
Maghiarii sunt atâtă de puternici încâtă n’au 
nici o nevoie de a țină contă de ele? De ce se 
înfuriăză așa de cumplită apărătorii maghiaris
mului violentă, dăcă ei credă în adevără că drep
tatea este pe partea loră?

Cei mai nebuni, cei mai neîmpăcați, cei 
mai nemiloși dintre toți terortștii unguri sunt 
fără îndoială cei din Ardâlu.

Ce urmâzăde aicâ? Urmăză că Ungurii, cari 
locuescă împreună cu Românii, cunoscă mai 
bine lipsele și năcazurile loră, sciu câtă de nemulță- 
mită este bietulă nostru poporă în urma mal- 
tratăriloră nesfîrșite din partea celoră dela putere, 
și sâmtă instinctivă, că acăstă stare de lucruri nu 
mai p6te dură multă și că trebue se sosăscă 
odată diua dreptății și pentru Români.

Este în firea lucrului ca acela, care cu forța 
și pe nedreptă stăpânesce patrimoniulă de-apr6- 
pelui seu și se resfață în gustarea folâseloră și a 
bunătățiloră lui, să se târnă de diua când va tre
bui să dă sămă și să întfircă celui nedreptățită 
partea ce i se cuvine. In hatîrulă Unguriloră 
ardeleni s’au secuestrată drepturile și libertatea 
poporului română. Cum să nu se înfurieze ei 
dăr în contra celoră, cari își ridică glasulă pen
tru revindicarea acestoră drepturi și a libertății 
nbstre naționale? ■

Cu câtă voră strigă mai tare fanaticii din 
Clușiu insultându-ne și cerendă dela guvernă 
represalii în contra apărătoriloră causei popoiu- 
lui română, cu atâtă mai multă vomă fi con
vinși despre puterea și dreptatea luptei ndstre. 
Căci în totdăuna trebue să ne cficemu, că ddcă 
elementulă nostru ar fi așa de slabă și prăpă
dită, cum îlă descriu cjiarele din Clușiu, acestea 
de sigură că nu și-ar dă atâta silință de ală 
combate. De vreme ce însă devină din (ji în di 
mai cutezătdre și furiăse și de vreme ce mergă 
pană a cere să se sugrume cu desăvârșire vocea 
celoră, ce sară în apărarea Româniloră, nu mai 
încape îndoiâlă, că se temă de puterea națională 
a acestora.

De aici se p6te esplicâ și furia cea mai 
prăspetă a guvernamentalului „Magyar Polgâr“ 
din Clușiu. Armenii maghiarisați dela acăstă 
f6iă se semtă nesiguri în Clușiu în mijloculă unei 
poporațunî, care a dată destule probe de fana- 
tismulă celă mai curată maghiară. De aceea ei 
ceră pentru odihna loră, ca se li se astupe gura 
tuturoră cărturariloră români, să nu mai p6tă 
scrie și vorbi în publică în contra sistemului a- 
supritoră.

Intr’ună articulă întitulată „Românii ultra- 
iști,“ după ce ne face complimentele obicinuite, 
„Magyar Polgâr“ află, că legea de pressă actu
ală este prea defectuăsă și stăruie ca să se facă 
altă lege prin care să se pună capătă agitațiuni- 
loră naționale. F6ia clușiană nu este mulțămită 

cu propunerile, ce s’au făcută deja în privința 
acâsta de cătră fiarele din Peșta, ci cere luarea 
de măsuri radicale, căci numai așa p6te fi sal
vată supremația ungară-jidană-armenâscă.

„N’ajunge să combatemă escessele foiloră 
ultraiste române — dice „Magyar Polgar“ — 
ci trebue să urmărimă pe agitatorii naționali și 
pe alte terâmuri. Măsurile luate de jumătate a- 
gravâză numai răulă. Pe cel ce nu voiesce să înțelâgă 
că trăiesce în statulă ungară, trebuie să lă pedepsimă 
și să-lă învățămă minte. Acelora, cari cetescă 
legea ungară totă numai în limba ultra-română 
și ultra-săsâscă și carii- interpretâză acâsta lege 
după propria loră închipuire, trebue să-le dămă 
odată o lecțiune din limba maghiară și încă o 
lecțiune, pe care să n’o uite niciodată. Er dâcă 
unulă său altulă își va redicâ vocea în contra 
instituțiuniloră statului, trebue să-lă facemă să 
sâmtă tătă rigorositatea legei penale. “

Făia maghiară guvernamentală merge dăr 
până a pretinde să ni se interzică chiar de a mai 
interpelă legile, după cum ne taie capulă și după 
regulele logicei, care nu este ună monopolă un- 
gurescă. Și de ce tăte aceste? Pentru că amă 
pută află pote chiar și în legile unguresci argu
mente, cari pledăză pentru sânțenia drepturiloră 
năstre, ce voimă să le revindicămă.

Strige însă pressa maghiară-jidană-armenăscă 
câtă va voi în contra năstră, noi nu vomă în
cetă de a ne împlini datoria năstră națională lup- 
tândă pentru drepturile poporului română și stri- 
gândă în gura mare, că ele suntă batjocurite și 
călcate în piciăre.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans,*)

Londra, 15 Augustă. — Eri s’a amânată 
parlamentulă. Mesagiulă tronului constată, că 
Anglia stă în bune relațiuni cu puterile esterne, 
că crimele agrare s’au împuținată și că prin ur
mare situațiunea poporului irlandeză s’a îmbună
tățită. Mai departe (Jice, că atențiunea legisla- 
turei să fie îndreptată pe viitoră asupra cestiunii 
representanțiunei poporului.

Paris, 15 Augustă. — Creditulă de 5 mi- 
liăne pentru espedițiunea din Madagascară s’a 
ootată de senată. Camera a începută desbaterea 
asupra creditului de 38 milidne pentru espedi
țiunea din Tonchină.

Roma, 15 Augustă. — In cinci localități 
infectate au fostă alaltaerl 8 cașuri de coleră, 
dintre care 4 cașuri au fostă mortale.

CRONICA PILEI.
Intre membrii deputațiunei Timișorei, ce va salută 

pe M. S. Impăratulă și regele Franciscă, cu prilejuit! ve- 
nirei sale la manevrele dela Aradă, se află dintre Români 
Atanasiu Rață.

*
Consistorulă gr. or. archidiecesană a dată o circu

lară cătră tote oficiile protopresbiteriali și parochiali, 
precum și cătră toți învățătorii din archidiecesa Transil
vaniei, prin care se convocă adunările generale ale reu- 
niuniloră învățătoresci în districtele Sibiu, Sebeșă, Deva, 
Zarandă, Abrudă, Sighisora și Făgărașă pe (jilele dela 
25 pănă la 30 Augustu st. v.; în distr. Turda pe 16 
pănăla 19 Aug.; în distr. Deșiu pe 21 pănăla 25 Aug.; în 
distr. Reghină pe 26 pănă la 30 Aug. și în distr. Bra- 
șovă pe 23 pănă la 26 Sept. Adunările se voră țină 
în reședințele districteloră, afară de adunarea districtului 
Brașovă, care se va ține în Reșnovă, a Reghinului, care 
se va ține în Jabenița și a Turdei, care se va ține în 
Gojocna, La adunări voră luă parte toți învățătorii, 

definitivi ori provisorl, dându-le comunele bisericesc! spese 
de călătoriă și diurne pe timpulă adunăriloră.

*

In sera de 27 Augustă st. n. se va dă la băile 
Bicsadului ună bală cu scopă filantropică. Prețulă in
trării e 1 fl. de persdnă și 2 fl. 50 cr. de familiă. 
Șuprasolviri se voră chită pe cale cjiaristică.

*

MercurI, s’au împlinită chiar cinci ani, de cândă mi- 
nistrulă președinte austriacă Taaffe a fostă chiămată să 
ia frânele guvernului.

*
După raportulă anuală ală scolei poporale din co

muna Clocuțca, în Bucovina, în anulă espirată au fostă 
șepte institutori. Instrucțiunea s’a predată în limbele: 
germană, română, rutenă și polonă. Numărulă scolari- 
loră au fostă 147, dintre cari 86 băețl și 61 fete. După 
naționalitate au fostă 43 Germani, 25 Români, 36 Ru
teni și 42 Poloni. După confesiune: 50 rom.-cat., 34 
gr.-cat., 32 gr.-or., 1 evang. și 1 mosaică.

*
Dieta Bucovinei a hotărâtă se subvenționeze con- 

strucțiunea căii ferate locale Hatna-Câmpulung împreună 
cu calea laterală Rădăuți și Hiboca-Berhometă, împăr- 
tășindu-se la capitalulă de construcțiune, prin cumpărarea 
de acții capitale în valore de 280,000 fl. însărcina tot
deodată comitetulă administrativă ală țării, se contrac
teze împrumutulă și să facă toți pașii necesari pentru con
struirea drumului. — Tomasciuc a vorbită pentru con
struirea căii locale Hadicfalva-RădăuțI-Câmpulungă, dar 
propunerea sa n’a avută votulu majorității dietei.

*
Directorulă finanțeloră Bucovinei a numită pe ju- 

ristulă absolventă Isidoră Socoleanu practicantă-conce- 
pistă financiară.

*
La inițiativa deputatului Romanczuk, se va ține în 

Galiția ostică la Dolina în 21 1. c. n. o adunare rutână, 
care se va ocupâ de situațiunea actuală politică a Ru- 
teniloră, de măsurile ce trebue luate pentru alegerile vii- 
tdre ale >Reichsrathului,< de relațiunile economice ale ță- 
raniloră galițieni-ostici, și de alte cestiuni privitdre la afa
cerile nămului rutenă. Sdrobirea apatiei, în care se află 
acesta, este scopulă lui Romanczuk și ținerea de mee- 
tingurl este mijloculă, prin care voesce să-lă ajungă.

*
F6ia oficiosă din Agram a publicată decretulă, prin 

care se conchiamă dieta croată pe 23 st. n. 1. c. Dieta 
va ține ședințe numai câteva (file și apoi se va disolvâ.

• *
(fiarele din BucurescI spună, că o telegramă a Băn- 

cei Otomane din Constantinopole, adresată unei case mari 
financiare din capitală, face cunoscută că ună 6re care 
Valsamaki a dispărută cu o mulțime de cecuri false ale 
creditului otomană asupra Societătei generale din Paris

Se bănuesce că susă numitulă s’ar fi aflândă în 
Capitală.

*

(fiarele germane, spune >Voința Națională,*  anunță 
că 50 de Evrei emigranțl din România au fostă opriți 
d’a debarcă în New-York și aduși înapoi la Hamburg pe 
vasulă Vest falia. Autoritatea germană nu le-a per
misă d’a debarcă. S’au începută negociări diplomatice 
în privința loră. Se dice că consululă română din Ham
burg ar fi cerută deslușiri guvernului americană.

*
Se scrie din Buzău »R o m â n i e i libere/ că 

munții județului sunt plin de Evrei. CâțI-va proprietari 
și-au dată cășăriile pe mâna jidaniloră, cari ne fabrică 
cașcavalulă de Penteleu. — Halală să ne fie, fii lui Is- 
raelă ne iau chiar stânele din mână 1 esclamă »RomLib.<

*
D. I. C. Brătianu, spună (fiarele din BucurescI, se 

va duce la Marienbad împreună cu fiulă d-sale.
*

In diua de 25 Iulie, pe teritorulă comunei Hociungi 
din județulă Romană, în Moldova, a cădută o plâie toren
țială cu pâtră în mărimea oului de găină, care a ținută 
timpu de o 6ră și a causată stricăciuni însemnate la re



coltele locuitoriloră, anume: 160 fălci păpușoiă, 60 fălci 
orză, 23 fălci ovăză, 17 fălci grâu de primăvară, 30 po- 
găne vie, precum și grădinele și fructele în sată. Pa
gubele se estimâză la 40.000 lei.

*
Din Petersburg se scrie, că s’au începută lucrările 

pentru clădirea unei biserici întru pomenirea împăratului 
Alexandru II. Pentru clădire v’oră fi de lipsă 3,900,000 
ruble. Lucrările până acum înainteză încetă.

*
Atragemă atențiunea studențiloră noștri asupra 

știpendieloră următore:
Dintre stipendiele: »Franciscă Iosefă Elisa- 

bet a,« de câte 300 fi. în aură, pe anulă scolastică 1884/5- 
se află vacante 4 pentru universitatea din Budapesta, 
câte 2 pentru cea din Clușiu și din Praga, câte unulă 
pentru cea din Gratz, Insbruck, Lemberg, Cracovia, Cer
năuți și Zagrabia. Potă concura ascultătorii săraci dela 
ori care dintre cele patru facultăți dela universitățile nu
mite și suntă datori a-și însoți cererile scrise cu mâna 
propriă și adresate Maiestății Sale împăratu
lui și Regelui cu documentele următdre: a) Certifii 
cată de boteză; b) Atestată de sărăciă; documente, car, 
adeverescă starea socială, materială a veniteloră și a fa
miliei părințiloră; la orfani atestată dela autoritățile or- 
fanale despre eventuala stare materială; c) Testimoniulă 
de maturitate și dâcă deja ar fi ascultători de universi
tate, atestate de colloquia și esamenă din periodulă ală 
II-lea ală anului scolastică trecută. Aceia, cari numai 
acuma își începă studiulă la universitate, voră 
fi preferiți. In cerere trebue amintită, dăcă are deja 
concurentulă vr’ună stipendiu seu altă subsidiu dela vr’o 
casă publică, er cei ce termină gimnasiulă (abiturienții), 
să amintescă cu ce studiu voiescă a se ocupă. Cererile 
astfelă întocmite trebue să fie înaintate la direcțiunea fon- 
duriloră private și a familiei pre înalte ces. reg. (k. k. Al- 
lerh. Privat- und Familien-Fonds-Direction, 
Wien, k. k. Hofburg) celă multă până la 31 Augustă 
n. 1884.

RUSIA SI ROMÂNIA.I
»Neue Freie Presse< publică o schiță a unei con

vorbiri ce a avut’o corespondentulă lui »Times« cu am- 
basadorulă rusescă din Bucurescl, principele Urussow:

Corespondentulă avu prilejulă să întrebe pe principele 
Urussow — elă veniâ din Karlsbadă să se ducă la 
postulă său — despre teluritete șcirT, cari s’au răspândită 
în timpulă din urmă mai cu semă din isvăre române, 
despre încordările relațiuniloră romano-ruse și despre 
străduințele, ce și-ar da Rusia ca să răstorne cabinetulă 
lui Brătiunu. Urussow a combătută în celă mai hotărîtă 
modă aceste scirl. Politica rusescă nu are aici unu mo
tivă, să lucreze pentru răsturnarea lui Brătianu chiar și 
din causă, că cu celă ce i-ar urmâ lui trebile ară merge 
eventuală și mai rău. Decă Rusia ară găsi vre-o îndrep
tățire, pentru a mijloci depărtarea lui Brătianu de la 
putere — adaugă cu bre care mândriă Urussow — a- 
tuncl n’ar avea trebuință să facă conspirațiunl cu opo- 
sițiunea română, după cum se vorbesce despre politica 
rusăscă, ci ar găsi mijloce și căi pentru a ajunge directă 
la scopă: Rusia însă stă departe de orice amestescă în 
luptele interne ale parlideloră din România.

Despre absurditatea, că Rusia ar ave de gândă se 
întemeeze o confederațiune republicană a stateloră balca
nice, elă nu găsesce cu cale să mai dică vre-o vorbă. 
Scopulă unoră astfelă de scirl este între altele, după dîn- 
sulă, și acela ca partidele române să se discrediteze 
una pe alta, socotindu-se reciprocă de vândute la 
străini, său celă puțină supuse influenței loră. Oposiți- 
unea sbiâră, că Brătianu împreună cu cabinetulă său 
sunt vânduțl Austro-Ungariei. că i-ar fi vândută acesteia 
Dunărea și că acum vrea să-i dea pe mâna ei și co- 
merciulă română; partida guvernamentală își răsbună, 
seu, de voițl, se apără, bănuindă pe oposiționall că sunt 
plătiți de Rusia și că luptă pentru interesele ei. Acestea 
sunt mijlăce îndoelnice în lupta partideloră și represen- 
tanții Austro-Ungariei și Rusiei din Bucurescl ar trebui 
să păstreze sânge forte rece, să aibă încredere în leali
tatea loră reciprocă, pentru a face față tuturoră vorbe- 
loră, de cari se folosescă partidele române în luptă loră, 
cu scopă de a le deșteptă gelosia (representanțiloră), de 
a-i desbinâ unulă de altulă și a-i dușmăni. Din no
rocire — (jise mai departe; Urusow, — relațiunl de-o 
astfelă de lealitate esistă între dânsulă și între re- 
presentantulă austro-ungară Br. Mayr, și prin ele pare 
că să delăturâză pericolulă, de a se da la Viena și la 
Petersburg mai multă însemnătate machinațiuniloră par
tideloră române, de câtă merită. Totdeuna trebue re
gretată însă alarmarea și seducerea opiniei publice în 
Austro-Ungaria și Rusia — care nu scie să prețuescă 
așa de bine valârea eremiadeloră despre intrigele ascunse 
ale acestoră puteri, și prin acesta se ține în nelinisce și 
neîncredere față cu vecinii. In tâte statele mai mici din 
peninsula balcanică domnesce ideia, că ună răsboiă între 

Austro-Ungaria și Rusia este inevitabilă, că interesele 
loră nu se unescă și că diplomația mereu prepară în 
secretă acelă răsboiă. Pentru aceste mici state o con- 
tradicere între cele două mari puteri este tocmai ună 
elementă de vieță, care le asigură o însemnătate relativă 
și ună gradă 6re care de stimă, în vreme ce o înțelegere 
între cabinetele din Viena și Petersburg, după cum esistă 
acum în favorulă păcei europene și după cum va 
sci să le păstreze înțelepciunea monarchiloră și a 
bărbațiloră de stată (?) reduce într’o însemnată mă
sură însemnătatea mititeleloră state din peninsula balca
nică. Mai cu sâmă, în România «neevitabilulă răsboiă' 
dintre Rusia și Austro-Ungaria formeză o ideiă ficsă, 
alfa și omega politicei românesc!, care crede că trebue 
să se pregătescă pentru acâstă eventualitate, pentru a 
trage totă folosulă posibilă dintr’ânsa, și adecă realisarea 
ideiloră de o Mare-Daciă, în vreme ce nenorocirile unui 
răsboiu ruso-austriacă nu ară lovi în adevără mai amară 
pe nime, decâtă pe România. Principele Urusoră nici
decum nu nâgă, că în țările balcanice se ivescă nneori 
neînțălegerî între interesele rusesc! și austro-ungare; dar 
prin bunăvoință, prin liniștea și încrederea reciprocă a 
representanțiloră, ele totdeuna se aplaneză. închipuirea 
veclniceloră intrigi și nesfîrșitele încăerărî ale diplomației 
ambeloră state la unii nu e, decâtă o halucinațiune 
regretabilă, er la alții efluxulă unui sistemă bine cum
pănită. Principele Urusovă ar dori, să esiste în tote păr
țile peninsulei balcanice relațiunl de prietiniă și încredere 
între representanții Rusiei și Austro-Ungariei, precum 
este în Bucurescl; în acestă casă opiniunea publică s’ar 
convinge, că amândouă puterile mari sunt în stare se’și 
validiteze pe cale paclnică Interesele loră. Principele 
Urusov a dată espresiune acestei convingeri și păreri la 
o întâlnire cu contele Kâlnoky și a găsită și la elă 
aceeași părere. Starea actuală a relațiuniloră austro- 
rusesci face să pară neprimejdiose scirile pomenite la 
începută, numai pentru liniscea opiniunei publice ar fi 
bine să se mai facă pași în contra seduceriloră și amă- 
giriloră din când în când.*

*) Așa dâră nu tot-deuna? Cor.

TURBURĂRÎ ÎN BULGARIA.
într’o corespondență datată din Vidină 6 Augustă 

se spune, că în talele din urmă s’au petrecută vii miș
cări politice în Vidină. Capulă inteligentă ală mișcării 
a fostă Dobrinovicî, care sub guvernulă Zan co v fu
sese căpitană de polițiă. Acuma în postulă de căpitanu 
ală poliției se află o personă din partida dela putere a 
lui Karavelovă. Cu ocasiunea alegerei de deputați 
adecă, candidatulă partidei dela guvernă a fostă profe- 
sorulă Misev. Dar Dobrinovic! s’a pusă pe agitațiune și 
oposițiunea a venită în masse și înarmată la Vidină. A 
începută a înscenâ o bătaiă cum se cade și a aruncă 
cu pietri. Poliția n’a putut’o înfrânge, ba chiar mai mulți 
polițiști au primită răni grele. A trebuită să vină gar- 
nisona întregă la fața locului; garnisona a împușcată și 
a omorîtă câțl-va 6meni dintre oposiționall, a prinsă și 
pusă în pușcăriă nouă deci și două de persone, și a îm
prăștiată massele. Dar tăie acestea au contribuită numai 
de a turnă uleiă în focă, căci aprope 3000 de țărani 
s’au adunată în jurulă Vidinului și au împresurată ce
tatea. Tumultuanții amenințau că voră da focă orașului, 
dăcă autoritățile nu voră elibera pe cei aruncați în puș
căriă. Amenințarea avu efectă, prisonerii s’au eliberată 
și toți fugiau din calea loră. Acestea s’au întâmplată 
Duminecă.

Alegerea deci nu s’a făcută, ea s’a amânată pe 10 
Augustă. Omeni cari cunoscă împrejurările spună, că 
cei 5—6 preoți și alți emigranț! sârbi, cari de 
cândă cu răscola din urmă sârbescă s’au aședată în Vi- 
din, încă au luată parte la tumultulă, ce s’a făcută.

Totă în Vidină au vrută unii să înființeze ună cjiară 
politică, dar se pare că guvernulă bulgară nu prâ e prie- 
t.enulă unoră mișcări de felulă acesta. Guvernulă a oprită 
inființarea unui jurnală politică și a concesă numai în
ființarea unei foi beletristice. Redactorulă va fi reviso- 
rulă școlară din Vidină; 4iarulh va apăre pe Ia mijlo- 
culă lunei viilore și va ave titlulă «Vielicz» (Cununa).

MAGHIARISAREA.
(Respunsu (1-lui Rethi).

Deva, 12 Augustă 1884. 
(Urmare și tine din Nr. 136.)

Cumcă acesta și nu altulă este spiritulă legei de 
sub întrebare, pe lângă cele cuprinse în §. 17. (art. de 
L. 44. din anulă 1868) unde se dice, între altele, că: 
«Stat ulă este obligată a purtă grijă, ca, lai n- 
stitutele^de stată, cetățenii orl-cărei națio
nalități, cari trăiescă în mas să mai mare lao
laltă, să se potă perfecționâ în limba loră 
maternă,» se p6te dovedi chiar cu înființarea cursului 
paralelă în limba română și cea maghiară la prepa
randia din Deva.

Nu se pote presupune, ca d. Râthi se nu aibă cu- 
noscință, cum acelă bărbată de stată, divinisată de în- 
trâga națiune maghiară, baronulă Eotvos, fostă pe acelă 
timpă ministru de culte și instrucțiune publică, a dispusă 

pe calea telegrafică sistemisarea memoratului cursă pa
ralelă, care la începută, paremi-se cam pela anulă 1870, 
a fostă și introdusă, cu profesori român!; fiindă !6te stu- 
diele propuse în limba română, acestă cursă paralelă 
numai mai lârdiu, prin escesulă de zelă ală organeloră 
școlare, spre dauna și în detrimentulă desvoltării limbei 
române, a fostă desființată Și dâcă dară așa a fostă, 
întrebă, se mai păte ore trage la îndoielă acestă inter
pretare a legei memorate? și decă nu, ce motive patrio
tice au îndemnată pe guvernă și organele sale, ca să 
sisteze cursulă cu limba de propunere română?

Nu potă se trecă mai departe, fără ca să amin
tescă la acestă locă, că, pe acelă timpă, la numitulă in- 
stitută chiar și esamenele de cualificațiune încă se făcâu 
în limba românescă. ’Mî place a crede, că nu simțulă 
de dreptate și bună înțelegere între aceste două națio
nalități, și cu atâtă mai puțiaă interesulă Româniloră au 
fostă motivele, din cari a isvorîtă acestă curentă de des- 
trucțiune. Speră, că și d. Rethi o va recundsce acesta.

D-sa mai dice, în memorabilulă comunicată, că: 
«pănă cândă a fostă numită în funcțiunea de inspecloră 
de șcâle, aprope nici n’a au<jitu vorbă românescă; ără 
atunci numai decâtă s’a pusă cu diligență pe studiulă 
gramaticei lui Fekete-Negruță și a dicționarului lui Ba- 
riță, ca se pricepă limba poporului și să potă superâ ac
tele intrate în limba românescă. Căci pe lângă tâtă ti — 
ranisarea și călcarea de lege, observată din par
tea loră, și acuma încă toLă în limba română își redac- 
teză intratele loră oficiali nu numai privații și comunele, 
cărora le permite legea, ci de multe ori*)  chiar și auto
ritățile bisericesc!, cari în sensulă legei despre naționali
tăți, cătră guvernă și organele aceluia, ar trebui să 
scrie, barem! în colăne, unguresce.»

Se vede, că d. corespondentă în orgoliulă său se 
pricepe chiar și la ironiă; căci ce alta p6t.e să însemne 
provocarea la »tirănia și călcarea de lege?» dar 
noi nu voimă să facemă satire atunci, când traclămă des
pre ună obiectă așa delicată, precum este celă de sub 
întrebare.

Ce se atinge de provocarea la legea despre egala 
îndreptățire a r.aționalitățiloră, sum necesitată a trage la 
indoielă cunoscința d-lui Rethi în acestă respectă, deârece 
in acea lege — altmintrelea încărcată de «nem lehet,» 
— nici la ună §. nu se dispune, că autoritățile biseri
cesc! au se se adreseze cătră inspectorii de școle în 
limba maghiară, nici măcar în traducțiune; căci âcă ce 
dispună §. 16. din memorata lege: «Autoritățile superi- 
ore și supreme bisericesc! în esibitele loră adresate re
gimului de stată, (așa dară nu și organeloră lui) se potă 
folosi de limba loră de manipulațiune seu protocolară și 
în colone de limba statului etc.« Din acestă §. precum 
nici din altulă ală acestei legi, d. Rethi nu va pute scote 
nici măcară ună cuvântă, care sâ îndatoreze pe autori
tățile bisericescl, sâ se adreseze cătră inspectorii de șcâle 
în limba maghiară; prin urmare d-sa, făcândă studiulă 
gramaticei lui Negruță si frun^ârindă dicționarulă lui Ba- 
riță, n’a făcută ună actă de grațiă pentru Români, ci 
și-a împlinită datorința impusă de acea lege la §. 27; 
asemenea ar trebui să facă și ceialalț.1 colegi ai d-sale și 
subalternii loră, cari, cea mai mare parte, nici idee nu 
au despre limbe și gramatica limbei române, și totuși se 
susțină de pe'pelea poporului română. — Gontrarulă nu 
se pote dovedi.

Find-că, vrândă-nevrândă, am intrată și în legea 
despre egala îndreptățire a naționalitățiloră, credă a nu 
fi de prisosă, sâ amintescă și câțiva §.-i din acea lege 
și să doeumenteză, cu legea în mână, că limba română,’ 
chiar în conți a disposițiuniloră vădite ale legei, este scâsă 
de pe tote terenele administrative și din justițiă. La §. 
6. (art. XLIV, din a. 1868.) se dispune: «Oficialii juris- 
dicțiunei pe teritorulă jurisdicțiuniloră proprie, în atinge
rile loru cu comunele, cu adunările, cu reuniunile, cu in
stitutele și cu privații, folosescă limba acestora.« — §. 7. 
Fiăcare locuitoră ală țerei..........care face întrebuințare
de scutulă legei și de ajutorulă judelui, păte folosi .... 
înaintea judecătoriei cercului său, limba protocolară a co
munei sale proprie ele.' Ură §. 8. impune judecători- 
loră, ca: «în cașurile §.-lui 7., să decidă, asupra acusei, 
seu petițiunei, în limba acusei seu a petițiunei; benigni- 
sarea, ascultarea martoriloră’, oculata și alte afaceri jude- 
cătoresci . .... are să le efecluescă în limba părțiloră 
litigante, respective în limba persăneloră ascultate etc. *

Acestea tote sunt disposițiunl ale legei, d-le Rethi.
Acuma te întrebă, se-mî spuni d-ta, ca oină cu 

multă esperiență în viața practică, că ore mai dă cineva 
astădl la noi baremi două parale pe. acești paragraf! ? 
Nu numai nu se aplică nici măcar unulă, ci sentințe de 
mărte se aducă în o limbă maghiară, pe care inculpa- 
tulă absolutamente nu o cunăsce. — Și este 6re bine 
așa? Ce ai dice d-ta, când astfelă ar fi isgonită limba 
maghiară și astfelă s’ar osândi la mărte inculpați! ma
ghiari? D-ta vei sci, că o națiune numai prin limba sa 
trăesce; la momentă ce-șl va perde limba, ea nu mai 
este între cei vii; apoi o limbă, care este scăsă de pe 
terenele administrative și din justițiă, nu se pote des- 
voltâ astfelă, ca să ajungă la nivoulă limbiloră culte din 
Europa. Și decă ea, în cultură nu ține pasă cu națiu
nile înaintate, este și va fi totdeuna desconsiderată. Prin 
urmare, Românii au nu numai dreptulă, ci și datorința, 
să lupte pe tăte terenele, pentru desvoltarea limbei loră 
și câștigarea drepturiloră egale-naționaie. — De sine se 
înțelege, că numai întru câtă, prin acesta nu se vatămă 
drepturile națiuniloră conlocuităre.

Credă, că din cele înșirate pănă aci, te vei fi con
vinsă și d-ta, că Româniloră, aci pe teritoriulă sf. Ștefană 
nedreptate li-se face.

Cu tăte acestea d-ta clici că Românii sunt ingrațl 
și nemulțămitori față cu bunăvoința și echitatea arătată 
loră pe tote terenele vieței publice, și că dâcă ei (Ro
mânii) ar țină contă de aceste bunătăți, chiar așa s’ar 
putea declară în Bucurescl, precum s’au declarată Boemii 
din Budapesta în Praga: «că ei sunt bine tractați din 



partea regimului ungurescă.» — Apoi să-mi erțY, d-le 
Râthi, dar eu credă, că este o mare erore politică a 
asemănă pe 3 milione de Români din Ungaria cu vr’o 
câte-va sute de Boemi din Budapesta; precum totă așa 
de mare erore este și aceea, cândă trageți paralelă între 
Românii de aici și între Ciangăii din România. Eu soco- 
tescă, că rapârtele Româniloră de sub corona sf. Ștefană 
față cu Maghiarii sunt aceleași ca ale Boemiloră din 
Boemia și Moravia față cu Germanii. Și acuma te lasă 
pe d-ta să faci o privire cum sunt tractați Boemii din
colo de Laita, și cum suntemă noi Românii tractați 
aici ?

Dâcă totu-și n’ai fi nic! acuma pe deplină convinsă 
despre nedreptățile ce se facă Româniloră, și decă ai 
mai susține încă și acuma, că limba română se bucură 
de o tractare convenabilă, se-mi permițl ca să te in
troducă in afacerea studiului limbei române la școlele 
reale din Deva.

Precum și dta bine scii, Românii din comitatulă 
Huniădbrii, vădendă, că la scâlele reale din Deva, înfiin
țate din contribuirile tuturoră locuitoriloră din comitată, 
limba română, nu numai ca studiu obligată, dar nici 
măcar ca studiu extraordinară nu se propune: mai an- 
țertă, au făcută toți pașii cuviincioși la locurile compe
tente, rugându-se cu iotă respectulă prin trei represen- 
tațiunl, ca să se sistemiseze sludiulu limbei și literaturei 
române la acele scdle în modă obligătoră, celă puțină 
pentru elevii români. Și credi d-ta, că »echitatea» a 
mersă pănă acolo, încâtă să se satisfacă acestei juste 
și ferbinte dorințe a Româniloră? D-ta scii bine, că nu; 
și pbte vei sci și motivele, pentru cari a fostă refusată 
amintita cerere. Noi nu le scimă, dar le socotimă. 
Insă să nu fiu nedreplă, constată, că înaltulu regimă a 
dispusă, ca limba română să se propună ca studiu estra- 
ordinară, și pe lângă toie că Românii au cerută să fiă 
numită de profesoră celă lăudată de d-ta de la prepa
randia de stată de aci, ca de batjocură a instituită pe ună in
dividă maghiară (care propune limba română eleviloră un
guri totă la preparandiă), și care nici atâta progresă n’a fă
cută în limba română, încălă să scie pronunță cuvintele ro- 
mânesci cum se cade, din care causă elevii români nici 
nu s’au înscrisă la acelă studiu, fiindă că le eră greu și 
apoi erâ și ridiculă, ca să mergă la școlă să învețe ei 
pre profesorală loră , cum se pronunță românesce. 
Astfelă dară eleviloră români, cari frecuenlăză scolele 
reale din Deva, nici pănă astă-cjl nu li-s’a dată ocasiune, 
ca să învețe limba și literatura română. Apoi d-ta scii 
și aceea, că studiulă limbei române nici la alte institute 
esistente pe teritoriele locuite în mare maioritate de Ro
mâni, nu se bucură de o mai mare prolecțiune. Așa 
dară limba română, scosă din administrațiune, scosă din 
justițiă, scdsă din școlă, scosă de pe iote terenele: cum 
venițl d-vostră să afirmați și încă cu tdtă puterea cu
vântului, că Românii sunt nedrepți și nepatrioți, când 
declară a fi nemulțămiți cu aceste tractări ?

Totă asemenea, aprope cu desăvârșire sunt scoși 
Românii și din funcțiunile publice; căci — să rămânemă 
erăși la comitatulă Huniădorii — între 150—200 de 
funcționari de totă soiulă, abia sunt 15—20, celă multă 
25 Români; cu tote că Românii sunt în preponderentă 
maioritate, ei plâtescă contribuțiunea cea mai mare, 
atâtă în bani, câtă și în sânge; ba ce e mai multă în 
timpulă din urmă a începută a se aduce și servitori de 
cancelarie dintre Săcui. Va să 4ică, acuma Românii nici 
pentru a fi servitori de cancelaria nu mai suntă apțl, ca 
mai nainte.

In fine, «post tot discrimina rerum,» să încheiamă, 
cu acea observare, că după părerea mea, patriotismulă 
adevărată nu consistă nici în aceea, ca cine-va să fiă 
maghiară după naționalitate, nici în aceea, ca cine-va să 
aibă simțăminte unguresc!; ci din contră elă conststă în 
aceea: ca fie-care locuitoră alăacestui regată, fără dife- 
rință de naționalitate și religiune, să-și iubescă de o 
potrivă cu căldură și abnegațiune țera sa, să lucreze 
din tdt.e puterile sale la înaintarea ei pe tâte terenele și 
în tote direcțiunile, respectându-se și sti.mându-se reci
procă și în modă egală, unulă pe altulă, ca adevărații 
frați, între cari nu trebue să esiste diferință de interese; 
nu trebue să esiste domni și servitori naționali, ci toți 
întru asemenea, să fiă domni în patria loră comună.

Asigură pe d. Rethi, că atunci, când vomă ajunge 
a ne respectă reciprocă unii pe alții, statală nostru va fi 
pe deplină consolidată, locuitorii lui fericiți și îndestuliți, 
înaintândă și progresândă fie-care după puterile sale și 
capacitatea sa; și în ori ce casă de grea încercare, 
toți fiii voru sări ca «lupii în stâne» întru apărarea 
hotareloră lui.

I. 1. T. _____ Z- -k

ACADEMIA DE COMERCIU DIN BUDA-PESTA.
După prospectulă Academiei de comerciu din Buda

pesta, ce ni s’a trimisă, ea s’a întemeiată în anulă 1857, 
și stă sub supraveghiarea ministeriului instrucțiunii pu
blice, reservându-șl însă și ministeriulă de comerciu 6re- 
care ingerință. Amândouă ministerele trimită la esamene 
câte ună comisară.

Conducerea și administrețiunea mijlocită e încredin
țată unui comitetă de 24 de membri, aleși de cele două 
gremiurl comerciale, care au întemeiată institutulă; âr 
conducerea nemijlocită, e încredințată directorului Aca
demiei, care e responsabilă de ordinea, disciplina și pro- 
gresulă ei, fiindă secundată de profesorii de clasă. Cor- 
pulă profesorală, sub președința directorului țină confe
rințe metodice și lunare.

Cursurile suntă de trei ani pentru absolvenții a 4. 
clase gimnasiale seu reale, avândă și ună cursă specială 
de ună ană pentru maturisanțl.

Programulă de studii e împărțită între 20 de pro
fesori. Pe lângă sciințele naturale, matematice și comer

ciale, stenograflă, desemnă si cahgrafiă, se învăță optă 
limbi: ungurescă, germană, francesă, englesă, italiană, 
română, sârbâsca și turcâscă. Dintre acestea, limbile: 
englesă, italiană, română, sârbescă și turcescă nu suntă 
obligate.

Pentru înlesnirea instrucțiunei, Academia posede 
tote rechisitele necesare, colecțiuni, laboratoriu, biblio
tecă etc.

In anulă I de cursuri se primescă școlarii, cari 
au terminată 4 clase gimnasiale seu reale.

Taxa anuală școlară e de 150 fl., cari se plătescă 
în 3 rate egale. Școlarii, cari potă dovedi cu acte, că 
n’au mijloce îndestulitore, se scutescă de plata taxei, 
dâcă au o purtare esemplară și nepătată.

Anulă școlară durâză dela 1 Septembre până la fi
nele lui Iunie. înscrierile se facă numai până la 6 Sep
tembre, presentându-se scolarulă în persănă, seu în casă 
de pedecă, în scrisă. Dela 6 Septembre nimenea nu se 
mai pote înscrie, chiar dâcă ar presentâ atestată me
dicală.

Totă în legătură cu Academia stă și scola de Du
minecă pentru comercianțl și practicanți, precum și cur- 
sulă pentru drumă de feră.

In cursulă de ună ană pentru cei ce au făcută esa- 
menulă de maturitate se propună următorele obiecte: 
aritmetica comercială și politică, comptabilitatea, cores
pondența comercială, dreptulă comercială și cambială, 
economia națională, merceologia și technologia, geografia 
comercială și stilistica, limba germână.

Atestate primescă numai aceia, cari depună esa- 
menulă anuală.

înscrierile la acestă cursă se facă dela 9—12 Sep
tembre.

ARMATELE EUROPENE.
«L’Army-and Navy Gazette,« vorbindă despre ună 

resboiu generală, ce s’ar întâmplă să isbucnescă în Eu
ropa, calculeză numărulă oștiriloră mareloră puteri euro
pene. Resultatele cercetăriloră fâei englese suntă urmă- 
tarele:

Germania, socotindu-se și landwehrulă, pote mo- 
bilisâ o armată de 1,265,746 de omeni, și dispune de 
2,496 de tunuri de câmpă și de 1,325 de tunuri de asediu.

Rusia are, în cifre rotunde, 875,000 de omeni și 
2,214 tunuri; reserva armatei sale numără 400,000 de 
âmeni, cu 768 de tunuri, totală: 1,275,000 de omeni și 
2,982 de tunuri. A doua reservă rusă este împărțită în 
două clase: ântâia clasă numără la 2,000,000 de dmenl; 
a doua clasă nu s’a calculată.

F r a n c i a, socotinduse trupele teritoriale, care potă 
fi mobilisate, dispune de 1,038,000 de âmeni cu 3,738 
de tunuri.

Austria are o armată de 800,000 de âmeni, care 
întărită cu landwehrulă cislaitană (cam 138,000) și un
gurescă (cam 100,000) se ridică la 1,143,000 de âmenl 
cu 1,623 de tunuri. Tyrolulă ar dâ ună adausă de 
20,000 de vânători. Landsturmnlă e organisată numai 
în Tyrolă, Vorarlberg și Ungaria, și se ridică în 1873 la 
cifra de 125,000 de âmenl.

Italia are o armată de 440,000 de omeni cu 984 
de tunuri, și miliții 200,000 de âmenl cu 324 de tunuri 
de câmpă, totală 640,000 de âmenl cu 1,308 tunuri. In 
aceste cifre nu suntă socotiți cei 50,000 de âmenl alpini 
cu 60 de tunuri de munte, din care 72 de companii facă 
parte totdeodată din miliția teritorială. Acesta din urmă 
numără 1,000,000 de Omeni, dintre cari numai 300,000 
suntă organisațl în regimente.

Lăsândă la o parte armatele active, forțele terito
riale ale celoră patru țări militare ale Europei suntă în 
resumată acestea:

a) Landwehrulă (cadre de reservă, armată te
ritorială, milițiă mobilă):

Francia 582,523 de omeni cu 864 de tunuri.
Rusia 400,000 de omeni eu 768 de tunuri.
Austria 343,000 de Omeni (fără vânătorii tirolienî). 
Italia 200,000 de Omeni cu 324 de tunuri.
b) Landsturmă (reserva armatei teritoriale, mi

liția teritorială):
Rusia 2,000,000 de Omeni (clasa primă).
Francia 625,633 de Omeni.
Italia 300,000 de Omeni.
Austria 125,000 de Omeni.
Landwehrulă germană se compune esclusivă din 

Omeni, cari au servită în armata activă.

DIVERSE.
împăratule Wilhelm și Colomană Tisza. — ț)ia- 

rului «Egyetârtes» i se scriu din I.șl următOrele: In vre
me ce politicii ’și spargă capulă a ghici, că Ore Co- 
lomană Tisza ce a căutată la Ișl cu ocasiunea întreve
derii împărațiloră, aici în Ișl acestă adâncă secretă se 
esplică într’ună modă fOrte amusantă. Impăratulă Wil- 
helm adecă, pe când călătorea de la Gastein la Ișl, cetea 

în vagonulă de salonă foile germane din Viena și Buda
pesta, ca să se informeze despre împrejurările locale. 
Intre altele cetise cu interesă viu dinlr’o fOiă germană din 
Budapesta ună comunicată, care descriâ înfățișarea no
bilă și simpatică a șefului singalesă, care ședea ca 
pe ună tronă pe spatele uriașiului elefantă ală Singale- 
siloră. Punândă diarulă la o parte, se adresă apoi 
în mijloculă liniștei, ce domniâ cătră ajutantulă austri
acă atașată la persona Sa, și îi dise: Wahrlich, 
ich wurde selbst gerne den Chef dieser Pester 
Truppe sehen!» (In adevără mi-ar plăce și mie 
să vă^ă pe șefulă acestei trupe din Pesta). 
După aceea bătrânulă împărată, dregându-șî oche
larii , se puse de ceti mai departe și nu mai 4* se 
nici ună cuvântă. Insă după câteva minute trenulă sosi 
la o stațiune, și zelosulă ajutantă esplicându-și 
după chipulă său observarea împăratului, îndată te- 
legrafâ la Buda-Pesta că, «Impăratulă Wilhelm voiesce 
se vecjă pe șefulă cabinetului din Budapesta!*  
A treia 4' Colomană Tisza bate la ușă și ajutantulă îlă 
însinuă la împăratulă dicândă: «Die Aufwartung des 
Chefs von Pest.» «(Șefulă din Pesta are onOrea a 
se presentâ) Maiestatea Sa, aducându-și aminte de șe
fulă singaleză 4>se! «Lasă-Iu să intre și rămâi și D-ta 
de față.» Impăratulă Wilhelm, aducându-șl aminte că în 
fOia din Budapesta cetise, cumcă șefulă singalesă vor- 
besce și englezesce, se adresă astfelă cătră Colomană 
Tisza; «My dear, do You speak englisch?» (Scum- 
pulă meu, vorbesc! englezesce?) Ministrulă președinte, 
adusă în confusiune, de abia putu răspunde: «Yes, Ma- 
jesty!» (Da Maiestate!). . . După acestă răspunsă, bă
trânulă împărată începu a rîde și privindă la ajutantă 
(fise: «Der Kerl hat ja ganz europaeische Manieren:*  
(«Ștrengarulă acesta are maniere de totală euro
pene.») Colomană Tisza se zăpăcise rău, dar peste pu
țină vreme lucrulă s’a lămurită. Impăratulă adecă primise 
pe Tisza, ca și cum elă ar fi fostă șefulă singaleziloră. 
La serata împărătescă de ceaiu au rîsă multă mesenii, 
pe cari multă i-a amusată acestă qui-pro-quo.«

Editară: lacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr, Aurel Mureșiauu.

—x—
Averea reginei din Anglia. — piarulă «Trath» 

scrie, că regina Victoria are o avere colosală. Moșia 
Osborne valorâză acum celă puțină de cinci ori mai 
multă, decâtă atunci, cândă o cumpăraseră regina și 
prințulă Albert. Moșia Bolmaral e mai mare de trei
zeci de mii de jugăre. Clar mont i s’a dată, de usu- 
fructă în 1866 pe vieță, reginei, er ea a rescumperat-o 
pentru sine, de totală, cu 78,000 punți sterlingi, sunt 
acum trei ani. Valorea acestei moșii se urcă la celă 
puțină 150,000 punți sterlingi. Regina are o avere și 
în C o burg. Mr. Nield i-a testată 500,000 punți ster
lingi. Averea bărbatu-său se urcă la 600,000 punți ster
lingi, dar’ testamentulă Iui erâ ținută în secretă Regi
na a cruțată sume enorme și din lista civilă.

—x—
0 ducesă risipitor©. — Una din acele dame ale 

aristocrației franceze, căreia îi place să risipâscă banii 
cu două mâni, este ducesa de Persigny. De aceea ea va 
fi de bună sâmă pusă sub tutelă, mai alesă că fiulă ei, 
ducele Ionă de Persigny, a și cerută de la autoritățile 
compentente punerea sub tutelă a mamei sale. Ducesa 
trăiâ de altfelă cumpătată, pană ce murindă mamă-sa, 
princesa de la Moscova, ajunse în stăpânirea unei averi, 
ce-i aducea pe ană ună venită de 300,000 de franci. 
Ducesa și-a zidită în Cannes o vilă, tare frumâsă, ce a 
costat-o numai 800,000 frapci. Ne fiindă mulțămită cu 
atâta, și-aduse din Japonia o casă de bambusă cu artă 
clădită și o familiă japonesă să șâdă întrânsa. Pentru 
acesta a făcută chiar ea o călătoriă în Japonia, cheltu- 
indă 200,000 franci. De unde iai însă fără să mai pui, 
se sfârșesce, și fiind-că averea princesei de la Moscova 
încă nu e isvoră nesecată de bogății,'au hotărîtă rudele 
ducesei să o pună sub tutelă, și așa să pună capătă ex- 
centricitățiloră ei printr’ună «consiliu judecătorescă.*

După 60 de ani. — Din Varșovia se scrie, că între 
zidurile ei petrece ună curiosă âspe — e contimporanulă 
lui Mickiewicz și ală lui Zaleski, Ignațiu Domejko, care 
se întorse în pământulă moșiei străbune după ce a lipsită 
60 de ani din elă. Acum 60 de ani Domejko părăsi patria 
constrînsă de împrejurări politice, și trăi cândă în Dresda, 
cândă în Parisă, ocupându-se cu studii istorice naturale. 
In anulă 1838 fu înduplecată de ună agentă ală repu- 
blicei Chili, se mergă în America, să facă și acolo ast
felă de studii și cercetări. In scurtă vreme răuși să-și 
câștige acolo cinste și popularitate, cari îi câștigară apoi 
onorificulă postă de rectoră ală universității din Santiago. 
Dorulă de țâră îlă atrăgea însă mereu spre Europa și de 
dece ani mereu anunță familiei sale, că va veni la ea. 
In anulă trecută își trimise fata în Europa, și mai Zilele 
trecute se despărți și elă de a doua sa patriă, ca să se în- 
târcă în pământulă strămoșescă — bătrână de 83 ani. 
Dintre contimporani Domejko n’a găsită în Varșovia, de 
câtă numai pe poetulă Anton Eduard Odyniec. întâlni
rea loră a fostă sguduitâre. Presa întrâgă și intregă po
porală a primită și primesce cu însuflețire pe bătrânulă 
Domejko.



Rentă de aura ungară6°/0 122.10 
Rentă de aura 4°/0 . . . 92.50 
Rentă de liârtiă 5% . . 89.20 
Imprumutuia căiloră ferate

ungare.......................... 142.40
Amortisarea datoriei căi-

lora ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.30 

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

Amortisarea datoriei căi-
lora ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 102.20 

Bonuri rurale ungare . . 101.25 
Bonuri cu cl. de sortare 101.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișa...............................101.25
Bonuri cu cl. de sortarel01.25 
Bonuri rurale transilvane 101 25

Cursulu la bursa de Viena 
din 14 Augusta st. n. 1884.

I Bonuri croato-slavone . . 100. -
i Despăgubire p. dijma de
j vina ung.............................99, -
Imprumutuia cu premiu

ung.....................................115 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80 
Renta de hărtiă austriacă 80.95 
Renta de arg. austr. . . 81.75
Renta de aura austr. . . 103.65 
Losurile din 1860 . . . 135.—
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  859.—
Act. băncel de credita ung. 317.50
Act. băncel de credita austr. 315.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.74
Napoleon-d’orî.................. 9.64*/ îi

Tipografia Alexi Brașovă.

Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlinge 121.65

BBursa de fiSsacstecsci.

Cota oficială dela 1 Augustă st. v. 1884

Reni a română (5%). . . . Cump. 93l/a vând. 94
Ren la rom. a mort. (5°/0) . . > 953/8 • —

> convert. (6°/0) • . » 97’/. » 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . V 34’/. • —
Credit fonc. rural (7%) . . » 102’/. » 103

> n » (5°/o) • H 9O’/2 n 92’/.
> » urban (7°/0) . . » 101s/. > 102
> . (6°/o) • ■ > 97’/a » 98
> ’ (5o/o) . . » 87’/a > 88

Banca națională a României > 1385 » 1400
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 340. > 354Va

€ » » Națională . . 237’/a > 243
Aură > 5-4O.«/o » .—
Bancnote austriace contra aură - » 2.07. » 2.09

ABONAMENTE LA „GAZETA TRANSILVANIEI.11 
se potu face de la 1 și 15 a fie-cărei luni. 

Pentru Austro-Ungaria pe anu . ,
i\

i
7) »

77 77

2 » • •

4 » • •

77

77
Se acdrdă abonamente și lunare cu . 
Pentru România și străinătate pe ană 

i
77 77 77 77

1
77

Cursulu pieței Brașovă
din 15 Augustiî st. r. 1884.

Bancnote rornânescl .... Cump. 9.10 Vând. 9.15
Argint românesc.....................
Napoleon-d’orî.........................
Lire turcesc!.............................
imperiali.........................  . .
Galbeni.....................................
Scrisurile fonc. »Albina» . . . 
Discontulă » . . .

• 9.05 > 9.10
9.62 • 9j:5

> 10.90 » 10.92
> 9.86 9.88
> 5.64 > 5.67
» 100.50 » 101.50

7—10 ’/o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
. silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 

ria lui Gross (în casa prcfecturei.)

Nr. 2941—884. 1—3
preț. vConcursu.
Spre ocuparea de 2 posturi de medici de cereți cu locuința în 

Branti și ZernescI cu 16fa anuală de câte 300 fl.; se deschide prin 
acesta concursu cu acel fi adausu cumcă în lipsa de concurențl la ambele 
posturi, alesulfi unui cercii va avea se împlin6scă provisorice agendele 
medicali pentru amendoue cercurile fiindti cu locuința în Branîî cu leafa 
de 600 fl.

Doritorii de a concură la aceste posturi se învită prin acăsta a’și 
înaintâ suplicele instruate cu diploma de medicu la subscrisulfi negreșitfi 
până la finea lunei Augustă a. c.

Brand în 10 Augustă 1884.
Alesandru ISelle,

pretore.

fi.

franci
??
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. 18
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este prin man-

V. a.

77

77
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Celtl mai ușorii mijlocii de abonare 
datti postalm Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămîi pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuriți! adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârziere. Administrațiunea.

77 77 77

77 77 77

I

0CH1ANUR1
(vedi figură în „Leipziger Illustrirte Zeitung“ dela 5 Augustă)

escelente în câtă privesce tăria și forte curate, binocluri pentru câmjra și pentru teatru.
Celă mai renumită fabricantă de lorniete (Jumelles) în Paris, Lepage, a vendutu din aceste renumite ocliianuri cu prețuri eftine mai 

multă de 100,000 bucăți dându-le în comisiune tuturoră opticiloră din Europa. Și eu amu primită 100 bucăți și nu potu lăsa să tiAcă acostă 
ocasine fără a recomandă onor, publică aceste sticle elegante și demne de prețulfi lorfi. Ele întrecu ca binocluri totu ce până acum s’a vedutfi 
în felulă acesta, și se potu cumpără în două mărimi cu piele fină și cu curele pentru purtată cu fl. 10—12. In Anglia, Francia, Rusia și 
Austria, din causa calității loră aceste ochianuri se întrebuințeză și în armată.

Spre a vedă aceste sticle învită pe onor, publică
SAMUEL PISCHER, 

optica, strada Caldărariioru, Purzengasse Nr. 550.
Trămiterile în provinciă se vorfi face promptă și dăcă nu va conveni marfa se reîntărce prețulu.
Totă în același timpii recomandă și instrumentele mele de optică, matematică, chirurgiă, precum și așezarea de telegrafe, 

de case și telcfonuri cu prețuri forte avantagidse.

A

19-25 Invitare ie abonamente la cele mai eftine iiare române.
„Amiculii Familiei44 diară beletristică și enciclopedică-literaru — cu ilustrațiuni. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a di a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 căle; — și publică: novele, poesii, romanuri, aventuri picante, impresiunl de căieloriă, studii sociali;— articlii scientifici mai alesă din sferă economiei și a higienei 
de casă. — »ScirI din lumea mare*  cu preferință acelea, cari intereseză mai de aprâpe societatea românescă, — „principia din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
număru este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă inlregă e numai 4 fl. pre Va anu 2 fl., pre Vi de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulft romanii.44 piară bisericcscă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a di (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de l1/.—2l/a căle 
și publică: .articlii din sfera tuturoră sciințe]oră teologice*  — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre dominecl, ser- 
bătorl și diferite ocasiuni, mai alesă pentru ocasiuni funebrall, precum și »schițe de predici,» și ori-ce amenunte aplicabili în predici, »catechese< și alte »învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiuni literare, scirî — din sfera bisericescă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre 1/2 2 fl., pre 1/i I fl. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Românii.^ Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—lx/3 câlă'— și publică: »no- 
vele poporale, istoriore, fabule, poesii, anecdote, proverbii*  și alte »amenunle de învățătură și petrecere, cunoscințe de economiă, industriă, higienă ș. a., — »scirl din 
lnmea mare» mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporală nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibili în hmbre poștali.

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

—Esemplare complete dela începutulă anului mai sunt câteva. —

Aceia, cari voră abona tote trei (liarele nostre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fbrte fruindse.

ISTumeri de proToă se trimitiă. gratis ori ciai.
A se adresă la: Cancelaria „NfECflRUȚlU44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de venerare următorele opuri de minune eftine:

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 tbte 
patru 1 fi. — câte una deosebi 30 cr. — Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii fbrte interesante și amusante. Prețulă 30 cr. — Colectă de Re- 
cepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă pentru economi, industriași 
și comercianți. Prețulă 50 cr. — Apologiă- 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 românesci în vorbire și scriere învederită și apre- 
țiată de Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. și II. Prețulă fie-căreia e 40 cr. — 
Ambele împreună 70 cr. — Poesii de Vasiliu Ranla-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine cuprinde 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă redusă (dela

1 fl. 20 cr. la) 60 cr. — Iflgeuia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. — Ifigenia 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 trebue se se însăre. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți seu trei morți vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini. Prețulă 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goethe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scălele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulantulă. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu mă uita. 
Colecțiune; de versuri funebrall urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Prețulă 50 cr.

■^2332 T6te acestea 20 opuri deodată procurate se dau cu prețulă bagatelă de 3 fl. 60 cr. —


