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ANULU XLVII.

Sâmbătă 11 (23) Augustă 1884

Brașovu în 10 (22) Augusttu
Serbarea de alaltaeri a clilei sf.-lui Ștefană, 

întemeiătorulă regatului Ungariei, a dată prilegiu 
foiloru unguresc! de a scrie articuli contemplativi 
și retrospectivi.

(tiarele guvernamentale au întrebuințată 
acestîi momentfl. spre a cântă imnuri de laudă 
și a se închină din nou idolului „statului 
maghiară, “ fantasându de atotputernicia lui. 
Statulă -este la ei alfa și omega; elă este în în
chipuirea șoviniștiloru și-a teroriștiloru ceva cu 
totulu deosebită de societate, ba are chiar sco
puri politice, cari vină în contrastă cu scopurile 
societății; este statulă cu kalpak și cu pinteni, 
ce-lă representă cei dela guvernă. Totă ce vo- 
iescă și ce-și gândescă aceștia se cuprinde în cu
vintele : „idea de stată maghiară.“ Purtăto- 
rulă acestei idei este Tisza Kalman. „Imen
sele progrese,“ ce le „facemă“ mereu, ca ra- 
culă, nespusele bunătăți și fericiri, de cari a- 
vemă parte pe hârtia: „tăte, tote nu suntă 
decâtă productulă „statului maghiară“ și ală ge
niului profetului lui.“ De ar fi să luămă în se- 
riosă vorbele foiloră guvernamentale, amă trebui 
să credemă, că și viăța ndstră avemă să-o mul- 
țămimă numai și numai acelei concepțiuni, ce s’a 
formată în creerii d-lui Tisza și pe care o nu- 
mescă: „stata liberala progresista maghiara.1,1

Față cu idolatria guvernamentaliloră este 
bine că se mai găsesce câte ună diară oposițio- 
nală maghiară, care să aibă curagiulă de a le 
spune în fața celoră dela putere, că s’au lăpă- 
dată de principiele salvatdre ale întemeiătorului 
statului ungară și că prin urmare n’au alesă 
bine momentulă spre a se lăudă.

Acăsta li-o spune „Egyetărtăs,“ se înțelege cu 
ărecari reserve, căci nu este nici acestă diară oposi- 
țională scutită de băla șovinismului maghiară. După 
ce cităză acsioma de stată a s-lui Ștefană: „Uniuslin- 
guae, uniusque moris regnum imbecille et fragile 
est,“ adecă: este slabă statulă, ai cărui locuitori 
vorbescă numai o limbă și posedă aceiași cultură 
și aceleași moravuri, „Egyetărtăs“ dice că devisa 
acăsta de aceea și-a ales’o primulă rege ală Un
gariei, pentru că a sciută, că nobila emulațiune 
a diferiteloră neamuri pe terâmulă muncei și ală 
culturei va face să prospereze țăra.

Problema s-lui Ștefană eră de a câștigă pe 
cei veniți din Asia pentru cultură, ăr pe cei aflați 
în țără a-i câștigă pentru aceea, ca față cu nou 
întemeiatulă stată să abdică de tăte inimicițiele. 
Numai două mijlăce — <lice „Egyertărtăs" — 
l’au putută duce la acăstă țîntă cu siguritate. 
Unulă a fostă blândeța, ăr celalaltă echitatea . . .

Mai departe continuă așa:
„in spiritulă marelui rege a trăită țăra a- 

aprăpe 900 de ani. Dăr acum ne-amă lăpădată 
de principiele lui. Amă lăsată vechile institu- 
țiuni, amă întorsă tăte cu> fundulă în susă și 
am așăijată statulă pe alte base, așa numite mo
derne. Amă părăsită cărarea, ce ni-a arătat’o 
marele rege. Nu mai căutămă puterea năstră în 
aceea, că formămă ună complecsă de mai multe 
neamuri. Intr’o sută de ani amă învățată multă, 
ce mai înainte nu pricepămă. Văcjurămă, că 
naționalitățile nu suntă numai pentru aceea bune, 
ca să emuleze una cu alta spre binele patriei co
mune, ci se potu întrebuința și spre a subjugă

pe unele prin altele. Multe esperințe triste a fă
cută națiunea în timpulă din urmă. A părăsită 
învățăturile s-lui Ștefană.........“

Sunt caracteristice aceste cuvinte ale făiei 
oposiționale. Ea vede, că națiunea maghiară a 
părăsită calea cea adevărată și s’a aruncată în 
brațele unei politice aventureose, der sămte că 
nu mai are puterea morală de a se întărce la 
vechile tradițiuni ale statului ungară.

Maghiarii nu mai caută puterea statului în 
unirea tuturoră neamuriloră, ce trăescă într’ân- 
sulă, și în mulțumirea loră. Ei au începută a 
privi conlocuitorii loră de altă limbă ca pe nisce 
dușmani ai esistenței loră. Acăsta este o 
mare nenorocire. Suntemă siguri, că mulți 
Maghiari o recunoscă împreună cu „Egyet- 
ărtăs,“ dăr nu-și potă ajută, cum nu-și păte 
ajută jucătorulă de cărți pasionată, care până 
ce mai are o lăscaiă rischăză mereu totă în spe
ranță, că va câștigă.

Are dreptate dăr „Egyerrărtăs“ sub ase
meni împrejurări, cândă fjice, că totă ce zidescă 
a<ji cei dela putere este zidită pe nisipă, numai 
de adi pe mâne.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans,«)

Paris, 22 Augustă.- -— Tratările dintre 
Francia și China n’au avută nici ună resultată. 
Ambasadorulă chineză a primită ordină să se 
întărcă la postulă său din Berlină. Lifonigfao 
s’a despărțită de Ferry, care a dispusă să dea 
pasaportă.

Londra, 22 Augustă. — După soirea din 
Peching data de „Times,“ consulatele francese 
au dată josă ban di erele francese, încredințândă 
pe supușii francesi protecțiunii ambasadorului rusă.

CRONICA piLEI.
Tratatulă încheiată la 2 Aprilie 1884 între monar- 

chia austro-ungară și Rusia cu privire la introducerea 
corespondinței directe între tribunalele austriace din o- 
colulă judecătorescă ală Lembergului și celă ală Craco
viei și între celă rusescă ală Varșoviei cuprinde 9 arti
cole. In ele se arată modalitatea, în care se va face 
corespondența; cercetările, peste cari se voră întinde 
disposițiunile judecătoresc! și timpulă câtă va ținea.

*
Din Pesta au fostă isgoniți de polițiă alte șâse per- 

săne, și anume 1 pentru totdeuna, 2 pe 10 și 2 pe 5 
ani. Afară de aceștia, 25 de individ! au fostă escortați 
din Pesta în comunele, cărora aparțină.

*
Archiducele Carol Salvator a cerută prin împu- 

ternicitulă său, inginerulă H. Palm din Viena, ună pri- 
velegiu pentru pușca de repetițiune inventată de 
densulă.

*
D. lonă Corneliu, proprietară în Oroiulă săcuiescă, 

ne trimite o întâmpinare la o corespondență publicată în 
Nr. 75 ală diarului nostru, în care ni se spunea că în 
acea comună s’a trimisă ca preotă d. Floriană Munte- 
nescu, bărbată cualificată. Numitulă domnă proprietară 
ne spune, că pănă la 7 Augustă st. n. preotulă nu se 
arătase de locă poporeniloră; ba încă, când a sosită în 
Oroiu cu familia a refusată trăsura curatorului primară, 
preferindă căruța cu ună cală a jidovului Polak Isak, 
numită și »Supărarea.» Cea dintâiu faptă a noului preotă, 
ne spune d. Corneliu, e că a închisă fără scirea nimenui 
curatorului ușa pe unde întrâ în biserică.

*

Din Belgradă se telegrafiază, că la 30 Augustă st. n. 
înainte de amedl regele României va sosi acolo, pe 
Yachtulă »Ștefană celă mare/ însoțită de ministrulă de 

răsboiu și de o suită strălucită. Văditului îi va pre- 
merge canoniera »Griviț.a,» și va fi urmată de o șalupă 
de răsboiu. Tote corăbiele voră fi împodobite eu ban- 
diere. Regele va șede în Belgradă pănă la 31 Augustă 
sera. Se facă mari pregătiri pentru primire M. Sale.

*
M. Sa Regele Carolă va fi însoțită în călătoria sa 

la Belgradă de d-nii ajutanț! locotenenlă-colonelă Robescu 
și maioră Șomănescu, precumă și de d. colonelă Boteanu, 
comandantulă regimenlului 6 de liniă, ală cărui șefă de 
onore este M. Sa Regele Milană, și de d. locot.-colonelă 
Mânu, comandantulă regimentului 12 de călărași. Din 
regimentulă ală 6-lea de liniă voră face parte din suita 
M. Sale Regelui și d. maioră Jurascu și d. căpitană Căr- 
bunescu.

*
0 fabrică de producte chimice se va înființâ, spune 

«Lloydulă română» la Iași, cu scopă principală de a 
utilisâ rămășițele de vinuri și din distilarea alcooluriloră.

*
Din Coblența se scrie că la 7 Aug. sosiră în ho- 

telulă de acolo »Orașulă Luttich» doui streini dându-se 
unulă de oficeră francesă, cu numele Klein, și altulă de 
proprietară cu numele Ruhlmann; diceau că întreprindă 
o preumblare pe înălțimele din prejurulă Coblenței. Ei 
urmăriră, câtă se pote de aprope esercițiele răsboinicâ 
ale garnisonei din fortăreță. La 11 c. se apropiară în 
pădure de o bateriă așa de tare și se purtară într’ună 
modă atâtă de bănuitoră, încătă oficerulă germană nu 
se mai îndoi de adevăratulă caracteră ală streiniloră, 
mai cu semă că în hotelă, unde mergă mulți oficeri 
germani, căutau să vorbăscă cu aceștia totă despre ma
nevre. Oficerulă germană făcu arătare superioriloră săi, 
cari ordonară arestarea streiniloră de cătră polițiă. Cer
cetarea făcută găsi vinovaț! pe ce doi streini. S’au gă
sită la ei o mulțime de charte, desemnurl topografice de 
locuri, schițe, etc. care dovedescă că suntă spioni mili
tari, și nu din propriulă loră îndemnă, ci din ordinulă 
nemijlocită ală ministrului de răsboiu fran
cesă. Intre hârtiele lui Klein s’a găsită și o telegramă 
cifrată, care se pote ceti și care sună cam astfeliu: 
, Aveți să plecați, în fața acestora, imediată la Parisă, 
ca să primiți aci alte ordine, privitore la o călătoriă de 
serviciu spre Coblența.1 Klein este ingineră locală în 
Perpignan, ăr Ruhlmann, despre ală cărui nume nu 
se scie, decă este celă adevărată, este șefă de bateriă 
în Bel fort. Tratările judecătorescl voră începe în 
curendă. *

.Pol. Corr.« află din Petersburg, că sgomotulă 
despre căsătoria prințului Bulgariei Alexandru cu Milița, 
fiica principelui din Muntenegru, și despre călătoria 
acestuia la Sofia, e lipsită de ori ce temeiu.

*
Brigandagiulă începe a înflori ără în Italia; chiar 

Roma nu este sigură și ferită de elă.' Dorulă de hoțiă 
se pronunță cu putere la țăranii dela Viterbo și munții 
Albaniei. Aprăpe de Nepi s’a întâmplată o bătaiă for
mală între gendarml și între tâlhari. La Acquapendente 
contele Cozza-Nardelli fu prinsă și dusă din mijloculă 
drumului în păduri. După ce i-au luată ca preță de 
răscumpărare 2000 franci, i-au lăsată calea slobodă, 
rugându’lă să’i erte. Unui Cechini, care nu a ascultată 
de: »Faccia a terra/ ci a scosă revolverulă amenințăn- 
du-i, i-au curmată viâța. Cetele gendarmiloră pornite în 
urma loră se speră că le va da de capă și ’i va curăți 
de pe hotarele Romei.

*
Din valea Ampezzo se scrie, că la Landro, în Ti- 

rolă, aprăpe de Monte Cristallo se clădește ună forță, 
ală cărui scopă este, să domineze drumulă împărătescă 
cătră Cortina spre granițele Italiei, de unde lângă valea 
Sulder elă se desface mergendă spre Masarina și spre 
valea Auronzo și trecândă vre-o (jece minute peste ho- 
tarulă italiană.

*
Universitatea din Kiew, a cerută dela ministerulă 

de culte rusescă, să aprobe hotărîrea sa, de-a nu mai 
primi între ascultători, decâtă 1/10 evrei. Ministrulă de 
răsboiu Wannovsky a hotărîtă se nu mai sufere între 
medicii miliției, decâtă 10 procente evrei.



O f6iă din Pesta comunică, că în apropiare de gara 
centrală de acolo s’a deschisă de curendă ună hirtă în
titulată: «La lădița furată dela Poștă.»

*
In Elveția există ună biurou, care are următorea 

numire oficială: ,Vierwaldstătterseesalonschraubendamp- 
feractienconcurrenzgesellschaftsbureau . *

ADUNAREA GENERALĂ A „ASOCIAȚIUNE1 
TRANSILVANE."

(Coresp. part, a «Gaz. Trans.»)
Ședința II.

Orăștiă, 7 Augustă 1884. 
S’a deschisă Luni (6/18 Aug.) la orele lO’/a- 
După citirea și verificarea procesului verbală ală 

ședinței I., v.-președintele Iacobă Bologa citesce câteva te
legrame de felicitare sosite de la d-nii Mânu și Munteanu 
din Deeșă, Dr. Drăgescu din Constanța, de la Românii 
năsăudenl și de la Românii din Baia mare etc., 6r d. 
N. F. Negruță în numele Gherleniloră rogă adunarea să 
decidă, ca la anulă viitoră se se întrunescă în Gherla. 
Urmăză raportulă comisiunei pentru încassarea tacseloră, 
cetită de d. referințe '.Dr. I. Mihuță, care constată că de 
ieri au mai incursă la comisiune 98 fi. și că suma înca- 
săriloră se urcă la 1322 fl.

După acestea d. N. F. Negruță, raportoră, citesce 
raportulă comisiunii pentru propuneri, și adunarea pri- 
mesce propunerea de a se mai votâ încă 10,000 fl. 
pentru scâla superioră de fete din Sibiiu (pe lângă cele 
30,000 votate în anulă trecută), ca astfelă localulă școlei 
să se potă termină în condițiunile cerute de pedagogiă 
și igienă.

Cu privire la revista Asociațiunei «Transilvania* se 
decide, ca acăsta să nu se trimită gralisă de câtă mem- 
briloră onorari, fundatori și celoră ordinari pe vieță; er 
membrii ordinari (cu taxă de 5 lei anuală) dăcă vreu să 
aibă revista, să plătescă ună florină, și cei cari nu sunt 
membrii 3 fl.

Urmeză citirea raportului comisiunei, însărcinate cu 
cercetarea bugetului, prin d. raportoră Barceanu. Soco
telile aflându-se în regulă, comitetulă este absoivată; er 
proiectulă de bugetă pentru anulă viitoră se admite fără 
nici o modificare.

Se alege controloră pe anulă viitoră d. Iosifă Șiu- 
luță; și de orece Gherlenii singuri și-au esprimată dorința 
de a primi la anulă viitoră adunarea în orașulă loră, 
se decide ca proxima adunare generală să se țină în 
Gherla.

Cu acestea s’a terminată ședința a II-a.

CORESPONDINȚA NOSTRĂ DIN COMITATE.
Milhalță, 8 Augustă 1884.

Din incidentulă petrecerei aranjate în A.-Iulia la 29 
Iunie de junimea academică din jură, și ca răspunsă la 
corespondința datată din Mihalță 3 Iulie din Nr. 107 
ală «Gazetei,* ați binevoită a publică în Nr. 126 ală 
acesteia o corespondență a d-lui Severă Barbu, în care 
tole cele cuprinse întru nimică nu corespundă adevă
rului. Din acestă motivă și fiind-că d-lă I. Barbu aruncă 
asupra tinerimei aranjatore nisce învinuiri compromiță- 
tore, vină a apelă la ospitalitatea (jiarului D-v6slră, ru- 
gându-vă să binevoiți a-mi dă voiă să-mi facă unele ob
servări referităre la aserțiunile din acea corespondință.

D-lă S. Barbu susține susă și tare că dânșii nu au 
sciută nimică despre petrecere până în momentele ultime. 
Intru câtă e de crezută acesta se păte vede de acolo, că 
în 22 Iunie, adecă cu 7 dile înainte de petrecere, în o 
societate subscrisulă chiar cu d-lă S. Barbu am 

vorbită mai multe despre ecăsta. Se pble 6re 
să fi uitată atâtă de curând? Mă potă provocă la scri- 
sbrea unui colegă ală d-sale adresată unuia dintre aran
jatori, în care ni se promite din partea dumnă- 
loră totă sprijinulă posibilă. Unulă dintre dânșii 
a luată asupra sa împărțirea mai multoră învi
ta țiu nî, er altulă a și participată la aceea. 
Afară de acești d-ni după cum sciu, nu suntă alțl ti
neri academici în A.-Iulia.

Ni se impută din partea d-lui S. Barbu, că au ră
masă mai multe familii neînvitate, precum și corpulă ofi- 
ceriloră ală reg. 50. La acesta, regretândă reflecteză că 
decă una seu două familii, dar nici de cum multe, pre
cum dice d-sa, nu au primită învitațiunea, acesta este a 
se atribui serviciului poștală, căci aranjatorii au invitată 
pe tbte familiile, cari au putută pretinde acesta. De 
altcum în privința acesta se esprimă fdrte suspiciosă d-lă 
Barbu, cândă (jice «nu au invitată multe fam. rom. seu 
decă le-au invitată»... etc. de ore ce nu pbte fi 
cineva neînvitată și totă odată și invitată. Se scandali- 
seză d-lă Barbu că s’au trimisă învitațiunile prin postă; 
credă însă, că nu ar fi fostă atâtă de severă făță de noi, 
decă s’ar fi gândită, că pe timpulă acela eram depăr
tați unii pe la facultăți er alții pe acasă și așa ni-a fostă 
cu totulă imposibilă a învitâ în persănă.

Ce privesce neînvitarea corpului oficeriloră, fie’i des
tulă a aminti, că dintre oficeri au participată 
mai mulțl la acea petrecere, ceea ce nu dove- 
desce nici de cum, că nu ar fi fostă invitați.

Numai acestea am voită a-i reflecta d-lui Severă 
Barbu. Laurcnțiu Popă,

ascult, de drepturi.

SERBĂRILE DIN SIBIIU.
Sibiiu, 8 Augustă 1884.

ErI la optă ore dimineța s’a deschisă exposițiunea 
de vite a reuniunei săsesc! ardelene de agriculLură; afară 
de Sibiiu cu împrejmuirile sale, celelalte localități săsescl 
au fostă puțină representate. Rarități uimitore nu s’au 
vecjută în esposițiune, dar o putemă socoti dreptă o do
vadă de îngrijirea, cu care Sașii cultivă acăstă ramură 
a economiei loră.

La 4ece ore, după ce s’a săvârșită slujba în bise
rica evangelică parochială, s’au deschisă desbaterile adu- 
nărei generale a «Reuniunei Gustav-Adolf,» care are acum 
10 despărțăminte cu 257 reuniuni locale și 8 reuniuni 
de femei, er membrii 51,913. Din raportulă anuală se 
vede, că ea a sprijinită între altele mai multe comune 
pentru înaintarea stărei loră. Numărulă așa de mare ală 
membriloră dovedesce, că zelulă de asociare a ajunsă la 
o însemnată desvoltare la compatrioții noștri Sași.

Concertulă, ce s’a ținută la optă ore săra in hala 
festivă, a făcută ună frumosă sfîrșită celei dinlâiă dile din 
serbări. Socotindă greutatea, cu care s’a preparată re
uniunea pentru acestă concertă, trebue să recunbscemă 
mărimea succesului, mai alesă, că ea nu să sfii să-și în
cerce puterile cu composițiunl grele cum a fostă strălu
cita composițiă a romanticului Robert Schumann: «Pa- 
radisulă și Peri,» la care numai ici și colo s’au băgată 
de semă câteva necorectități. Mulțămirile și lauda, ce 
Dr. Frike și episcopulă Teutsch au adusă conducătorului 
ei d-lui Bel la au fostă în adevără meritate. B.

*
Sibiiu, 9 Augustă.

«Reuniunea scientifică pentru cunâscerea țării» (Ve- 
rein fur siebenburgische Landeskunde) ’și-a ținută erî 
prima sa ședință în biserica evang. parochială. In cu
vântarea de deschidere, președintele aduse aminte de 
câți-va străbuni Sași, a căroră credință și dragoste de 
nămulă loră e vrednică a trece dreptă pildă urmașiloră 
loră; arătă, că acum e a noua oră, că Sibienii ospătăză pe 
membrii «Reuniunei», arătă progresulă făcută de «Reu

niune» în mijlâcele sale materiale și întru sporirea mem
briloră săi ordinari, își aduse aminte de cei morțî în 
trecerea anului din urmă, dintre cari însemnă pe Fuss, 
care-a scrisă cartea: «Flora Transilvania*, dovedindă o 
adâncă cunâscere a lucruriloră tratate. Vorbirea a fostă 
frumosă rostită și întocmită.

După câte-va pertratări referitâre la afacerile socie
tății, membrulă Reuniunei Wittstok ceti nnele părți 
din lucrarea sa: «Regele Ștefană I. în spiritulă legiloră 
sale,’ începândă cu svatulă ce pururea ilă dă acestă rege 
fiului său, grăindu-i: O împărățiă cu aceeași limbă și 
aceleași datini e slabă și espusă distrugerei. Vorbele lui 
Ștefană așa de înțelepte le-au uitată însă urmașii lui și 
Oratorulă își sfirși vorbirea dicândă, că cine scie, odată 
cinstirea și scutirea nămuriloră, pe care Ștefană a gă
sit-o așa de cu cale pentru statulă său, s’ară pute întdrce 
și ele ară pute trăi în pace unele lângă altele și unele 
cu altele. — D-lă H. Ilerbert. vorbi apoi despre în
grijirile sanitare ale Sibiiului în ală 16-lea văcă, adu- 
cendă amănunțite și interesante date referilore la sub- 
iectulă vorbirei sale, și întorcendu-să desă să facă asemănări 
cu stările de lucru corespundătore din Germania.

La prândulă comună, ce s’a ținută în hala festivă, 
cea dintâiă vorbire o rosti episcopulă Teutsch pentru 
seanțe, vorbi apoi Fricke, Wittstock, Muller pentru Bruc- 
kenthali, și alții, er Wolff citi niște telegrame de felici
tare din Boemia sudică și dela Schulvereinulă germană: 
«Luptați ca și până acuma pentru cinstea nămului ger
mană și gloria vâslră.»

Balulă, ce s’a începută la 8 6re sera a fostă — 
putemă dice — strălucită. Deeorațiunea erâ frumosă; 
dar a avută, de ni se îngădue vorba, ună inconvenientă 
— ăspeții au fostă pre mulțl și nu trebue să ne mirămă, 
dăcă șirele să spărgău ici și colo. B.

AUSTRIA Șl RUSIA.
„Morgen-Post“ scrie despre relațiunile aces- 

toru două state următdrele:
Este probabilă, că bunele relațiuni dintre curțile 

din Viena și Betruburg se voră esprima pe față prin în
tâlnirea personală a ambeloră monarchii. Până adi încă 
nu scimă, dăcă la o astfelă de întâlnire va luâ parte 
și împăratulă Germaniei. Insă, precum amă spus-o de 
repețite ori, așa o spunemă și adl hotărîtă, că uoi pu- 
nemă mare preță pe întărirea buneloră relațiuni între 
Austria și Rusia, și credemă, că e fdrte ușoră posibilă, 
ca aceste două imperii mari se afle o cale, prin care să 
se delăture într’ună modă corăspuntjătoră pentru amân
două statele diferențele ce încă mai esistă.

Intre două state, cari de atâția secuii au trăită 
în pace, în bună înțelegere, nu potă fi contrarietăți, cari 
să nu se pătă aplana. Dăcă suntă ici colea elemente, 
cari sunt gata a sămănâ discordia, de aici nu urmăză, 
că statulă să porte politica în direcțiunea acăsta. Cândă 
o istoriă de secuii dovedesce, că Austria și Rusia tră- 
escă una lângă alta, fără de a se conturbă în desvol- 
tarea și interesele loră, nu mai încape îndoălă că potă 
trăi și în pace și înțelegere, fără de a fi necesitate, să 
se pună pe picioră de răsboiă .. .

E numai o fabulă a scălei învechite politice și di
plomatice, că esistă în Orientă ună contrastă de interese 
între Austria și Rusia, care nu se păte cu nici ună preță 
evita și care în scurtă timpă trebue să producă con- 
flictă. Acăstă fabulă s’a cultivată de Maghiari și de Po
loni. Dar ea a rămasă totă numai o fabulă, pe care 
nici ună diplomată nu o păte luă seriosă. Austria ’șl 
are, ca și Rusia, cărările sale deosebite în Orientă.

FOILE T ONU.

I<a Orăștia si la Iliuiiădtiril.

Călătorindă din Bucuresci spre Sălagiu, loculă nas- 
cerii mele, mă oprii pentru câteva (jile la Orășlia, și asis
tai la ședințele .Associațiunei transilvane,» despre cari 
am vădută că primiți deja răporturi amănunțite.

După încheiarea ședinței, Luni la 7/19 Augustă se 
dete ună banchetă în grădina otelului «Szăchenyi,» la 
care au luată parte peste 130 de persăne, și s’au rostită 
mai multe toasturi pline de entusiasmă.

Sculându-ne dela banchetă, pela 5 ăre sera am 
asistată la o producțiune a pompieriloră din Orăștia, mare 
parte Români împreună cu comandantulă loră, — cari 4* 
au dată probe îmbucurătăre de istețime și de progresă.

Săra ună bală splendidă s’a dată în beneficiulă 
«Associațiunei» în spațiăsa sală a otelului «Szechenyi,» 
care pela 10 ăre erâ plină de ună publică elegantă și 
curată românescă. Petrecerea a durată până la 51/a ore 
diminăța.

In timpulă pausei dela meijulă nopții am avută plă
cerea de a vedă și călușerulă esecutată cu multă dibăciă 
de 12 tineri studenți în costumă națională, sub condu
cerea d-lui Nicolau Dubleșă.

Cu multă plăcere am mai văzută de asemenea la 
acestă bală ună mare numără de dame purtândă fru- 
mosulă costumă națională românescă, care prinde atâtă 
de bine și pe copilele dela țeră și pe damele de salonă, 
și pe care nu se sfiesce a-lă purtă nici cea dintâiu Ro
mâncă, iubita și grațiosa Regină a Româniloră de peste 
Carpați.

Ne pare bine, că vedemă acestă fermecătoră cos
tumă răspândindu-se din ce in ce mai multă chiar și 
prin părțile Transilvaniei și Ungariei, unde mai’nainte nu 
erâ cunoscută. Onâre dameloră române, cari contri- 
buescă la răspândirea lui!

Vă trimită aici și o mică listă a dameloră, cari au 
luată parte la bală. Lista e compusă de câți-va amici 
ai mei din părțile Orăștiei, cari cunoscău mai bine de- 
câtă mine publiculă adunată. A loră e vina, dăcă vre-o 
damă din greșelă nu va fi pusă la loculă ei, său va fi 
lipsindă din acestă listă:

Costumate erau d-nele: Erdeli din Orăștia, Elena 
Hossu n. Popă din Deva, Vladă, Mihaiu, Baciu, Dob6, din 
Orăștia, Barceană din Sibiiu; d-șdrele: M. Popoviciu, Cor- 
vină, E. Popoviciu, din Orăștia, Ana Popă, Maria Popă, 
din Gherla, A. Niedra din Deva, Octavia Demiană din 
Zlatna, Romană din Hațegă, A. Filipescu din Turda.

Necostumate d-nele: Lucreția dară din Deva, în 
rochiă cenușia închisă, Sabina Todea n. Cetățiană din 

Cânpeni, în rochiă roșia, Orbonașă din Orășlia în rochiă 
de atlasă bordo, Popă din Orăștia îh rochiă roșu cardi
nală, Moldovană din Orăștia în rochiă sură, Bontescu din 
Hațegă în rochiă verde; d-ș6ra Coșieru din Alba-Iuiia, 
d-na Ziunea din Orăștia etc.

*
Marți diminăța pela 9 6re, acei ce ne aflamă încă 

în Orăștiă, vre-o 40 la numără, bărbați și dame, amă 
plecată conformă programei, cu vre-o Țece trăsuri, în 
escursiune spre Huniăddra.

Dintre cei ce au luată parte la acăsta escursiune 
amintescă aci mai ântâiu pe d. consiliară în pensiune și 
v.-preș. ală Associațiunei Iacobă Bologa, apoi d. cano
nică Vasile Popă din Gherla cu nepătele sale Ana și Ma
ria Popă, d. Eugeniu Brote cu d-na, d. Dr. Barciană din 
Sibiiu, d. și d-na Orbonașă cu fiica loră Elena din Orăștia, 
d. redactoră N. F. Negruțiu, d. Șerbană, judecătoră din 
Seghedină, d. Dr. A. Tincu, advocată, și d. Dr. Erdălyi 
cu soția sa din Orăștia, d. I6nă Mețiană fiulă episcopului 
Mețiană, d. Chicină, candid, de adv. din Aradă, și d. Dr. 
I. Mihu, advocată în Orăștia etc.

Sosindă cu toții pela 12 6re în opidulă Huniăddra, 
furămă primiți de ună mare numără de orășeni, în frunte 
cu primarulă George Danilă, ‘omână. îndată după sosire, 
ne urcarămă spre vechiulă cuibă ală Corviniloră, spre 
castelulă lui Uniade, ce se află într’o înfundătură de de- 



Precum este natura și constituțiunea statului austriacti 
deosebită de a Rusiei, așa este și cerculă intereseloră 
nostre și sfera nostră de putere cu totului totă deosebită. 
Noi nu voi mă să paralisămă interesele Rusiei, căci nu e 
în interesulti nostru, și speramă, că nici cei din Petruburg nu 
sunt de ideeă, că ar fi în avantagiulă Rusiei, să se atingă 
de terenulă naturală ală influinței austriace în Orientă.

Orientulă e mare destulă pentru realisarea aspira- 
țiuniloră austriace și rusescî. Slavii din vestă și popo- 
rațiunile aparținâtdre culturei occidentale se grupeză mai 
multă în giurulă Austriei, pe când popârele ortodoxe și 
cu obiceiuri orientale simpatiseză mai multă cu Rusia. 
Și aceste două sisteme de cultură ișî au barierile loră, 
și dăcă bărbații de stată austriac! șl rusescî voră studiâ 
nepreocupați și cu bună voință cestiunea, voră pute de
masca în orientă linia, care desparte sfera intereseloră 
austriace de cele rusescî. 0 astfeliu de liniă se pote de
fini și trebue să fie tema diplomațiloră din ambele state, 
să ajungă câtă mai grabnică la ună resultată în acestă 
privință. Poporele și statele nu suntă pentru ca să se 
sfișie în răsbâie. Sunt scopuri mai înalte cărora trebue 
să se plece, și monarchii merită mulțămita popdreloră, 
dăcă voră năzui, ca, pacea și buna înțelegere să se în- 
tărescă și să dureze timpă câtă mai îndelungată.«

CEHII ȘI POLONII.
Înfrățirea Cehiloră cu Maghiarii și cu Croații a adusă 

după sine înfrățirea cu Polonii. Precum am amintită în 
numărulă de alaltăerl ală Z*aru^ui nostru, primirea Ce
hiloră în Cracovia, vechea cetate a Iageloniloră, a fostă 
entusiastă. »Politik« spune că dspeții cehi au fostă sa
lutați de primarulă Cracoviei, în sunetele imnului națio
nală polonă: »Incă nu e perdulă Polonia!» în loculă unde 
sunt îngropațl regii poloni. D. Hevera a declarată în nu
mele Cehiloră, că aceștia nici odată nu voră părăsi pe 
frații loră de ună sânge, pe Polonii.

»N. fr. Presse» observă la aceste manifestațiunl de 
înfrățire, că nu trebue să li se dea mare însemnătate, de- 
6rece delegațiunea galițiană a dovedită adeseori în Reichs- 
rath, că, fundă vorba de politică de interese, sângele se 
uită. însemnătate are înfrățirea înlr’atâta, că Cehii cu 
Polonii formeză în camera deputațiloră maioritatea, și 
unirea acăsta a accentuat-o la serbare Romanovici, Z>- 
cândă în toastulă său, ca Cehii și Polonii au aceiași 
sorte în Austria; prin urmare ei trebue să se sprijinăscă 
unii pe alții în Reichsrath, er în țările loră, Cehii și Po
lonii să caute a deveni câtă mai independenți față cu 
celelalte naționalități, țFarulă Vienesă amintesce însă 
Cehiloră și Poloniloră, că în Galiția mai sunt și Rutenii, 
cari n’au luată parte la înfrățire.

»N. fr. Presse* întrăbă, că ce a putută tace, ca în
frățirea Cehiloră cu Polonii să se sigilese atâtă de săr- 
bătoresce în Cracovia? Nu cumva îi amenință vr’ună pe- 
ricolă? Simtă cei din Praga și Cracovia, că tdte mani- 
festațiunile loră de lealitate nu potă aruncă ună vălă a- 
supra nisuințeloră cehe și polone, care țintescă nu numai 
la independența națională, ci și de stată, contradicândă 
astfelă condițiunile de viață ale stalului austriacă? Nu 
cumva ei simtă că politica de pace a Austriei trebue să 
vie în conflictă cu nisuințele loră, și de aceea îșl întindă 
mâna pentru alianță? țliarulă Vienesă constată, că în
frățirea cehă-polonă este forte unilaterală și că se face 
pe cheltuiala celorlalte naționalități, fiindcă aici e vorba 
de predominare, ăr nu de apărare reciprocă. Dar Aus
tria, dice »N. fr. Presse,« nu păte suferi așa ceva.

lurl pe o costă romantică, de-a-supra orășălului Aici 
castelanulă, ună Germană, care vorbea binișoră și româ- 
nesce, ne-a purtată prin tote sălile, turnurile și coridorele 
astădl cu totulă pustii ale castelului, care precum se scie, 
a fostă nu de multă distrusă de focă rămănândă din 
trânsulă numai păreții goli, și stândă mai mulți ani fără 
coperișă, espusă asprimei timpului. AcJI e reînnoită cu to
tulă pe din afară, și numai înlăuntru se potă vedâ încă 
urmele catastrofei, prin care a trecută; se facă însă mari 
cheltuell pentru restaurarea totală a acestei cetățuie așa 
precum a fostă mai înainte.

Pe ună părete zugrăvită din bătrâni cu diferite por
trete și figuri, cari abia se mai potă distinge, am vădută 
și o figură femeescă, cruțată de urgia timpului mai multă 
decâtă tote celelalte. Castelanulă ne spuse, că acăsta 
este Elisabeta Margineană, femeiă din poporă, muma lui 
Ionă Uniade, esplicându-ne tot-odată legenda întrâgă a 
acestui mare erou, așa precum e cunoscută și trăiesce 
încă și acp în gura poporului. Chipulă acestei femei și 
costumulă cu care e îmbrăcată, se observă la prima ve
dere, că e curată românescă.

După cercetarea castelului plecarămă să visitămă 
grandidsa turnătore de feră înființată de stată acum nu
mai de ună ană în apropierea cetățuei. Aici am vădută 
uriașa mașinăriă, care pune în mișcare tote aparatele sta
bilimentului : am văZută cum se aruncă cărbunii și petra

ESPEDIȚIUNEA ENGLESĂ IN SUDANU.
Englesii sunt gata să plece în Sudană, ca să des- 

presdre pe Gardonă, care de atâta timpă e împresurată 
de trupele Mahdiului. In Cairo stau gata de drumă trei 
batalione de infanteriă englesă, ună escadronă de husari 
englesl și ună despărțămăntă de infanteriă englesă călă- 
răță. Basa de operațiune va fi Assuanulă. Corpulă de 
espedițiune constă din 5000 de dmeni, infanteriă, cava- 
leriă și marinari. Dăcă împrejurările voră fi favorabile, 
pe la finele Iui Octomvre flotila va plecâ cu trupe de la 
Assuană la Chartum. Se dice, că corpulă de espedițiune 
ară avă ordină, să se mărginăscă numai la despresurarea 
lui Gordon, abținându-se de la ori ce măsuri dușmănose 
în contra Mahdiului, dăcă acesta nu va atacâ trupele 
englese. Generalulă Gordonă a scrisă la 30 Iuiie o scri- 
sore, în care comunică, că elă se află în siguranță în 
Chartumă, unde acum totulă e liniștită.

DIVERSE.
Noua lege de divorță în Francia. — Mercur! după 

amădi în săptămâna trecută s’au ținută o ședință 
condusă de președintele de tribunală Aubepin, în care 
s’au începută să se esamineze' cererile de divorță extra
ordinare, în care soți despărțițl de trei ani de dile, ceră 
ca separațiunea de corpă să se prefacă în divorță abso
lută. Pertractările sunt cu totului tolă secrete, numai 
sentința se publică. Intre părechile cari urgităză divorțulă 
și voiescă deciderea causei loră încă înainte de începerea 
feriiloră tribunalului, merită atențiune următârele trei: 
Adelina Patti și Marchisulă de Caux, Mario Uchard și 
Madelaine Brohan, principele de Bauffremont și princesa 
George Bibescu. Petițiunile acestora s’au și luată în cer
cetare. Este probabilă, ca tribunalulă să nu decidă în 
tdte trei cașurile divorțulă absolută, căci nu sunt motive 
suficiente. Câtă pentru Adelina Patti, nu mai p6te fi 
vorbă de divorță absolută, căci tribunalulă a adusă deja 
sentință contra ei pentru ofensările grele ce le a făcută marchi- 
sului împreună cu tenoristulă Nicolini. De astă dată nu cere 
marchisulă, ci ea divorțul. E întrebare acum dăcă tribunalul, 
care a dată deja o sentință contra unei femei, îi va face 
plăcarea și o va eliberă de legăturile ce nu. le păte su
feri. Se audă voci, cari pretindă, că ori ce divorță ce
rută de partea vinovată, să se pună a d acta; căci nu
mai în chipulă acesta se păte pune frâu soțiiloră necre- 
dinciose și bărbațiloră nestatornici.

—x—
înviată din morți. — In Latte, ună sătuleță situ

ată lîngă Vintigmiglia, în ținutulă Nizzei, s’a întâmplată 
ună lucru ne mai pomenită. Acum câteva dile a murită 
ună omă de coleră. Spaima țăraniloră a fostă atâtă de 
mare, încâtă, fără de a se așteptă visita inspectorului de 
morți, fără de a ascultă de cuvântulă preotului, care fă
cea serviciulă funebrală mortului, cadavrulă fu pusă în- 
tr’ună sicriu pregătită în pripă și aruncată într’o grăpă, 
ce se află la părta cimiterului și în care se aruncau tăte 
necurățeniile. După patru dile, îngropătorulă vă^u Pe 
ună omă în pelea gdlă șeZendă în sicriulă de jumătate 
deschisă. Eră morlulă de coleră, care se deșteptase din 
amețălă și avuse destulă putere, se desfacă scândurile si
criului. Neașteptata veste se lăți iute și populațiunea, 
înspăimântată, voi să uci^ă cu săcurile pe celă înviată 
și să-lă împingă ârăși în gropă. Din norocire întreveniră 
vr’o câțiva dmenl resoluți și crima p ănuită nu se putu 
îndeplini. Sărmanulă, adusă în fine acasă, muri în scurtă 
timpăj însă nu de coleră, pe care elă n’a avut-o nici 
odată, ci de slăbiciunea cea grozavă, ce-i causase șede
rea de 4 dile în gropă.

—x—

de feră, scâsă și adusă din munți, într’ună cuptoră ro
tundă și înaltă de forma unui turnă, și cum năvălesce 
pe urmă din acestă cuptoră prin o mică deschizătură 
sgura topită schinteiătâre, ca lava dintr’ună vulcană; âr 
pe o altă gură curge ferulă topită, ca ună rîu roșă de 
focă, și pe urmă se așă^ă și să închâgă în nisce forme 
lungărețe, de unde se ia și se lucrâză său se trimite ne
lucrată în comerciu.

Dela usina de feră ne coborîrămă cam pela 4x/2 6re 
în orașă la ună hotelă, unde ne așteptă o mesă întinsă. 
Aici hotelierulă, — ună Nămță seu Ungură ce eră — 
ne-a servită bucate câtă se pote de proste, și cu ună 
preță nu se păte mai exagerată.

Pela ărele 6 săra ne întărsemă îndărătă spre Orăștiă, 
supărați, ce-i dreptă, pe otelierulă, care a căutată într’ună 
modă atâtă de nedemnă să ne speculeze, dar mulțămițl 
și încântați de cele ce văZusărămă înainte de prândă.

Pentru a vă pută descrie mai pre largă totă ce am 
văzută și simțită în Huniadora mi-ar trebui timpă mai 
îndelungată. Amintescă de aslădată numai atâta, că Hu- 
niadăra este ună locă, ce merită să fie cercetată de fie
care Română, care nu l’a văZută încă, și că pe lângă tăte 
ostenelile și neplăcerile cu cari a fostă împreunată escur- 
siunea năstră, nu ne-a părută rău, că amă visitată acestă 
locă interesantă. p. Dulfn.

Curîosă morte. — In Szentes, în Ungaria, Ludovică 
Geretz, ună omă de multă bolnavă, povestea într’o ZL 
lui i-s’a arătată în visă ună porumbă albă, care i-a Zisă, 
că sfârșitulă îi e aprăpe, și deci să-și procure ună sicriu 
și să se pună într’ânsulă. Geretz așa fțșcă. Se puse în 
sicriu și rugă apoi pe femeea sa să tragă orologiul ă de 
părete, care cântă și să-lă facă să cânte marșulă lui Ra- 
kotzi. După ce a ascultată câteva minute liniștită, a 
voită să asculte si marșulă lui Koșuth, pe care cândă îlă 
auZl îș! dete sufletulă. —

—x—
Unu triumfă ală poliției austriace. — Poliția aus

triacă a dată cea dintâiă de urmele conspirațiunei revo
luționare din Varșovia; și anume chiar poliția din Viena 
a fostă, care a semnalată venirea domnișdrei Novac din 
Geneva în Varșovia. Poliția lăsă pe domnișdru Novac 
în totă libertatea ei, urmărindu-o cu precauțiune la totă 
pasulă; cu deosecire o controla, cu ce persâne vine ea 
în contactă. Intre cei dintâi, cari cercetară pc d-ș6ra 
Novac, a fostă judecătorulă de pace Bardovski. S’a do
vedită în scurtă timpă că acestă amploiată, care în apa
rență eră ună organă forte zelosă ală guvernului, a fostă 
într’adevără unulă dintre capii nihiliștiloră. După câte
va Zile se descoperi totă cuibulă conjurațiloră. In totă 
casulă poliției vienese îi servesce spre on6re, că s’a pur
tată așa de bine de o parte, de altă parte poliției ru
sesc! de sigură nu-i vine la socotelă, că triumfulă în 
descoperirea conjurațiunei nihiliste din Varșovia îi com- 
pete poliției austriace.

—x—
piare fotografate. — Colonelulă Hoe, șefulă renu

mitei fabrici de mașini tipografice din New-York, se ocupă 
de mulți an! cu problema a aflâ ună mijlocă, prin care 
s’ar pute tipări Ziarele mai iute. Elă este de părerea, 
că lui îi va succede cu timpulă a aflâ ună astfelă de 
mijlocă și anume Momentofotografia. De-i va suc
cede, atunci se potă fotografa într’o 6ră 360,000 esem- 
plare.

—x—
0 aventură în adevăru americană au avută câțiva 

Slovaci, emigrați în America, într’ună din minele dela 
Mont Cârmei. Pământulă i-a înghițită cu casă cu totă, 
și cu tote acestea toți întregi sănătoși au scăpată ârăși 
de sub pământă. Lucrulă s’a întâmplată așa: o mare 
parte din Mont Cârmei, ca mai tote minele, erâ submi
nată; pe la mijloculă lui Iulie în părțile subminate mai 
multe case au începută a se cufundă, și între altele o 
casă de petră, locuită de Slovaci apăsâ așa de greu pe 
pătura subțire a pământului, încâtă zidirea s’a cufundată 
cum se cade. Catastrofa s’a întâmplată nâptea, și dimi- 
neța în loculă casei nu se mai vede decâtă o gaură de 
200 de urme de afundă. Casa erâ bine făcută și numai 
acestei împrejurări i se pote atribui, că bieții Slovaci au 
scăpată cu spaima și cu neînsemnate vătămări, căci di- 
mineța locuitorii s’au pusă energică de i-au scosă la lu
mina dilei; dar casa a rămasă în sânulă pământului, păte 
pe veciă.

—x—
M&noători de Iută în Africa ostică. — Căpita- 

nulă Vaporului misionară »Highland Lassie,» Tappin, 
care umblă cu corabia sa între cele două stațiuni ale 
societății misionare englese, între Zanzibar și Mombasa 
Frere-Town, scrie următârele: Pe insula Zanzibar, în 
fabrica de zahară a englesului Frazer, în cinci ani și ju
mătate am avută ocasiunea a observă pe mâncătorii de 
Iută. Dintre 700 de sclavi, caii cu lunile gemeu sub o 
muncă grea dela două ore după meZulă nopții pănă sera 
la 11 6re, celă puțină 400 inși mâncau Iută, și toți erau 
deplină sănătoși. Femei; cari lăptau copii, mâncau re
gulată — Iută și-și hrăniau copii de câte trei-patru ani 
totă cu Iută. Totdâuna Iută uscată mâncau; și ca pro- 
visiunea să nu lipsescă nicl-odată, punâu lutulă, tăiată 
în strujele sâu în suluri subțiri, pe polițe ca să se usce. 
Dar când le lipsea Iută preparată în acestă chipă, atunci 
mâncau lutulă de pe păreți, făcândă în zidiri stricăciuni 
enorme, cari apoi aveu ca urmare adeseori pedepse straș
nice. Dâcă sclavii nu avâu Iută, îi vedâi mâhniți, slabi, 
și cuprinși de o bolă asemenea aceleia, de care suferă 
bețivii, când deodată li se detrage băutura. După Tap
pin, pe di se consumă celă puțină câte ună puntă de 
Iută (de câte ună sclavă ?); căpitanulă mai spune, că 
mâncătorii de Iută din alte mâncări fârte puțină mâncă, 
și că mai bucurosă mâncă Iută, decâtă orice altă mân
care. Pe cândă bântui coleră pe insula Zanzibar, din
tre acești 700 de sclavi numai 37 de inși au murită, în 
vreme ce în plantațiumle din jurulă fabricei de zahară, 
epidemia a răpită o mulțime de omeni. Tappin atribue 
mâncării de Iută puțină mortalitate a muncitoriloră dela 
fabrică, dar ne mai spune, că pe timpulă colerei, sclavi- 
loră li se dâ mor fiu și rachiu. După călătorii
din Africa, Clemens și Dennhardt, locuitorii acestoră ți
nuturi suferă adeseori de hydrochele și elephantiasis, care, 
precum se scie, se manifesteză prin aceea, că pielea de 
pe piciâre se îngrâșă peste măsură, și piciorele bolnavi- 
loră au mare asemănare cu piciârele elefanțiloră. Bâla 
elephantiasis este lățită cu deosebire printre locuitorii de 
pe lângă țărmuri și poporulă crede, că provine din căl
carea în urma șârpelui, din băutura de apă lutdsă și din 
mâncarea de Iută. Pelea mâncătoriloră de Iută sâmănă 
multă cu pelea celoră ce se află în primele stadii ale 
bolei elephantiasis; pielea le e umflată și necontenită se 
plângă, că piciârele li sunt slabe și-i doră.

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



Rentă de aură ungară6°/0 122.20 
Rentă de aură 4% • • • 92.30 
Rentă de hârtia 5°/0 . . 89.05 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare......................... 142.20
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostu ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.30

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 118.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 102.20 

Bonuri rurale ungare . . 101.10 
Bonuri cu cl. de sortare 101.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

Cursulu la bursa de Vlena 
din 20 Augustă st. n. 1884.

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

vină ung............................98.75
Imprumutulă cu premiu 

ung.................................114.90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80
Renta de hărtiă austriacă 80.90
Renta de arg. austr. . . 81.75
Renta de aură austr. . . 103.05
Losurile din 1860 . . . 135.10
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 858.—
Act. băncel de credită ung. 307.50
Act. băncel de credită austr. 308.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’orI................. 9.65’/»
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

Bursa de Bucurescî.
Cota oficială dela 8 Augustă st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 933/, vend. 94
Renta rom. amorf. (5%) . • > 95% » _—

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

> >, » (5°/o) • * » 90% „ 92%
> » urban (7%) . » 101% » 102

» » (6%) • 97% > 98
> (5%) • • * 87% • 88

Banca națională a României 1323 , 1430
Ac. de asig. Dacia-Rom. . • » 340. » 375%

« V » Națională 237i/2 . 248
Aură 5’40. °/o » 5-50
Bancnote austriace contra aură , 2.07. , 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 21 Augustă st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.11 Vend. 9.14
Argint românesc................. . > 9.05 9.10
Napoleon-d’ori..................... . » 9.62 > 9.C4
Lire turcesc!......................... . » 10.86 » 10.90
Imperiali............................. . » 9.86 > 9.88
Galbeni................................. . » 5.64 > 5.67
Scrisurile fonc. »Albina* . . . » 100.50 101.50
Discontulă » . . . 7-10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se pottt cumpăra în tutunge
ria Iui Cîross (în casa prcfecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătittl prețuit! abonamentului pe una jumetate d e anu seu 
pe unu anu, înainte de l-a Aprilie a. c„ sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcați! dela 1 Aprile c.? care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru Romania 8 lei. ADMINISTRAȚIA GAZ TRANS

ABONAMENTE LA „GAZETA
se potîî face de la 1 și 15 

Pentru Austro-Ungaria pe anu
i

i
n

11
Se acdrdă abonamente și lunare cu . 
Pentru România și străinătate pe anu 
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Celti mai ușoru mijloci! de abonare este prin man- 
Abonamentele se plătescu înainte.datti postalu.

Rugămu pe domnii abonați să binevoiescă a ne da 
lămuritu adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârziere. ’ Administrațiunea.

PUBLICAȚIUNE.
Din partea primăriei comunale Nusfaleu comitatulti Bistrița- 

Năseudu prin acdsta se aduce la cunoscința publică, cumcă pe basa 
concesiunei înaltului ministeriu reg. ung. de agricultură din anulu 
1883 Nr. 53012, — se va vinde prin licitațiune publică în 3 Sep- 
tembre 1884 st. n. în cancelaria comunală, unu terenu de pădure 
de Bradti de 134 jugere, din muntele comunală „Marișielu.“

Doritorii de a cumpără, suntă prin acăsta provocațî pe diua 
hotărîtă diminăța până la 9 6re provătjuți cu unu vadiu de 10% a 
se presentâ, sau a așterne unt) ofertă provâețută cu unu vadiu de 
10% înainte de începerea licitațiunei verbale.

Prețulă strigărei este 60 fl. de jugăru.
Condițiunile de licitațiune se potă vedea la subscrisa primărie 

ori și când în drele oficidse. T. 7 . „ .Dela pnmana comunala. 
Nusfaleu în 10 Augustă 1884.

Ioane Vasiliclii, Michailă Bafta,
notară cercuale. primară.
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32 26 Invitare de abonamentu la cele mai eftine diare române.
„Amicului Familiei44 diară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. 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, romanurl, aventuri picante, impresiuni de călătoria, studii sociali; — articlii scientifici mai alesă din sferă economiei și a higienei 
de casă. — »ScirI din lumea mare1 cu preferință acelea, cari interesâză mai de aprope societatea românescă, — „principia 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 % ană 2 fl., pre % de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci •— lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotului romanii.44 ț)iară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a di (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de lx/4—2% cble 
și publică: ,articlii din sfera tuturoră sciințe^ră teologice* — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre domineci, ser- 
bătorl și diferite ocasiuni, mai alesă penlru ocasiuni funebrali, 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 x/2 2 fl., pre x/4 I 11. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului S?®nnâuu.4: Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—1% colă — și publică: »no- 
vele poporale, istoribre, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte »amenunte de învățătură și petrecere, cunoștințe de economiă, industriă, higienă ș. a., — «scirî din 
lnmea mare* mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporulă nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibili 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 începu tulă anului mai sunt câteva. 32ZZZ—

Aceia, cari voră abonâ tite trei diarele nostre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete forte frumbse.

ISFcimeri ăs proToă, se trimitiă. gratis ori cui.
BCu" A se adresă la: Cancelaria „WECrKIJȚlt44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de văndare următorele opuri <le 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 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. — 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 românesc! 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 Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine cuprinde 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă redusă (dela

1 fl. 20 cr. la) 60 cr. — Iflgeuia Î11 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. — EIft trebue se se însbre. 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 Pamfîliu I. Gra- 
pini’ Prețulă 50 cr. — Hermau și Dorotea după W. de Goethe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scblele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulantulft. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu me uita. 
Colecțiune; de versuri funebrali 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. ==='

21—30 Magaimii de Încălțăminte
„C1SMA ROȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după mesură 
se voră efectua din materialii solidu, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulă am ondre a recomandă onoratului pu

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

Asemenea recomându onoratului publică depositultL 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primescă și se efectuieză 

promtu și cu prețuri moderate.

G. Or ghid anu.
Tipografia Alexi Brașovă.


