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Brașovu în 16 (28) Augustu.
Scieam noi destulă de bine, că ministrulă. 

de instrucțiune ungurescu este omu far’ de prr 
hană înaintea întregei cete a aceloru ipochimeni, 
cari p6rtă livreua guvernamentală. A foștii der 
fdrte de prisosi ca fiarele subvenționate din fon- 
dulîi de disposițiune s&-și mai iea ostenela de a 
ne asigură, că după „a loru părere" d-lu Trefort 
este chiar nevinovăția și dreptatea personificată.

Cum li-a și putută veni în minte opincari- 
loră români, că d-lu Trefort este complicele 
aceloru turburători, cari urlau ca nisce căpiați 
prin stradele Clușiului, în dilele de 14, 15 și 16 
Maiu anulă curentă, în potriva opincei române, 
i^îcendă că pentru ea nu cresce în acâstă țâră 
decâtă „Fldrea furciloră?" S’ar pută 6re așa 
ceva? D-lă Trefort este consiliarulă tronului, 
elă este chemată a veghiâ împreună cu colegii 
sei asupra ordinei și a legalității în stată și asu
pra păcii dintre popărele, ce locuescu într’ensulă 
și ună asemenea demnitariu se fie 6re părtașă la 
scandaluri ca cele din Maiu trecută, menite de 
a ațițâ ura între locuitorii unei și aceleași țări?

Nu. D-lui Trefort nu i se pâte impută 
așa ceva. Dânsulu n’a luată parte la turbură- 
rile din Maiu. A stătu numai alături și a pri
vită la ele cu mânile încrucișate, cum a privită vice- 
prefectulă Gfyarmathi la arderea foiloră române, 
înscenată de junimea cultă a Clușului, și și-a 
gândită negreșitu: Las’ că totu la mine au să 
vină și tinerii maghiari și cei români să le facă 
dreptate!

Dreptatea a făcut’o și nici să fi foștii Ungură 
de origine d-lă Trefort n’ar fi putut’o brodi mai 
bine.

Noi ne-amă dată deja părerea. Cedămă 
pentru astădi cuvântulă celoră ce s’au împărtă
șită de dreptatea d-lui Trefort și cari se vădă 
insultați încă și atji, diua și ndptea, fiindcă se 
mărturisescă ca Români.

£tă ce ni se scrie din Clușiu despre impre- 
siunea ce a făcut’o între Românii de acolo ho- 
tărîrea d-lui Trefort în afacerea scandalului din 
Maiu:

„Nu e glumă. Otărîrea, ce a adus-o minis- 
trulă de instrucțiune Trefort în afacerea studen- 
țiloră unguri revoltanți, deși ne-amă așteptată la 
așa ceva, — căci dreptatea ungurăscă e prover
bială, — trebue se ne pună pe cugete seridse și 
să ne umple de îngrijiri. Noi suntemă cei ata
cați, și totă noi trebue să suportămă și asprimea 
pedepsei. Ună diară oposițională aducândă acea 
decisiune faimâsă la cunoscința cetitoriloră săi 
(jice, că-i „ness.se semit, fogd meg ]dl.“ (Na nimică 
și țînelă bine). Nu-i destulă că cercetarea cri
minală în contra turburăriloră s’a sistată, că 
senatulă universitară, după-ce s’a jucată de-a 
„incuisiția," otăresce o pedăpsă, care — ori și 
cine să pâte convinge, — e numai o comediă; 
pentrucă o dojană indusă în indicele unui 
astfelă de făcătoră de rele, îi potențăză 
numai cualificația înaintea celoră dela pu
tere și îi face mai mare reclamă înaintea 
conaționaliloră săi, cari afii - mâne au să-lă pună 
în cutare oficiu grasă, susținută pe pelea și din 
sudârea nâstră: mai vine ministrulă ungurescă 
să răstârne și acăsta sentință a senatului univer
sitară, pe profesorulă română, batjocurită și in
sultată în modulă celă mai brutală, îlă suspen- 
dăză și ordonăză tragerea în cercetare a tuturoră 
nevinovațiloră.

Acum încă ei suntă de cătră pădure!

mosă dreptate! Așa se vede, cd legile în Ungaria 
sunt-ti tote numai pentru rassa maghiară, — noi, 
străvechii locuitori ai țerei suntemu lipsiți de scu- 
tulă loru.

Noi ținemă, că afacerea din Maiu nu e causă 
particulară a Clușeniloră, ci e causa națiunei în
tregi, — e lupta națiunei unguresci în contra ele- 
menhdui românii, începută de pintenații din Clușă! 
De catedra limbei române dela acăstă universi
tate își bată jocă, și tineriloru români, și până a- 
cuma destulă de persecutați, li se pună în 
perspectivă persecutări și șicănări și mai mari. Pacini- 
cii lncuitori români ai acestui orașă și acuma se află 
într’o panică nespusă, — pentru-că de câte-ori 
se irită spiritele populațiunei prin cutare articulă, 
scrisă cu atâta ură și dispreță despre Români 
în diarele locale unguresc!, de atâtea ori sunt 
espuși Românii la deosebite atacuri și demonstra- 
țiuni becheresci.“

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

Agramtl, 27 Augustă. — In dieta croată 
a provocată Starcevici ună mare scandală așa că 
ședința a trebuită să fie întreruptă. Președintele 
a propusă ca Starcevici să fie eschisă din ca
meră.

Agramu, 28 Augustă. După redicarea șe
dinței Davidă Starcevici a declarată în dietă, că 
elă voiesce : ă vorbăscă mai departe cu ori-ce 
preță. Președintele Crestici a recuirată polițiă 
și gendarmeriă ca să scotă pe Starcevici afară 
din sală. In urma acăsta s’a deschisă o desba- 
tere forte passionată. Președintele abdice la pre- 
sidiu și loculă lui îlă ocupă vice-președintele Ilor- 
vat. In cursulă desbateriloră deputății starcevi- 
ceani Tuscană și Tealcicl insultă pe președintele, 
care propune eliminarea loră din dietă.

Acăsta propunere a fostă discutată în ședința 
de după amădl. Camera pronunță cu mare ma- 
ioritate eschiderea lui Starcevici totodată hotăresce 
a se eschide și deputății Tuscană și Tealcicl- Celă 
d’ântăiu a trebuită se fie depărtată din cameră 
cu forța de gendarmi.

Varșovia, 28 Augustă. O publicațiune a 
ministrului poliției anunță, că Impăratulă Alexan
dru III va sosi la finitulă lunei lui Augustă 
stilă vechiu în Varșovia.

Parisil, 27 Augustă. In cercurile guver
namentale se crede, că mâne va fi notificată de
clararea de resboiă a Chinei.

Parisil, 27 Augustă. In cursulă cailei de 
eri s’au întâmplată în Toulon 3, în Marsilia 6 
și în celelalte departamente 38 cașuri mortale de 
coleră. In casa nebuniloră de la Avignon au 
murită până eri de coleră 72 de persâne.

CRONICA piLEI.
.Pester Lloyd*  elicea mai deunăzi, că una din prin

cipalele probleme politice, ce are să le mai resolveze sta
tală ungară, este estinderea câtă mai mare a rețelei sc6- 
leloră de stată (maghiare). Negreșită, că numai în ur
mărirea acestei probleme ministrulă de instrucțiune Trefort 
s’a hotărîtă de a înființâ și in orașulă Bistrița din Ardâlă, 
orașă cu desăvârșire săsescă-românescă, o scolă de stată 
elementară, cu începerea anului școlară viitoră. Pentru 
scopulă acesta s’a și închiriată o locuință în casa lui 
Broser, strada ungurescă. Copii de 6—7 ani se voră 
primi în aceea școlă, în care limba de propunere va fi 
cea maghiară.

*

Presăra onomasticei lui Kossuth s’a serbată, spună 
(fiarele unguresc!, în Buda-vechiă de cătră reuniunea spri- 
jinitore a honve<filoră din 1848/49 în modă strălucită. 
Birtulă, unde s’a făcută serbarea a fostă împodobită cu 

Frur-! tricolore, s’au cântată cântece patriotice și s’a toastată

pentru Kossuth. Asemenea s’a serbată onomastica lu 
Kossuth și în alte părți.

*
Consistoriulă metropolitană gr. cat. de Alba-Iulia și 

Făgărașă a publicată concursă pănă la 15 Septembre 
st. n. pentru următdrele stipendii: două de câte 300 fi., 
trei de câte 200 fi., și unulă de 100 fl., din fundațiunea 
Al. St. Șuluță; unulă de 84 fl. și altulă de 63 fl., din 
fund. dr. S. Ramontiai; două de câte 60 fl. și unulă de 
40 fl., din fund. C. Alutană; unulă de 60 fl. și altulă de 
50 fl., din fund. G. Vaida; două de câte 52 fl. 50 cr. 
din fund. I. Bobă.

*
.Budapester Corresp.*  vestesce, că ministrulă de 

comerciu a dispusă, în puterea nouei leg! a meseriiloră, 
ca următorii meseriași se aibă atestă de califica- 
țiune: Aurarii, argintarii, giuvaergii, măsarii, tinichingii, 
căruțașii, bărbierii, friserii, tășcarii, cismarii, papucarii, pălă- 
rierii, văpsitorii depostavă, putinarii, mănușerii, bandagiștii, 
cuțitarii, împletitorii de coșuri, faurii, legătorii de cărți, fâ- 
narii, fântânarii, lăcătușii, măcelarii, morarii, curelarii, ce- 
sornicarii, croitorii, brutarii, săpunarii, văpsitorii, cojocarii, 
zidarii, petrarii, coșarii.

*
«Voința Națională*  spune, că trenulă regală, cu 

care M. S. Regele va pleca la Vârciorova, a pornită din 
gara Târgoviștea la Sinaia, adi 16 curentă la ora 2 p. m.

In acestă di, la ora 8 săra, va porni din Sinaia, 
și după ce se va opri câteva minute la Kitila, se va în
dreptă spre Vârciorova, unde va sosi Vineri la 10 6re 
de dimineță. De aci va plecă la Belgradă.

*
S’a deschisă pe sâma ministerului culteloră și in- 

strucțiunei publice din România ună credită extraordi
nară de 71,019 lei pentru acoperirea cheltuelei necesară 
instalărei luminei electrice în întrulă Teatrului națională 
și furnitura acestei lumini serale în timpă de 10 anî.

*
«Națiunea*  spune, că cu începere de Luni, 13 cu

rentă, circulația trenuriloră pe linia Ploesci-Predeală s’a 
restabilită, atâtă pentru traficulă de călători și de bagaje, 
fără transbordare, câtă și pentru traficulă mărfuriloră de 
mare și mică iuțelă.

*
piarului «Liberalulă*  din Iași i-se spune, că nisce 

fete ale unui băcană evreu luau bani dela mai mulțl co- 
mercianți, ce erau amenințați de falimente, în numele 
unui judecătoră comercială, pentru a face cu acâsta să 
scape pe numiții de bancrută. Judecătorulă în cestiune 
eră cu totală străină de afacere și fetele punâu banii în 
busunară, er faliții vădându-se înșălațl, au denunțată ca- 
sulă parchetului.

*
«Voința Națională*  primesce din partea oficiului cen

trală de statistică, statistica învățământălui școlară pe 
anulă 1881—1882. In acestă ană s’a constatată pentru 
anulă precedentă ună sporă de 197 scăle, 391 profesori 
și 11,982 școlari.

*
«Le Pays*  comunică, că oficerii de geniu însărci

nați cu lucrarea espropriălii tereneloră necesare pentru 
construirea forturiloră, ce se voră ridică împrejurulă Bu- 
curesciloră, au sosită în capitală. Lucrările voră fi diri- 
giate de colonelulă Berendeiu. îndată ce indemnitățile 
de expropriare se voră fixâ, se va începe construirea 
forturiloră în patru puncte principale, adecă la Chitila, 
Tunari, Otopeni și Mogoșoiu. Aceste lucrări se voră 
esecutâ sub supraveghiarea a mai tuturororă oficeriloră 
de geniu.

*
D. de Moltke, scrie «România,*  este atinsă de o 

paralisiă la creeri; de abia se mai pâte mișcă, și servi- 
torulă său îlă șterge la gură, când mănâncă. 0 estremă 
slăbiciune îlă copleșesce, se simte murindă de bătrânețe, 
astfelă că în curândă nu va mai fi. Anulă acesta nu va 
conduce călătoria de instrucțiuni a oficeriloră din Statală 
Majoră, și pe care îlă dirige în acestă momentă contele 
de Valdersee.

Pentru întâiașl dată de 20 de ani d. de Moltke, 
renunță la acestă căletoriă, de care eră forte gelosă.

*
In 26 și 27 1. c. se va întruni în Friedrichshafen 

celă dintâiu congresă internațională ală aderențiloră lim 

%25e2%2580%259eness.se


bei universale «Volapuk», conchemată de inventatorul^ 
ei preotulă Schleyer din Litzfelden în Baden. Reuniunea 
austriacă din Meidling a scrisă ună memoriu, arătândă 
că limba .Volapuk*  întrunesce tâte însușirile pentru a 
pută deveni limbă a lumei. Frasa: »Ai tu ună binefă
cătorii mai mare, decâtă pe mine, între animale? întrebă 
albina pe omă,» să traduce în astă limbă astfelă: »Li- 
labol benodeli gleti cum bevi nims ca obi? ăfăcom meni 
bien.«

*) Pe românesce: >Fie lăudată Isusfi Christosă.» Salutare ce 
se obiclnuesce Ia Ungurii catolici. Redac.

*•) Pe românesce: Nu de silă, ci din curată iubire și alipire 
învățămă limba maghiară. Reil.

*
Universitatea rusâscă din Chiev a numită membrii 

de onâre ai ei pe profesorii universității din Berlină: Cur- 
tius, Mommsen și Ranke.

NOUE UNELTIRI ÎN CONTRA ROMÂNISMULUI.
Sătmară 24 Augustă 1884.

Stimate Domnule Redactoră! Călătorindă în acâsta 
lună prin Marmația, patria lui Dragoșă, trecui dela Si- 
getulă Marmației — pănă la scaldele Brebiloră — prin 
următârele comune pure românescî: Vadă, CornescI, Fe
resc!, CălinescI, SărbI și Budescl. Mă delectamă în re
giunile romantice și pitoresc!, gustamă ici colo din isvâ- 
rele reci ale munțiloră stâncoși, inima-m! rîdea de bu- 
curiă, vă(|dndă poporulă românescă sănătosă, curată la 
îmbrăcăminte și într’o stare bună materială. Câmpiile 
mănâse erau pline de sămânătur! multă promițătâre. — 
Simțemă o bucuriă sinceră și mă legânamă în acea 
dulce speranță, că pe aici n’a străbătută încă ciuma des- 
naționalisării, ci poporulă este virgină și curaLă, ca lap
tele dulce ce l’a suptă dela mamele române.

Amară m’am amăgită însă, căci când mă delec
tamă mai dulce, oprindu-mi trăsura, câta de copii svelțl 
românașl, drepți ca lumina, rumeni la față, cu ochii plini 
de spirită, își luară josă pălăriile și mă salutară c’ună 
trăsnetă ungurescă .Dicsârtessâk a Jezus Krisz- 
tus»*).

Ochii mi se întunecară, inima mi se sfâșia, totă in
ternul meu fu deodată năpădită de-o durere nespusă, încâtă la 
început nici cuvinte n’am aflată. Mi-am venit în ori însă, cua- 
cea durere a inimei, de care încă în viața mea dâră nici când 
n’am pătimită — pe celă mai pricepută l’am întrebată: 
fătulă meu, ce ești tu? Română seu Ungură? Durerea 
îmi fu și mai cumplită cândă îmi spuse dulce românesce. 
>Eu ’să Română.» — Cine te-a învățată pe tine și soții 
tăi, ca să înjurați pe mama Vâstră și chiar pe Dumnezeu, 
ca pui de Români ce sunteți, în limbă străină. Ală doilea 
fulgeră mă nimeri: .Popa nostru și dascălulă — ne si- 
lescă, fu răspunsnlă copilașului — căci așa-i porunca 
de susă.« —

M’am pusă la cugete. Cine dă porunca, de unde 
vine de susă porunca; dâră de la episcopulă, dâră de 
la vicarulă său de la ministeriu a venită? In termini 
scurți i-am făcută atențî în dialectulă loră la iubirea țării, 
iubirea limbei loră dulce materne, și sfâșiată de durere 
pornii cu trăsura mai departe.

Vedeți, D-nule Redactoră, și vă convingeți, că Ro- 
mânulă nu mai dă de mângâiere — sufletulă românescă 
este menită de a plânge cu amară încă și atunci, cândă 
merge acolo, unde voesce să-și afle recreare și liniște.

Unde este vicariulă Marmației, unde preoții cari 
trebue să-și păstorăscă turma cu consciință, să nu o lase 
pradă lupiloră ? Dormă adâncă, ca blăstămulă posterității 
să-i ajungă atunci, cândă voră fi așezați în mormântă.

Am eșită din Marmația, am trecută în comitatulă 
Sătmarului — cugetândă că dâră îmi voi uitâ durerea, — 
însă și aici totă așa. In opidulă Medieșă — ună em- 
poriu și centru jromânescă — cu peste 2000 suflete ro
mânesc!, recurge învățătorulă Corneliu Moroșan pentru 
premiu la societatea maghiară romano-fagă »Szâcheny« 
— vine afară comisiunea constatătâre din 2 comisari 
ai numitei societăți în frunte cu vice-inspectorulă 
școlară, care e plătită și susținută în mare parte și din 
sudorea Românului, — se duce, (jică în scâlă; — aici 
ună puiă de Română, cu numele Ardeleanu bineven- 
tâză comisiunea unguresce, deși nu scie nici o bobă mai 
multă unguresce — în următorii termini; >Nem kâny- 
szerusâgbol, hanem tiszta szeretet âs ragaszkodâsbâl ta- 
nuljuk a magyar nyelvet.»**)  Ungurii își rîdă în pumni, 
diavolulă se bucură, că are pradă sufletele inocente.

Ce însemnâză acesta, D-le redactoră? Nu trecă la 
conclusiunl, căci îmi sângerâză inima; fă comentărie și-ți 
versă durerea și d-ta, căci așa mă voiă ușurâ și eu.

Trece esamenulă, e de față preotulă păstoră, — se 
decide unanimă, că dascălulă merită 30 florini — va să 
(Jică chiar atâta câtă a meritată Iuda. Pentru meritulă 
patriotică de desnaționalisare se ia protocolă oficiosă, și 
ca să aibă urme durabile acestă actă funestă, comisiunea 
îlă subscrie și-lă trămite pentru subscriere și preotului 
română din localitate, care se departăse din scâlă, avendă 
a îngropâ ună mortă.

Nu-i acasă preotulă — trămită protocolulă după 
elă cu pena și eernâla, și preotulă subscrie mârtea po
porului său pe mesa așternută în ocolulă casei jalnice în 
fața cosciugului, în care zace mortulă, pe care avă să-lă 
petrecă la mormântă.

Crucea pe mesă, înmormântare jalnică, și totuși 
acelă preotă nu se teme de Dumnedeu, a înmormântâ și 
âmenl vii, căci prin subscrierea lui puse pe hârtiă sigi- 
lulă morții viitâre a unei mari părți din poporulă lui 
încrezută.

Lucru îngrozitoră! Va să dică preotulă română 
nici la înmormântări nu este scutită de hidra maghiarisărei; 
vomit ajunge adi mâne, că comisarii maghiarizării 
pentrn subscrierea protocoleloru sech&niane se voră 
băgă în biserică, în altaru și încă nit pe ușile la
terale, ci chiar pe ușa măririi!

De unde și până unde tâte acestea? Au dâră ce- 
riulă nu mai este dreptă și îndurată? Scârbiți-vă toți 
în inima vâstră și jurați, că vă veți opune tuturoră unel- 
tiriloră nelegiuite.

Celă ce are putere, ca să înpedece acestă curentă 
în scâlele românescî, facă-și datorința, căci dău lui D-^ău, 
pe celă nepăsătoră îlă va ajunge ună blăstămă, care și 
în mormântă îlă va conturbă.

Așa merge la noi, D-nule Redactoră, prin mai multe 
comune — însă și în comuna din Țâra Oașului, Vama, 
unde este ună preotă cu sâmțăminte nobile și Românu 
verde, — și aici s’a vîrîtă neghina. — Unde ai fostă 
d-le preotă, cum te-ai lăsată a fi blamată prin nimer- 
niculă docinte din Vamă? Puțină te va costă, și de vei 
voi vei scăpâ de elă, ca în viitoră să nu te mai potă 
blamâ. —

MAGHIARISAREA SI FRUCTELE El.
In numărulă loră dela 7 Augustă, „Car- 

pații“ din Craiova se ocupă de rătăcirea guver- 
nanțiloru noștri maghiari, cari credu, că numai 
prin maghiarisare voră pută consolidâ statulu ma
ghiară. După ce constată, că fructele silințeloră 
loră suDtă cu multă mai mici, de câtă să-i mul- 
țămăscă pe Unguri, dice Țiarulă craiovână:

A strigă fără a fi ascultați; a fi persecutați cu toții 
cu tâte nedreptățile cele mai mari, prin urmare a le în
dură, a fostă și este încă sortea Românului și a tuturoră 
popâreloră în generală, de sub stăpânirea maghiară. 
Acesta a pusă în mișcare multe fibre ascunse, cari nici 
o dată nu s’ar fi sciută, că există, dâcă mu eră nenoro
cita stare de lucruri, ce slăbesce din ce în ce mai mult 
verl-ce consistență a stalului maghiară, ori câtă de mare 
se va arăta acâstă siguranță.

Cine se dă însă după pâră, lăsându-se a 
fi apucați de curentulă maghiarisătoră ?... Evreii 
a căroră convertire se face din interese meschime 
și cari aducă cel mai mare râu statului. Loră — 
sg le fiă încă de bine!

Dar acestă curentă cutropitoră, continuă »Carpații,« 
înghite multe suflete rătăcite fără de voia loră, sâu cari 
sunt împinși de nevoiă la acestă pasă de disperare. 
Astfelă societatea de maghiarisare cea mai aclivă, >Sze- 
chenyi,» sacrifică totulă să prindă în mrejele sale pe 
mulțl învățători români, ca aceștia, să propage în scole 
de preferință, dâcă nu esclusivă, armoniâsa limbă a lui 
Tuhută. — Nu este de mirare ca ună bielă învăță- 
toră să fie sedusă momentană de perspectiva strălucită, 
ce i-se oferă de cumpărători, de sprijinulă, ce i-se dă 
de aceștia, pe când altminteri ar trebui să sufere, din 
contră, tâte persecuțiunile și tâte neajunsurile.

Cu tâte acestea constatămă cu plăcere, că victi
mele rătăcite, profesorii și preoții — și aceștia surprinși
— sunt fârte puțini la numără, ba potă fi considerate 
de nule chiar, afâtă de neînsemnată este cucerirea ce a isbu- 
tită să facă maghiarisarea pe acestă tărâmă; acum însă 
societatea «Opinca,» fondată de curândă, va opune o 
forță energică lățirii acestui rău, și suntemă siguri, că 
causa dreptă a frațiloră noștri de peste munți, va triumfă, 
ca verl-ce ideă mărâță.

„Carpații“ pomenescă apoi vestea, că cei 
doui monarchl aliați ar fi adusă la Ișl pe ta
petă cestiunea fondării unui stată slavă orientală 
și în schimbă întinderea imperiului germană, și 
sferșescă astfelă:

Acâsta dă de cugetată și Româniloră, căci e o ces- 
liune de mare importanță pentru esislența loră, dâcă 
pericululă iminentă ar esistâ și ar înduplecă pe apăsătoră 
să-și schimbe firea, âr pe Români, îndemnulă, de a ave 
probabilitatea unei reușite mai sigure, de-a luptă în con
tra inamicului comună? Puțini însă sunt dispuși a crede 
în realisarea unei astfelă de schimbări, și nimică fundă 
încă hotărâtă acestă periculă putândă fi de-o cam dată
— însă numai de-o cam dată — imaginară Ia ce bună 
atâtea conjecturi? Ori-cum ar fi, dâr vecinii noștriî sunt 
puși pe gânduri, și decă predicerea se va adeveri în- 
tr’una din (jfie — ceea ce e sigură, mai curândă sau 

mai târdiu — atunci negre dile îi mai aștâptă! Și dâcă 
s?meța națiune se va vedâ singură, părăsită de toți, nu 
va trebui să se sfârșescă? —

Cum îți așterni așa dormi.

CONSISTORULU METROPOLITANI] GR. OR. ERĂȘÎ 
AMÂNATO.

Sub acestă titlu cetimă în „Luminătorulă“ 
următârele:

Mai josă reproducemă adresa Escel. Sale cătră mem
brii consistoriului metropolitană, prin care îi »poftesce» 
pe aceștia a așteptă o invitare ,nouă« și a nu veni la 
consistoriu, ce după regulamentă ar ave să se întrunescă 
în 20 Augustă st. v. Indatinarea Escel. Sale cu amâ
narea consistoriului și a congresului este și durerâsă și 
ridiculâsă; regretămă multă, că Escel. Sa nu observă 
acâsta, ori nu se sfiesce de lume și de credincioșii săi. 
Decă Esc. Sa n’are inimă și simțiri de umanitate față cu 
constituțiunea, legea și interesele mai înalte ale bisericei, 
nici față cu suferințele aceloră nefericiți ce așteptă cu 
anii după decisiunile consistoriului metropolitană — ar 
trebui să aibă respecte față cu propria sa auctoritate și 
vâ(|ă. Anulă trecută s’a amânată consistoriulă metropo
litană âră din incidentulă venirei M. Sale la Seghedin, 
dar lumea a rîsă și compătimită cândă a cetită moti- 
vulă, cu «incidentulă,*  pentru că M. Sa a venită la Se- 
ghedină în 2/15 Octombre, până cândă consistoriulă avea 
să se întrunescă în 20 Augustă (1 Septemvre) adecă cu 
o lună și 14 (file înainte de venire.

Este adevărată că >incidenlulă coincide, adecă: 
în 19 Aug. st. v. Maj. Sa va primi corporațiunile în au
diență în Aradă și în 20 Aug. ar fi să se întrunâscă 
consistorulă metropolitană, deci motivată ară fi amânarea 
dar numai atunci, decă s’ar face pe 1 di dâuă, ori pe 
8—15 (file, ceea ce se putea prâ ușor face cu o cale și 
d’odată cu »poftirea« asesoriloră, — ca să nu vină. Ne- 
făcândă Esc. Sa acesta, ci lăsândă pe asesorii să aștepte 
«altă termină» care scimu câtă de cu greu se precisâză 
la metropolia nâstră, ne tememă că în anulă acesta 
vomă ave să îndurămă mari perderl, ba chiar loviri de 
mârte 1 Încă în anulă trecută ar fi trebuită să se facă 
alegerile pentru congresulă națională, dar nu s’au fă
cută; decă nu se voră face nici în anulă acesta, atunci 
anarchia e gata, nu mai avemă continuitatea de trei ani, 
nu avemă — nici stătută organică.

A (Țsă ună corespondentă ală nostru odată într’ună 
articula ală său, că Escel. Sa este angagiată a face 
servicii stăpânirei actuale, lumesc!. Ore să fie acâsta 
dreptă? Și âre pentru astfelă de servicii să se fl angajată 
Escl. Sa Mironă «Romanulă»? Nu ne vine a crede der 
— vomă vedâ în timpulă celă mai scurtă.

Insă ca să nu sporimă amărăciuni pâte pessimistice, 
reproducemă adresa după originalulă sâu:

»Nr. 42 metrop.
.Chiar pe timpulă când consistoriulă metropolitană 

după regulamentulă afaceriloră sale interne ar avâ să se 
întrunâscă în anulă acesta în ședința plenară, Maiestatea 
Sa preagrațiosulă nostru monarchă va veni la Aradă 
pentru manevrele mari militare, și totă atunci după pașii 
ce i-amă făcută deja, biserica nâstră ortodoxă română(?) 
își va presentâ acolo Măiestății sale omagiile prin o repre- 
senlanță, care cu ajutorulă lui Dumnezeu o voiu con
duce însumi în persână.

Din incidentulă acesta mă aflu silită a amână în
trunirea consistoriului metropolitană dela 20 Augustă a. 
c. pe ună termină, crare-lă voiu fixâ mai apoi, în 
totă casulă așa, ca aceslă consistoriu pe lângă afacerile 
curente să pâtă pregăti tâte cele necesarii pentru proc- 
simulă congresă națională bisericescă, care conformă sta
tutului organică §. 152 va avea a se întruni în mod or
dinară la 1 (13) Octombre a. c.

Despre acâsta grăbescă a însciințâ pe toți onora
bilii membrii ordinari ai consistoriului mitropolitană, cari 
sunt poftiți a așteptă o invitare nouă de aicea pe altă 
termină în lucul celui fixată în regulamentă pe 20 Au
gustă.

Sibiiu în 10 Augustă 1884.
Mironă Romanul, m. p. mitropolitii.

ROMÂNIA SI RUSIA.I

Lui „Pester Lloyd“ i se scrie din Bucuresci 
cu privire la relațiunile României față cu 
Rusia:

Despre visita principelui de corână germană la 
curtea regală română nu s’a mai vorbită de ună timpă 
încâce nimică. Cu tâte acestea, avemă temeiuri să ad- 
mitemă, că scirea despre visita, ce se plănuise să o facă 
principele germană rudei sale încă în tâmna anului 
acestuia se va face faptă. Din care pricină s’a amânată 
însă acâstă visită, ce erâ să se împlinâscă încă din 
tâmna anului trecută? Alipirea României de Germania 
și Austro-Ungaria e așa de recunoscută de toți și încre
derea în politica esternă a ministerului Brătianu-Sturza 
așa de probată, încâtu nu este lipsă de vre-o nouă do
vadă. Și dimpotrivă nu se pâte negă, că convorbirea cu 
ambasadorulă rusescă publicată de corespondentulă vie- 
nesă ală lui «Times,» nu ar fi putută ■•contribui să slă-



bâscă neîncrederea cercuriloră guvernamentale de aici 
față cu unii altă stată vecină. Principele Urusoff vor- 
besce de guvernă, ca de celă mai mică din două rele 
.și acestă motivare a atitudinei leale a Rusiei față cu 
sistemulă guvernului actuală, cam caracteristică pentru ună 
diplomată activă, se va uită tolă așa de puțină precum se vă 
dă uitării și observarea ambasadorului rusescă, că Rusia 
ară pute să săvârșescă pe căi directe răsturnarea ministe
rului Brătianu, — cândă ară voi — și fără ajutorulă 
vr’unei agitațiuni secrete. Eu nu sciu, de a rostită prin
cipele Urusoff în adevără aceste vorbe seu de s’a espri- 
mată numai în acestă înțelesă. De le-a rostită însă — 
a dată o dovadă, că informațiunile palatului ambasado
rului rusescă despre puterea de esistință a ministeriului 
Brătianu-Sturza le are din vre-o parte, care nu are nici 
măcară păreri obiective despre relațiunile României, cu 
atâtă mai puțină simpatii. Cine vede mai lămurită și 
judecă în liniște chipulă, în care în România păte fi ca
pabilă de o esistință ună guvernă, trebue să scie, că re
lațiunile aceloră timpuri, în cari erâ de ajunsă să facă 
Rusia numai ună semnă pentru a provocă în principa
tele dunărene române răsturnări de stată, nu potă găsi 
nici o aplicare la guvernulă lui Brătianu.

Alex. Mihuța stud. Văscău și suprasolviri se primescă 
cu mulțămită. și se voră cuita prin jurnale. Programa 
concertului e următorea:

I. «Marșulă lui Mihaiu eroulă de corulă musicală ;
II. jPeneșă Curcanulă» poes. de V. Alexandri 

deci, de R. Bortoșiu;
III. «Elisabeta Domna*  cânt, eșec, de corulă voc. 

ală junimei pedag.;
IV. ,Az eloszobor» poes. de Vorosmarty deci, de 

uliu Sarkady ad. de silvicultură;
V. «Ardelena» esecutată de corulă musicală;
VI. »Căsătoria la Romanic disert. scrisă și cetită 

de Corneliu Lazară teologă ;
VII. «Trecerea armatei române« de corulă vocală 

ală junimei;
VIII. «Vespasiană și Papiniană*  dialogă humorist. 

de I. Negruzzi, predată de R. Popoviciu abs. și Alex. 
Mihuță st. de cl. VIII.

IX. «Melodii naționale» eșec, de corulă musicală.
X. «Ună necurată dela sată» poes. hum. de I. Gro- 

zescu deci, de Terențiu Non teologă abs.
XI. «Cânteculă Plevnei» eșec, de corulă voc. ală
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RESBOIULU FRANCO-CHINESÎI SI ANGLIA.J
După cum ne anunță firulă telegrafică, se așteptă 

în Parisă ca eri său astătji răsboiulă, care a isbucnită 
între Francia și China, să fie declarată în tată forma.

Totă lumea vede, că răsboiulă franco-chineză s’a 
începută deja — dice «N. fr. Presse» — și se întrebă 
câtă va dură acestă răsboiă. Lovitura ce a primit’o 
China prin bombardarea portului Fu-Ceu și distrugerea 
arsenalului chineză, a fostă destulă de mare și ar crede 
că îndărătnicia chinesă este înfrântă. Der partida răs- 
boiului, care guvernezi adî în Peking va încercă pote a 
face resistență mai îndelungată. Omeni, cari cunoscă 
relațiunile Chinei, suntă de părere, că numai prin luarea 
capitalei chineze Peking se va pute termină răsboiulă, 
deorece guvernul chineză nu va voi nici de cum să ad
mită, că este învinsă, până ce nu va fîlfăi stegulă fran- 
cesă în Peking. E probabilă, că, după obiceiă, China va 
face totă posibilulă spre a amână decisiunea, pentru că 
spereză necontenită în ajutorulă unei puteri străine.

Acesta putere e Anglia, ale cărei interese comer
ciale ară suferi multă în urma unui răsboiu mai îndelun
gată franco-chineză. îndată ce-șl vede amenințată co- 
merciulă său Englesulă nu mai scie de glumă. Guver
nulă francesă cruță pe câtă numai să pote interesele pe
cuniare ale Englesiloră, dar aceștia se gândescă de pe 
acuma de a împiedecă Francia în mersulă ei contra Chi
nei și foile din Londra ceră cu totă seriositatea dela gu
vernulă francesă, ca să lase în pace pe Chinesi, căci la 
dincontră s’ar pute scumpi ceaiulă în paguba negustori- 
loră Engleșî.

Ast-felă se nasce ună nou antagonismă între Francia 
și Anglia, care întrece pe cela ce l’a produsă ocuparea 
Egiptului. Acestă antagonismă va deveni totă mai mare, 
cu câtă răsboiulă franco-chinesă va dură mai multă, căci 
Francesii, ori câtă s’ar feri, nu voră pute să nu causeze 
turburări comerciului englesă, durândă răsboiulă mai 
multă timpă.

In Paris, precum și în alte părți se bănuesce, că 
Chinezii nu ar fi așa de îndărătnici și că nici n’ar fi 
cutezată a începe lupta cu Francia, dăcă nu i-ar fi în- 
curagiată și jidărită Englesii și decă nu li-ar fi dată 
speranță, că i voră sprijini. Amicia între Anglia și 
Francia a fostă încă și înaintea bombardărei orașului 
Fn-Ceu forte nesigură: acuma p6te va încetă cu totulă.

Vășcău, la 3 (15) Augustă 1884.
Junimea română studidsă dela scolele superiore din 

giurulă Vașcăului (Vaskăh) comitatulă Bihoră, unindu-se 
în bună înțelegere, condusă de adevărate sâmțeminte s’a 
hotărîtă de-a aranjâ »ună concertă împreunată cu pe
trecere de jocă în favorea semi nari ului gr. or. ce 
este a se edifică în Aradă.*  Deci într’o adunare 
generală ținută în Vașcău, junimea se constitui în mo
dulă următoriu: Președintele corn, aranj. Corneliu Lazară 
teologă; secretariu: Ter. Non teologă abs., casariu Ale- 
sandru Mihuția stud. de cl. 8 gymn., controloră: Georgiu 
Bogdan pedagogă; apoi ca diletanți declamatori diserta- 
tori și coriști: Iuliu Sarkady aud. de silvicultură, Filipă 
Teaha teologă absol. Nicolau Ciura teol., Romulă Popo- 
viciu stud. abs. de cl. 8 gymn., Aureliu Popoviciu peda
gogă, Romul. Bortoșiu pedag. Ales. Papă stud. de cl V 
și Traiană Groza stud. de cl. V gymnasială.

Făcându-se pregătirile necesare dorința fierbinte să 
realisă și la 15/27 Aug. a. c. cu ajutorulă domnului se 
va țîne «concertulă împreunată cu petrecere de jocă în 
favărea seminarului gr. or. aradană, ce este a se edifică 
jn sala ospătăriei celei mari din Vașcău. Prețulă de In
trare pentru persdnă 1 fl., pentru familiă după placă. 
Oferte marinimose trămise pe cale poștală cassarului 

și în favorulă scâlei gr. cath. din Lăpușulă-ungurescă 
72 fl. v. a.

Nu va fi acâsta cea din urma dată, când inteli
gența și poporulă din țînutulă Lăpușului și jură vâ lucră 
cu totă zelulă pentru înaintarea intereseloră culturei 
poporului română! —

Comitetulă.

DIVERSE.
Cum sciu tracta Chînesii. — Intr’ună consiliu de 

miniștrii ținută deunădi în Paris, actualulă ministru de 
răsboiu ală Franciei povesti colegiloră săi o anecdotă din 
timpulă când dânsulă erâ oficeră de ordonanță ală în
vingătorului Pechingului Palicao, sunt acum peste 20 de 
anî. Campenon întovărășită de ună cornistă și ună in- 
interpretă, se apropiase călare de ună locă întărită ca 
să tracteze cu comandantulă chinesă despre capitu
lare. Comandantulă declară că nu capitulâză deși în
voiala se făcuse. Campenon salută prin interpretă pe co
mandantulă și puse pe cornistă să sufle în același sensă. 
Dar abia încălecă Campenon, când interpretulă îi spuse că 
comandantulă vre să continue convorbirea. Conferința re
începu, dar fără resultată. De șese ori încălecă Campe
non și totă de atâtea ori fu chemată de comandantulă 
chinesă, «ca să-i spună ceva.» In cele din urmă ofice- 
rulă francesă, ne voindă să mai fie purtată de nașă și te- 
mându-se de vr’o perfidiă a Chinesului, porni cu calulă 
în trapă, când mandarinulă se scoborî în curte cu suita 
sa, ca să declare, că garnisăna capituleză.

Cu acesta a vrută Campenon să arate, cum suntă 
obicinuițl Chinesii să tracteze cu puterile.

0 întâmplare în Parisu. — O scenă originală s’a 
vădută în 22 1. c. în strada Rivoli din Parisă. O damă 
elegantă îmbrăcată mergea pe trotoară c’ună oopilașă de 
cinci luni în brațe, De o dată se aruncă asupra da
mei o femeiă săracăciosăîmbrăcată,voindăsăirăpâscă co
pilulă din brațe și strigândă neîntreruptă câtă o luâ gura: 
«Dămi îndărăptă copilulă, ce mi l’ai furată!» Multă lume 
se'adunase și ună polițistă duse pe amândouă femeile 
la polițiă. Eleganta damă spuse comisarului de polițiă 
cu lacrimi în ochi, că ea de ună șiră lungă de ani este 
soția domnului F., care acum e editorulă unui diară din 
străinătate. Căsătoria loră erâ nenorocită, căci nu era 
binecuvântată cu copii. Nenorocirea damei crescea din 
ce în ce totă mai multă, de cândă bărbatulă său se mu
tase în străinătate; nu mai putea suferi să trăiâscă 
singură, părăsită, și să hotărî să ia un copilă de sufletă. 
Acestă hotărîre o comunică bărbatului său, și acesta în
tr’o epistolă încuviință dorința soției sale. Domna F. 
deci se duse la pdrta spitalului de maternitate și așteptă 
acolo până ce veni o fată, pe care o vădu că erâ să
racă și se află în stare binecuvântată. Farta avea de 
gândă să caute locă de 'scăpare în institutulă de ma
ternitate. Cândă fata C. vru să între în institută 
domna F. o opri, și i făcu ofertulă să între la dân
sa în servițiu, (jicându-i, că va putea nasce la 
dânsa, și va afla îngrijirea trebuinciosă, dăcă îi va da 
copilulă, ca ea, domna F., să-lă iea de copilă de sufletă. 
Fata să învoi. Dâmna F. o duse îndată acasă la 
sine, o grămădi cu binefaceri și după trei săptămâni se 
născu miculă copilașă, care apoi fu insinuată la autori
tatea civilă, ca copilă legiuită ală familiei F. Până la 
ună timpă tote mergeu bine; dar fata îșl uită de multele 
binefaceri de cari se împărtășise, și într’un chipă uriciosă 
începu a esploatâ împrejurările în cari se aflâ. Viâța 
bietei F. se prefăcu într’ună adevărată iadă. Fata ne
întreruptă storcea bani de la dânsa și ta întâmpina cu 
grobianitățl și cu amenințări; acâsta situațiune a durată 
trei luni, până ce în urmă domna F. prinse inimă și 
alungă pe nemulțămitarea femeă de la casa sa; înzadar 
o amenință acâsta că va denunța-o pentru insinuarea 
falsă. Fata nu mai încetă nici după aceea cu persecu- 
țiunile, până ce în urmă se întâmplă scena din 22 1. c. 
Amândouă femeile suntă acum în închisâre pentru delic- 
tulă, că au amăgită autoritatea civilă.

Mașina care face să plouă. — Commercial Bu- 
lletin din New-York vorbesce d’o mașină care a fostă 
inventată și cu care se va face încercare în Nouvelle- 
Galles de Sudă. Inventatorulă este ună australiană, și 
descoperirea lui este destinată a face să plouă, când va 
va fi trebuință.

Aparatulă consistă dintr’ună balonă purtândă o în
cărcătură de dinamită, care să pote face să isbucnescă 
îndată ce balonulă a ajunsă în nori, prin mijloculă unui 
firă electrică ce este legată cu pământulă. Explosiunea 
va face să plouă.

Credemă că a fostă deja vorba de o invențiune de 
felulă acesta, der resultatele dobândite n’au răspunsă la 
ceea ce se aștâptâ. «

Lăpușultt-ungurescft, 12 Augustă 1884.
Adunarea despărțământului XII ală «Asoc. Trans. ‘ 

pentru literatura și cultura poporului română s’a ținută 
cu bună succesă în 10 Augustă a. c. în Lăpușulă- 
ungurescă.

lnteligința, preoțimea și poporulă din acestă cercă 
și jură a luată parte la adunare în numără frumosă. 
Bucuria mare se vedâ pre fețele tuturoru. Așa e Ro- 
mânulă. elă lucră cu bucuriă pentru interesulă culturei 
sale, — se bucură din inimă, când vede, că pâte pune 
o petricică câtă de mică la grandiosulă edificiu ală cul
turei naționale, prin care păte să-și ocupe loculu cu
venită între popârele culte ale Europei.

Cu ocasiunea acestei adunări s’au încassată pentru 
fondulă «Asoc. Trans.» p. 1. și c. p. r. 90 fl. 30 cr. v. a. 
cari în decursulă ședinței f s’au înmanuată domnului 
directoră ală despățământului ală XlII-lea Augustină 
Munteanu.

Balulă unită cu petrecere teatrală la băile dela 
StojcenI, în favorulă șcâlei gr. cath. din Lăpușulă- 
ungurescă și a fondului «Asoc. Trans.» a fostă întrase- 
menea tarte cercetată. Cu acestă ocasiune s’au încasată 
preste totă 188 fl. 20 cr. v. a. Din acestă sumă s’au 
dată diletanțiloră d-lui Simeonă Moldovană din Becleană 
55 fl. v. a. câ spese de călătoria și remunerațiune; s’au 
spesată pentru musică, sală etc. 53 fl. 20 cr. v. a. 
prin urmare a rămasă venită curată de 80 fl. v. â.

Din suma de 80 fl., v. a, s’au trămisă d-lui direc
toră ală despărțământului XII Augustină Munteanu 30 fl. 
v. a. pentru fondulă Asoc. Trans.; âr pentru scâla din 
Lăpușulă-ungurescă, din causa mai multoră spese ce s’a 
ivită cu ocasiunea adunărei, s’au reținută 50 fl., v. a.

In suma de 188 fl. 20 cr. au contribuită fără a 
luâ parte la bală: Magnif. d. Ludovică de Simo deputată 
dietală 5 fl. v. a. sp. d. Alesandru Popă jud. reg. 2 fl. 
domna Susana Iosifă Popă 2 fl. sp. d. Franciscă Vekony 
2 fl. dd. Rudolfă Weintraub 1 fl. și Farkas Berla 1 fl. 
v. a. — Comitetulă, publicândă acesta, le esprimă căl- 
durosa mulțămită.

Luândă parte la bală.,au suprasolvită: sp. domni: 
Gabriel Mânu 3 fl. Ludovică Szabo din Suciulă de susă 
4 fl. M. baron Adamă Inczâdi 2 fl. 20 cr. Ioană Merzom 
2 fl. Lucaciu Daniel 1 fl. Mich. Furcoviciu 1 fl. Aug. 
Popă 1 fl. Elia Contea 50 cr. Iuliu Timofi 50 cr. Sime
onă Russu 30 cr. Emiliu Beczkay 20 cr. Iosifă Hrioră 
20 cr. și Ladislau Gocze 10 cr. v. a. — Comitetulă prin 
acesta le esprimă dupla mulțămită.

La încheiarea rațiociniului s’a ridicată dela poștă 
suma de 18 fl. colectați în Gherla de on. d. Sabină 
Coroiană cu deosebire pentru scola din Lăpușulă- 
ungurescă, și anume: Cineva 2 fl., Cineva 2 fl., d. re
dactară Negruțiu 5 fl., d. Andreiu Todorană 1 fl., reve- 
rendiss. d. Demetriu Coroiană 1 fl., N. N. 50 cr., Cineva 
50 cr., d. Vasiliu Suciu 50 cr., Cineva 30 cr., reveren- 
dissimulă d. Serbană 30 cr., d. Gregoriu Stețiu 2 fl., 
sororile Popă 50 cr., cineva 1 fl., cineva 40 de cr., d. 
S. P. Simonă 20 cr., N. N. 20 cr., d. Demiană 20 cr., 
d. Sabină Coroiană 50 cr. Suma 18 fl. v. a. Comitetulă 
rețânândă acâstă sumă întrâgă pentru scălă, esprimă cea 
mai căldurosă mulțămită p. t. domniloră oferitorl, âr 
dlui Sabină Coroiană pentru zelulă seu românescă mulță
mită și recunosciință.

La suma de 18 fl. în favorulă scâlei s’au mai 
adausă 2 fl. contribuiți de d-lă Antoniu Besenszky dela 
Mon. d. Titu Budu 1 fl. și on. d. Gabrielă Buzura 1 fl., 
cărora întru asemenea li se esprimă mulțumită.

Preste totă în favorulă fondului Asoc. Trans. cu 
ocasiunea adunărei despărțământului ală XII și a balului 
din 10 Augustă a. c. s’au câștigată 120 fl. 30 cr. v. a



Rentă de aură ungară6’/0 122,10 
Rentă de aură 4% . . . 91.50 
Rentă de hârtiă 5% . . 88.20 
împrumutul^ căilorfl ferate

ungare......................... 141.80
Jkmortisarea datoriei căi-

lorO ferate de ostfl ung.
(1-ma emisiune) . . . 95.10 

Amortisarea datoriei căi
lorfl ferate de ostfl ung.
(2-a emisiune) .... —.—

Amortisarea datoriei căi
lorfl ferate de ostfl ung.
(3-a emisiune) .... 101.50 

Bonuri rurale ungare . . 101.30 
Bonuri cu cl. de sortare 100.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști............................. 100.50
Bonuri cu cl. de sortarelOO.— 
Bonuri rurale transilvane 101 75

Oursulu la bursa de Viena 
din 27 Augustă st. n. 1884.

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

vinii ung............................98.75
Imprumutulfl cu premiu

ung................................. 114 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.70 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 81.50
Renta de aurii austr. . . 103.50 
Losurile din 1860 . . . 134.25
Acțiunile băncel austro-

ungare ....... 857.— 
Act. băncel de credita ung. 298.50 
Act. băncel de creditfl austr. 296.90 
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’orI................. 9.64'A
Mărci 100 împ. germ. . . 59.51 
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

Bursa de Bucnresci.
Cota oficială dela 14 Augustă st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 93% vend. 94
Renta rom. amort. (5%) . . > 95% »------

convert. (6%) • • » 97% « 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 33 > — —
Credit fonc. rural (7%) . . » 102V4 , 103

» » » (5°/o) • H 91% „ 92%
» » urban (7%) . . > 101% , 102
* » (6%) • • 97% » 98
» > (5%) . . 87% « 88

Banca națională a României > 1323 . 1410
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 340. , 368

< » » Națională . . • 237% » 247%
Aură 5 40.% , 550
Bancnote austriace contra aură > 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașov!)
din 28 Augustu st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.10 Vend. 9.12
Argint românesc................. . » 9.05 9.10
Napoleon-d’orI..................... . » 9.60 • 9.64
Lire turcescl......................... . » 10.86 » 10.00
Imperiali............................. . « 9.86 > 9.88
Galbeni................................. » 5.67
Scrisurile fonc. «Albina» . . . « 100.50 > 101.50
Discontulă » . . . 7—10 % pe ană.

__ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
JJL silvaniei“ se potft cumpăra în tutunge

ria lui Gross (în casa prcfecturei.)

ABONAMENTE LA „GAZETA TRANSILVANIEI."

Pentru

se potîi face de la 1 și 15 

Austro-Ungaria

a fie-cărei luni.
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Se acdrdă abonamente
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România și străinătate pe anii 
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mai

PUBLICATIUNE.
J

Din partea primăriei comunei Nușifaleă comitatulă Bistriță-Năsăudă 
prin acesta se aduce la cunoscință publică cumcă pe basa concesiunei 
înaltului ministeriu reg. ung. de agricultură din anulă 1883 Nr. 53,012 
se va vinde prin licitațiune publică in 3 Septembre 1884 st. n. in can
celaria comunală ună teremu de pădure de bradă și malidă de 134 
jughere, din Muntele comunai Merișelă.

Doritorii de a cumpăra suntă prin acesta provocați pe <|iua hotă
râtă dimnin^ța până la 9 6re a se presenta prove^uțl c’un vadiu de 10% 
sdu a așterne ună ofertă provăclutu c’unu vadiu de 10% innainte de 
începerea licitațiunei verbale :

Prețulă strigării e 60 fi. v. a. de jugheră.
Condițiunile de licitațiune se potă ved la cancelaria comunală 

oii și cândă în 6rele Oficidse.
Dela primăria comunei
NușifalSu în 20 Augustă 1884.

Iacobîi Hordovanu, Micliailă Boita,
ajut, notar. primar.
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ușorii mijlocii de abonare 

Abonamentele se plătesctl înainte.
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7?

77

77

77

77

7?

77>7

Celtt

datti poștalii.

Rugămti pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 

lămurită adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 

cea mai mică întârdiere. Administrațiunea.

J 4—4 PUB111CAȚIIJNE. n
Tl Din partea subscrisei primării comunale se aduce la fT
Tl cunoscință publică, cumcă comuna Zernești va vinde în calea fT 
Tl licitațiunei la 31 Augustă 1884 la 10 6re a. m. în pădurea din — 
Ti apropiere „Valea lui Paur“ 1520 metri lemnu de mest^cănu 
Tl pentru focă. Prețulă strigărei e statorită cu 88 cr. pentru ună 
T metru; alte condițiuni mai detaiate se voră face cunoscute do- 
Tl ritoriloru de a cumpără, în (Jiua licitațiunei.
Tl r7*  ,v a * a- aooa Primăria comunală.

Tipografia Alexi Brașovă.

44 Zernești m 19 Augustu 1884.

Subscrișii au onore a aduce la cunoscință onor, 
publicu, că în piața Brașovului „Tergulu Floriloru“ 326 
și-au stabilită ună deposită ală cunoscuteloră fabricate de

.. i

44 Badiu, notară. Ioanîi Robre, primară.

Postauu de lână neamestecată 
și de culore veritabilă și mărfuri de modă 

și ne rugămti de binevoitorulă concursă ală onor, pu
blică, fiindă gata a’lă servi câtă mai solidă.

7—15 Wilhelm Sclierg & Comp.

22-26 invitare ie abonamente la cele mai eftine dLiare române.
„Amiculft Familiei46 diară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a di a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 c61e; — și publică : novele, poesii, romanuri, aventuri picante, impresiuni de călătoriă, studii sociali; — articlii scientifici mai alesă din șferâ economiei și a higienei 
de casă. — «ScirT din lumea mare*  cu preferință acelea, cari interesăză mai de aprope societatea românescă, — „principia din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
numără este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre Va ană 2 fl., pre 1li de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulii 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 1%—2ll2 căle 
și publică: .articlii din sfera tuturoră sciințe’oră teologice*  — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre domineci, ser- 
bători și diferite ocasiuni, mai alesă pentru ocasiunî funebrali, 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, sciri — din sfera bisericăscă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre 1/3 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.44 Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—1% colă — și publică: «no
vele poporale, istoriăre, fabule, poesii, anecdote, proverbii*  și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economia, industriă, higienă ș. a., — «sciri din 
lumea 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 începutulă anului mai sunt câteva. ==—

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

ZSTtxmeri de proToâ se trimitiă. g'ratis ori cixi.

A se adresă la: Cancelaria „JVEGRCTllJ44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de ven^are următărele opuri de minune eftine:

Amoră și dincolo de morinentă. Novelă de Ponson du Terail, trad. de 
N. F. Negruțiu. Prețulă 30 cr. — Biblioteca Săteanului Română. Cartea I., 
II., III., IV., cuprindă materii f6rte interesante și amusante. Prețulă la tăte 
patru 1 fi. — câte una deosebi 30 cr. — Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii fărte interesante și amusante. Prețulă 30 cr. — Colectă de Re- 
cepte din econorniă, 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. — Iflgenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. — Iflgenia în Tauris. 
Tragediă în 5 acte, după Eiripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui Dragoșă. Novela 
istorică națională. Prețulă 20 cr. — Elă trebne se se însdre. 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. — Econorniă 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 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. ■- ■ ■


