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Brașovu în 18 (30) Augusta.
ErI și astădi regele Carolu a foatu âspele 

regelui Milanu alu Sârbiei la Belgradu. Suve- 
ranulu României a întorsu suveranului Serbiei 
visita, ce acesta i-a făcut-o încă de multu.

Sub alte împrejurări și în timpuri mai nor
male, acâsta visită n’ar put6 fi considerată de- 
câtă numai ca unu simplu actti de curtoasiă. 
Astădi înse, când se prepară o nouă grupare a 
puterilorfl; când principii și diplomații alergă în 
drâpta și în stânga după alianțe și când, cu tdte 
laudele nesfârșite, ce se aducă pretinsului spirită 
pacinicu ală celoră cari dirigă destinele mariloru 
state, t6tă lumea este cuprinsă dună sentimentu 
profundă de nesiguranță și neîncredere în starea 
actuală a lucruriloru, — visita regelui Carolă la 
curtea sârbescă are și unu caracteru netăgăduită 
politică.

Scrisu-s’au multe asupra însemnătății politice 
a călătoriei regelui Carolă. Despre aceea, că ea 
trebue să fie luată ca dovadă, că relațiunile din
tre ambele regate dunărene sunt adl câtă se pdte 
de bune, nu mai încape nici o îndoiălă. E în
trebare numai pănă unde se estindă aceste bune 
relațiuni? Fi-voră ele 6re sigilate printr’o alianță 
formală și de ce natură va fi acăsta alianță?

piarele austro-ungare, mai aleșii cele ofici- 
6se, comentăză cu multă bucuriă, ba amă pută 
dice chiar cu însuflețire visita Regelui României 
la Belgradă, privindu-o ca o chizășiă pentru aceea, 
că politicii dela Bucurescisunt pătrunși de necesitatea 
unei alipiri câtu mai strânse de „politica de pace“ 
a Germaniei și a Austriei și ca dovadă, că dife
rențele dintre România și Austro-Ungaria s’au 
aplanată.

Sunt caracteristice conclusiunile ce le facă 
oficioșii austro-ungari. Deărece Regele Milan și 
cabinetulă său au încheiată o legătură atâtă de 
strînsă cu Austro-Ungaria, încâtă, spre a între
buința ună termină oficiosă, au întrată deja cu 
totulă în sfera ei de putere, visita regelui Carolă 
la Belgradă se presentă, după cum tjicu ei, ca 
o aprobare indirectă a atitudinei Sărbiei și ca o 
declarare faptică, că amicii și protectorii Sărbiei 
sunt totodată și amicii și protectorii României.

Acăstă părere este sprijinită și prin unele 
fapte din trecută. Amiciția Sărbiei cu Austro- 
Ungaria este multă mai vechiă și trece înaintea 
oficioșiloră totodată ca o amicițiă probată prin 
fapte. Așa de esemplu Sărbia a făcută nu de 
multă servicii însemnate Austro-Ungariei chiar 
în potriva intereseloră României, când adecă a 
spriginită cu totdinadinsulă propunerile austriace 
în cestiunea Dunării, atâtă în comisiunea dună- 
rănă, câtă și la conferența din Londra. 
Purtarea acăsta produse o mare răcălă în rela
țiunile regateloră dunărene și, dăcă visita regelui 
Carolă la curtea sârbăscă indică restabilirea ami
ciției cu Serbia, urmăză de aici totodată, că a 
trebuită se premărgă acestei visite o înțelegere 
cu Austro-Ungaria.

Așa argumentăză foile dela Viena și dela 
Peșta, dăr nu ne sciu spune în ce consistă înțe
legerea României cu monarchia ndstră, și dăcă 
causa discordiei, litigiulă dunărănă, este cu to
tulă înlăturată său numai amânată.

Temerile, ce le esprimă din când în când 
oficioșii austro-ungari, că politica esternă a Ro

mâniei cu tdtă gravitarea ei spre Austro-Germa- 
nia, nu este încă destulă de precisă si nu e li
beră de orl-ce șovăială, ne facă să credemă, că 
înțelegerea austro-română nu se basâză pe-o pace 
definitivă, ci numai pe ună armistițiu, care a 
fostă încheiată pdte în vederea unoră mari eve
nimente viitdre, despre cari, afară de principele 
de Bismavck, numai puțini diplomațl își voră pută 
da sămă.

Pentru ideia din urmă vorbescă și alte 
semne: Visita prințului nostru de corănă la Si
naia, ce se aștăptă pe diua de 24 Septemvre, 
precum și visita prințului de corănă ală Ger
maniei, la Bucuresci, ce se asigură că va urmă 
imediată după acăsta. Aceste visite, cari cadă 
în acelașă timpă cu întâlnirile monarchiloră și ale 
diplomațiloră, nu ne arată ăre, că în casulă de 
față se tractăză de ceva mai multă, decâtă de 
simpla alipire a României la politica de pace 
germană ?

Dăcă este așa, atunci și călătoria regelui Ca
rolă la Belgradă, trebue se fie privită ca ună 
inelă în lanțulă planuriloră, ce se țesă în atelie- 
rulă din Varzină.

Fie înse cum va fi, faptulă călătoriei suve
ranului României și a strălucitei sale primiri în 
Belgradă trebue să mulțămăscă pe toți amicii 
adevărațl ai acestoră state, cari prin posițiunea 
loră sunt avisate a merge mână în mână pentru 
apărarea independinții loră.

România totdăuna a observată o atitudine 
leală și amicabilă față cu Sârbia și nu i-a creată 
dificultăți nici atunci, când putea să se revanșeze 
pentru atitudinea ei în cestiunea Dunărei, recla- 
mândă în favârea celoră două sute de mii și mai 
bine de Români, ce trăiescă în Sârbia, învecinați 
cu România, o tractare mai bună, ca cea de atjl 
din partea guvernului sârbescă.

Să sperămă, că Sârbii în cele din urmă voră 
scf să aprecieze pe deplină leala și amicabila pur
tare a Româniloră, cari tot-dăuna au fostă pen
tru înfrățirea popdreloră, cari trebue să lupte în 
unire pentru libertate, progresă și cultură în 
Orientă.

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

Aradil, 30 Augustă. — Manevrele cava
leriei, cari au avută numai scopulă, de-a pre- 
sentâ M. Sale cavaleria în noulă său felă de 
dădluptă, oferiră o priveliște imposantă militară; 
ură M. Sale împăratului de repeți te ori pri- 
legiu, să’șl esprime deosebita sa mulțămire pentru 
mișcările precisă săvârșite și strălucită reușite, peste 
ori ce așteptare. După amia^i regele primi 
într’o audiență mai lungă pe ministrulă de finanțe 
Szâpâry, care înlocuesce pe ministrulă președinte. 
La masa regală de 40 persâne, luară parte archi- 
ducele Iosifă, ministrulă de finanțe Szâpâry, și 
toți oficerii din statulă majoră de aici. Când 
dspeții plecară a casă pela 6Va dela prânzulă re
gală, tdtă cetatea înotâ într’o mare de focă pro
dusă prin Iluminarea răușită strălucită; stradele 
înțesate de mii de dmenl presentau o priveliște 
pitorăscă.

Paris, 30 Augustă. — Guvernulă ger
mană a interzisă oficeriloră germani, de-a întrâ 
în serviciulă armatei chinese în timpulă con
flictului cu Francia. Corvetele fabricate în 
Germania pentru China au fostă oprite pe locă.

Bruxelles, 30 Augustă. — Contramanifes-

tațiunea clericală nu s’a făcută Dumineca tre
cută. Ministrulă președinte Maiou s’a bol
năvită greu.

Shangai, 30 Augustă. — Celă din urmă 
forță din trecătdrea Chimpai a fostă distrusă 
alaltaeri săra. După sgomotele răspândite se dice, 
că Chinesii cutrieră jăfuindă cuartierulă străini- 
loră din Fu-Ceu.

CRONICA piLEI.
Din causa timpului recorosă, concertulă capelei oră

șenesc! în grădina hotelului «Pomu verde* se va începe 
mâne 31 Augustă la cinci căsuri după amedii.

*
Carol Bekâsy, care se dice, că va deveni inspectoră 

de scdle în loculă lui Moldovân Gyergely, este redactoră 
ală diarului: «Kolosvâri Kozlony. «Pester Lloyd* îlă 
numesca «unulă din cei mai distinși și mai activi pu
bliciști ai Ardeiului, care de bună semă ne va face onăre 
și va fi de folosă pentru învățămentulă din patriă.* Tre
buia se adauge: pentru învățămentulă .ungurescă* din 
patriă!

*
Michail Munkâcsy, vestitulă pictoră ungură s’a în- 

torsă in patriă, împrejurare, ce face pe „Pester Lloyd“ 
să cadă într’ună deliră de admirare adusă lui. „In mij- 
loculă stagnărei vieț.ei nostre publice, dice elă între altele, 
în mijloculă sărăciei producteloră ndstre poetice, în mij- 
loculă primitivităței producteloră nostre scientifice, este o 
mângăere, să vedemă acestă măreță figură, care singură 
este o dovadă de puterea producălăre (?) a spiritului po
porului maghiară. Lăsândă afară pe Jokai, nu mai gă- 
simă pe nime, ală cărui nume să potă sta lângă ală lui 
Munkâcsy; dar pictorulă — e mai fericită, decâtă po- 
etulă!“

*
Cehii din Budapesta încă au serbată diua numelui 

lui Cossuth și în 25 1. c. n. i-au trimesă următărea te
legramă: „Vitâzului luptătoră ală libertăței ungare, esem- 
plarului patriotă îi trimetemă cele mai căldurdse ale nos
tre gratulări.* „Cehii din Budapesta.“

*
Într’o corespondență din Bucuresci cătră „Pester 

Lloyd“ se vorbesce erăși despre centenarulă revoluțiunei 
dela 1784: „Cu t6te că nici cei din tabăra „României 
Libere" nu s’au lăpădată încă de plănuita sărbătorire a 
lui Horia și Cloșca, Românii de aici dovedescă așa de 
puțină interesă pentru împlinirea acestui plană, încâtă 
nici vorbă nu pOte fi de o demonstrațiune măreță pentru 
aducerea aminte de conducătorii țăraniloră și de pustii-. 
torii din 1784. Românii emigrați din Ardâlă însă, cari 
bucuroși se pună în frunte, când e vorba de manifesta- 
țiunl împotriva Ungariei seu a statului ungară, se voră 
pădi — mai alesă că guvernulă și-a es'primată intențiu- 
nea, de-a se împotrivi orl-cărei demonstrațiunl șovinistice 
încontra Austro-Unguriloră, — să nu mărăscă zadarnic 
neîncrederea, ce esistă deja față cu ei.“

Așa dară le facă parte de grațiă, recomândândă 
paza și fericirea de demonstrații șovinistice!!!

*
«Românulă* scrie: D. colonelă Poenaru, șefulă mi

siunii însărcinate să represinte România la manevrele 
armatei Austro-Ungare, a plecată aslăcji la Viena.

*
«România* scrie: Regimentulă permanentă de că

lărași s’a transformată în regimentă de roșiori, pur- 
tândă Nr. 3.

*
,Morgen Post* dice, că în conferința din Varzin 

principele Bismark a propusă comitelui Kâlnoky, ca patru 
corăbii de răsboiu austriace în curândă să plece pe nisce 
ape, a căroră țărmuri voră fi de mare însemnătate pen
tru comerciulă maritimă. Din aceste corăbii corveta 
«Helgoland* are ordină să plece la țărmurii vestici ai 
Africei. O f6iă susține, că Austro-Ungaria vrea să ocupe 
o parte din țărmurii africani, cari se mărginescă cu te- 
renulă germană dela Congo. Acesta se dice, că a fostă 
obiectulă convorbirei dela Varzin.



Regele Milanii va însoți pe regina și pe principele de 
corbnă la 1 Septembre la Viesbaden și după aceea, la 
invitarea împăratului din Austria, va merge la Viena.

*
«Budapester Corespondenz* scrie, că la 6 Septemvre 

Regele M i 1 a n ă ală Serbiei va plecă din Belgradă directă 
4 la Viena, cu unii trenă anume întocmită pentru dînsulă. 

In drumulă său nu se va opri, decât în Steinbruch câtă- 
va vreme. La Semlin va fi așteptată de Contele Bam- 
berg și Rosenberg, cari voră fi atașați pe lângă Regele 
Milan.

*
Presupunerile de pănă acumă despre o î n t r e v e - 

nire eventuală a Germaniei în conflictulă 
franco-chinesă se justifică prin călătoria ambasado
rului francesă, de Courcel, la Berlină. Acesta, după ce 
a conferită câteva dile cu ministrulă președinte francesă 
Iules Ferry, a plecată împreună cu ambasadorulă chinesă 
Li-Fong-Pao la Berlină, și decă dela Berlin s’a dus la 
Varzin, nu mai încape îndoielă, că principele Bismark se 
pare că se ocupă acumă și cu politica colonială francesă. 
Intențiunea Germaniei se dice că este, să convingă pe 
Chinesii fanatici pentru răsboiu, că puterile europene res
pingă născocirile anti-francese ale Angliei, și că nu se va 
face nici o coalițiune în Europa contra Franciei. Călătoria 
ambasadorului francesă la Varzin pbte fi de mare în
semnătate pentru nouăle relațiuni dintre Francia și Ger
mania.

*
Ministrulă de polițiă a publicată în Varșovia prin 

placate, că împăratulă va veni pe la sferșitulă lui Augustă.
*

Visita Țarului la Varșovia va dură trei dile. 
Castelulă, în care s’a pregătită locuința imperială se află 
acll deja pădită de o gardă de onore compusă din trei 
batalibne de casacl, cari au plecată (Țlele acestea spre 
vechea capitală a Poloniei. Țarulă plecă cu o suită de 
372 persone, marele duce Wladimir îl va însoți împre
ună cu soția sa. Despre vr’o întrevedere a împărațiloră 
nu se vorbesce nimică, și nici una din cele dise de 
diarele străine nu s’a afirmâtă de cătră diarele oficibse 
ruse, dar fundă că aceste diare nu desmintă din altă 
parte presupunerile diareloră străine, e de credută, că 
întrevederea, deși pănă acumă încă neficsată, este dorită 
de cătră curtea rusescă.

*
In Varșovia se ocupă bmenii cu pregătirile pentru 

primirea țarului. Proprietariloră de case li s’a dată or
dină să-și procure steguri naționale rusescl. Poliția va 
controla esecutarea ordinului și negligența o va pedepsi 
aspru. Totdeodată se urmărescă cu multă precauțiune 
anarchiștii. Intr’o fabrică mare de pândă s’a descope
rită, că lucrătorii stau în relațiune cu capii socialiștiloră. 
Aceștia au fostă imediată arestați.

*
Qiarulă ,Times* primesce o depeșă dela cores

pondentul său din Petersburg, prin care i se anunță, că 
ciuma de omeni se află pănă acum localisată în pro
vincia Bagdadă; teribila bălă bântuie mai cu furiă loca
litatea Kerbell. Se dice că guvernulă rusă a înființată 
deja o carantină rigurosă atâtă pe linia georgiană câtă 
și pe cea persiană. *

La Reggio, în Calabria, s’a făcută alaltaerl in
augurarea unui monumentă in onorea generalului 
Garibaldi. Tbte autoritățile au luată parte la acestă 
ceremoniă. Ministerulă instrucțiunei publice a fostă re- 
presentată de prefectulă provinciei.

*
Din Roma se telegrafeză, că ministerulă de răsboiu 

amână pentru o vreme nedeterminată chiămarea sub 
arme a soldațiloră convocați pentru manevrele din luna 
lui Septemvre. Acestă măsură, luată din causa stărei 
sanitare a câtor-va provincii ale regatului, s’a notificată 
printr’o oirculară agențiloră italiei din străinătate.*

Din Cairo telegrafeză maiorulă Kitschener, că ună 
insurgență i-a comunicată scirea, că generalulă Gordon 
în 11 Augustă a raportată o victoria asupra insurgen- 
țiloră și că duoi conducători ai loră au fostă omorîțl.

*
,Voința Națională» dice: Pbrta prepară trimiterea 

unei circulari în cestiunea egiptenă cătră marile puteri. 
Musurus pașa, ambasadorulă Turciei la Londra, a fost 
chemată la Constantinopole.

*
Guvernulă egiptenă a făcută cunoscută represen- 

tanțiloră britanici din Cairo, că a bancrotată și nu mai 
e în stare, să plătescă cheltuelile de administrația.

*
O telegramă din Shangai anunță, că consululă 

francesă de acolo a încunosciințată ofîciosă pe corpulă 
consulară, că Shangai și Voosung nu se privescă ca 
inimice, câtă timpă China nu va amenință pe Erancesii 
din aceste cetăți. *

«Times» scrie, că bombardamentulă asupra fortu- 
riloră'dela gura rîului Min se continuă.

In Vorcester muri de curându comerciantulă Cari 
I-Iartings, care și-a testată întrega sa avere însemnată lui 
Isus Cristosă și unui mare apostolă ală sfintei fecibre. 
Testamentulă declară espresă, că nimenea n’are să se 
atingă de avere înainte de ce nu se voră anunță respec
tivele persone.

CORESPONDENȚA MOSTRA DIN COMITATE.
Deva, 28 Augustă 1884.

Maghiarisătorii de la noi vărsă lacrime de crocodilă. 
Se plângă, că Românii din comitatulă Huniădărei nu 
iau parte la nici ună actă politică națională maghiară 
și nu participă la nici una din întreprinderile economice, 
sciențifice și culturale ale culțiloră, învățătoriloră, gene- 
roșiloră și nobililoră patrioți maghiari din acestă comi- 
tată, ci la tăie ocasiunile, Românii preferă a se separă 
de Maghiari, ba Românii au nesocotința a ignoră chiară 
și întreprinderi, din cari ară pute trage multe și prețiose 
folose materiale, morale, culturale și sciențifice.

Se mai facă a nu înțelege, pentru ce Românii nu 
se înscriu de membrii în societăți și întruniri maghiare 
ca societatea archeologică, asociațiunl de împrumuturi și 
altele, cari după dânșii nu au de a face nimică cu po
litica.

Se mai prefacă a se miră, cum de Românii nu 
i-au parte la festivități arangiate în memoria bărbațiloră, 
ca Deâk, Eotvos, Szecsănyi și alții; — mai de
parte se facă a nu înțelege, pentru ce Românii se ferescă 
în adinsă de societăți și conveniri maghiare și cum Ro
mânii ’și potă petrece mai bine cândă sunt numai ei 
de ei?

Ba maghiarisătorii dela noi au curagiulă a face și 
imputări, că penlruce comîtetulă Asociațiunei nu i-a In
vitată la adunarea generală din Orăștiă, vetȚi Domne, cu 
bilete separate, esprimându-șl ore cum părerea de rău, 
că astfelă nu au avută ocasiune a descinde în mijloculă 
nostru și a ne spune, ceea ce dorescă. In scurtă, se 
face ună avisă bre care Româniloră, ca în viitoră se fie 
mai complesanți, să grăbescă a raportă dumneloră, că ce 
s’a vorbită și nu cum-va au conspirată contra întregi- 
tătii statului?

Se înțelege, că apoi, dreptă conclusiune, generoșii 
noștri binevoitori declară susă și tare, că ei totă' deuna 
ne primescă cu brațele deschise și că ei și în viitoră, 
voră fi cei mai sinceri amici ai Româniloră, deci să nu-i 
ignorămă.

Frumbse, der în veci neîmplinite asigurări! Voci 
sirene și suspine prefăcute de acestea nu se audă pen
tru prima oră la noi, — le-au audită moșii, și pbte le 
voră aud! și urmașii noștri; der vai și amară a fostă 
de cei ce au ascultată prâ ușoră, — precum va fi vai și 
amară și celoră ce voră ascultă cu ușurință acele voci 
și suspine.

Că Românii din comitatulă Huniădărei, — ca pre- 
tutindenea unde se află la ună locă cu Maghiarii, — nu 
iau parte la nici ună actă politică-națională, — afară 
de cei ce suntă siliți a face acesta, — și că nu partici
pă la nici una din întreprinderile atinse, ci preferă a 
se separă de Maghiari și a petrece între sine, își are ra
țiunea sa și motivele sale tari și naturale.

Ne vomă încercă a le atinge celă puțină în linia- 
mente generale și credem ă, că vomă pute aretâ, că res
ponsabilitatea nu apasă în cumpăna nostră și că în împre
jurările în care trăimă nici nu se pole altmintrelea.

»Cine are în casă străină, are spină,« 
dice proverbulă română și cu dreptă cuvântă, pentrucă 
,ce-lă străină nu se lipesce de sufletulă» lui 
și prin urmare străinulă totă străină rămâne, fie câtă de 
bună și sinceră. £tă ună puternică și naturală motivă, 
pentru care Românii, nu se potă simți bine în societate 
cu Maghiarii.

Der abstrăgândă dela acestă motivă ponderosă și 
mai abstrăgendă și dela împregiurarea, că naturelulă, 
modulă de cugetare, datinele, temperamentulă, cultura 
inimei și chiar educatiunea Românului difere multă de a 
Maghiarului; tonulă și posițiunea, ce Maghiarii își iau 
față cu Românii, grandeța ce o afectâză, tractarea cea 
estraordinară și modulă de coatingere, ce Maghiarii in 
totdeuna și în orl-ce împregiurări dovedescă față cu 
noi; tendințele de desnaționalisare și tristele espe- 
riențe din trecută și din presentă, credemă, sunt Iotă 
atâtea motive plausibile, pentru cari Românii potă să fie 
cu reserve și precauțl în atingere cu Maghiarii.

Inzadară s’ar încercă ori și cine a demonstrâ, că 
Românii s’ar pute apropiâ cu sinceritate cătră Maghiari, 
căci realitatea si trecutulă îi va răsturnă tote argu
mentele.

Pe ângustulă teritoriu ală comitatului nostru încă 
au fostă și mai sunt cașuri, ce — durere — dovedescă, 
că din o atingere sinceră a Româniloră cu Maghiarii 
nu a resultată și nu va pute resullâ, decâtă dile amare, 
perderi mari materiale și în cele din urmă o ură neîm
păcată față cu Românii. Da, căci mai sunt esemple vii, 
cari dovedescă, că amiciția nostră durâză pănă când 
Maghiarii au folosă din ea și pănă când Românulă va fi 
capă plecată; îndată ce însă va scăpătâ din puteri ma
teriale seu nu va mai pute face servicie Maghiariloră, ami
ciția se preface în dușmăniă și dispreță. In scurtă 
amiciția nu pbte fi decâtă numai cu încredere reciprocă, 
ceea ce însă nu va fi în veci.

Ună sigură modă ar pute sterpi răulă, ca adecă 
Maghiarii să abdică la grandomaniă, să studieze seriosă 
și sinceră poporulă cu și prin care trăescă pe acestă pă- 
mentă prețiosă, să fie drepți și să recunbscă de bună 
voiă aceea ce voră trebui odată să recunoscă și fără 
voiă.

Păcatele și relele în țera nostră sunt atâtă de mari 
și așa de multe, încâtă și ei și noi avemă terenă de 
ajunsă a-le stârpi și vindecă și deci este unu interesă 
vitală și pentru ei și pentru noi, ca să ne cunbscemă 
bine și să ne sprijinimă sinceră unii pe alții, căci 
la dincontră răulă va sosi, și elă desigură va bântui 
fără cruțare pe celă mai vinovată.

Ambițiune națională au și trebue să aibă și Ro
mânii, prin urmare să o sciă maghiarisătorii dela noi, că 
cu fudulia, cu disprețulă și cu grandomaniu nu voră 
ajunge decâtă acolo, unde sunt adl, că și noi îi privimă 
pe ei așa, precum ne privescă ei pe noi. ,Gum e 
sfântulă și tămâia.»

Câtă pentru imputările ce se facă comitetului Aso- 
ciatiunei, avemă să observămă, că acele imputări suntă 
pe câtă de nefunate, pe atâtă de naive, căci atâta ară 
trebui să scie dumneloră, că «Asociațiunea Transilvaniei» 
nu invită și nu pbte învitâ la adunările sale, decâtă nu
mai pe membrii săi, er cei ce dorescă a fi membri, potă 
a se conformă la locurile și personele competinte.

Și decă ar pute fi vorba de imputări, atunci Ro
mânii ară ave mai multă cuventă, pentru că noi tot
deuna amă ținută contă de Maghiari, precum la baluri, 
concerte și alte conveniri, făcendă invitări și programe 
și maghiare, apoi punendă și piese și jocuri maghiare, 
pecândă Maghiarii nu au făcută asemenea nici odată și 
nicăiri.

Așaderă imputările, ce s’au făcută, nu suntă decâtă 
o nouă dovedă de ură și o afectare de a trece de pre 
culțl.

Răulă, ce ne bântue însă își are sorgintea în cele 
politice. Până când Maghiarii voră urmă totă politica de 
până acuma, până atunci este fbrte firescă, că neînțele
gerea cu Românii pe tbte terenele va rămână cea de 
astădl. Său dbră credă Maghiarii, că noi suntemă atâtă 
de naivi, încâtă să nu pricepemă pericululă politicei de 
astădl? Ei, apoi atunci ce se fățărescă atâta? Pentru 
că, până nu se voră schimbă constelațiunile politice, 
până atunci nu potă să se schimbe nici referințele so
ciale, căci ele suntă în strânsă legătură.

Nisuiescă deci Maghiarii, ca să se schimbe constela
țiunile politice de adl și atunci voră avă bre cari resul- 
tate suspinele amintite; până atunci însă voră fi ceea ce 
suntă — ridicull. Casaiu.

DIN DIETA CROAȚIEI.

In ședința de MercurI președintele CresticI dete cu- 
vântulă lui Starcevici să se rectifice, față cu decisiunea 
adusă împotriva lui. Starcevici: — »Din pricina vorbei 
«cămară' vreți se mă luațl pe gonă. Romanii, idealulă 
tuturora nemuriloră libere, numeu loculu adunăriloru po
porale «Ovile» (staulă de oi). — Președntele: «La 
obiectă!« — Starcevici: —»Parlamentulă italianăDell’- 
Judice îlu numi baracă parlamentară și președintele 
numai l’a admonată. Francesii vorbescu numai de Gham- 
b r e. Schonerer numi în Reichsrath pe partide vândute 
și nu au fostă eschisă; pentru ce vă purtați așa draco
nică cu mine? In 1861 Deak adisă: «Noi nu pretindemă, 
să decidă valbrea numerică, Croația își are teritoriulă 
propriu, nici odată nu a fostă anexată la Ungaria, și 
Croații ne stau în față ca o națiune față cu altă națiune.» 
Și acum ce diceți voi? Croația să fie anexată la Un
garia! Voi dațl dară Maghiariloră mai multă, decâtă 
ceră ei. Câte soiuri de dăjdii n’ațl mai iscodită! Mai 
vreți să mă pedepsiți? Ungurii au putere, ei ară trebui 
să vă pună jugulă și să are cu voi. Chiar voi diceți, că 
justiția nbstră e depravată, că administrația nu-i bună de 
nimică, că învățământulă e miserabilă, și poporulă ce se 
prăpădesce să nu se ridice? Totă dobitoculă își apără, 
pielea, și decă eu așă căuta să omoră dece din Voi, în
ainte de ce m’ațl omorî Voi pe mine, acâsta ar fi o defensivă 
naturală silită.« — Președintele: — «Nu permită, să 
se glorifice răscola.» — Starcevici: — «Apărarea la 
nevoiă e lege naturală.« — Președintele: —«Chemă 
pe oratoră lâ ordine!» — Starcevici: — ,De ce mă 
întrerupețî, dați-mi pace!» Oratorulă se plânge, că membrii 
maiorilății l’au denunțată Coronei: — »M’ați bănuită în clu- 
bulă vostru, că eu apără pe ună nevinovată studentă din 
Agramu, numai din pricină că mi-e copilă naturală.* 
(Strigăte: «Cine? Nume s’audimă!)» — «Vreți nume? 
Ei bine, Baronulă Smaici mi-a cjis’o! -■ (Sensațiune). 
Voi confiscațl foile nostre, ne numiți amăgitori și vorbiți 
de Antonu Starcevici ca de ună'nebună bătrână!* — 
Președintele: — «Vorbiți de acestea afară din ca
meră!» — Starcevici: — «Mă închide Banulă vostru!«
— Președintele: — «Căutațî să vă câștigați majori
tatea și atunci veți domni!« — Starcevcl: — «In po- 
poră avemă maioritatea, dar baionetele, gendarmii și te- 
rorismulă vă creasă maioritate. Călătoria Banului se pre
face prin corespondențe false într’ună triumfă, cu tbte 
că eu dică, că nici ună omă de onbre nu s’a apropiată 
de elă!» — Președintele: — «Vă mai aducă odată 
aminte, că Escelența Sa este Banulă nostru ală tuturora.*
— Starcevici: — «Nu e dreptă, de ce nu ați espusă for
mula de jurământă?» — Președintele: — »D-ta nu vor
besc! la apărarea D-tale, vă iau der cuvântulă.» — Starcevici 
nu se împiedecă, ci continuă: — «înainte de despărțire 
vreu să vă lasă ceva moștenire: Vocea mea o lasă moș
tenire baronului Ivo CusevicI; vorbirile mele aceloră mem
brii ai maiorității, cari nici gura n’au deschis’o; chinu
rile mele președintelui la întreruperile sale; satisfacțiunea 
ce amă avul’o, spunându-vă cele mai mari adevăruri, o 
lasă tuturoră sufleteloră cinstite, care suferă nedreptățile 
vostre; pe mine însumi mă predau alegătoriloră mai. 
De au fostă ei înțeleși cu mine voiă fulgeră totdăuna 
faptele vostre de până acum; de nu, mă scapă de o 
problemă amară.* — Președintele: — «Vă iau cu- 



vântulu. D-vâstră nu mai aveți drepții să vorbiți.* — Star
cevici: — «Până mai am viâță și până mai suntă aici, 
voiă vorbi și dâcă nu me lăsațî să vorbescă, dintre D-vostră 
încă nu va vorbi nici unulă.* — Președintele sună și 
cere să se cilescă apelulă nominală, fiindcă s’a cerută 
votarea pe față. Secretarulă cercă să citesca, dar vocea 
ca tunetulă a lui David Starcevici îlă covârșesce, ce- 
tindu’i paragrafulă despre datoriile — referitâre la păs
trarea ordinei — ale președintelui. La acâstă provocare 
deputății centrului și dreptei părăsescă scaunele, se gru- 
pâză împrejurulă mesei presidențiale și pretindă votarea 
prin simplă ridicare. In stânga se audă grozave bătăi 
din piciore. Starcevici cu câțl-va deputațî oposiționali 
continuă sgomotulă, până ce președintele se vede silită, 
să ridice ședința.

Acum se vădă în -multe părți scenele cele mai 
aprinse și se schimbă cele mai dure insulte. Starce
vici sbiără: — «Viă încoce, cine are curajă! Vreți să 
ne scărmănămă?* Baronulă ZmaicI vine cătră elă și îi 
strigă: — «Dă dară!* Starcevici îi dă ună 
pumnă în peptă așa de sdravănă, încâtă 
ZmaicI se răstorn ă amețită. Spaima e generală. 
Mrazovici sare la Starcevici, să’lă împedice să numai 
facă așa ceva și cu elă împreună se întrepună mai 
mulți deputațî din stângă și ZmaicI bătrână de 72 
ani e dusă la clubă. Președintele demandă să se go- 
lâscă galeria.

In localulu Clubului maioritatea hotărăsce să scotă 
pe Starcevici cu puterea din sală. Se sporesce repede 
numărulă gendarmiloră și alb polițiștiloră. Pausa țînu 
vr’o J/2 decesă. Starcevici se aflâ încă la loculă său, 
când veni la elă cestorulă dietală Cuzmanovici și ’i 
dise: — jn numele înaltului presidiu amă însărc.narea 
să vă provocă a părăsi sala.* — Starcevici: — 
,PlecațI de aici; nu’ml pasă de însărcinările Dlale. Sumă 
deputată și amă dreptă să fiu aici.* — Cuzmanovici 
repețește provocarea și Starcevici se opune eră. Atunci 
vine comisarulă polițienescă Vi do viei și’lă provocă 
din parte’i în numele legii, să iasă, dar primesce scelașă 
răspunsă. Vine însfîrșită V ulet ici cu 10 gendarml 
cu baionetele în pușci, cari se grupâză în jurulu 
lui Starcevici. Vuletici: — «Te provocă să pără
sesc! sala!* Starcevici întrebă mai domolă: — «Dela 
cine ai însărcinarea Dta?* Căpitanulă de gendarmeriă 
Vuletici merge în odaia președintelui și întarcându-se 
repeteză provocarea. — Starcevici: — «Nu cedeză, 
în puterea mandatului de deputată rămâiu aici.« C a m e- 
nar ’lu îndemnă să nu cedeze. Gendarmii pună 
mâna pe Starcevici. Acum dise elă: — «Cedeză 
puterii! Așa de departe amă ajunsă dară, ca deputății 
poporului să fie scoși cu gendarml din dietă! Bine dară 
vă urmeză!* Eșindă Starcevici strigă: — «Eu amă o 
gardă onorifică, pe voi vă voră goni ca pe cățelele 
afară.*

După redeschiderea ședinței, T u s c a n interpeleză 
pe președinte, cum de-a lăsată pe gendarml se scâtă pe 
Starcevici?... Președintele spune, că în urma scenei cu 
ZmaicI, a trebuită să folosâscă aslfelă de măsuri. (Des- 
aprobări sgomotose). Tuscan: — «Decă ești omă de 
onbre, rectifică-te d-ta, cum putei să te folosescl de pu
tere? Asta e o procedură infamă! Cu aceeași măsură 
ți se va răsplăti!* (Strigăte îndrepta: .Procedura d-tale 
e infamă!*) — ZmaicI (cu mâna pe inimă): — „Așa 
să-mi ajute Dumnedeu mie și copiiloră mei, precum nu 
am cjisă, ce afirmă Starcevici. Se pote, că în vr’o con
vorbire cu pretinl am 4>să vr’o vorbă, dar nu e dreptă, 
că am spusă ceva din cele întâmplate la clubă; (cătră 
maioritate) voi nu mă veți socoti de mincinosă și de 
spionă (Nu! Nu!)'1 — MiscatovicI cere să se hotă
rască cu cestia lui Starcevici și apoi se se trâcă la or
dinea cailei. — Camenar: — ,,On6rea acestei diete 
numai așa se mântuesce, de veți rechemă pe Starcevici 
prin o deputațiune în dietă. Nu Starcevici a atacată 
ci membrii maiorilăței au venită la elă.“ — Cătră 
Mraovicl^strigâCamenar: — >Ești unălașă!‘ — Cresticî’ 
— .Starcevici a impedecată votarea.* — Tcalcicî: — 
,Eu am audită însu’mi, cum președintele a trimesă dina
inte de scena cu ZmaicI după gendarml, voindă să pro- 
vâce scandalulă.* — Mraovici: — «Amă vrută să 
oprescă maltratarea unui bătrână în presența mea; nu 
amă voită nici ună scandală.* Președintele Cresticî 
îșl dă demisiunea și rogă dieta să decidă despre elă. 
ZmaicI, înainte de ce părăsi Cresticî fotoliulă, se scolă 
și verbesce pentu desvinovățirea sa. Vorbescă mai mulți 
inși, între cari Tuscan și Tcalcicî insultă pe vicepreșe
dintele Hrvat, ce ocupă întraceea presidiulă. Hrvat pro
pune eschiderea loră, care rămâne să se decidă în șe
dința de după ametjî. Camera se pronunță apoi cu mare 
majoritate pentru eschiderea lui Starcevici.

Ședința de după amâdi o deschide Mirco Hrvat la 
5’/a cesurl. In apărarea sa Tuscan vorbesce cu multă 
înverșunare, așa că președintele îi detrage cuvântulă. 
Turscan vorbesce și mai departe. Camera votâză eschi
derea lui Turscan , care totă mai vorbesce, silindă pe 
președinte să ridice ședința pe 10 minute. In acelașă 

chipă e scosă Tuscan din dietă, cum a fostă scosă și 
Starcevici. — După redeschiderea ședinței președintele 
dă cuventulă lui Tcalcicî, care — încă este eschisă!

Urmară mai multe interpelări și răspunsuri, după 
cari ședința se ridică.

DIVERSE.
Unu Ungurii rege peste Negri — pentru o pen

siune convenabilă e gata să-și vândă regatulă. Din in- 
cidenlulă, că Germania are de gândă se întemeieze co
lonii în Africa, se spune, că fiulă călătoriului africană, 
Ladislau Magyar, încă și acum este regele țării Bihe, 
care e situată spre Ostă de orașulă și portulă portugesă 
Loanda. Se scie că marinarulă, născută în Szabadka, 
Ladislau Maghar s’a însurată în Bihe și a luată în că
sătoria pe unica fiică a regelui. După mârtea lui Ladislau 
soția sa deveni regină. Ladislau Magyar, care a fostă și 
membruală Academiei maghiare de sciințe, a murită în 
1864, și acum fiulă său, Fernando Magyar, este rege în 
Bihe; elă locuesce în Loanda, și este și neguțătoră de 
sclavi; țera sa, care pe ună teritoriu de 1300 mile pă
trate are 50,000 de locuitori, și este împreunată cu ma
rea printr’ună rîu navigabilă, și-o guverneză printr’ună 
locțiitoră. Fernando Magyar încă mai de multă a spusă, 
că e gata a-șl vinde țâra în schimbă pentru o corespun- 
dătore pensiune, pentru sine și pentru familia sa. — Pa
triotică !

Celu mai mare viforu din Secolulu nostru, «Saxeby 
Gale,* va fi în 19 Septemvre 1887, precum ni-o profe- 
țesce astronomulă din Canada, Store Wiggins, care a 
profețită sosirea punctuală a viforeloră din 9 Martie 1887 
și din 26 Ianuarie 1884. .Saxeby Gale* în 7 Octomvre 
1869 s’a ivită în cea mai violentă turbare a sa și a ni
micită așa dicândă aprope tote pădurile Angliei nouă. 
Wiggins a calculată acum, că acestă principe alb tutu- 
roră viforeloră obiclnuesce a se arătă totă la 5461 de 
dile, și astfelă în 19 Septemvre 1887 se va manifesta 
erășl. După Wiggins, cen mai turbată isbucrire a vifo
rului va fi în 20 Septemvre după amedl, împreună cu 
ună puternică cutremură de pămăntă, și în California și 
în Europa vestică va sosi în Octomvre. Vifore violente 
voră fi între 20 și 23 Septemvre, precum și între 20 și 
22 Octomvre; apoi între 18 și 20 Martie 1885, între 
29 și 30 Septemvre 1886, și între 26 și 29 Martie 1887. 
Diutre aceste vifore celă mai mare va fi celă din Sep
temvre 1886.

Balonulu cu cârmă. — Fi g ar o din Paris poves- 
tesce în modă fdrte interesantă istoria invențiunei balo
nului de răspoiu cu cârmă: In 1872 în spitalulă mi
litară din Arras zăceu duoi tineri oficerl: unulă dintre 
ei eră ună sublocotenentă de infanteria cu piciorulă scrin- 
tită, âr’ celălaltă eră ună sublocotenentă din trupele 
technice, care din nebăgare de semă se rănise cu sabia 
la capă, și zăcea acolo aprâpe schilodă. — «Unde-țl 
eră mintea, când ai comisă acea nebăgare de semă?* 
întrebă oficierulă de infanteria. — «’MI — bătemă ca- 
pulă cu idea, cum s’ar putâ ore cârmul balonulă.* — 
«A cârmul balonulă? și crecji d-ta, că va fi cu putință 
așa ceva?* — »Credă.* — «Ei bine, atunci noi ușoră 
ne vomă putâ înțelege, căci și mie acâsta mi-e idea fiesă, 
și eu gândescă la balonulu de răsboiu.* — «Și eu totă 
cu balooulă de răsboiu ’mi bată capulă.* —,Sâ lucrămă 
dimpreună!* — »Bine!« Din aceea oră ei nu se mai putâu 
despărți unulă de altulă și neîntreruptă îșl bătâu capulă 
să realiseze marea ideiă. După ce le succede a stabili 
planulă, se adresară într’o scrîsore cătră Richard Wallace, 
și-lu rugară să le procure spese pentru esperimentele ce 
avâu să le facă. Dar nici ună răspunsă nu primiră. 
Trecură cinci ani și cestiunea cârmuirei balonului de 
răsboiu ajunse într’ună nou stadiu. Guvernulă însărcina 
pe colenelulă Laussedat, ca să organiseze ună stabili
mente de balone, în legătură cu despărțământul poștei 
de porumbi și cu telegrafia optică. Colonelulă Lausse
dat eră ună bărbată de buna credință, ave înceedere în 
toți omenii, și cu plăcere lăsă celoră de sub ordinile 
sale terenă de activitate independentă. In urma mijlo- 
cirei sale, conducerea stabilimentului de balone o primiră 
cei doi tovarăși din spitală: căpitanii Renard și dela 
Haye, și astfeliu aceștia cu ună pasă erau mai aprâpe 
ge realisarea visului loră. Cu tote acestea însă afacerea 
cu balonele dc răsboiu se aflâ încă totă numai pe hărtiă: 
în stabilimentă d’abiâ se mai lucră câte ceva, numai 
«ballons captifs* se mai fabricau pentru armată. Când 
cei doui oficerl așternură ministrului de răsboiu planulă 
loră pentru balânele de răsboiu, care se voră pute câr
mul, ministrulă a aflată lucrulă cu haz și a pusă pla
nulă ad acta. Zeloșii prietini vedură, că într’allă locă 
trebue să bată la ușă. Căpitanulă Renard ceru audi
ență la ministrulă de rășboiu, Berthaut; n’a folosită 
nimică, ba fu amenințată chiar cu înehisdre, dâcă va 
cuteză a lucră de capulă seu. Atunci lui de la Haye 
i veni fericită ideiă, ca să câștige pentru causa loră — 
pe soția ministrului. Dâmna Berthaut eră o damă 
de spirită, pătrunse lucrulă numai deeâtă, și făcu pe 
bărbatu-său, se cetescă cu băgare de sâmă memorandulă 

celoră doi oficerl. Când ministrulă de răsboiu a ajuns la sfer- 
șitulă memoraneului, esclamă: — „In adevâră, acâsta 
nu e cu neputință.* Chemă la sine pe colonelulă 
Laussedat, vorbiră despre acâstă afacere, și resultatulă 
conversațiunei fu, că parculă dela Chalais se puse la 
disposițiunea celoră doi oficerl. Trei luni mai în ur
mă, grandiosa fabrică de balâne se aflâ în conslruc- 
țiune, dar ^atunci s’a întâmplată marele inconvenientă, 
că generalulă Berthaut îșl depuse portofoiulă de mi
nistru, âr succesorulă său nu multă îșl bătea capulă 
cu afacerea balâneloră. Lipseau și banii și lucrările a 
trebuită să se întrerupă. Astfelă steteau lucrurile 
pănă la începutulă anului 1878, când căpitanulă de 
la Haye, venindă din Lyon, unde fusese să studi
eze țesăturile de mătase, cari suntă necesare pentru ba- 
16ne, se întâlni pe calea ferată cu Henry Laurent, 
directorulă fabriceloră de mătase din Louvre. Henry 
Laurent îi recomandă să recurgă cu afacerea sa la Gam- 
betta, care însuși se ridicase în 1870 cu balonulă din 
Parisă, și care avea mare afecțiune pentru acestă inven- 
țiune. Ofîcerulă primi propunerea și dimpreună cu to- 
varășulu său cercetară pe Gambetta. Acesta ascultă cu 
atențiune teoria loră despre cârmuirea baloneloră și des
pre șurupe, și le 4’se; — ’ Acâsta este ună ce rațională, 
puteți contă pe mine. Câți bani vă trebue?* — ,Două 
sute de mii de franci, pentru începută.* — «Bine, îi 
veți primi.» I-au'și primită, dar forte anevoiă, căci încă- 
păținații din cercurile administrative încă și lui Gam
betta i se împotriveau. In sfîrșită fostulă dictatoră ame
nință, că va interpelă pe ministrulă de resboiă, și atunci 
îndată se dădură cele doue sute de mii de franci. Dar 
mare eră mânia în ministeră, că doi oficerl triumfară 
asupra atotputerniciei administrative. Urmarea a fostă, 
că bietulă de la Haye fu trasferată întrună regimentă 
depărtată. Acestă lovitură așa de greu îlă atinse, încâtă 
i se aprinseră creeriișijmulte săptămâni fu cu ună picioră 
în gropă. După ce se reînșenătoșă îndată plecă la Cha- 
lais, la stabilimentulă de halone. In locu-i se aflâ acum 
sublocotenentul Krebs, care prin influența sa ajunsese 
în stabilimentă! Bietulă de la Haye totuși în parculă 
dela Chalais îșl petrecea dilele de întremare, între scum
pele sale balone și mașini, până ce într’o bnnă diminâță 
polițiștii vină și-lă escortâză la regimentulă rău. Acum 
fabrica e consolidată, și lucră cu cele mai mari succese; 
de la Haye numai de necasurl și suferințe a avută 
parte, âr de gloriă nu.

Secretele unui candidată la președința Stateloră- 
Unite. — Blaine și Cleveland, candidații la președința 
Stateloră-Unite din America nordică, au putută jse se con
vingă despre adevărulă, că nu e bine să pășâscă în 
publică cineva, a cărui viață privată nu este corectă, 
îndată ce cuiva i-a succesă a-și face nume, pote fi si
gură, că rufele i se voră spălâ în publică. Nu de multă 
se tipăriră epistolele private ale candidatului Blaine, din 
cari se crede că dânsulă îșl oferise odinioră influența sa 
de diregătoră pentru bani. £r acuma a sosită rândulă 
la Cleveland și pressa îlă învinuesce de totă felulă de 
ticăloșii. Pretinii lui Cleveland îlă întrebară, că ce e de 
făcută; âr Cleveland le răspunse: «Spuneți totă adevă
rulă.* Lucrulă stă așa: Sunt acum câțl-va ani, Cleve
land iubea cu tdtă căldura și patima o femeiă cu nu
mele Maria Halpin, care erâ târle frumosă, dar avea o 
purtare forte îndoiosă. Femeia avea cu dânsulă deja duoi 
copii, și peste puțină vreme li se mai născu ună ală 
treilea copilă, pe care Cleveland îlă recunoscu de ală 
său. Dar Maria Cleveland se’ dete patimei beției, așa că 
dânsulă nu mai putea stâ împreună cu ea; tatălă aședâ 
pe copilă într’ună institută pentru orfani, âr pe mamă-sa, 
înzestrându-o cu o pensiune anuală, o trămise în ora
șulă Niagara. Femeia și-a pretinsă înderătă copilulă, 
amenință pe Cleveland cu procesă, der în sfîrșită s’a 
mulțămită cu aceea, că căpătă bani, âr pe copilă o fa- 
miliă de frunte din Buffalo îlă luă de sufletă. Is
toria acâsta nici odată nu erâ cunoscută în cercuri mai 
largi, decă acum nu s’ar folosi de ea foile republicane 
dândă lui Cleveland aspre lecțiuni morale. De cândă cu 
acâstă descoperire partida lui Blaine a câștigată multă 
terenă, și lumea începe a se îndoi de reușita lui Cle
veland. Cu tdte astea, ușuratecii candidați au credin
cioși aderenți înire diare. Unulă din acestea dise în dilele 
trecute, că dâcă omenii de stată ar fi judecați cu o vi- 
gâre morală așa de mare, atunci Washington, Franklin, 
Iefferson și Hamilton nu ar fi adusă atâtea servicii re- 
publicei americane, nici Romillo, Wilberforce și Gladstone 
Angliei; ar fi fostă eschișl dela participarea la afacerile 
publice fârte mulți escelențl bărbați de stată.

De două ori în sicriu. — Din Haslah, Austria de 
susă, se scrie: In 19 Augustă st. n. o femeiă ospătărâsă 
Teresia Cothbauer a fostă îngropată. In anulă 1849 
încă a fostă pusă în sicriu, deși mortea ei a fostă numai 
aparentă. Se dice, că și atunci erâ să fie îngropată, 
dâcă nu-i venea unui chelneră în minte, să-i pue mârtei 
în aparență o lipitâre. înviată în chipulă acesta a mai 
trăită 35 de ani, când a fostă pusă în sicriu pentru a 
doua âră și s’a îngropată.__________________________

Editoră: lacobă Jlureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Oursulu la bursa de Viena
din 29 Augustă st. n. 1884.

ISssrsja de Kucuresci.

Rentă de aură ungară6°/0 122.15 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.75 
Rentă de hârtia 5°/o . . 88.55 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare.......................... 141.80
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostu ung.
(1-ma emisiune) . . . 95.25 

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostu ung.
(2-a emisiune) .... —.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 101.60 

Bonuri rurale ungare . . 101.— 
Bonuri cu cl. de sortare 100.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt...............................100.50
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 100 60

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

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

ung.................................... 114 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 81.55
Renta de aură austr. . . 103.45 
Losurile din 1860 . . . 134 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  857.—
Act. băncel de credită ung. 299.75 
Act. băncel de credită austr. 300.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.75
Napoleon-d’orI.................. 9.651/,
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.55

Cota oficială dela 15 Augustă st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 933/i vend. 94
Renta rom. amort. (5°/o) • • > 953/8 >-----

> convert. (6°/0) • • » 97 Vd » 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 33 »-----
Credit fonc. rural (7%) . . > 102*/* , 103

> „ „ (5°/o) • • H 917/8 „ 92Vd
> » urban(7°/o) • • > lOlVd , 102
> , (6%) • • 97V3 » 98
» > (5%) • • > 87V2 » 88

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

« > » Națională . . > 2371/2 > 2471/2
Aură • » 5-40. »/o 5-50
Bancnote austriace contra aură > 2.07. , 2.09

Oursulu pieței Brașovu
din 30 Augustă st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.10 Vend. 9.12
Argint, românesc................. . » 9.05 9.10
Napoleon-d’oi!..................... . » 9.60 • 9.64
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 °/o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se pota cumpăra în tutunge
ria lui Gross (în casa prcfecturei.)

ABONAMENTE LA „GAZETA TRANSILVANIEI."
se pofti face de la 1 și 15 a

Pentru Austro-Ungaria pe anu
i

i
» » » 4 » • • 

Se acordă abonamente și lunare cu . 
Pentru România și străinătate pe anu

2

4

2 »

4

9f

v

fie-cărei luni.
12

6
3
1

36
18

9

V. a.fi.

franci
V

1
??

” - ... -
Celu. mai ușoru mijlocu de abonare este prin man- 

datu poștalii, Abonamentele se plătescu înainte.
Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne cla 

lămuriți! adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârziere, Administrațiunea.

Inlocuesce- pe deplinii vinulu finii de Bordeaux.

Dsplll fie potoliri do Brașovu.
Subscrișii au onore a aduce la cunoștința onor, 

publicu, că în piața Brașovului „Tergulu Florilortl* 326 
și-au stabilită ună depositu alu cunoscuteloru fabricate de

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

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

7—i5 Wilhelm Scherg & Comp.

Acestti vină negru escelentă și fără îndoielă celă mai bună ală Un
gariei p6te fi pusu în privința cualității sale superiâre alături cu vinurile 
fine de Bordeaux și medicii cei mai de frunte îlu prescrie cu cele mai 
bune succese celoru ce suferii de anemia, stare fisică slăbită, precum și 
reconvalescențiloră s. a.

Veritabilii e numai atunci d£că atâtu eticheta câtu 
și capsula și dopulă fie-cărei sticle va ard marca de mai susă înregistrată 
la tribunală deodată cu firma.

Se capetă în sticle împlute la noi la domnii Emil Porr la 
stâua roșia (rothen Stern) în Brașovă, G. W. Grohmann în Sibiiu, Csiki 
Lukâts, Konya Sândor, Biskas Bela, Hirschfeld Sândor, Gergely Ferencz și 
Novăk Viktor în Clușiu precum și în cele mai multe orașe și la t6te băile 
(scaldele) Transilvaniei.

Am ondre a face prin aedsta cunoscută pl. t. publicului, că 
subscrisulu am luată asupra mea în Brașovu și împrejmuire

Itepresentațiunea principală a ,,AZIEKI)Eî“ 
societățiloru de 'asigurare austro-francese în contra elementeloru și 
nenorociriloru. și asigurări pe vieță și pe rente, și promită că voiu 
face asigurări în contra elementeloră și pe viață cu premiele cele 
mai eftine și în condițiunile cele mai culante.

Karl Halmen,
biuroulă agenturei principale »Tergulă Boiloră» Nr. 329.

s-.ss--ggssKus niWBiinigwiîiirTmireT—■

23-26 invitare ie abonamente la cele mai eftine diare române.
„Amiculft Familiei64 diară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a (fi a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 c61e; — și publică: novele, poesii, romanuri, aventuri picante, impresiuni de călătoria, studii sociali; — articlii scientifici mai alesă din sferă economiei și a higienei 
de casă. — »Sciri din lumea mare* cu preferință acelea, cari intereseză mai de aprdpe societatea românăscă, — „principiă 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 fi., pre Vi de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulii romană." piară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a (fi (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de l1/*—2Va cOle 
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 ocasiuni funebrali, precum și »schițe de predici,» și orî-ce amenunte aplicabili în predici, >catechese< și alte »învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiuni literare, scirî — din sfera bisericâscă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre Va 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 Keitiâmi.4: Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—P/s călă — și publică: »no- 
vele poporale, istoriOre, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte »amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economiă, industriă, higienă ș. a., — »sciri din 
lumea mare« mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporală nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre; ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibili în timbre poștali.

Tote aceste trei (Tiare deodată abonate costau pre anulă îutregfi 8 fl. v. a., pentru România 20 franci — lei.

—------- Esemplare complete dela începutulă anului mai sunt câteva. ■■■ —

Aceia, cari voră abonâ tote trei (tiarele nostre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fdrte frumdse. 

ZSTvLineri de proToă se trimită. gratis ori cui.

A se adresă la: Cancelaria „INEGRUȚIV44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de venejare următorele opuri de minune eftine:

Amorfi și dincolo de mormenttt. 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 
patra 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 în vederi tă și apre- 
țiată de Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. și II. Prețulă fie-căreia e 40 cr. — 
Ambele împreună 70 cr. — Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine cuprinde 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă redusă (dela

1 fl. 20 cr. la) 60 cr. — Iflgenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. — Iflgenia în Tauris. 
Tragediă în 5 acte, după Eiripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda său Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui Dragoșă. Novela 
istorică națională. Prețulă 20 cr. — Elfi trebue se se însdre. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți său trei morți vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini. Prețulă 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goethe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scălele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulantnlîi. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu ine uita. 
Colecțiune; de versuri funebrali urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Prețulă 50 cr.

■ • Tote acestea 2 opuri deodată procurate se dau cu prețulă bagatelă de 3 fl. 60 cr. ..........

Tipografia Alexi Brașovă.


