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20 AugustfL (1 Sept.)
contra românismului în locă 

înmulțescă. Dușmanii nemului
pe di ce merge mai cutezători și i .... . .

„ i temele bisericeidm partea nostra se pare A
a m acăst.u biserică nu totă mai slaba, ba in

i

Brașovu în
Uneltirile în 

de a înceta se 
nostru de vi nu
mai violența, pe cănd 
că li se opune o resistență 
unele ținuturi ar crede omulu, că nu se mai află 
nimenea, care sâ dea peptu cu cei ce s’au con
jurații în contra limbei și a naționalității ndstre.

Așa de esemplu faptele săvârșite mai aleșii 
de unu timpii încdce în ținutulu Sătmarului și 
alu Maramureșului făcu im presiunea ca și când 
aceste posturi, cele mai înaintate și prin urmare 
cele mai espuse ale românismului, ar fi cu totulu 
părăsite de cătră cei ce sunt cliiămați a-le apără.'

Noi credemu că ni-amii făcutii datoria pu-j 
blicistică semnalându de cu vreme primejdia, dej 
care este amenințatu poporulu românu din acele 
ținuturi îndepărtate. Ore și-o voru fi împlinit-o 
și aceia, cari trebuiau să sară, dela celu mai mare 
pănă la celu mai micii, în apărarea lui?

Nu scimu nimiicu, nu vedemu nimicu. Nu
mai din când în când aiulimu câte unu stri- 
gătii de desperare din acele părți, care ne face 
se’nțelegemu, că lupii au întratu în stâna stră- 
moșâscă.

Amu strigată și noi necurmata, ca să ne 
audă păstorii și se sară în ajutorulu turmei lorii 
amenințate. Strigămu din nou, sperându că dâră 
se voru deșteptă, măcarîi acum în 6ra ultimă, din 
somnulu și nepăsarea lorii. Strigămu, riscându 
chiar ca să ni se dică, că totii numai de căpete- 
niele bisericesc! și de organele lord ne legămu.

Dâr cătră cine altulu să ne adresă mu, dela 
cine să ceremit ca să apere învățământul!! nostru 
poporală românescu, dâcă nu dela aceia, cărora 
le este încredințată conducerea lui în sensul!! le- 
giloru și alu așecjăminteloră bicericesci-școlare ? 
Cine să fie scutulu limbei și alu religiei româ
nesc! în Sătmaru și Maramureșă, dâcă nu preo- 
țimea română? Putemii noi să așteptămu unu 
asemenea scutu din partea guvernului? Nu ve
demu noi 6re că chiar organele acestui guvernă, 
inspectorii școlari de stată, suntă totdâuna în 
fruntea celoră ce uneltescă în potriva naționali
tății și a bisericei românesc!?

Inspectorulă de scble ungurescă a fostă acela, 
care a sfătuită pe învățătorii români din Sătmaru 
ca se petiționeze pentru premii la societatea de 
maghiarisare „Szecheny“. Elă a și isbutită a 
seduce pe unii. Și care a fostă urmarea? Nu
mita societate pe basa rugăriloră aceloră învăță
tor! îș! arbgă ună dreptă de inspecțiune asupra 
scbleloru române, trămite comisari din sată în 
sată, cari cercetăză și esaminâză, după placă, 
mustră și laudă pe învățătorii noștri, ignorândă 
legea și autoritatea organeloră bisericesc! române. 
Ba, în unele locuri preoții înșiși îș! uită de da
toria și de demnitatea loră pănă într’atâtă, în- 
câtă se facă instrumentală acelei societăți de 
fanatici și introducă în scblă obiceiuri străine, 
cari nu se unescă nici cu interesele naționalității, 
nici cu ale bisericii române.

Și pentru aceste fapte să n’aibă bre a răs
punde nimică Episcopii și consistoriele.?

Noue ni se pare că organele înalte biseri
cesc! trebue să scie ce se întâmplă cu scblele

i confesionale încredințate conducerei și inspecțiunei 
loră.

Trebue se dă sbmă pentru mersulă și înain
tarea învăț i mântui ui poporală mai vârtosă căpe- 

unite, debrece, din nenorocire, 
mai este adi sinodalitate.

Lipsindă sinodalitatea lipsesce și controlulă 
asupra disciplinei bisericesc! și școlare, de unde 
urmbză, că responsabilitatea episcopiloră și a con- 
sistorieloră române unite față cu desvoltarea in- 
strucțiunei nbstre poporale este îndoită de mare. 
Capii dieceseloră unite de Gherla și de Oraclea- 
mare voră avă să răspundă înaintea lui Dumne- 
dău, a poporului și a posterității pentru cele ce 
se petrecă în Maramureșă și Sătmară cu scblele 
și cu învățătorii românesc!.

Astădl mirenii uniți nu sunt, în ceea ce 
privesce administrarea scbleloră confesionale unite, 
decâtă contribuens plebs. In biserică domnindă 
absolutismulă, ei nu potă avâ nici o înrîurință 
deciclătore asupra desvoltărei și apărărei acestoră 
scble. De aceea — repețimă — răspunderea cu 
tbtă greutatea ei cade asupra preoțimei.

In fața acestei împrejurări, este forte dure- 
rosă a ne vedb siliți să constatămă, că încâtă 
privesce scblele nbstre din Sătmară și Maramu- 
reșiu, ele suntă lăsate parte mare în prada lu- 
piloru, ca și cum nimenea nu s’ar mai îngriji de 
ele.

Amu audită vorbindu-se multe de înalta eru- 
dițiune a episcopului Szabo dela Gherla, der n’amă 
audită vorbindu-se că acestă prelată ar fi luată 
vre-o măsură seribsă pentru apărarea și înaintarea 
scbleloră românesc! din diecesa sa. Dâcă Prea 
Sânția Sa îș! folosesce tbtă sciința numai spre 
scopulă latinisărei vecliiloră așezăminte ale bise
ricei române, atunci înțelegemă, că n’are timpă 
de a se ocupă de 3cblele și de învățătorii români 
din Maramureșă și Sătmară.

Poporulă română însă — va recunbsce Prea 
Sânția Sa — nu pbte remânâ indiferenta față cu 
uneltirile dușmane; nu-i pbte fi egalii decă copiii 
săi laudă pe Dumnedeu în limba română său în 
limba maghiară, căci înainte de tbte îș! iubesce 
legea și limba românbscă. De aceea, credemu, 
că este momentulă supremă ca Românii uniți să 
pretindă restabilirea sinoclalității în biserica icnită; sin- 
gurulu mijlocu, prin care se potă curma abusu- 
rile în biserică și scdlă și se potă salvă interesele 
amenințate ale învățământului românescu.

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

Aradu, 1 Septemvre. — Regele a asistată 
er! diminâță la serviciulă divină în biserica Mi- 
noriteloră. înainte de amâdi a primită deputa- 
țiunile, br după ambcll a visitată spitalulă comi
tatului, fabrica de spirtă a lui Neumann, apoi 
serbarea vânătoriloră. După acbsta s’a dată ună 
prânijă ală curții, la care au luată parte și mem
brii deputațiuniloră. Pe înserate orașulă s’a ilu
minată splendidă. La primirea deputațiunei co
mitatului Huniădbrei M. S. și-a esprimată speranța, 
că în curândă va pută visită Ardblulu pentru 
mai multă timpă.

AgraillU, 1 Septemvie. — După cetirea 
rescriptului regală, Banulă a declarată dieta 
croată închisă.

Belgrad.il, 1 Septemvre. — Regele Sâr- 
biloră a numită pe regele Româniloră șefă-pro- 

prietară ală regimentului șbse de liniă. Regele 
Româniloră presentâ apoi Regelui Sârbiloră re- 
gimentulă. Alaltă-eri săra s’a dată ună prânzii 
de gală și bală la curte, a fostă ună măreții 
conductă cu facle din partea populațiunii, și ca
pitala splendidă iluminată.

Bruxela, 1 Septemvre. — Manifesta- 
țiunea liberală, la care au luată parte 9000 de 
persbne, a durată trei bre. Deputațiunea a dusă 
la paiață o adresă. Liniștea n’a fostă turburată.

CRONICA piLEI.
Ună numeri! de 31 învățători ne trimetă din Cris- 

turulă săcuescă o >Dechiă rațiune,* prin care caută 
a desvinovățf pe învăță, orulă Frățilă despre care ni s’a 
scrisă, că a dată ansă la certele întâmplate acolo între 
învățătorii uniți și neunițî. Dechiarațiunea contradice și 
afirmațiunea Cancelistului, că Frățilă nu ară fi cu
noscută la Sibiiu, decâtă din acte. Nu mai publicămă 
acestă scrisăre, nevoindă a mai continuă disputa — așa 
de uriciosă — despre aceste neînțălegeri, ci le (jicemă 
fraților ti învățători de amândouă confesiunile: Dați-vă 
mâna, uitați reminiscențele neînțălegeriloră trecute și gân- 
diți-ve, că numai concordia res parvae crescunt 
și numai astfelă rodurile aduse pe terenulu, pe care îm
preună sunteți chemați a lucră, voră fi de bună semă 
magnae res!

*
Se (fice. că sinodulă bisericei române gr. or. se va 

întruni în sesiune ordinară la 1 Octomvre st. v. Deja s’a 
și ordonată să se facă pănă atunci nouăle alegeri de 
deputațî sinodali.

*
Ministru-președinte Tisza, care se va întorce dilele 

acestea din străinătate, va visită la 10 Sept. n. pe ale
gătorii săi la Oradea-Mare. Se crede, că va face unele 
împărtășiri despre lucrările, cu cari se va ocupă dieta în 
viitbrea sesiune.

*
• Ministeriulă de comerciu ală Ungariei a publicată 

niște date statistice referitore la produsulă secerișeloră. Din 
ele se vede, că în privința cantității produsulă din ăstă 
ană întrece pe celă din anulă trecută, dar nu și pe celă 
din 1882.

*
Secerișulă în România s’a terminată. Resultatulă 

este următorulă: în districtele dunărene Vlașca și Teleor- 
mană, în districtele șesose Ialomița și Dâmbovița abia s’a 
produsă atâta câtă să se' semene în anulă viitoră; în 
Moldova sud-oslică și în districtele muntbse ale Munteniei 
spre ostu de Oltă secerișulă e mijlociu; în România mică, 
în Moldova nordică și vestică e bună. In genere resul
tatulă secerișului e mai bună ca celă din anulă trecută.

*
»Românulă« află, că d. Mirea, în călătoria sa ar

tistică la Sinaia, ar fi obținută audiență din partea M. M. 
L. L. Regele și Regina, după care ar fi fostă chiar in
vitată de Maiestățile loră la dejună în Castelulă Peleșiu. 
Reamintimă publicului, cu acăstă ocasiune, că d. Mirea 
este pictorulă care s’a distinsă în salonulă din Parisă și 
care acum în urmă a espusă tabloulă întitulată »Vârfulă 
cu Doră,« în dimensiune de 15 m. p.

*
Baronulă Vasilco a răspunsă la interpelarea fă

cută de Baronulă Hurmuzachi cu privire la renunțarea con- 
sorțului, pentru căile bucovinene Iiatna-Câmpulungă și 
Hliboca-Berhomet, la ajutorulă oferită de dietă. Causa 
renunțărei, dise elă, suntă spesele pre mari, ce ar fi de 
lipsă pentru construirea liniei Hadicfalva-Rădăuță, dorită 
de dietă. — Proectulă referitoru la schimbarea legiloră 
despre relațiunile de dreptă ale învățătoriloră și profeso- 
riloră la șcâlele poporale publice ale Bucovinei s’a pri
mită în sferțită, după ce s’a desbălută întregii. S’au fă
cută schimbări însemnate.

*
Ijiarele polone vorbescă cu multă înverșunare îm

potriva convențiunei Austriei cu Rusia, după care tribu
nalelor ă din mai multe ocoluri galițiene și ruse li se dă 
voiă, să se pună în înțelegere prin corespondență în

Belgrad.il


adin Pesta Al. Cimbru

a provocată la duelă 
i-a făcut-o în dietă la 

Camenar nu a primită. Secundanții

pe
27
lui

limba germană și rusă. 0 socotescă de vătămare a- 
autonomiei Galiției.

*
Vice-consululă română 

fostă revocată din postă.
*

Deputatulă Mraovici
Camenar, pentru insulta ce
Augustă s. n.
Mraovici dădură următârea declarațiune: »După-ce Ca
menar a declarată, că nu e răspundătoră pentru vorbele 
rostite în cameră și după ce acâstă declarare nu putea 
să fiă primită și 
fostă 
cului 

elă refusă ori ce altă satisfacțiune, amfl 
de Mraovici, să facemă cunoscută publiînsărcinați 

acesta.» *
Nicolae ală Muntenegrului a fostă nu-Principele

membru de onâre ală universității din Chiew pentrumită 
activitatea sa literară.

*
Din Berlin se scrie, că ambasadorulă francesă Cour- 

cel a avută să vorbâscă cu d. Bismark despre cestiuni 
fârte importante, anume se vorbesce despre surprinderi 
pe ună terenă cu totulă neașteptată.

*
Pe la începutulă lui Septemvre va merge la curtea 

Șahului Persiei o depulațiune germană, sub povățuirea 
consulului generală din Sofia de Braunschweig. 
Scopulă deputațiunei nu este încă cunoscută sâu 
lămurită.

*
1

In Hongkong au sosită consululă francesă și comer- 
cianții din Canton, cari la 23 Augustă n. au fostă isgo- 
niți din ordinulă vice-regelui. Populațiunea din Canton 
a pusă mâna la 27 Augustă n. pe catedrala de acolo, 
dâr prin intervenirea consuliloră, cari au sfătuită pe epis
copii și misionarii să părăsâscă orașulă, a fostă scâsă 
afară din ea de cătră soldații chinesl.

*
O telegramă dela 27 Augustă n. a admiralului 

Courbet spune, că tâte bateriele dela gura rîului Min au 
fostă distruse și tunurile stricate. Acum se pregăfesce 
admiralulă să ocupe insula Hai-Nau.

*
»Temps< comunică, că garnisânele francese din 

Sontav și Hong-Hoa, susținute de canoniere, au bătută 
în mai multe rânduri »stâgurile negre» (cete tonchinese), 
cari au jefuită ună sată tonchinesă și au măcelărită pe 
locuitorii lui.

*
Anglia a declarată din nou, că drepturile Sultanului 

nu voră fi atinse în Egiptă. Totdeodată Anglia cere, 
Turcia să coopereze în Sudană. Porta a declarată, 
Sultanulă numai atunci va interveni în Egiptă, când ’șl 
redobândi suveranitatea asupra lui.

ca 
că 
va

MOTIVELE SCANDALELORU DIN CLUSIU.J
„Ellenz6k“ din Clușiu în numerii săi din 28 

și 29, publică nisce articuli de fondu cu titlul ti 
„Român tansz6k“ (Catedra română), în care 
vorbesce despre catedra devenită vacantă prin sus
pendarea d-lui Dr. Silași. Estragemti din acești 
articuli următdrele:

,De astădată nu e vorba numai de împlinirea unei 
catedre, ci e vorbă de aceea, că a devenită vacantă ca
tedra pentru limba șiliteraturaromână. Și acesta 
este ună evenimentă și încă ună evenimentă poli
tică fârte importantă Pentru că acăstă catedră 
nu e numai o simplă catedră, ci este totodată și 
ună fârte însemnată postă politică. Persâna, care 
va fl chemată să influințeze cu sciința și tactulă seu gene- 
rațiunii întregi, trebue să se alâgă chiar cu aceeași 
chibzuire ca și ună funcționară înaltă ală statului, care 
are missiunl însemnate politice.

Dela catastrofa dela Mohâcs încâce două curente au 
luptată contra esistenței statului maghiară. Unulă dintre 
aceste este absolutismulă austro-germană cu soldatesca sa, 
cu care multă ne amă luptată și mai trebue să luptămă, și 
cu timpă Dumnedeulă Maghiariloră ne va ajută, 
să scăpămă de sub jugulă Austriei.

Altă dușmană ală nostru sunt tendințele centri
fugale ale naționali ățiloră, cari au prinsă rădăcini mai 
adânci, decâtă ni s’ar părâ. Aceste rădăcini trebue să 
le smulgă statulă maghiară. Acesta este nu numai chiă- 
marea sa, ci și interesulă său vitală. Munca sterpirei 
trebue să o începemă din fundamentă, de la începută, 
pe tâte terenele vieței publice, dar cu deosebire în 
instrucțiune, la crescerea generațiunei vii- 
târe. Pentru aceea punemă noi atâtă pondă pe orga- 
nisarea instrucției din scâlele populare medie și înalte; 
pentru aceea atribuimă atâta însemnătate catedreloră de 
la universitate pentru limbile și literaturile străine, și de 
aceea considerămă de ună evenimentă importantă îm
plinirea catedrei pentru limba și literatura română dela 
universitatea din Clușiu.

Renan dice într’o disertațiune, că o națiune nu 
se alcătuesce prin unitatea de limbă și prin originea co
mună, ci prin semțămintele și tendințele sale. Națiune este 
care a avută în trecută aceleași suferințe și aceeași glo- 
riă, care e cu aceeași concordia în presentă și cu aceleași 
speranțe în viitoră. La Ungaria se potă aplica aceste cuvinte 
ale lui Renan. Nu comunitatea de limbă și de origine a for
mată în trecută unitatea statului nostru și nici în viitoră

/ 
nu o va formă, sâu celă puțină numai în viitorulă forte 
depărtată putemă să contămă pe aceea, că în patria 
maghiară limba și statulă voră fi concepte identice, cu 
tote că nici atunci identitate de origine nu va fi. De 
aceea noi în politica nâstră națională nu putemă avâ 
alte tendințe, decâtă a ne consolida patria în sentimente 
patriotice. Acesta o vomă putâ face, la acâsta avemă 
dreptă și suntemă de firmă credință, că vomă avâ și 
putere (? Red. Gaz.)

Și contra unei astfelă de maghiarisărl nu se voră pută 
plânge nici nâmurile nemaghiare. Ungaria cere dela toți cetă
țenii săi, fie de origine maghiară sâu nemaghiară, patriotismă 
și simțulă de solidaritate și în acâstă direcțiune trebuesă 
maghiarisămă, și, da! trebue să se maghiariseze 
tâte naționalitățile. Cine se va subtrage dela împlinirea 
acestei datorințe acela pote fi cosmopolită, panslavă, daco
română ; dâr negreșită este ună rău patriotă și vrășmașă 
ală Ungariei ca atare. Prelindemă patriotismă și în pa- 
triotismulă acesta vomă creșce și pe copii națiuneloră 
nemaghiare. Vorbâscă-și apoi limba, simpaliseze cu con- 
naționalii loră, dar cu simțimente, în alipirea cătră 
patria comună, în tendințele și speranțele comune să fie 
Maghiară bună, tocmai așa de bună ca și cei ce îșl 
tragă originea dela Rabonbanii săcui sâu dela cei șâpte 
duci. Aceste semțăminte trebue să le răspân
di mă prin șcâle poporale, medii și înalte. Cu 
deosebire profesorulă catedrei române dela universitatea 
din Clușiu, va avâ aici o frumâsă chemare, că vină 
mulți studențl din Năsăudă, Brașovă, Mediașă și Sibiiu, 
cari aducă la universitate din aceste școli ori ce, numai 
spirită patriotică nu! Și acești, tineri români voră fi după 
ce au eșită din universitate, inteligența poporului română, 
conducătorii lui. Pe aceștia trebue să-i creșcemă, în con
vingerea, că potă fi Români buni, dar totă o dată și 
buni patrioți maghiari, că pentru aceea, că-șl voră iubi 
patria și voră fi eu alipire cătră ea, nu voră aruncă pri
virile în afară nu voră fantasâ de Daco-româniă; pentru 
aceea potă fi români buni, cari îșl iubescă poporulă din 
care au eșită, îșl cultivâză limba și literatura, dar pe 
lângă acestea potă fi buni și tari patrioți maghiari. Aceste 
simțâmente are să le nutrească profesorulă de limba și 
literatura română. Nu e destulă să țină elă numai pre
legeri din limba și literatura română, ci trebue să fie ună 
conducătoră adevărată spirituală ală tinerimei române. Nu 
conducători însă cum a fostă celă de până acum, care 
a jucată rolă cam îndoiosă celă puțină în societatea, ce 
făcea politică, »Iulia,« care prin aceea îșl arătă patriotis- 
mulă că trămitea telegrame de felicitare la cjăare româ
nesc! maghiarofage și sub aripele căruia tinerimea s e v ă e t â 
de drepturile răpite, deși tâte acestea se combată 
prin faptulă, că pe pământ.ulă ungurescă suntă 
sute de școli române și că la o universitate maghiară 
chiar aceea națiune maghiară (?) pe care o învinuescă 
că este tirană, a instituită o catedră pentru cultivarea 
limbei și literaturei române.

Decă Moldovană Gergâly îșl va împlini misiunea în 
acestă sensă, precum credemă și sperămă, atunci îi 
gratulămă și sperămă că nu ne vomă înșelă în aștep
tările nostre!

I

din diarulu „Hunyacl" câte-va 
se referă corespondința ndstră din 
în numărulft trecutu. „Hunyad“

cullurei și ală desvollării literare sa- 
celățenii români, dorindu-Ie succesă în

ADUNAREA LITERARĂ ROMÂNĂ SI UNGURII DIN DEVA.
Estragemti 

pasage, la cari 
Deva publicată 
(Jice :

Pe terenulu 
lutămă și noi pe 
stăruințele loră; rău ne pare însă, că nu putemă esprimâ 
acâsta salutare cu graiulă și la loculă său. Nu putemă 
tace acâsta, pentru că despre ținerea acestei adunări (din 
Orăștiă) noi amă aflată numai din alte foi; o invitare 
său o înștiințare noi n’amă primită, âr pe teritoriulu co
mitatului Iluniădârei nu se află altă diară, afară de ,IIu- 
nyad.« Nu scimă 
autorităților^- s’a 
noi: 
amă 
ceiu 

, decă afară de înștiințarea oficială a 
mai înștiințată și altă cineva dintre 

de pildă societățile seu particulari mai distinși. Atâtă 
veclutu însă, că în așa împrejurări nu pre au obi- 
să facă publicări confindențiale.
Fie din trufiă, fie din neîncredere — dreptă este,

că Românii se isolâză câtă potă de noi în mișcările loră 
sociale și literare. Acum când scriitorii noștri mergă în 
Turină, în Parisă, la sărbători internaționale, cândă Un
garia serbâză ană de ană pe celebrii Germaniei, Fran- 
ciei, Angliei, conlocuitorii români se deosibescă de noi, 
pare că amu pute trăi fără a ne vede unii pe alții. 
Dânșii se abțină până și dela plăsnuirile sociale, cari 
nu suntă legate de naționalitate, cari ară fi cele mai bune 
mijlâce pentru pregătirea apropierei și înțălegerei politice 
dintre noi. Și ca să ne justificămă, dămă dreptă pildă, 
societatea pentru istoriă și archeologiă din comitatulă 
Huniădârei.

„Hunyad“ sfirșesce astfelă șirulu ideiloru și 
indemnăriloril sale sirenice:

Așa e, credeți-ne, apropierea pe terenulă socială 
scientifică și literară ar pregăti cu mai multă putere 
calea unei înțelegeri politice. Facă numai o încercare 
prietinâscă Românii și se voră încredințâ, că între Ma
ghiari atențiunea și bunăvoința cătră dânșii 
este multă mai mare decâtă credă ei. Intâmpi- 
ne-ne și ei asemenea și în scurtă vreme vomă vedâ cu 
bucuriă ce grabnică va încetă neîncrederea și multele ne
înțelegeri. Decă sârtea ne-a hotărîtă să locuimă unii cu 
alții, să stăruimă, să facemă traiulu nostru comună mai 
bine plăcută, decâtă și mai departe nesuportabilă.

AFACEREA INTRUNIREI CONSISTORIULUI 
METROPOLITANII GR. OR.

„Luminatorulu“ ne spune că d. V. Băbești, 
temându-se, că întrunirea consistorului metropo
litană va fi drășl ca altădată amânată, a adresată 
cătră toți membrii consistoriali următdrea scrisdre:

P. T. Domnule 1
După legea autonomiei nâstre bisericesc!, de adl în 

8 dile, Luni în 20 Augustă (1 Septemvre), este să se 
întrunâscă ex offo consistorulă metropolitană 
în Sibiiu.

«Concernintea lege dispune, că la acestă termină 
în fie-care ană consistorulă metropolitană trebue să se 
adune chiar neconvocat, ă, și sunt responsabili mem
brii săi pentru neînfățișarea loră D’aci urmeză, și s’a 
constatată și în consistoră, că acestă termină nu este 
proroga bilă. Cu tâte că, de doui ani, acestă supremă 
organă administrativă ală Metropoliei nâstre — morlă 
este, și este timpă, când după lege ar fi să fi fostă con
vocată congresulă națională bisericescă, sânta nâstră Me- 
tropoliă nu dă semnă de vieță.

Subsemnalulă, în vederea acestoru și în conștiința 
responsabilității, îndemnată și împuterită și de ilustrulă 
D. colegă Antoniu de Mocsonyi, pentru a fi scu
tiți de imputațiunea presintelui și a viitorului, că prin 
nepăsarea nâstră amă consâmțită și ne amă acomodată 
călcării legii și abandonării frumâsei nâstre autonomii, 
eluptate de mai marii noștrii prin grele sacrificii, dreptă 
care autonomiă atâtă de multă amă fostă invidiat! de 
alte nemuri și biserici, — vină prin acâsta a te rogâ: 
să fimă neapărată pe diua de Luni în 20 Augustă (1 Sep
temvre.) a. c. ca membrii ai consistorului metropolitană, 
la postulă nostru în Sibiiu, chiar decă în âra ultimă ar 
urmă, ca și altădată, amânarea terminului; căci în spi- 
ritulă legii acestă termină fiindă neamânabilu, prin pri
mirea amânării ne smulgemă noi înșine basa legală de 
sub piciore și ne facemă preda abusului.

Adunați, ne vomă împlini datorința și ne vomă în
țelege între noi și cu părintele metropolită, despre mo
dulă, cum să respectămă și să facemă a fi respectată 
legea, a fi respectată dreptulă bisericei și ală nostru, și 
chiar persânele nâsrre, astf'elă dovedindă noi, că suntemă 
bărbați la înălțimea chiăinării nâstre.

Rugândă și așteptândă imediata adeverire, 
cu posta seu telegrafulă, despre primirea acestei colegiale 
invitări, convinsă de consimțământulu D-vostre, mă sub- 
semnă cu tolă cuvenilulă respectă:

Budapesta, (piața Gizela Nr. 2.,) în 13/25 Augustă 
1884.

devotată frate și colegă
Vincentiu Babesft.> J

La acâstă scrisâre observă „Luniinătorulti11 
între altele următdrele:

Motivarea păreriloră vener. d. V. Babeșiu este pusă 
în cuprinsulă epistolei sale, și celă ce cunâsce regula- 
mentulă afaceriloră interne ale consistoriului metropo
litană va fi convinsă despre esactitatea acestoră motive. 
Nu încape deci îndoiâlă, că illegală și incompetentă este 
hârtia d-lui metropolită, prin care amână întrunirea con
sistorului, căci nirne pe lume, deci nici Excelența Sa nu 
se pâte urcă mai susă ca legea făcută și întărită chiar 
și cu consâmțământulă și subscrierea Excel. Sale; prin 
urmare ori-ce dispusețiune contrariă legii este călcare de 
kge, eia spre acâsta nu potă fi constrânși membrii con
sistoriului, așâdară nu potă fi constrânși nici la aceea ca 
se se subordineze voinței nimenui îndreptată spre călca
rea legii.

Preț est ulă Esc. Sale d-lui metropolită: venirea și 
întâmpinarea Maiestății Sale, este neleală, căci lealitatea 
este incompatibilă cu călcarea oficiului sâu a legii.

Dâr în acestă afacere nici nu obvine necesitatea d’a 
călcâ oficiulu în dragulă. lealității. Se seie cumcă Maies. 
Sa în 31 Aug. va primi deputațiunile în Aradă, până 
când consistoriulă la prima Septembre, adecă cu o <ji 
mai târdiă are să se înlrunâscă la Sibiiu prin urmare 
este de totă posibilă, ca Escel. Sa se purticipe la ambele: 
și la Aradă și la Sibiiu. Și decă cu totă intervalulă 
Escel. Sa eră impedecată a ajunge Luni la Sibiiu, fie din 
ori-ce causă, consistoriulă, respective membrii lui to
tuși se putâu adună și putâu să-și prepareze referatele, 
se pregălâscă lucrările necesarii, și cari alt-cum receră 
timpă de mai multe dile; va să c|ică consistoriulă se putâ 
întruni și putâ lucră pănă la reînlârcerea Escel. Sale.

„Luniinătorulti“ încheia articlulu său cu ur- 
mătdrele șire:

Nu se pâte negă nici lăsă neobservată contrarietatea 
și pornirea opusă din disposițiunile d-lui metropolită: de 
amânare, și din invitarea d-loră conmembri Babeșă și 
Mocsonyi: de întrunire. Lumea e îndatinată a numi »con- 
flietă* astfelă de porniri opuse. Dar asta să nu în- 
pedece pe nici ună asesoră metropolitană dela împlinirea 
datorinței sale legale pentru care este responsabilă. N’are 
nimeni să 
inței d-lui 
justificată, 
astă-dală,
demă tristulă viitoră că 
este de ajunsă a ne scote definitivă și positivă din 
cadrulă legii posiiive a bisericei nâstre, a ne nimici 
congresulă națională bisericescă, a ne transpune într’o 
anarchiă ne mai pomenită și ireparabilă! . ț

Și pentru o asfelă de întâmplare nu va fi respon-

se sfiâscă de o înfățișare chiar și contra vo- 
metropolită, când acesta este illegală și ne- 

Și n’are să se sliăscă mai vârtosă acu, și de 
cândă avemă presemne triste, cândă preve- 

o amenare numai de o lună



sabilă numai metropolitulă ori Stan și Bran, ci toți mem
brii consistoriului metropnlitană, toți fii bisericei gr. or. 
române. Posteritatea ne-ară batjocuri, desprețul și con
damnă în modulă celfl mai necruțătorii, ce l’amă merită.

Noi salutămă cu bucuriă și onorămă cu vene- 
rațiune energica întreprindere a vener. DD- V Băbești 
și A. Mocsony și dorimti, rugămti și îndemnămti pe 
toți d-nii asesori să le urmeze necondiționată.»

DIN DIETA CROAȚIEI.J
Relativă la ședința din 15/27 Augustă mai dămă 

următorele amănunte:
De rec in condamnă purtarea lui Starcevici. To

tuși se întrâbă, de a fostă îndreptățită președintele șă 
sc6tă afară din dietă pe ună deputată, fără să ceră 
consimțămăntulă ei. Acăsta ar însemnă, că nu esistă o 
drăptă prețuire a immunității unui deputată. Sub Stu- 
arțî s’a întâmplată să închidă ună rege cu puterea pe 
ună deputată, dar nici odată nu s’a întâmplată să facă 
președintele așa ceva. In jocă se pune aici libertatea 
tuturoră depulațiloră. ,Mie — strigă oratorulă — nu’ml 
impune bonomia președintelui. Măsurile estraordinare 
pretindă acum și o propunere estraordinară și eu și facă 
una: Dieta să alegă ună comitetă de cinci inși, cari să 
se sfăfuescă și să ne spună astădi încă, de pofti să se 
ivescă împrejurări, cari să îndreptățescă pe președinte, 
să scotă pe ună deputată cu puterea din sală.* (Sgo- 
motă mare). Starcevicianii gesticulâză vorbindă împo
triva președintelui.

Președintele nu are nimică în contra propunerei, 
simțindu-se îndatoraLă a face ce a făcută. Rogulici e 
de părere, că presidiulă a lucrată corectă. Giurcovici 
încă vorbesce pentru președinte. întâmplări de feliulu 
celoră ce a provocată oposițiunea nu se potă prevede 
în nici o ordinea lucrăriloră din lume. După tradițiune și 
praxă președintele are în astfelă de cașuri putere discre
ționară și, decă dieta găsesce cu cale fapta lui, e absol- 
vală de ori ce răspundere. Oratorulă propune aprobarea 
procedurei președintelui.

Președintele declară că se supune holărîrei 
dietei; dâr indignată de atitudinea oposițiunei își dă de- 
misiunea. («Trăiască!» pe băncile oposițiunei. Majori
tatea înlemnesce). — Folnegovici strigă cătră Crestici, 
care părăsesce scaunulă presidențială: «Nu lă comedii! 
Le-ai făcută de nouă ori. Ar trebui să te arunce pe 
ferestrii și nu pe ușă.»

Mrco Hrvat se duce să ocupe loculă de preșe
dinte și între cele mai sgomot6.se strigăte ale oposițiunei 
se volâză propunerea lui Giurcovici și se admite cu 
însemnată maioritate. — Pa vio vi ci pășesce prin sală 
sbierândă într’una: «Trebue să vă spândure omulă, căci 
nu mai poți veni alt-felă, decâtă cu revolverulă aici. 
Vă lăsați să vă ducă de nașă cei venduți la Unguri.» 
In contra lui Giurcovici, care face o observare, ri
dică elă mâna și strigă: «Lașule, am să-ți câr
pesc ă o palmă! De ai atâta curajă, ia vino în odaia 
de alături.» Independenții părăsescă sala; numai Ga
me nar nu se lasă și strigă: «Pe mine m’a trimisă aici 
poporulă: nu esă afară!» — Tuscană! — «Asta-i 
speluncă de tâlhari!» — Tcalcicî: — Preșe
dintele e ună mincinosă nerușinată.* Preșe
dintele propune să eschidă pe Tuscană și pe Tealcici 
pe șăse ședințe.

In ședința de după amecji stimă, că Tcalcicî și 
Tuscan fură eschiși; mai șcimă că se făcură câte-va in- 
terpelațiunl. Derencin, declară că ’șl retrage inter
pelarea sa. Elu voiâ să întrebe guvernulă, de ce și-a 
însușită sieși puterea disciplinară. «Ne aflămă, cjlise elu, 
pe ruinile vieței constituționale a Croației, care se vatămă 
prin neînfrânarea unoră deputati de o parte, și de altă 
parte prin nemai auditulă arbitriu ală președintelui. Pre
ședintele parlamentului are mijlâce să împedice neîn
frânarea deputațiloră, de pildă disolvendă dieta; fiecare 
guvernă consciu de demnitatea sa s’a folosită de acestă 
mijlocă. Aici însă unele persăne s’au însărcinată să 
chinuâscă și să sugrume constituționalismulă croată, și 
la astă lucrare eu nu vreu să ajută.» Deputatulă pără
sesce sala și ședința se închide.

*

Ședința de- a doua di o deschidă Hrvat în presența 
șefiloră de secțiune Stancovici, Voncina și Klein. După 
ce majoritatea declară, că nu primesce dimisiunea pre
ședintelui Crestici, se ridică MarcovicI și citesce 
următârea declarațiune a Independințiloră: — «înaltă 
casă! In numele colegiloră mei din partida independentă 
națională am onore, să declară, că luândă în conside
rare vătămarea, ordinei de afaceri ale dietei îh punctele 
sale cardinale săvârșită prin procedura de eri a preșe
dintelui: luândă în considerare, că ș decă ună membru 
ală dietei comite unu actă arbitrară, nedândă ascultare 
ordinei afaceriloră și disposițiuniloră presideațiale, preșe
dintele totu nu e încă îndreptățită să calce ordinea de 
afaceri și să ia măsuri estraordinare cum s’a întâmplată

eri; — văijendă din aste consider a țiu ni, că aici ordinea' 
afaceriloră are putere de lege; nu găsimă nici de lipsă, 
nici de folosă, să mai luămă parte la lucrările 
dietei, și declarămă prin urmare, că nici nu 
vomă mai luâ parte la ele.»

Barcici dice: — «Domniloră! In numele parti
dei drepte și din aceleași temeiuri, cari le-a espusă ante- 
vorbitorulă meu, declară, că noi nu putemă luâ parte la 
pertractări, fiind-că nu voimă să fimă martori ai proce- 
duriloră Vostre nelegale.» — Membrii amânduoră 
oposițiuni părăsescă apoi sala.

După eșirea loră se citesce o propunere a lui Barcici, 
după care legea electorală să se susțină nu înarti- 
culată, ci provisoriu pentru alegerile apropiate. Raportorulă 
Zeci recomandă propunerea comisiunei pentru înarticu- 
area ordinei alegeriloră, care recomandare se repetă și 
de șefulă de secțiune Stancovici, care dise că ea e de 
lipsă pentru a creâ o basă sigură alegeriloră viităre.

ANGLIA Șl FRANCIA.
Intre diarele englese și francese a începută 

o luptă violentă. ț)iarulă englesu „Times11 scrie 
într’o limbă amemnțătdre, (Jicendu între altele 
că Chinesiloră le-ar merge rău de totti, ddcă En- 
glesii la nevoia nu le-ar veni în ajutoră ca unu 
ângeru mântuitorii și nu i-ar apără în contra cru
zimii persecutoriloru francesl. La acestea răs
punde diarulu francesu „Journal des Ddbats11 ast
fel ă:

«Bombardarea Alexandriei a fostă în ochii foiei din 
Londra ună actă de umanitate, âr pedepsirea energică a 
unei trădări, ca cea dela Langson, este ună actă de săl- 
bătăciă. Suntemă forte obicinuițl cu astfelă de modă de 
a judecă, decâtă sâ ne supărămti de acesta. Deocam
dată ne ajunge consciința, că fiecare din noi și-a făcută 
datoria. Mai târ4iu, cândă vomă ave timpă, ne vomă 
ocupă cu uriciosele insinuări ale lui «Times.«

Mai violentă dice „Rappel“ :
.Reproducemă observările unui «vecină amică* în 

«Times,» fără să schimbămă o vorbă din ele, ca dovadă 
despre ceea ce p6te produce furia, nebună a unoră pre
cupeți, cari seîngrozescă că se eftinesce opiulă.... Ce pri- 
vesce consternarea lui «Times* din causa distrugerei ar
senalului și a sfredelirii canoniereloră, ne mirămă că o 
vedemă într’unu diară ală națiunei, care în Egiptă n’a 
bombardată ună arsenală și corăbii de resboiu, ci ună 
orașă mare, unde, afară de populațiunea indigenă, trăiau 
60,000 de Europeni. Atunci ală dracului i-a păsată ei 
de interesele comerciale ale populațiunei neutre. Europa 
va rîde în batjocură de prefăcuta simțibilitate a bombar- 
datoriloră Alexandriei față cu bombardatorii Fu-Ceului.«

CORESPONDINȚA PART. A „GAZ. TRANS.“
Brașovu, 17 Augustă 1884.

Domnule Redactorii!
In dilele trecute voiam să facă și eu o călătoriă cu 

familia pănă la Sinaia pe vr’o câteva dile, pentru dis- 
tracțiune și preumblare prin acele locuri romantice de 
sub Buceci, și pentru ca să potă vede comuna Sinaia 
cu tote edificiele și vilele ei frumose, cu deosebire însă 
castelulu Peleșului, reședința de veră a Maiestățiloră loră 
regele și regina României, despre a cărei frumsețe atâtă 
de multă se aude vorbindă pe aici, cum și să potă asistă 
la serbarea hramului mănăstirei din Sinaia pe diua de 
S-tă Maria 15 Augustă a. c.

Pentru ca să potă trece însă granița, avem lipsă 
de pașaportă seu certificată pe câteva dMe. M’am dusă 
deci la vecinia respectivă în care locuescă, și după ce 
mi-am procurată de acolo biletulă de legitimare, amă 
grăbită cu elă la primăria locală, ca să-mi capătă certi- 
ficatulă. Amploiatulă respectivă dela primăriă n’a voită 
însă să-mî elibereze certiticatulă cerută, sub cuvântă, că 
n’aș fi cive din Brașovă, nefiindă născută aici, cu tote 
că locuescă în Brașovă de 9 ani neîntreruptă, sunt că
sătorită, proprietară de casă și amploiată bisericesc ă; 
m’a îndreptată deci la comuna unde sunt născută, ca 
să-mî aducă documentă de acolo, că sunt liberă de mi
liția, deși sunt trecută de 33 de ani, prin urmare trecută 
peste anii miliției. Respectivulu amploiată n’a vrută să 
satisfacă dorinței mele nici după ce m’am presentată la 
dânsulă cu primarulă veciniei în care locuescă, care ca 
organă ală magistratului m’a luată sub garanța sa, dar 
tote înzadară; apoi la cererea nostră, ca să ne dea voiă 
a intrâ la d. primară ală orașului, încă nu s’a învoită, 
cjicândă. că totu ce ne-a spusă densulă ne ve spune și 
d. primară.

Dela primăriă am mersă cu d. primară ală veci
niei la d. vice-comite, în speranță, că voiu pute dobândi 
de acolo doritulă certificată, dar și aci n’am fostă mân

gâiată, căci d. vice-comite mi-a spusă, că nu p6te eliberă 
nimănui certificată fără avisulă magistratului.

In fine văijendă că în chipulă acesta nu voiu pută 
căpătă certificată, la îndemnulă unui amică, am mersă 
la d. comite supremă ală comitatului Brașovă, căruia 
poveslindu-i Iotă starea lucrului, momentantă mi-a eli
berată ună certificată pe 5 dile, și în chipulă acesta am 
scăpată din acâstă neplăcută situațiune.

Nu sciu, decă domnulă respectivă dela magistrată 
a vrută numai se mă șicaneze cu procederea sa, ca să 
mă împedece cu ori-ce preță de a-mi pută realisâ do
rința, său a vrută șă-și bată jocă de mine, fiindcă sunt 
Română?

Decă nu e casulă din urmă, atunci îmi permită a 
întrebă, că ună individă, care se află cu domiciliulă ne
întreruptă de 9 ani de dile într’o comună, fie aceea chiar 
și Brașovulă; care portă tote sarcinele publice, directe 
și indirecte, atâtă ale statului, câtă și cele comunale, e 
proprietară de casă, alegătorii etc., nu este cive ală ace
lei comune? După câtă sciu eu și precum m’am infor
mată și dela alții, fie-cine, care locuesce permanentă 5 
ani într’o comună, este după lege cive ală aceleia, prin 
urmare și eu credă a avea dreptă la titlulă de cive bra- 
șovenă, deși nu sunt născută în Brașovă, dar locuescă 
aci de 9 ani neîntreruptă. Seu doră pentru comuna 
Brașovă esistă legi speciale? Mai că n’aș pute crede așa 
ceva.

Aceste neajunsuri am ținută de datorințâ a-le aduce 
,a cunoscinț.a onor, publică spre orientare. O.

DIVERSE.
Cea mai mare locomotivă din lume o au Statele 

Unite americane; ea e destinată pentru căile sud-pacifice. 
In America locomotivele nu au numeri, ci n u m e, ca și 
corăbiile și așa monstruOsa locomotivă, de care e vorba, 
primi numele spaniolescă: .El Gobernador.» El Gober- 
nador va tîri trenuri de 500 și mai multe tone pe înăl
țimile Sierrei Nevada; de aceea e provădută cu patru- 
spre-dece role, dintre cari 10 — ce nu s’a mai audilă 
până acumă — suntă încheiate cu cilindrele, așa că mai 
t6lă greutatea mașinei se paralisâză pentru adhesiune. 
Nerncărcală căntăresce ea 66.000 klgr. er încărcată și cu 
tender 102,000 klgr. Lungimea mașinei e cam de 20 
metrii.

*

Determinarea greutății animaleloră fără cumpănă. — 
Profesorulă de economia Wagner recomandă negustori- 
loră de vite, mai alesă celoră ce facă comerță cu porci 
următorea procedură, pentru a află greutatea cărnii, fără 
a o mai cântări în cumpănă Dânsulă recomandă ca 
mijlocă sigură de cântărire următârea procedură: Se 
măsoră cu ună șinoră tare distanța dintre creștetulă ca
pului, tocmai între urechi, pănă la capătulă spinării unde 
începe c6da și însemnâză numărulă policariloră. Apoi 
se mesoră grosimea porcului, nemijlocită în dosulă piciore- 
loră dinainte, dar perpendiculară de pe spinare în josă 
și erășl se însemneză policarii. Acești duoi numeri se 
multiplică, și numărulă ce ese (produsulă) se împarte, și 
anume cu 11, dăcă porculă e bine îngrășată; cu 12; 
dâcă e potrivită îngrășată; cu 13, decă îngrășarea e 
neînsemnată. Numerile (câtulă) obținute arată greutatea 
adevărată a cărnii. D. e. Lungimea din creștetulă capu
lui pănă la capătulă spinării e de 50 policari, er grosi
mea îndărălulă picidreloră dinainte e de 49 policari; 
îmulțite aceste două numere ne dă produsulă 2450. 
Decă porculă e bine îngrășată împărțimă acestă numără 
cu 11. Câtulă obținută 223 (2228/u) e greutatea cărnii 
în funțl, pe care măcelarulă are s’o plătâscă.

INSCIINTARE.

Românii din Lugoșă în adunarea loră din 28 Aug. 
st. n. au constituită pentru manipularea și împărțirea 
ajutoreloră adunate pe sema studențiloră români elimi
nați din gimnasiulă din Lugoșă: Ioană Lupulescu, 
Ștefană Lipovană și I6nă Lupuloscu, ună comitetă, con- 
stătătoră din d-nii: Coriolană Brediceană, Parteniu 
Peșteană, Constantină Dobrină, G. Cristea, Ioța Pavelă, 
carele constituindu-se prin acesta rogă pe toți domnii 
colectanți se binevoiască sumele incurse ale trimite ca- 
sarului acestui comitetă Ioța Pavelă, epitropu ală bise
ricii gr. or. din Lugoșă.

Lugoșă, în 29 Augustă st. n. 1884.

Coriolanu Bredioeanu, Parteniu Peșteanu,
președinte. secretară.

Editoră: Iacobft Mureșianu.

Redactoră responsabilă: l)r. Aurel Mureșianu.
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Rentă de aurit ungară6°/0 122.10
Rentă de aurit 4°/0 . . . 91.65
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 88.45 
Imprumutulii căilorit ferate 

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

lorti ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.25

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... —.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 101.70

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

mișii...............................100.50
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 100 50

Oursulu la bursa de Vlena 
din 30 Augusta st. n. 1884.

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

vinii ung.............................98.75
Imprumutulii cu premiu

ung.................................. 114 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.70 
Renta de hărtiă austriacă 80.70 
Renta de arg. austr. . . 81.55
Renta de aurii austr. . . 101.15 
Losurile din 1860 . . . 134.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  857.—
Act. băncel de credita ung. 296.50 
Act. băncel de credita austr. 297.50 
Argintuia —. — Galbin!

Bursa de Bucnresci.
Cota oficială dela 17 Augustă st. v. 1884.

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’orl................ 9.67 ’/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50
Londra 10 Livres sterlinge 121.50

Renta română (5%). . . . Cump. 933/* vend. 94
Renta rom. amort. (5o/o) . . > 95 3/8 >------

convert.. (6°/o) • . > 97 V< « 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . * 33 > ---------

Credit fonc. rural (7°/0) • . > 102V4 » 1.03
> „ „ (5%) • : 91V2 „ 92
> » urban (7°/0) . . » 101’/4 , 102
> » » (6°/0) • '■ > 97V2 » 98
* » (5°/o) • • > 87V2 « 881/4

Banca națională a României » 1323 , 1410
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 340. » 364i, 4

< » » Națională . . » 237Va » 247 Va
Aură > 5-4O.°/o , 5'50
Bancnote austriace contra aură » 2.07. , 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 1 Septemvrc. st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . Ctmi|). 9.09 Vând. 9.11
Argint românesc .... . • 9.05 » 9.10
Napoleon-d’orl................. 9.62 • 9d 5
Lire turcesc!..................... . « 10.86 10. 0
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 potu cumpăra în tutunge
ria Iui Gîross (în casa prcfecturei.)

ABONAMENTE LA „GAZETA TRANSILVANIEI." 

se potu face de la 1 și 15 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe anu • 7 . 12 fl. v. a.

77 77 77
11

|2 77 • • . 6 77 77

77 v »
11

|4 77 • • . 3 77 77

Se acordă abonamente și lunai’e 1cu . . 1 77 77

Pentru România și f străinătate pe anu . 36 franci

77 7? 7? 77
11

|2 77 . 18 77

77 77 77 v
11

|4 71 . 9 77
Celă mai usoru7 mijlocii de abonare este prin man-

dată poștalii. Abonamentele se plătesc!! înainte.

Rugămti pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 

lămuriți! adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici

cea mai mică întârdiere. Administrațiunea.
I

Dpitii ie jDStaYUil Se Brașovâ.
Subscrișii au onore a aduce la cunoștința onor, 

publici!, că în piața Brașovului „Târgulu Florilor!!* 326 
și-au stabilită unu depositU alu cunoscutelor!! fabricate de 

Postauu de lână neamesteeată
și de cuiore veritabilă și mărfuri de modă 

și ne rugămti de binevoitorul!! concursă ală onor, pu
blică, fiind!! gata a’lă servi câtă mai solidă.

8—i5 Willielm Scherg & Comp.

De închiriata.
Suntu dela Sf. Mihaiu doue camere mobilate, spre 

stradă fdrte convenabile pentru o singură persdnă. Afară de acestea, 
suntu de închiria tu și două magazine. Informațiunl amănunțite 
se iau la proprietarulu G. StefanovicI, comerciantă. în Piață Nr. 28.

A

Invitare ie abonamente la cele mai eftine diare române.J
„Amicul» Familiei44 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 cole; — și publică : novele, poesii, romanuri, aventuri picante, impresiuni de căiătoriă, studii sociali; — articlii scientifici mai alesă din sferâ economiei și a higienei 
de casă. — «Scirî din lumea mare* cu preferință acelea, cari intereseză mai de aprăpe 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 1 11. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulik românit.44 piară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a di (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de P/4—2Va câle 
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 funebralî, precum și «schițe de predici,» și ori-ce amenunte aplicabili în predici, «catechese» și alte «învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiuni literare, scirî — din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre Va 2 fl., pre '/« I A- — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Românii.*: Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—V/3 colă — și publică: «no
vele poporale, istoriore, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economia, industriă, higienă ș. a., — «scirî din 
lumea mare» mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporală nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I tl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibili în timbre poștali.

Tote aceste trei diare deodată abonate costau pre anulă întregii 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 două din ele, voră primi îndată gratis patru portrete forte fruindse.

l>ria.meri d.e proloâ se trimitrL gratis ori otii.
(Szamosujvâr) unde se mai află încă de vendare urmă!orele opuri <leWE* A se adresă la: Cancelaria „NEGRUȚIU44 în Gherla

Amorfi 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 fărte interesante și amusante. Prețulă la tote 
patru 1 fi. — câte una deosebi 30 cr. — Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr. — Colectă de Re- 
cepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă pentru economi, industriași 
și comercianțl. Prețulă 50 cr. — Apologia- Discusiuni filologice și istorice 
maghiare privitâre 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 fă 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

minune eftine:
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 sen Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui. Dragoșă. Novela 
istorică națională. Prețulă 20 cr. — Elă trebue se se însore. 'Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți seu trei morțl vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini. Prețulă 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goelhe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scălele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulantnlfi. Comedia în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu me uita. 
Colecțiune; de versuri funebralî urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Prețulă 50 cr.

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

25-30 aMf'" Magazină de încălțăminte
„CISMA ROȘIE“ Strada CăldăQ^ariloru 540.

Comande după niesiiră 

se voru efectua din materialu solidă, 
și cu prețuri moderate.

Subscrisulu am ondre a recomandă onoratului pu

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

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

Comande pentru străinătate 

se primescu și se efectuieză 
promtu și cu prețuri moderate.

G. Or gliid anu.
Tipografia Alexi Brașovă.


