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Brașovti în 21 Augusta (2 Sept.)
Publicămu mai joșii răspunsurile, ce le-au 

primită deputațiunile clerului românii de amân
două confesiunile cu ocasiunea omagieloru aduse 
Maiestății Sale monarchului nostru la Aradă.

Scimti că cea mai fierbinte dorință a Maies
tății Sale este, ca t6te popdrele de sub sceptrulă 
seu se fie mulțămite și fericite. Scimu însă și 
aceea, că Maiestatea Sa ca monarchă constituțio
nală consultă înaltele sale enunțiări, la asemeni 
ocasiunl, mai ântâiu cu consiliarii Săi dela gu
vernă și că prin urmare de ordinară se oglin- 
deză în aceste enunțiări părerile guvernului.

Astfelă înaltele răspunsuri, date deputațiloră 
clerului română la Aradă, conțină cu alte cu
vinte aceleași espresiunl, cari au fostă cuprinse 
în răspunsurile ce le-a primită astă tdrnnă cle- 
rulă nostru cu ocasiunea serbăriloră inaugurării 
Segliedinului.

Situațiunea politică interidră rămâindă totă 
aceea-și, încâtă privesce poporulă română, nu ne 
puteamă așteptă la o enunțiare deosebită din par
tea Domnitorului.

Ceea ce ne-a emoționată însă de astădată 
într’ună modă estraordinară, deșteptândă în noi 
dulci reminiscințe de ale trecutului, este acelă 
pasagiu din răspunsulă dată deputațiunei comi
tatului Uniăddra, unde Maiestatea Sa (jice:

„Spereză — precum și dorescu — că nu mai 
este departe acelă timpă, când voiu ave ocasiune 
de a visitâ frumosa Transilvania pe timpu mai în
delungată și de a asigura pe trămișii voștri și în 
țâra, loră natală de deosebita Mea grația.

Din aceste cuvinte grațidse și părintesc! par’că 
ar răsună făgăduința, că Maiestatea Sa în timpulă 
celă mai apropiată va dedică deosebita sa aten
țiune și îngrijire acestei țări frumdse, care în fide
litatea ei cătră tronă nu a fostă până acuma în
trecută de nici una din țările ce se află sub 
înaltulă sceptru ală Habsburgiloră.

Iubitulă nostru Domnitoră promite că va 
veni în țâra ndstră pe timpă mai îndelungată, 
spre a asigură poporațiunea transilvană de gra
ția Sa deosebită.

Anunțarea prea înaltă a visitei Maiestății 
Sale ne împle de bucuria. Poporulă transilvană 
întotdăuna a numărată între sărbătorile sale cele 
mai de frunte dilele, în cari avu norocirea de-a 
vedâ în mijloculu său pe Maiestatea Sa, dela 
care a primită atâtea dovedi de bunăvoință și de 
grația. Și acum poporulă nostru își îndrâptă 
privirile cătră tronă, dela care aștâptă mântuirea 
de multe rele și neajunsuri, cari îlă apasă cum
plită ; cătră tronă, care este singurulă mijlocitoru 
ală păcii și ală bunei înțelegeri între popdrele 
din acestă stată poliglotă.

Și într’adevără, dâcă echilibrulă naturală în 
acestă stată monarchică poliglotă este atâtă de 
multă turburată prin esclusivismulu, fanatismulă 
și intoleranța unei partide, care nu representă de- 
câtu celă multă interesele specifice ale unei sin
gure naționalități, de cine s’ar pute restabili celă 
puțină în parte acestă echilibru, dâcă nu de pu
ternica inițiativă a corănei?

Eră unu timpă, când poporulă transilvană 
se putea adresă cu plângerile și dorințele sale 
de-a-dreptulă la capulă statului. P’atunci multe 

dureri i s’au alinată, multe dorințe i s’au îm
plinită.

De când avemă însă unu ministeră responsa
bilă, situațiunea Ardeiului în locă- se se amelioreze 
a devenită cu totulă apesătdre, plângerile lui nu 
mai potă pătrunde pănă la tronă, căci între 
poporulă nostru și cordnă s’au vârîtă acei fac
tori dușmănoși cari, după ce ni-au secuestrată 
tdte drepturile naționale restabilite cu consimță- 
mentulu monarchului în anii 1863—4, voiescu 
acum să secuestreze numai pentru sine și pentru 
binele loră specifică chiar și simpatia, ce-o are 
Capulă statului cătră poporulă ardelână.

Capulă statului și-a arătată bucuria, că i se 
va dă ocasiune de a visitâ frumdsa Transilvaniă, 
aducându-și aminte de multele și marile servicii 
ce le-a făcută mai alesă poporulă română arde- 
lână dinastiei habsburgice. Maiestatea Sa se gân- 
desce cu plăcere de a petrece câtva timpu în 
mijloculă acestui poporă credinciosu. Numai 
consiliarii săi, miniștrii responsabili unguresc! 
se vedă a nu fi convinși încă de lealitatea și 
patriotismulă poporului română, căci după 
atâtea dovedi totă îi mai ceru încă „fapte,“ 
prin cari să-și probeze înaintea loră virtuțile 
strămoșesc!.

Dâr fie liniștiți consiliarii Maiestății Sale, căci 
pe câtă de nestrămutată este alipirea poporului 
română cătră tronă și patria, pe atâtă de înră
dăcinată este în inima lui și hotărîrea de a luptă 
cu bărbățiă până în sfirșită și de-a nu odihni până 
ce nu-și va redobândi drepturile sale naționale 
răpite cu forța.

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

Pesta, 2 Septemvre. — Prințulă de cordnă 
Rudolfă va sosi Ia 29 Septemvre în Grurghiu 
pentru vănătdrea de urși. Regina și archi- 
ducesa Valeria voră sosi la 20 Septemvre.

Aradll, 2 Septemvre. — Maiestatea Sa s’a 
dusă la loculă principală ală manevreloră la 6 
6re diminâța. Pe drumă a fostă salutată fdrte 
cordială de poporă. La 2 6re după amedi s’a 
întorsă îndărătă. Manevrele de eri oferiră în 
urmă o scenă fârte interesantă. Brigada de sudă 
repurtâ victoria asupra brigadei de nordă, per- 
cjândă acâsta, așa dicându, t6tă artileria. Maies
tatea Sa lăudă fărte multă pe generalulă majoră 
Vargha.

Belgrad.II, 2 Septemvre. — Părechea re
gală împreună cu prințulă de cordnă au plecată 

[Duminecă săra. Regența, în timpulă absentării 
M. Sale, s’a încredințată consiliului de miniștri.

Roma, 2 Septemvre. — In provinciile in
fectate au fostă 120 bolnavi și 74 morțl de 
coleră în cursulă dilei de alaltăerl.

Belgrad.il, 2 Septemvre. — Regele Româ- 
niloră a plecată alaltăerl săra.

Peșta, 2 Septemvre. — Familia regală sâr- 
bâscă a sosită acf Duminecă la 11 6re ndptea.

CRONICA piLEI.
Despre sesiunea parlamentară viitore »N. Fr. 

Presse< scrie următârele: Intre 25—30 Sept, n., miniștrii 
comuni, precum și ministrulu președinte austriacă și celă. 
de finanțe, voră merge la Budapesta, ca să țină acolo, 
împreună cu d-lă. Tisza și contele Szapâry, sfătuirile co
mune, în cari se. voră statori lucrările ce sunt a se presentâ 
delegațiuniloră și preste totă se voră statori afacerile 
acestei corporațiunl. Cu considerare la sesiunea mai

de aprope a delegațiuniloră, între cele trei regimuri, încă 
și înainte de acesta s’au ținută pertractări în privința 
ordinei de di parlamentare, Mai ânteiă se va încheia 
sesiunea dieteloră provinciali austriace; în 2 Sept. n. se 
va aduna dieta provincială din Galiția, în 9 Septemvre 
cea din Stiria și Boemia, în 15 Sept, cea din Austria 
de susă, în 25 resp. în 27 Septemvre n. se adu
nă dieta ungară, care-șl va termina] lucrărjle de con
stituire, pote și desbaterea asupra adresei, înainte de ce se 
voră alege membrii delegațiunei. In cursulă ședințeloră 
delegațiuniloră parlamentulă ungurescă nu va pute lucră, 
pote că va fi și amânată pe câtva timpă, în decursulă 
căruia comisiunea financiară va lucră la proiectulă de 
bugetă. Deore-ce bugetulă ungurescă va fi gata la tim
pulă seu, regimulă ungurescă pune mare pondă pe aceia, 
ca delegațiunile se-și termineze lucrările pe 20 Nov. n. 
a. c. Și fiindcă timpulă lucrăriloră delegațiuniloră este 
cam o lună de dile, delegațiunile, cari în acestă 
ană își voră ține ședințele în PeșLa, voră fi convo
cate circa pe 20 Oct. n., deși începerea sesiunei delega
țiuniloră pănă acum încă nu este statorită.

*
»Orszâgi firtesită< anunță, că vestea dată de dăn- 

sulă, că în loculă d-lui Silași s’ar fi alesă d. Moldovană 
Gergely, nu e adevărată. Desbaterea acestei cestiuni, se 
mai spune, că s’a amânată până la ședința lunară or
dinară din Septemvre.

*
S’au publicată următârele stipendii:
Din partea consist, archid. gr. or. română tran

silvană cu termină de 7 Septemvre n. a. c. se escrie 
conscursă pentru ună stipendiu de 60 fi. din fund. Co- 
logiana.

Din partea episcopiei gr. or. din Aradă cu 
termină de 6/18 Sept. a. c. se escrie concursă pentru 
două, eventuală trei stipendii de câte 200 fi. din fund. 
»Elena Ghiba Birta. <

*
In »Seminariulă pentru junimea studiâsă 

gr. cat. din Blașiu» cu începutulă anului scol. 1884/5 
se voră primi 60 tineri pentru plata anuală de 100 fi., 
caiT se voră solvi anticipative în 2 său 4 rate.

*
Ună Sălișteană ne trimite o declarațiune re- 

feritore la neînțelegerile din Cristurulă săcuiescă, în care 
se elice: »Subscrisulă avendă în vedere numai adevărulă 
susțînulă întotdeuna de foia Dvostră, îmi ieu voiă a de
clara, că nu cunoscă între învățătorii dela scdla capitală 
gr. or. română din Săliște, comitalulă Sibiiului, pe nici 
unulă, care să porte numele: Moise Frățiiă.

*
Mercurea trecută înainte de prândă s’a terminală 

monumentulă împăratului Iosifă din spitalulă generală. 
Monumentulă e grandiosă. Figura jînaltă cam de duo*  
metrii se ridică pe ună piedestală de aramă; e înallă 
aprdpe de trei metrii. Figura și piedestalulă de culdre 
arămiă, s’au turnată în fabrica princiară a lui Salm. De 
asupra porții principale a spitalului generală stă scrisă 
cu litere aurite: »Saluti et solatio aegrorum.' Pe 
piedestală e scrisă numai: »Io sif II.«

*
D. Dr. Andrei u Mi cu ne face cunoscută, că a 

deschisă în Făgărașă »Cancelariă Advocațială,« și se în- 
sărcineză a primi spre resolvare cause procesuale și ne
procesuale ce aparțină atâtă justiției, câtă și adminis- 
trațiunei.

*
Ni se scrie din Cernăuți, că comandantulă supremă 

ală milițieloră bucovinene, archiducele Rainer, care va 
conduce manevrele împrejurulă Cernăuțului, a luată cuar- 
tieră la baronulă Mustață în Sadagura.

*
Clubulă partidei guvernamentale croate a alesă ună 

comitetă, care să conducă viitorele alegeri. Intre mem
brii comitetului se află și Crești ci. Numai în vre-o pa
tru cercuri se voră face schimbări între candidați. Ba- 
nulă a esprimată clubului mulțămirea sa, pentru spriji- 
nulă, ce i-a dată și ce nu încetă a-i dâ. VucotinovicI 
mulțămi Banului în numele clubului.

*

1

Belgrad.il


In munții din Saleburgia și Stiria a cădută în săp
tămâna trecută zăpadă grosă.

*
Reuniunea ungurescă din Bucuresci a serbată dice 

»Pester L’loyd» onomastica lui Kossuth în sala clubului, 
care era ornată. De-asupra mesii atârnă portretulă lui 
Kossuth împodobită cu o cunună de stejară și cu panclice 
tricolore; sub portretă eră scrisă unguresce: »Se pote 
rupe, dâr nu se încovdiă.« La mâsă ânteiulă toastă s’a 
ținută pentru Regele României; ală doilea pentru monar- 
chulă Franciscă Iosifă, și ală treilea pentru Kossuth, că
ruia i s’a trimisă o telegramă de felicitare în Turină.

Când Kossuth se serbâză, Hor ia s’ar pute opri?
*

«Agramer Zeilung» spune, că pe drumulă ce duce 
dela Agram la Grațane se află o ospălăriă cu firma: 
»La Starcevici.» *

Uniforma ofițeriloră de reservă din România a pri
mită o mică schimbare stabilită prinlr’ună decretă publi
cată în Monitoru Oficială. Oficerii de reservă voră ave 
dreptă să porte uniforma numai când voră fi invitați la 
parade bisericesc!, ceremonii și primiri oficiale, serbări 
naționale, precum și când voră fi chemați în concentrări 
seu la vre-ună serviciu militară.

*
«Monitorulă oficială» publică decretulă regală, prin 

care strada Victoriei din Bucuresci vâ purtă pe viitoră 
numirea de strada Corabia.

*
Totă «Monitorulă*  publică decretulă, prin care se 

declară urgența pentru luarea în posesiune a terenuri- 
loră necesarii la construirea căiloră ferata FiliașI-Jiu, 
Vaslui-Iași, Câmpu-Lung-Golesci, Leorda-Dorohoiu, Turnu- 
Măgurele-Rușii-de-Vede la o stațiune intre Slatina și 
Pitesci. *

țiiarulă Diritto din Roma anunță, că municipalitatea 
Urbei Eterne va fi represintată la inaugurarea statuei lui 
Ovidă la Constanța în Dobrogea prin principele E. Ruspoli, 
unulă din membri săi. Elă cere ca și guvernulă să 
trimită ună delegată.

*
Se anunță din Bruxela că, din causa carantine- 

loră la hotarele Spaniei, Congresulă Asociațiunei 
internaționale literare și artistice, care tre
buia să se țină la Madridă în luna lui Septemvre, nu 
se va țină în Spania ci în Bruxela. Uniunea literară 
belgiană a primită cu mulțămire propunerile ce i s’au 
făcută în acăstă privință, și ală șăptelea congresă inter
națională se va deschide în capitala Belgiei Ia 25 Sep
temvre viitoră.

*
Ministru-președinte Ferry a esprimată admiratului 

Courbet în numele guvernului republicei recunoștința na
țională. *

După o telegramă din Shangai comandanții chinezi 
au primită ordină să atace corăbiile francese, ce voră 
intră și voră ieși din porturile țării. Corăbiile francese 
din porturile comerciale au și fostă somate să părăsâscă 
aceste porturi.

*

In India presa indigenă vorbesce tare aspru îm
potriva Englesiloră. Ună dîară din Bengalia scrie între 
altele: «Străinii au cucerită și storcă India. Poporulă 
Indiei vede acăsta și nu’șl păte ajutâ. Cele mai mari 
ale lui interese i se jertfescă pentru binele Englesiloră. 
Nevinovății indigeni sunt, insultați și uciși. La totă pa- 
sulă poporulă strigă după ajutoră, când îlă loveșce bi- 
ciulă și îlă calcă piciorulă englesă. E de plânsă împre
jurarea, că poporulă Indiei nu se ridică, să scuture ju
gulă Albiloră.*

*

Biroului >Reuter« i se scrie din Lima, că trupele de 
acolo sub comanda generalului Caceres au intrată în 
Pilafita, însă au fostă respinse după o luptă înverșunată, 
lglesias a făcută mulți prisonierl. Acesta dovedesce că 
revoluțiunea încă nu e stinsă.

*
r

Din Lima, capitala Perului, se scrie că generalulă 
insurgență Caceres intrândă în Lima a omorîlă cu <5me- 
nii săi 1750 de persone. Fiindă însă respinsă de tru
pele guvernului, a perdută 300 de dmenl, cari au fostă 
făcuți prisonierl. Se aștâptă unu nou atacă asupra 
Limei.

PRIMIREA DEPUTATIUNILOR0 ÎN ARADU.
>

Aradă, 31 Augustă.

Duminecă 31 Augustă au fostă primite în audiență 
deputațiunile adunate în Aradă spre a aduce omagiile 
loră de credință Maiestății Sale înaltului nostru Monarchă. 
Mai înlâiu a fostă primită corpulă oficeriloră armatei co
mune și ală honvediloră, în frunte cu archiducele Iosifă; 
după aceea a urmată clerulă catolică condusă de epis- 
copulă N e m e t h; apoi clerulă gr. cat. sub conducerea episco

pului Pavelă dela Oradea-mare. La salutarea Prea Sânției 
Sale a răspunsă Maiestatea Sa următorele:

> Asigurarea fidelității vostre omagiale o primescă 
grațiosă, și speră, că atâtă D-t.a, câtă și credincioșii D-tale, 
conduși pe adevărata cărare, prin esemplulă ce li-lă dai, 
voră dovedi aceste sențimente în inleresulă tronului, ală 
religiei și ală țării întregi și prin fapte.»

După clerulă unită a fostă primită clerulă serbescă 
condusă de patriarchulă An gliei ici, căruia între altele 
i-a disă Maiestatea Sa:»

»Nu-mI este necunoscută, stăruiescl în cerculă 
credincioșiloră Dtale în modă demnă de totă recunosciința, 
ca' ei fără alterarea sentimenteloru loră religiose și na
ționale, să fie și cetățeni fideli ai țării/

Deputațiunei bisericei române greco-orientale, con
dusă de Metropolitulă Mironă Românulă, i-a răspunsă 
Maiestatea Sa următorele:

.Primescă cu plăcere asigurarea fidelității vostre 
omagiale, căci nu mă îndoiescă, ca veți conduce conso
lidarea fotă mai mare a bisericei Vostre numai înlr’o asl- 
felă de direcțiune, care să servescă spre binele tronului 
și ală patriei, precum și intereseloră credincioșiloră 
D-tale. Fii convinsă', "Că stăruințele D-tale în acăsta 
privință potă conta în toldeuna pe grația și scutulu 
meu!»

Deputațiunei comitatului Uniăddra, condusă de 
prefectulă George Pogâny, Maiestatea Sa i-a răspunsă ur
mătorele :

»Mă bucură, că vădă representată aici și ună mu
nicipiu din partea ardelenâscă a Ungariei, ca să-și arate 
semțămintele de credință documentate la tote ocasiu- 
nile. Le primescă bucurosă și spune celoră ce te-au 
trămisă, că eu spereză — precumă și dorescă — 
că nu mai e departe timpulă, când voiu ave 
ocasiune să visiteză pentru timpă mai în
delungată frumosulă Ardelă și să asigură pe 
mandanții Dtale și în țăraloră natală despre 
deosebita mea grațiă.»

-------o-------

ROMANIAȘI SERBIA.
„Neue Freie Presse“ se ocupă în ai’ticululă 

său de fondu dela 29 Augustă. cu visita regelui 
Carolă la Belgradu, și dice *ntre a^te^e urmă- 
tdrele:

Pe când Europa se ocupă de întâlnirea celoră trei 
împărați și de urmările ei, a mai uitată cu totulă, că 
mâne, se va întâlni regele României cu ală Sârbiei. 
Primirea celui dinlâiu va fi încoronată cu nește festivi
tăți, cari întrecă păte pe cele ce se voră face, cu oca- 
siunea întâlnirei celoră trei monarchl. întâlnirea regiloră 
din România și Sârbia tocmai prin posiția ce o ocupă în 
apropierea celoră trei imperii mari (Austria, Germania și 
Rusia), are ună caracteră deosebită de acela, care l’ar 
fi avută atunci, când nu s’ară fi declarată politica de 
pace a puteriloră așa de holărîtă și nu s’ar fi esprimată 
dorința, ca să se paraliseze seu celă puțină să se amâne 
orice conllictă posibilă.

Acum câți-a ani pretinia dintre România și Sârbia 
nu erâ bine vădută în Viena și Rusia. Grija, că să 
putea plănui o confederațiune a stateloră balcanice, cu 
scopă, ca să-și elupte independența absolută pe de o 
parte, pe de altă parte să rupă pentru rotdeuna cesti- 
unea Orientului de Europa, neliniștea atâLă pe Austria 
câtă și pe Rusia. Adi însă, cândă Rusia se alătură la 
confederațiunea germano-austriacă, astfelă de leiAeri dis
pară. In ce privesce pe monarchia ndstră ea pole privi 
cu simpatia și satisfacțiune, că România și Sârbia îșl 
dau mâna; căci și Sârbia și România s’au alăturată la 
alianța germano-austriacă. Der în Rusia trebue că re- 
cunosce, că ocolirea a ori ce încurcături din Orientă este 
în interesulă tuturoră, altmintrelea țarulă n’ar da mâna 
celorlalți doi monarchl, cari s’au hotărîtă a susțină pro- 
gramulă de pace.

O bună înțelegere între ambele regate dela Dunărea 
de josă e o garanțiă mai multă pentru pacea europenă, 
mai cu sâmă decă îșl uită și Bulgaria de conflictulă cu 
Sârbia pentru granițe. Relațiunile de amicițiă dintre sta
tele, cari s’au ruptă de imperiulă otomană, este o con- 
dițiă principală pentru liniștea peninsulei balcanice; și 
într’o astfelă de situațiune zace și germinele pentru o 
deslegare în pace chiar a cestiunei orientale. Cine e ună 
amică adevărată ală păcii, trebue se privâscă cu ochi 
buni la înflorirea stateloră balcanice. Cu câLă a- 
cestea voră fi mai independente și mai puternice, 
cu atâtă va scădea gelosia puteriloră mari. Câtă 
vreme însă voră fi statele balcanice ună terenă pentru 
interesele puteriloră mari, Dumnedeulă răsboiului numai 
dormiteză și ușoră se pote deșteptă. Când însă voră de
veni puteri puteri independente, voră încetă de a fi sa
teliții Rusiei și Austriei; puterile mari și-au perdută 
atunci terenulă de intrigă și prin acesta s’a delăt urată 
o grămadă de curse de cele mai periculâse,

Ună presemnă favorabilă este dar întâlnirea regiloră 
Carolă și Milană. Cum că alianța loră ar fi îndreptată 
în contra puterii dominante a celoră trei imperii mari, e 
o nebuniă a crede. Din contră să pare, că între întâl
nirea celoră trei monarchl și a acestoră doui esistă o 
armoniă binefăcălore cu scopulă de a susțină pacea pen
tru binele poporeloră, și acăsta e o garanțiă pentru bn- 
nele relațiunl dintre Austria și Rusia. Decă e vorba, 
ca acestea să aibă o statornică și o durată ore-care, atunci 
orl-ce frecări de la Dunărea de josă trebue prevenite și 
paralisate cu precauțiune, și penlru acăsta e de mare 
pondă prelinia între Sârbia și România. Fotă prin ur

mare răsună tunurile pentru primirea regelui Carolă câtă 
de mnltă, ele voră află, ună echou în tătă Europa. Căci 
noi credemă, că pacea e o dorință comună atâtă a po
poreloră, câtă și a domnii oriloru.

POLONII DIN AUSTRIA.
Deputatulu polonă Dzieduszycki, care are 

mare trecere la Poloni, raportându înaintea ale- 
gătoriloru sei în Stanislau despre activitatea 
sa parlamentară, f.iCu între altele următdrele de- 
clarațiunl interesante :

»Pentru Poloni, in situațiunea loră escepțională, 
disciplina este o necesitate. Nu numai legile statului 
avemă să le urmămă, ci să stabilimă și unde norme 
întregilore. Toldeuna și în tote noi Polonii să pășimă 
în afară solidară, în Reichsrath să îndeplinimă voința 
dietei galițiene și a clubului polonă din dietă. Ori ce 
deputată, care în Reichsrath nu face ceea ce a hotărîtă 
clubulu polonă, păcăluesce în conlra disciplinei. Totă 
astfelă păcătuescă diarele polone, când publică lucruri, 
despre care s’a hotărîtă. să se ție secrete. La noi adese
ori se întâmplă, că nu e iertată să ’și esprime cineva 
în publică vederile sale. Disciplina cere chiar, ca depu
tății noștri să ’și ia tăcendă responsabilitatea penLru o 
politică, ce n’au aprobat’o . ..

Ga Poloni amă renunțată deja la amăgilorea spe
ranță, că poporele vestului ne voru veni în ajutoră din 
sentimentalitate; nu mai credemă nici aceea, că ne vomă 
supune intelectualicesce Rusiei; din contră avemă con
vingerea, că Rusia, mulțămită preponderanței sale mate
riale, stă fotă cu mai multă hotărîre să ne înhațe. Totă 
atâtă de puțină contămă pe o răsturnare, care ne-ar 
pute redâ drepturile năstre perdute. Nici speranța ce o 
punemă în principiulă naționalitățiloră, care e lozinca 
vestului, nu s’a împlinită. In numele acestui principiu 
s’a ridicată România și Bulgaria, er Polonia a fostă dată 
uitării. Dâr n’amă desperată și nu vomă încetă d’a ne 
împlini misiunea năstră națională, de a fi Slavi și elevi ai 
cullurei vestice, nici odată nu vomă renunță la credința 
în ideea Jagelloniloră.

Poporele numai atunci potă lucră pentru progresulă 
omenimei, câtidă ișl respectă reciprocă libertatea perso
nală și a conștiinței, tradițiunile naționale și limba loră. 
Acestă scopă l’a urmărită din vechime regalulă polonă 
ală Jagelloniloră. Așleptamă s’o facă acăsta Ecaterina II 
și Alexandru I, dâr înzadară. Rusia vrea să esiste prin 
sine și pentru sine, respinge cultura vestului, nu 
elibereză slavismulă, ci numai rusifică. Austria multă 
vreme ’și puse viitorulă său în Germania și Italia. 
Dela unirea acestoră două state, Austria nu mai pole 
jucâ în vestulă Europei ună rolă panistorică, ci trebue 
seu să ducă o viață tăcută ca ună stată mică său să-și 
permute viitorulă său în Oslă printre populațiunile slave. 
Der aci se- înpedecă de arpirațiunile puternicei Rusii, 
Prin urmare, decă Austria vrea să dobândescă ceva aci, 
alunei trebue să ofere popdreloră slave ceea ce Rusia 
nu dă: libertatea, civilisațiunea, recunăscerea tradițiuni- 
loră naționale și respectarea convincțiuniloră religiose. 
Decă Austria vrea să esiste ca putere mare, atunci tre
bue să primescă din nou vechile tradiț.iunl iagelonice. 
Alunei viitorulă Austriei va fi mai strălucita decâtă tre- 
cutula. Polonii voră insistă în redeșteptarea tradițiuni- 
loiu iagelonice, decă nu vrâ să pâră, și Austria dâcă 
vrâ să prospereze. Pentru noi e așadară alianța cu Aus
tria absolută necesară $i ar fi ușurelă ori ce Polonă, 
care n’ar oferi mijlocele necesare penlru continuarea esis- 
lenței Austriei ca stală.»

___________

VISITA LUI COURCEL IN VARZINU.

Corespondenlulă din Parisă ală diarului >N. Fr. 
Presse» susține, că la Varzină nu s’a vorbită între am- 
basadorulă Courcti și Bismark nici despre o alianță sâu 
apropiere între Franci» și Germania, nici de vr’o mijlo
cire a Germaniei în conflictulă franco-chinesă seu despre 
vr’o cedare de teritoriu — nu se scie unde — Franciei 
din partea Germaniei, pentru ca Francia să’nchidă ochii 
și să nu vâdă cum Germunia întinde mâna ca să’nhațe 
Olanda, nici despre vr’o nouă atitudine sâu grupare a 
puleriloră europene, în fine nici despre cestiunea egiptână,

E vorba de două principii, dice corespondentulă, 
care nu voră fi tocmai pe placulă Angliei: libertatea 
comerciului puteriloră europene în colonii și împe- 
d e c a r e a unoră puteri d’a mai 1 u a cu atâta lăcomiă î n 
posesiune colonii. Și acăsta fără consâmțământulă 
și cooperarea Franciei nu se pote face.

Dăcă acâslă visită e începutulă pentru a merge 
Francia și Germania mână în mână și în alle cesliunl 
ce privescă afacerile europene, corespondentulă fdiei vie- 
nese nu p6te spune. Acăsta ține de terenulă presupu- 
neriloră și contiusiuniloră, cu care elă nu vrea să se 
ocupe.



SE NE APERĂMU LIMBA!
Dela isvorul-â. Orișuluî repede, Augusta 1884

In scrierile Românului Font ei us se află un ti ora
col ti în versuri — pasă-mi-te din vremea lui Romulus
— în care să prorocia, că n oro culă, Fortuna, va pă
răsi pe Romani, cândă voră da uitării limba moște- 
niLă a părinților^. — împărăția română dela răsărită se 
perde, căci uită limba Romei și lasă limba Athenei 
să se întindă între hotarele sale; gândirea și simțirea 
românâscă stau să se pârdă cu totulă cândă boerii ro
mâni facă jalbă la Vodă, să nu primâscă în bresla bo- 
erimei pe fii de boerl, cari nu voră învăță carte elinăscă
— anulă 1746 — ; venindu la Ardelă, cine nu scie ce 
eramă noi pe la mijlocnlă vâcului XVIII și chiar și după 
aceea? In prefața gramaticei sale, Radulă Tempe scria 
în 1797: »Și așa limba nâstră st.ricându-să, ba mai de 
tolă înțelenindu-se au perdută și Măelria grăirii, care 
ne avendă părinții noștrii grije de a o iscusi, tâlă iscu
sința și barbaria a cuprinsă pe nemulă nostru și a că- 
dut.ă în mare prostiă.» Aceste trei pilde — dinir’o 
sută și o miiă luate — ne polu dovedi, ce însemnătate 
are limba, graiulă națională pentru ună nâmă; polu do
vedi adevărulă vorbeloră bietului JorgovicI, care se 
străduia atâtă de multă pentru înaintarea dulcei nâstre 
limbi și care pururea dicea, că «limba și națiunea 
cu acelașă pașă pâșăscă.» Limba unui nemă este 
sufletulă, este vieța lui; în graiulă națională — scrie și 
Sbiera — zace aceea ce numimu esența, ființa, na
ționalitatea unui poporă, aslfelă că .încetarea graiului 
națională dintre membri unei națiuni este egală cu mortea 
loră națională, cu stingerea națiunei întregi din mijloculă 
celorlalte națiuni vii.»

Și — ca să mă întorcă la causa ce m’a făcută a 
însemnă aceste câte-va gândiri, ce mi-oră venită mai re
pede în minte — întrebă, folosindu-rnă de o figură evan- 
gelică: Frați din Marmația și Sătmăreni, ce ați făcută cu ta- 
lanții, ce mama națiune, vi i-a dată să-i sporiți și să-i îngri
jiți, ori dâcă nu să-i sporiți, să-i feriți măcară de ru
gina, care de voi mai ușoră se pdte lipi? Ce ați făcută 
și ce faceți cu limba vâstră, ce de atâtea văcuri trăesce 
în aceste părți? Copii voștri ne trăsnescă în cale cu: 
.Dicsârtessâk a Jezus Krisztus !«*)...  etc . . .

*) Coresp. din SătmarQ în Ni. 146 alQ «Gaz. Trans.»

Ați dată și vreți să dațî cu totulă uitării graiului 
românescă? De e așa, aduceți-vă aminte de oracululă 
lui Fonteius, care bine se pâte folosi și pentru noi 
Românii — ori cum grăia Maioră «strănepoții Roma- 
niloră celoră vechi.» Când răulă nu este împlinitu îlă 
mai poți tămădui și vindeca; allfeliu nu mai e scăpare!

Să-lă tămăduimă?.... Dar cum?
Nu voiu răspunde eu la astă întrebare, ci voiu da 

locă să vorbescă alții. In primulă său numără, de la 
trei Ianuarie 1884, «Gazeta Transilvaniei1 vorbia 
de chipulă, cum trebue să paralisămă dușmănosele tendințe 
ale societățiloră de maghiarisare, .cari submineză pe ne
simțite, însă distrugă sigură totă ce le stă în cale» 
și dicea:

«Armele de apărare ni le pună înși-șl dușmanii 
.noștrii în mână; n’avemă, decâtă să le luămă și să le 
«îndreptămu în contra loră. Cu același dreptă, cu care 
«formeză ei Reuniuni de maghiarisare, putemă forma și 
«noi, ca antidotă, Reuniuni de conservare. Dreptulă 
«acesta nu ni-lă pote nimene dispută, până ce nu li se 
«dispută nici loră.»

«Să formămă Reuniuni, pentru conservarea 
naționalității ndstrs, adause «Gazeta,» ,dar mai 
«cu semă acolo, pe unde suntemă mai ame- 
»ni nțați!»

Marmația și Satmarulă suntă de bună semă din cele 
mai amenințate; Românii Marmației și Sătmarului se 
cade dâră să se însuflețăscă mai multă de acestă gândă 
și mică și mare, tinără și bătrână să pună mâna sci- 
indă, că unde se adună mulțl din cei buni, multă potă 
și face; unde-i unulă, nu e putere! Nu se cade numai 
ci putemă dice, că trebue, căci unde găsesc! adi o 
bubă, poți găsi mâne două și după o vreme și nouă- 
decl și nouă!

Sfîrșescă ăste șire, 4lcendă încă odată: Aduceț-ivă 
veclnică aminte de oracululă însemnată la Fonteius 
și dovediți maghiarisătoriloră, că a încercă, se vă râ
pă scă limba și legea, însemnâză a încercă să 
storci apă din cremene, și atunci — vorba 
lui Țichindălă — mai alesă națiă pe pământă nu 
va fi înaintea ta, dragă națiă românescă!...

Paltinii.

CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE.
De lângă Cetatea de petră, 28 Augustă 1884.

Decă analisămă starea și viăța de adi a poporului 
Chiorenă, ne cuprinde ună noră de fiori, ne vine a sus
pină și a plânge. Acela nu de multă eră avută, ducea 
o vieță veselă, adi însă e sărmană și disperată. A de
venită la sapă de lemnu poporulă română din acestă ți
nută, căci a zăcută în ignoranță și nesciință, fu lipsită 
de scole și de învățători buni, așa că nu s’a putută bu

cură de radele binefăcătore ale sciinței. Adi avemă, hară 
Domnului, scole și învățători destui, der durere că mulțl 
suntă încă necualificațl, ba cei mai mulțl nu-șl pricepă 
chemarea loră și astfelă se facă vândătorl ai națiunei 
loră. Facă ună esemplu destulă de întristători! pentru 
toți aceia la cari le zace la inimă cultura spirituală. In 
comuna română gr. orientală Lăsehia funcționeză ca 
învețătoră Vartolomeu Pasca de mai mulțl ani; se pote 
că respectivul^ are cunoscință despre cariera învățăto- 
rescă, dar ca să-și câștige merite, seu încrederea inspec- 
torelui regescă, său să câștige 'numirea de »jo hazafi,*  
și-a uitată de chemarea sa cea sântă, întrândă și elă în 
câta mameluciloră de maghiarisare. In locă de a pro
pune tinereloră mlădițe limba loră maternă, preste totă 
anulă s’a ocupată numai cu instruirea limbei maghiare. 
Ce e dreptă, ostenela i-s’a răsplătită, visitală fundă de 
inspectorulă regescă de scole, dobândiudă numirea de 
«jâ hazafi,« și remunerațiune în bani pentru zelulă celă 
desvollă în propagarea maghiarisărei.

Der să mă întorcă la firulă materiei. Poporulă, ca 
și pe aiurea storsă prin fatalitățile timpului, este forte 
miseră, înpositele suntă Iotă grele ca mai înainte, de nu 
cumva îndoite. Pandurulu vine la bietulă țărână pentru 
ca să iasă la facerea de movile la ală 3-lea sală, tocmai 
acuma când lucrulă câmpului e mai urgentă, și aslfelă 
mulțl fiindă luați dela lucrulă câmpului, prașescă cucuru- 
zulă (porumbulă) în luna lui Augustă. Darea încă se în- 
mulțesce din di în di, mulțl omeni mi s’au plânsă, că 
suntă pedepsiți din partea deregătorieî comitatense câte 
cu 50—60 fl. pentru că au cutezată a purtă stindardulă 
contelui Bethlen cu ocasiunea alegerei de deputată în cer- 
culă Lăpușului. Dar atâta nu e destulă; în dilele trecute 
notarii cercuali căpătară dela vice-comite o ordinațiune aspră 
înpunându-li-se, ca tâte numele românescl scrise în tabelele 
de contribuțiune și alte protocole să le maghiariseze, așa 
in locă de Ionă se scrie Jânos, în locă de Gavrilu Găbor, 
în locă de Dionisiu Dă nes, în locă de Ștefană Istvân 
etc. etc. Poftimă dară modulă de guvernare a domni- 
loră deregătorl din com'tatulă de modelă Solnocă-Dă- 
bâca. Ună ană — doi și poporulă va ajunge la sapă de 
lemnă. Dar apoi câte și mai câte înșelăciuni se comită 
prin cari se nisuescă fii lui Moise a aduce pe poporă 
la decădența totală. In tote comunele s’au înmulțită ji
danii, dar cu deosebire în Kapolnok Mănăstur așa s’au 
încuibată de tare, în câtă cândă treci pe stradele acestei 
comune nu vedi decâtă jidani, și casele loră ridicate 
pe ruinele poporului. Jidanii din acâstă comună românescă 
au așa de mare influență și încredere înaintea inspectorelui 
regescă de șcâle, încâtă au esoperată ca pe 1 Septemvre 
1884 să se deschidă în Mănăstur o scolă de stată, deși 
în aceea comună nu e nici ună picioră de ungură. Se 
pote că d. inspectoră are intențiune prin înființarea ace
lei scole de-a cutropi scola confesională din acea comună, 
dâră credă că bravulă învățătoră Botha pătrunsă fiindă 
de chiămarea spiritului său va resiste tuturoră periculeloră 
îndreptate în contra scolei confesionale. Călușerulu.

DIVERSE.
Starea sănitară a României. — Din raportele d-loră 

președinți ai consilieloră de igienă și salubritate publi- 
blică, se constată, că starea sănătății populației din țâră, 
în cursulă lunei trecute Iulie, a fostă bună; afară de ur- 
mătorele maladii: «Variola» în mai multe comune din 
județele Băcău și Neamțu, și în câte o singură comună 
din județele Dorohoiu și l’utna. «Scarlatina*  în mai multe 
comune din județele Ialomița, Rămnicu-Sărată și Roma- 
națl, și în câte o singură comună din județele Bacău, 
Brăila, Dorohoiu, Fălciu, Romană-Sucâva și Vâlcea. Totă 
în urma scarlatinei au murită 9 copii în orașulă Bucu- 
rescl, 7 în Galați și 2 în Craiova. «Rubeola*  în mai 
multe comune din județulă Mușcelă și în câte o singură 
comună din județele Oltă și Ialomița; totă în urma ru- 
beolei au murită 10 copii în orașulă Bucurescî. >An- 
gina dyphteritica» în mai multe comune din județulă Bu
zău, și în câte o singură comună din judele Dorohoiu, 
Prahova și Suceva. Totă în urma acestei maladii au 
murită 8 copii în orașulă Bucurescî și 4 în Iași. «Tuse 
convulsivă*  în câte o singură comună din județele Con
stanța, Ialomița și Suceva. In urma tusei convulsive au 
murită 11 copii în orașulă Galați. «Febra typhoida*  în 
două comune din județulă Vâlcea; totă în urmu acestei 
maladii au murită 7 persâne în orașulă Bucurescî, 4 în 
Craiova și câte 2 în orașele Brăila, Galați și lași. «Dy- 
sentaria*  în mai multe comune din județele Vlașca și Su- 
căva, și în câte o singură comună din județele Constanța, 
Dorohoiu și Ialomița; totă în urma dysenteriei au murită 
10 persone în orașulă Bucurescî și câte 3 persâne în 
orașele Craiova și Ploeșți.

Scrumbiă în lapte. — împrejurarea, că învățăceii 
de meserii din provinciile slavice, nu sciu nemțesce a 
dată ansă într’o reslaurațiune de frunte din Viena la 
ună rîsă comună. Ună domnă comandă la ună chel- 
nără tânără ună «Milchner-IIaring» și căpăta după câte-va 
minute o scrumbiă, care înolâ într’ună vasu plină cu 
lapte. OspețiI presențî isbucniră într’ună hohotă generală, 
și otelierulă chemată povesti, că așa i s’a comandată 
bucătăresei, care clătinându din capă a și pregălit’o.

Colera în pianuri. — Profesorală Germaine, mem
bru ală «Societății internaționale a mediciloră*  din Pa- 
risă a ținută mai dilele trecute o conferință sensațională 
în sînulă societății, vorbindă despre esperiențele adunate 
în provinciile bântuite de coleră ale Franciei sudice și 
documentându, că baccilele de coleră se încuibă 

tare bucurosă în clapele pianeloră. «Colera» 
— dice elă, — «bântue mai cu semă, după cum se și 
scie, în clasele poporului. Dintre 89 familii cu stare 
bună, în care s’a ivită după a mea sciință calera, amă 
găsită 81 pianuri și în tastele ăstoră instrumente amă 
putută arătă, că se țină ună mare numără de baccile. La 
âmeni cu stare bună, cari nu ținâu pianuri în casă, s’au 
ivită cașurile de coleră mai rară.*

Valsulu sărutărilor^. — Cine a audită valsulă «II 
baccio,*  ce-Iă cântă așa de dulce și de bine Dâsirâe Ar- 
tot? Povestea lui e urmălârea: Dăsirăe Artot cântă în 
Milană și în decursulă unei primblări vă(|u din întâm
plare pe uliță ună arestantă. Bietulă prisonieră se de
osebea după față tare multă de poporulă de rendă, din 
sînulă căruia nici nu se pute crede să fie elă; în haina 
de robă se ghîcea că e ascunsă nobleță. Chipulă lui se 
imprimă adâncă în mintea gingașei Artot. In diminâța 
următâre spuse unuia din prietinii săi, că ară dori să 
vedă temnița. Dorința i-se împlini. Și lucru naibei, 
celă dintâiu robă, ce-i veni înainte, a fostă robulă din 
stradă. «Ăsta-i profesorală nostru pentru sărutări» ii șopti 
directorulă penitenciariului, vădendu-o că se uită mereu la 
nobilulă robă. «Cum?» întrebă Dâsirâe Artot, «de unde are 
ăstă nume?» »Antâiu a fostă oficeră d. profesoră» și cine 
scie cum — destulă că a ajunsă în cluburile nobilimei și 
repede se și făcu favorită ală femeiloră. Așa stândă lucrulă, 
dela o vreme lega relațiunl mai intime cu o damă, pe 
care o și făcu cunoscută cu ună prietină ală său. Odată 
îlă surprinse însă voindă să dea o sărutare amantei sale. 
Ofițerulă îșl răsbunâ, lovindă cu pumnalulă pe prietinulă 
său și ucigându-lă; âr acum se căesce și se va căi 4ece 
ani pentru fapta lui. Elă e poetulă penitenciarului — 
continuă directorulă — scrie cele mai drăgălașe poesii 
și — apoi le pune tolă elă pe note și ni le cântă. Cân
tecele și versurile lui au — lucru ciudată — o singură 
temă.... sărutarea. In nenumărate variațiunl vorbesce 
de sărutări — lucruri vechi în forme nouă;... dar as
cultă — asta e cea mai nouă composițiune a lui!» Și 
în adevără, dintr’ună coridoră se și audea o voce de te- 
noră dulce, ca graiulă cerului, cântândă... de sărutări. 
Dâsiree Artot rugă pe arestantă, să-i scrie cânteculă ce cân
tase. Poetulă încătușată mai cântă apoi încă odată versurile 
sale și Artot îșl întipări bine în minte aria loră. Mai târziu, 
întâlnindu-se Dăsirăe în Londra cu Luigi Arditi într’o so
cietate, îi povesti de prisonierulă din Milană și îi cântă 
și lui melodia, ce nu o uitase de locă. Câteva dile mai 
târdiu Arditi dete artistei o composițiune a temei profe
sorului de sărutări din Milană, făcută după felulă său, 
de-a lucră și însoțită de: o dedicațiune glumâță. Sub 
numele «II baccio» ăstă valsă fu răspândită în lume și 
cine scie, robulă din Milană, păte că încă îlă va fi au
rită și se va fi mângâiată în singurătatea lui.

Nadir Șahulu Persiei. — Din viăța șahului Per- 
siei Nadir, vestită pentru crudimile sale, care la cuce
rirea Delhiului a poruncită să se ucidă numai 300,000 
locuitori și care însuși a fostă apoi ucisă în 20 Iunie 
1747, se povesteșce următârea anecdotă: «Care rugăciune 
o socotescl tu de cea mai tare?» întrebă șahulă odată 
pe ună dervișă, «spune-ml-o și mă voi rugă de douăzeci 
de ori pe fie-care di — după amedli.» •— «Mărite șah’ă,*  
răspunse dervișulă, somnulă tăue mai plăcută dom
nului din ceriu și pământului, decâtă tăte rugăciunile 
tale. Dormi tâtă diua după amecp și dormi și tată năp- 
tea, până va răsări sorele și așa ai făcută și ai dobân
dită mai multă, .decâtă prin o rugăciune.» — Mirându- 
se de aceste vorbe, șahulă ceru esplicări. Dervișulă ri
dică mâna dreptă spre ceră și cjfise: ,De vrâi să aud! 
curatulă adevără, ascultă. Somnulă tău îți ține spad'a 
mai multă vreme în tâcă și’ lasă și supușiloră tăi vreme 
de odihnă. Dormi, dormi câtă vei voi și poporulă tău 
se va rugă pentru tine, până cândă, durmindă, vei cădâ 
în mânile veclnicei răsplătiri și — răsbunări.« Nadir 
se cutremură și dervișulă se depărta neatinsă. Veclnică 
răsplătire l’a ajunsă pe-Nadir la 20 Iuniu 1747.
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Oursulu la bursa de Vlena
din 1 Septemvre st. n. 1884.

Bursa de Biicurescl.
Rentă de aură ungară6°/0 122.10
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.55
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.35 
Imprumutulti căilortt ferate 

ungare........................ 142. —
Amortisarea datoriei căi- 

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... —.—

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 101.60

Bonuri rurale ungare . . 101.— 
Bonuri cu cl. de sortare 100.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 100 25

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

vină ung.............................98.75
Imprumutulti cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 115.60 
Renta de hărtiă austriacă 80.70 
Renta de arg. austr. . . 81.45
Renta de aură austr. . . 103.90 
Losurile din 1860 . . . 134.50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  850.—
Act. băncel de credită ung. 295.25 
Act. băncel de credită austr. 296.75
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.75
Napoleon-d’orI................ 9.66‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50
Londra 10 Livres sterlinge 121.55

Cota oficială dela 17 Augustă st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 933/t vend. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . . A 95’/8 «-----

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

> „ (5%) • • 91 92
» urban (7°/0) . . » 101V , 102

> > » (6°/o) • . » 971/a » 98
* » > (5%) • • > 87V3 . 88’/,

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

« > Națională . . 237 Va » 247Va
Aură * . .......................... • > 5-40.’/o , 5-50
Bancnote austriace contra aură • 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovâ
din 2 Septemvrc st. r>. 1884

Bancnote românesc! . . . Cump. 9.08 Vând. 9.11
Argint românesc .... . . » 9.05 * 9.10
Napoleon-d’orI................ . . » 9.62 » 9.64
Lire turcescl..................... . . » 10.86 » ÎO/'O
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 potă cumpăra în tutunge- 
ria lui <3ross (în casa prcfecturei.)

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

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

77 77 V
ii

|2 » • a . 6 7? 77

77 77 77
11

|4 7? • a . 3 77 77

Se aedrdă abonamente și lunare cu . . 1 77 77

Pentru România si străinătate pe ană . 36 franci

77 ?? v 77
ii

|2 7? . 18 77

77
11

4 7? . 9 77
CelU mai ușoru mijlocu de abonare este prin man-

dată postalu, Abonamentele se plătescu înainte.

1-3

Publicare.
Ter gulii de țeră celu mai aprope în comuna 

Banatu-Iaipova se va țîne în 14 Septemvre 
a- c. st. n.; er teri ilu de vite se va începe cu 
doue elite mai înainte.

B.-LIP0YA în 26 Augustă 1884.

Antistia (primâria) comunala.

De închiriat i
Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da

lămurită adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici
cea mai mică întârdiere. Administrațiunea.

Suntu dela Sf. Mihaiu doue camere mobilate, spre 
stradă forte convenabile pentru o singură persdnă. Afară de acestea, 
suntu de închiriată și doue magazine. Informațiuni amănunțite 
se iau la proprietarul^ G. Stefanovicl, comerciantă în Piață Nr. 28.

APELV UBGENTU
eătră toți locuitorii Aiistro-Ungariei.

Fiindti silită a părăsi comerciulti meu, pe care îlă 
esercită de mai mulțl ani, pentru a deșertă localulă la 
finele lunei viităre, vendă tdtă marfa din depositulă meu, 
numai cu prețulă despăgubirei materialului primitivă.

Marfa este de cea mai fină, grea și bună calitate, 
și spre dovada solidității sale, ori ce marfă care nu con
vine cumpcrălorului se primesce înapoi și se schimbă 
după plăcere, încâtă ori ce comandă se face fără risică.

Cămăși de dame din celă mai bună Chiffon engleză 
și cu broderii veritabile helvețiane. o adevărată broderiă 
de artă, bucata cu 1 fl. 50 cr., duzina fl: 16.50.

Corsete de ntipte pentru dame de aceeași calitate, 
forte lungi și în tătă lungimea cu broderii helvețiane, 
forte elegante, o podăbă pentru fiă-care damă 1 fl. 50 cr. 
duzina 16 fl. 50 cr.

Aceleași, din barchentulă celă mai fină și greu forte 
forte lungi, brodate în totă lungimea loră, bucala fl. 1.60.

Fuste din cea mai fină penză, gătite cu borduri 
fine de colăre veritabilă și cu volants, fărte fină, cuali- 
tatea ântâiu, bucata 1 fl. 40 cr., duzina 15 fl. 50 cr.

Cămăși pentru domni, din celă mai fină Chiffon 
engleză cu peptă înpătrată, largi la gâtă după trebuință 
1 11. 50 cr., duzina 16 fl. 50 cr. Totă acele din celă 
mai fină Chiffon Schroll fină adjustată ă la France 1 fi. 
70 cr., duzina 18 fl. 80 cr, bucata 2 fl., duzina fl. 22.50.

Ștergare turcesc! tivite și împachetate cu bucata, 
borduri roșii și ciucuri lungi, cu puișori lucrați’fină și 
luxosă, duzina 3 fl. 75 cr.

Marame (tulpane) mari pentru dame din lâna cea 
mai fină de Gerlină, cu ciucuri lungi. în colorile cele mai 
alese și frumose moderne ca: scoțiană, turcesca, sură, 
venătă, albastră, nâgră, roșiă, brună, pestriță etc. etc., 
1 fl. 20 cr., duzina fl. 13.

Plaids de călătorie forte mari și grose, făcute de 
pănura cea mai grea și cea mai bună după mustre ele
gante angleze ca: sură, negriu, amestecată, cu ciucuri 
grei și groși; aceste Plaiduri se potă întrebuința în lun
gimea și lățimea loră ca îmbrăcăminte, ca plapomă de 
călătoriă, plapomă de pată și Shawl de dame, dar și 
după o întrebuințare de 20 de ani se mai potu face din 
acele doue îmbrăcăminte elegante; se potă cruța de totă 
prin aceste pardesiuri, mantele de ploe și paletonuri, cua- 
litatea I. numai 5 fl. 50 cr., cuatitatea II. numai 4 fl. 
50 cr. bucata.

Pânză de casă 30 coți întregi, celă mai bună și 
celă mai greu fabricată pentru folosulă casei r,/4 largă 
7 fl. 50 cr., Vi largă 5 fl. 50 cr., bucala 7 fi. 50 cr. 
Prețurile bumbacului se urcă repede, pânza va costă în 
timpă scurtă prețu duplu; o comandă grabnică se reco- 
manbă adecă la fie-cine.

Batiste din cea mai grea mătasă din Lyon, fiă-care 
cusută în alte colori, duzina 3 fl. 50 cr.

Ciorapi fuiiclt de mătasă în cele mai frumose cu
lori, vergate cu roșiu, venătă, violetă, roșa, cafeniu și 
chamois lungi până peste genunchi 3 părechl 1 fl. 15 cr.

Garnituri Gobelin, coslândă din doue fine acopere- 
minte de pală și unulă pentru masă, (cu ciucuri de ca
tifea) în colori, lucrate fărle frumosă, costă o garnitură 
adecă tole trei bucățile la olaltă 7 fi. 50 cr.

Lepedee (cearșafuri) fără cusătură de o pânză bună 
și grea, acomodate pentru celă mai mare pată 8/, largă 
1 fi. 35 cr., duzina 15 fi.

Certine de Iute celă mai fină și celă mai bună fa
bricată, cualilatea grea, închisă seu deschisă în mustre 
persice, turcescl, și indiene cu ciucuri mulți și lungi, lun
gimea 3 metri și 30 centimetri, o terestră, adecă părechea 
I. cualitale fl. 5, II. cualilate 4 fi. 25 cr.

Cheviot stofe diagonale pentru Domni pentru seso- 
nulă tomnei și iernei, țesute de lână veritabilă de 6ie, 
în cețe mai nouă și netede culori, netede și tărcate, ca
litatea primă, sare cafenii, vinete, măslinii și negre. O 
garnitură complectă pentru ori cine numai 6 fi. Mostre 
nu se potă trămite de locă.

Cumpărătorii de marfă în valdre de celu puțjnă 
15 fl. primescă ca remunerațiune, adecă gratis ună inelă 
veritabilă de aură 6 carate, ornată'cu lurchise și măr
găritare gravată frumosă și forte elegantă.

Comandele, cari se efectuescu mimai dnpfi tri
miterea sumei datorite seu cu rembursH (JPostnach- 
nahme) sunt a se face la WAARENHAUS

J. BL Babi noviez, 
WIEN II. Schiffamtsgasse 20.

26—30 ayy*  Magazinu de încălțăminte

Garniture pentru masă cu desină în flori, constând ă 
din o fațâ de masă și 12 șervete numai 2 fl. 85 cr. 
Totă acele lucrate în manieră francesă, forte fină cu ciu
curi, pentru 12 persâne, garnitura 3 fl. 45 cr. Acele 
dm damastă fină, cu desină de flori, constândă din o 
față de masă pentru 12 persone și 12 șervete fine, gar
nitura 5 fl. 60 cr.

„C1SMA ROȘIE“ Strada Căldărariloru 540.
Comande după inesură 

se voru efectua din materialii solidiî, 
și cu prețuri moderate.

Subscrisulu am ondre a recomandă onoratului pu- 

blicu Magazinul!! meu de încălțăminte pentru bărbați, 
dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

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

Tipografia Alexi Brașovă.

Comande pentru străinătate 
se primescu și se efectui6ză 

promtu și cu prețuri moderate.

G. Or glii danu.


