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Brașovu în 23 Augustu (4 Sept.)
Acuma când . monarchia ndstră pare a fi 

chiămată de a jucâ unu rolu însemnată între ma
rile puteri europene, în sînulu căroru se pregă- 
tesce o nouă grupare; când se anunță aci visita 
împăratului Germaniei la curtea austriacă, aci în
tâlnirea ministrului de esterne austro-ungaru cu 
cancelariulă Germaniei și se vorbesce de noue 
întâlniri între împărați și miniștrii lorii; când în 
fine aceste visite și întrevederi se estindu și asu
pra regatului României și alu Sârbiei: într’unti 
asemenea timpii este, credemu, la locuiți său de 
a ne întrebă că 6re ce feliu de politică urmă- 
resce adi monarchia austro-ungară său mai bine 
disu, care e adi ținta politicei sale în întru și în 
afară ?

Este clarii, că fiecare cârmaciu trebue se 
aibă o țîntă, la care vrea să ajungă și nu ne 
vine a crede că cei ce conducă acj.i destinele mo- 
narchiei n’ar mai sci încătrău s’apuce și ar fi 
numai trași împinși aci de cei din Berlinti, aci 
de cei dm Petersburgu.

Vrându a răspunde la cestiunea de mai 
susîî, ne-amu adusă aminte de-o interesantă scriere 
a unuia din cei mai de frunte 6meni de stătu 
austriac! publicată în anulă 1870. Mulți din 
cetitorii noștri își voru aduce aminte câtă de mare 
sensațiune a făcut p’atunci o carte a răposatului gene
rală rusă Fadeiev asupra „puterei armate a Rusiei*.  “ 
In partea politică a acestui opă Fadeiev a fostă 
desfășurată stindartulă panslavistă (jicândă că Ru
sia trebue să iea în mâna sa causa tuturoră Sla- 
viloră și a tuturoră ortodocșiloră. Din inciden- 
tulă acesta a scrisă baronulă de Helfert o bro
șură întitulată „Rusia și Austria,“ care cuprinde 
mai multă o critică a politicei austriace, de- 
câtă ună răspunsă dată generalului rusescă.

„Nenorocirea a voită — scrie Helfert — că 
politica ndstră interidră și esteridră să remână 
dela finitulă seclului trecută totă pasivă. Dela 
1790 pănă la 1815 ne-amă apărată în contra 
puterei preponderante francese. Dela 1815 pănă 
la 1848 ni-amă îndeletnicită cu conservarea a 
totă ce eră în ființă și cu combaterea a totă ce 
eră în nascere. Dela 1848 pănă la 1859 amă 
trebuită să ne apărămă în contra politicei active 
a vecinului nostru italiană dr dela 1859 pănă 
la 1866 politica activă a vecinului nostru prusi- 
ană, de atunci pănă adi ne face de lucru politica 
activă a Maghiariloră. Și dre nu cuprindă 
ideile lui Fadeiev germenele unei politice active 
a Rusiei în potriva ndstră? C’ună cuvântă jură 
împrejură toți au și urmărescă scopurile loră 
positive și încă totdduna pe contulă nostru. Nu
mai noi înșiși ne găsimă de peste 80 de ani în- 
cdce totă numai într’o lucrare negativă; reșpin- 
gemă, ne apărămă, căutămă a ne feri de pier
deri și credemă c’amă făcută destulă cu acdsta. 
Fiecare dintre puterile europene are idea sa, de- 
visa sa, programa sa clară; de ce numai noi să 
n’avemă?"

„Ddr și Austria avea și are încă după păre
rea multora o ideă, o devisă, ună programă, 
ddr idea e scrîntită, devisa e greșită, progra
ma e zidită pe premise false .... Fantoma 
periculosă despre natura și chiemarea esdusivft ger- 
mână a Austriei a predomnită până acuma poli
tica ndstră interidră și esteridră. Trebue să ne 
lepădămă de acdsta fantomă și să căutămă a cu- 
ndsce și a împlini adevărata natură si cliiămare 
a Austriei, ddcă este să devină realitate ceea ce 
dorescă inimicii ei jură împrejură. Natura Aus
triei nu este esclusivă germână, ci este parte ger
mană, parte slavă, parte maghiară și parte ro

mână. .. De aceea în loculă misiune! esclusivă 
germane a Austriei, trebue se punemă misiunea 
austriacă a monarchiei ndstre."

Este fdrte caracteristică modulă cum înțe
lege omulă de stată austriacă acdstă misiune 
austriacă a monarchiei ndstre. Austria, dice elă, 
trebăe să fie ună stată unitară descentralisată, 
care pe Jângă apărarea unității sale se cundscă 
monarchia de ceea ce a fostă din capulă lo
cului , de ună stată compusă din mai multe 
națiuni, de ună stată poliglotă. De aceea, 
acestă stată trebue să dea diferiteloră țări, din 
cari e compusă, o măsură câtă mai mare de self- 
governemântă, 6r tuturoră popdreloră egală în
dreptățire. Acdsta o cere cu deosebire și dela 
Ungaria, (jicândă, că aci numai ună asemenea 
sistemă pdte să fie durabilă, care va sci să asi
gure și să garanteze popdreloră nemaghiare în 
mișcarea loră din vidță publică deplina libertate 
de a-și folosi limba loră maternă.

Urmărindă mai departe misiunea monarchiei 
dice, că Austria trebue să devină cu timpulă 
mai mare, ddcă nu vrd să devină mai mică. 
Posibilitatea de a se întinde i-o oferă adi Austriei 
numai tărâmulă Dunării de josă și partea nord- 
vestică din peninsula balcanică. De aceea pleddză 
pentru o politică câtă maî amicabilă față cu 
statele mici dela Dunăre și față cu tdte popdrele 
creștine din peninsula balcanică.

Ddcă privimă cu atențiune fasele prin cari 
a trecută politica monarchiei ndstre dela 1870 
încdce, vedemă că ideile ce le-a desvoltată înainte 
cu 14 ani baronulă Helfert au fostă mai multă sdu 
mai puțină ideile conducătdre ale politicei aus
triace. Cerința ca să se schimbe cu desăvârșire 
politica internă precum și cea esternă a monar
chiei s’a împlinită în parte. Dincolo de Laitlia 
idea descentralisării și a egalei îndreptățiri na
ționale este pe cale de a se realisâ. întin
derea monarchiei spre Orientă s’a făcută faptă 
prin ocuparea Bosniei și Erțegovinei; dr câtă 
pentru relațiunile cu statele vecine dunărene și 
cu celelalte popdre din Orientă se vede o schim
bare fundamentală în politica esternă a cabinetu
lui austriacă în direcțiunea semnalată de baro
nulă Helfert.

Numai ună punctă, celă prevede Helfert în 
broșura sa, a rămasă încă neîmplinită. Fantoma 
periculdsă despre „natura esclusivă maghiară a 
Ungariei" n’a putută fi până acum isgonită. Po
litica activă a Maghiariloră dă încă multă de 
lucru Austriei și ’i încurcă planurile în afară.

Teutonismulă dincolo de Laitha a fostă bă
tută și în loculă lui s’a instalată austriacismulă. 
Este o cestiune vitală pentru monarchiă ca și 
dincdce de Laitha maghiarismulă violentă de par
tidă se fie înlocuită câtă mai curândă cu „hun-1 
garismulu" blândă, care se îmbrățișeze deopotrivă 
pe tdte popdrâle, dândă fiecăruia ce i se cuvine.

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

Aradii, 4 Septemvre. — Maiestatea Sa a 
plecată eri la 6 dre la manevre și s’a întorsă la 12 
dre. Săra la 8 dre a plecată la Angern. La 
plecare i s’au făcută mari ovațiuni entusiaste.

Roma, 4 Septemvre. — In provinciile in
fectate au fostă alaltaeri 325 cașuri de bdlă și 
141 cașuri mortale de coleră.

Marsilia, 4 Septemvre. — In Toulon mor
talitatea e mică.

Madl’idu, 4 Septemvre. — Dela 29 Augustă 
colera predomindză în Alicante și Norelda. Au 
fostă 42 morțl de coleră.

CRONICA PILEI.
La reuniunea femeiloră române din Sibiiu, care a 

provocată pe tdte damele din diferite părți a contribui 
la lotăria ce face pentru sprijinirea scăleloră de fetițe, 
sosescă mereu obiecte din tote părțile. Facemă atente 
pe stimatele domne și domnișdre din Brașovă, care în- 
totdeuna, și mai alesă în scopuri filantropice au dove
dită multă mărinimiă, a se grăbi cu trimiterea lucruriloră, 
până la 15(27) Septemvrie, la adresa: «Reuniunea feme- 
iloră române din Sibiiu.« Obiectele trimise pănă acum 
se potă ceti în Nr. 34 ală «Familiei» și în »Telegrafulă 
română.»

*
Ni se comunică, că Dr. Alesandru Grama din Blajă 

de asemenea a fostă învitată de Alteța Sa principele de 
coronă Rudolfă, să conlucre la opera, ce se va publică 
din inițiativa și sub povățuirea sa: «Austro-Ungaria în 
cuvinte și tablouri.» Scrisdrea de invitare e redactată 
pe pergamentă, din Laxenburgă, și subscrisă de prin
cipele.

*

D-ra Bârsescu a sosită în Viena și în tjilele astea 
va luă parte la probele din Burgtheater pentru piesa 
♦ Domnișdra de Laury*  a lui Guido Mossing.

*

In Belgradă, cândă regele Milană a dată suvera
nului României comanda de ondre a regimentului ală 6 de 
liniă serbescă, suveranulă Serbiei a §isă, adresându-se 
soldațiloră acestui regimentă, că trebue să fie mândri că 
au de comandantă pe eroulă dela Plevna, care 
a contribuită fdrte multă la starea actuală 
a lucruriloră în Orientă.

*
Când Regele Sârbiei Milană a sosită în Pesta, găsi 

gara închisă și ocupată de polițiă. Regele află că se în- 
prăștiase sgomotulă despre ună atentată la viața sa. Re
gele ș'a continuată calea spre Viena fără să se înlemple 
vr’ună accidentă. Se luaseră măsuri energice.

*
jCarpații» din Craiova, vorbindă în articolulă său 

de fondă dela 20 Aug. despre visita Regelui Carolă în 
Craiova, elice între altele: • «Regele nostru, ună Hohen- 
zollern, va sci, și gloridsele Sale fapte de pănă acuma 
dovedescă în deajunsă că o voesce, să facă din România 
după exemplulă Iluștriloră suverani ai Prusiei, ceea ce 
menirea de rasă și interesele ei în Orientă o chiamă a 
deveni. Este istoricesce constatată că Hohenzollernii au 
posedată artă de a realisâ, cu mici și neînsemnate mijloce, 
cele mai mari scopuri naționale, și virtuțile loră pe care 
suveranulă nostru a dovedită în deajunsă că le posede, 
sunt o garanțiă că cârma României va fi ținută și în
dreptată de Regele Carolă, cu aceiași artă și dibăciă în 
curentulă idealului națională.»

*
*
Luni înainte de amedl s’au deschisă cursurile la 

universitatea din Pesta. In aula universității se adunară 
studenții și pe la 10 6re veni și corpulă profesorală cu 
rectorulă și decanii, Szabă rectorulă făcu într’o cu
vântare istoriculă anului precedentă școlară.

*
Peste căte-va Mile voră plecă din portulă P o 1 a 

cele patru corăbii austriace ce au de împlinită misiuni 
trans-marine. După informațiuni oficiose, ele nu au 
însărcinarea să ocupe vr’o parte de pământă în Africa, 
cum se lățise vestea, ci au, pe lângă împlinirea unoră 
însărcinări sciențifice și scopulă de-a pădi comerciulă 
Austro-Ungariei în depărtatele mări și să dea multă 
putere unoră reclamațiuni făcute de consulii austriacl.

*
«Vossiche Ztg.» repețesce din nou sgomotulă, că 

întrevederea împerațiloră va fi în Stettin.
*



Generalulă Cere vin cercetâză calea, pe care va 
trece Țarulă venindă în Varșovia. Nici unu funcțio
nară ce nu a servită trei anî nu pote s6 funcționeze pe 
respectivele căi. Toți proprietarii de case și prăvăliașii 
suntă obligați a nu suferi în localele loră, cândă va 
trece Țarulă pe strade, pe nici o personă ce s’ar putâ 
bănui, că are gânduri rele.

*
In Basel s’a întrunită la 1 Sept, ală IlI-lea con- 

gresă internațională ală mediciloră de urechi. Erau de 
față 45 membri representândă t6te națiunile.

*
Maiorulă Chicener din Dongola telegrafâză, că 

a primită mai mnlte scrisori dela generalulă Gor
don. In cea mai din urmă scrisore datată din 15 Iunie 
st. n. Gurdon spune, că orașulă Ch ar turn se va mai 
pute susține patru luni.

*
Miniștrii Northbroock și generalulă Wolseley 

au trecută Duminecă prin Viena spre Triestă și pe Sâm
bătă voră ajunge în Alesandria din Egiptă.

VISITA REGELUI CAflOLU LA BELGRADU.

„Pestei L’loyd" scrie în num&rulu său de 
Luni:

întâmplarea, că regele Carolă ală României a vi- 
sitată pe Regele Serbiei este Jună evenimentă forte 
însemnată în desvoltarea lucruriloră din peninsula balca
nică și e dâr și naturală, că se vorbesce cu o viă mul- 
țămire de acestă evenimentă. Pentru priceperea insem- 
nătăței politice a visitei Regelui Carolă nu sunt de lipsă 
impulsuri și inspirațiunî, căci o reprivire asupra eveni- 
menteloră, cari s’au săvârșită în decursulă celoră din 
urmă ani, în nordulă peninsulei balcanice, ne arată, că 
acestă pasă ală Monarchului română trebue să-lă soco- 
timă — fără vre-o interpretațiune silită — dreptă ună 
evenimentă politică, care e de însemnată ponderositate 
nunumai pentru respectivele două state, ci și pentru mo- 
narchia vecină. Acțiunea diplomatică a Austro-Ungariei 
pănă mai când erâ, nu avea în peninsula balcanică nici 
ună sprijină pentru validitarea pacîniceloră sale interese, 
decâtă pe guvernulă din Belgrad ă și adeseori s’au ivită 
situațiuni, din cari nu te putâi desface de tema, că duș
manii Regelui Milană nu voră rgușl odată cu agitațiunile 
loră. încordatele relațiuni, ce-au esistată multă vreme 
între curțile dela Belgradă și Bucuresci, desăvârșiră iso- 
larea, în care Regele Milană împreună cu aderenții săi 
urmărea consecuentă o politică, ce erâ combătută de 
oposițiune cu cele mai insolente mijlâce. In Austro-Un- 
garia trebuia se admiți totdâuna posibilitatea, că din a- 
cestă isolare, ce te punea pe gânduri, va nasce mai cu- 
rendă seu mai târdiu o schimbare nefavorabilă a scene- 
riei din Belgradă, în vreme ce apropierea, ce pare că a 
ajunsă deja destulă de departe, între România și Serbia, 
este de-o parte ună simptomă tare îmbucurătoră despre 
o schimbare în cercurile stăpânitâre din Bucuresci și de 
altă parte cuprinde o chizășiă, că Regele Milană va fi 
în viitoră în stare, să pună în cumpănă o influință bini- 
șoră mărită în favorulă principiiloră politice ce-a repre- 
sentată pănă acum. — îndoită însemnare are acâstă 
schimbare, dâcă băgămă în sâmă, ce radicală reformare 
a relațiunîloră Rusiei cu Germania și Austro-Ungaria tre
bue să înfluințeze asupra elementeloră radicale din pen
insula balcanică și că astfeliu se deschidă și prin des
voltarea politicei generale prospecte favorabile, pentru 
înaintarea acelei pacinice și culturale misiuni, cu care 
s’a însărcinată monarchia austro-ungară dela răsboiulă 
ruso-turcescă în peninsula balcanică.

* **
„Monitor ulu oficialii" mai aduce ur- 

mătdrele sciri:
Belgradfl, 18 Augustă 8 ore 30 m. s.

La orele 12^2 a fostă dejunulă, la care a luată 
parte Maiestățile Loră cu suitele. La orele 3, corpulă 
diplomatică a fostă presentată M. S. Regelui Carolă de 
cătră ministrulă română d. Mitilineu. In urmă, Regele 
Milană a presintată Regelui Car.olă pe E. S. Mitropolitulă 
Serbiei și pe înaltulă cleră, pe consilierii de stată, pe 
curțile de casațiă, de compturl, de apelă, pe tribunale și 
funcționarii superiori, apoi pe întregă corpulă oficerescă 
ală garnisonei Belgradă, între cari generalulă Iovanovici, 
comandantă de divisiă, și generalulă pe Leanine, șefulă 
statului majoră-generală.

Belgradă, 30 Augustă.

Regele Carolă ală României a sosită la amâdl aici 
pe vasulă ,Stefană-celă-Mare,« escortată de canonierele 
»Grivița« și «Alesandru». La debarcare MaiestaLea Sa 
a fostă primită de Regele Milană în uniformă de colonelă 
română; apropierea vasului »Stefană-celă-Mare« a fostă 
salutată de 101 Lunuri și de musica militară, care intona 
imnulă română.

Regele Milană a mersă la bordulă vasului regală 

unde a salutată pe Regele Carolă în modulă celă mai 
cordială și I-a presintată în urmă suita, pe miniștrii și 
pe înalții demnitari ai Statului. Pe stradele capitalei, îm
podobite cu arcuri de triumfă și stâgurl române și serbe, 
trupele din garnisână formau ună gardă în dosulă căruia 
se grămădea o mulțime considerabilă, care a salutată pe 
Suveranulă României cu vii aclamațiuni.

La paiață Regele Carolă a fostă întâmpinată de 
Regina Natalia și de prințulă moscenitoră.

* **
Guvernamentalulu „Telegrafului" din Bu

curesci arată purtarea Serbiei în cestiunea dună- 
r6nă, unele greutăți, ce a adusu ea prin tarife 
vamale proveniențăloră române și apoi dice:

Și, cu tote astea, simpatia tradițională a Români- 
loră cătră vecinii loră Sârbi a rămasă neatinsă, păslrân- 
du-se în inima natiuuei.

România în decursulă vâcuriloră a purtată resboiă 
cu Turcii, Tătarii, Casacii-ukraineni, Polonii, Maghiarii, 
dâr nici una din cronicele nost re nu face mențiune de 
vr’ună răsboiă ală României cu puterniculă regală ală 
Mar ei Sârbii.

Este bine ca ambele popore să nu uite acestă tre
cută, sigilată pururea printr’o frățiă leală; este bine ca, 
atâtă unulă câtă și celălaltă, să nu perdă din vedere că 
ambele state de pe Dunăre au interese aprdpe identice 
în cerculă largă ală destineloră reciproce.

Visita Regelui nostru, deși nu pote avea ună carac- 
teră politică bine circumscrisă, totuși sperămă, va cimenta 
în inima veciniloră noștri idei nouă, aspirațiunî nouă, cre
dințe nouă în viitorulă strălucită ală ambeloru state, cari 
prin vitejia eroiloră loru, au sciută să-și păstreze nea
târnarea, țînândă odinioră cu pepturile loră valurile mu- 
sulmaniloră, cari se revărsau asupra Europei întregi.

Să nu se perdă din vedere, că impulsulă cătră pro
gresă, că mișcarea omenirei înainte, propaganda ideiloră 
nuoi, cari redeșteptă popârele din somnulă adâncă ală ig
noranței și robiei, suntă și au fostă pornite dela na
țiuni mici. Bulgaria, Serbia, Grecia și România, 
unite în interesele loră și aliate în contra politicei de cu- J 
cerire, sunt singurii capabili a tăiâ nodulă Gordiană, care 
pârtă numele de cestiune orientală și care turbură pacea 
omenirei civilisate. Câtă mai aprâpe va fi momentulă 
binecuvântată ală unei atare uniuni, basată pe salvgar
darea neatârnărei reciproce a acestoră state, atâtă mai 
curândă va răsări pentru Orientulă Europei sorele civili- 
sațiunei și ală libertăței.

Iată der, pentru ce salulămă din inimă pe monarchii 
Sârbiloră și ală Româniloră, cari și-au strânsă frățește 
mâna/

Cine e Românu?
Sub acestă titulu „Gazeta Satinului," din 

Remniculu Sărată publică următorulă articulă:
Decă așă întreba pe ună Turcă ce va să dică Ro- 

mănă mi-ară răspunde: Română va să cjică ună omă, 
care este condusă de atâta patriotismă, încâtă nu se 
luptă numai pentru patria sa, ci măre și pentru patria 
altoră națiuni.

Decă așă întrebă pe împăratulu Franciscă Iosefă 
seu mai bine pe unchiulă său, arehiducele Albrecht, că- 
pitanulă dela Custozza, ce va să dică Română, mi-ară 
răspunde:

Română va să dică o parte din populațiunea im
periului nostru, care din multă iubire pentru provincia 
din care sunt recrutați, se luptă cu atâta bravură, în- 
câtă ar crede cineva, că ei represântă întrega populați- 
une a Austriei și au aerulă a salvă singuri iinperiulu. 
Română va să dică ună cetățână care-și 
face datoriile, fără a reclamă ună 
singură dreptă! Nici o națiune pe fața pământu
lui n’are atâta consciință, nu este pătrunsă de datoriile 
cetățenesc! așa de adâncă ca Românulă. Străbunii Ro- 
maniloră se numiau civis Romanus; adevărații Ro
mâni de astădl nu se numescă civis Romanus, 
pentru că ei sunt atâtă în Austria și în Rusia, câtă și 
în România numai Paria între ceilalți ^cetățeni de 
jure,» dar sunt adevărații cetățeni în oricare din aceste 
state ară trăi. —

Românulă mai întâiu este cetățenă, apoi Română. 
Prin urmare putemă dice: Română va să dică cetățână 
adevărată.

Dar să întrebămă pe ună Ro, — seu mai corectă 
pe ună cetățenă din regatulă României, ce va să dică 
Română, și vomă ave unu răspunsă, pe care mai curând 
’l va înțelege ună Chineză, decâtă ună Română.

In regatulă României, Română este numai acela, 
care este născută aici, din părinți, cari au avută drepturi 
politice aici, seu care a fostă declarată prin ună 
votă ală corpuriloră legiuitâre de cetățână română.

In modulă acesta Evreii, cari iau bietului țărână 
română pielea, devină Români; Grecii cari storcă din 
Română și cea din urmă picătură de avere și de sânge, 
suntă Români; Nemții, Armenii, Ungurii, Bulgarii, și ne
număratele limbi, cari s’au vărsată asupra Daciei lui Tră- 
iană dintre cele patru ziduri înalte, între cari le-a în
chisă Alexandru Macedonă, dâcă parlamentulă din Bucu
resci li-s’a oferită ca nașă, devină Români. —

Ună Română de dincolo se numesce, ba chiar se 
aposlrofâză cu accentulă apăsată străină, și dâcă are 
cunoscință despre ceea ce va să dică lege, trebue să tacă, 
dâcă nu vrâ să fie tratată de răsvrătitoră și espulsată.

Aici va să cfică Română acela, care se alieză cu 
puternicii dilei, pentru a decretă legi, prin cari să pâtă 
mai cu înlesnire esploatâ pe neobositulă și vânjosulă ce
tățenă, care nu plătesce deciml județene, ci sutimi 
individuale.

Aici va să dică Română acela, care sub masca ro- 
mânităjii persecută pe Românii cei neaoși și le secues- 
trâză și opincele, dâcă nu Ie potă plăti datoriile, câte le 
place loră să le născocâscă.

Aici va să dică prototipă de Română acela, care 
huiduesce, persiflâză și prigonesce pe Românii de din
colo.

Succesă bună, frațiloră, și vă dau pe drumă mar- 
șulă lui Andreiu Mureșană:

,Pe voi vă nimiciră a pismei răutate
»Și ârba neunire la Milcovă și CarpațI 

------------------------------------------------- — _ — — j<
Der ca să nu vă pară că sunt supărată, vă asigură 

că voi nu scițl ce va să dlică. Română și vă strîgă din 
adenculă inimei ca întâiulă martiră Ștefană: «dâmne 
nu le pune loră păcatulă acesta, că nu sciu ce facă!»

Tol-odată rogă pe adevărații Români să ierte, că 
vreau să esplică ce va să dică Română; eu nu ‘scriu 
pentru ei, ci mai multă pentru Iuda celă fără de lege, 
care nu vrea să înțălâgă. Acestă Iuda a mersă atâtă 
de departe cu viclenia, cu lăcomia și politica lui mișelâscă, 
în câtă a introdusă în dicționarulă poporului română cu- 
ventulă română în locă de omă! Cu durere trebue să 
constată, că poporulă nostru din regată n’are consciință 
de română în gradulă în care erâ înțelesă sub Mihaiu 
și Ștefană, și cum se mai simte și astădl intre Tisa și 
CarpațI.

Ce va să dică Românu?
Română va să dică acela, care se uită preste Car- 

pați ca ună vecină în curtea altui vecină, care i este și 
rudă de aprâpe; ai cărui străbuni se tragă din fiii 
străbuniloră noștri.

Română va să dică acela, care se uită la stâlpii 
podului lui Trăiană dela Turnu-Severină, ca la o cruce, 
sub care odihnesce trupulu tatălui și părințiloră lui; care 
înroșesce, cândă aude din gura unui străină ună cuvântă 
rău, dâr adevărată, în contra Româniloră; care nu-șl 
mai pâte stăpâni bucuria, când, aude de o faptă mare 
comisă de Români..........

Români au fostă aceia, cari au purtată jugulă stră
ină o miiă de ani fără ca să potă constată cineva astădl, 
că au fostă atinși de-o mamă străină! Români suntă 
și aceia, cari nici în fața pericolului de a muri de fonie 
nu jâcă după cum îi flueră Ungurulă. Acela care dice. 
că numai pentru a induce pe Unguri în erâre și pentru 
a le storce lâfa ce i-se cuvine, vorbesce și scrie ungu- 
resce, acela nu este Română, ci ună fiu perdută, care 
nu aparține nici unei națiuni. Acela nu înșâlă pe Un
guri, ci se înșâlă pe sine și încă mai multă națiunea.

Cum vrea elă să dovedescă, că slăbiciunea lui este 
fâțăriă? Pentru a-șl pădl turma în modu demnă, păs- 
torulă trebue să dea pieptă cu lupii și cu urșii; ar fi rea 
economiă și politică din partea unui păsloră, cândă ar 
vrea să-și cruțe turma față de ursă dându-i o âiă după 
alta.

Tocmai așa facă și oportuniștii, cari se pună în 
serviciulă Unguriloră pentru a’șl satisface deocamdată 
stomaculă.

Nu sunt Români nici aceia, cari pentru a’șl satis
face caprițiurile de modă, de lucsă și obiceiuri nobile 
varsă sume enorme de bani în străinătate, numai pentru 
ca să se porte în România cum se purtau în Viena, sâu 
în Parisă; ca să potă mâncâ și bea ca acolo; cari când 
se < află între OpincarI anume vorbescă franțuzesce, 
pentru a impune și pentru a nu fi confundați cu Românii 
de rândă; cari se prefacă că li-e rușine când sunt sur
prinși cu o carte românâscă în mână și cari cetescă 
numai cărți din istoria, sciințele și literatura străiniloră. 
Cum voră cunosce acei âmenl trecutulă și presentulă 
nostru și prin urmare cum se voră pută însufleți penLru 
viitoră ?

Ore Români sunt aceia, cari — cu tote că nu 
mai sciu, ce să facă cu banii, — în locă să contribue 
la ună scopă filantropică și filoromână mai bine i-aruncă 
pe nimicuri și jucării nedemne de bărbați, cheltuescă într’o di 
mai multă decâtă ună săracă înlr’ună ană, pe când sute și 
mii de studențl, devotați cu totă sufletulă sciinței, se ducă 
și se întorcă de la scâlă llămândl și umblă în trențe.

Mai tâte scolele române din Austria suntă făcute și 
întreținute prin contribuirl individuale, chiar și aceia cari 
abia au ce mâncâ dau creițarulă 'loră din urmă. Din 
contribuțiunile, cari le varsă Românii în visteria statului, 
nu se întârce nici ună bană pentru scopuri românesc!, 
din contră: pentru scopuri antiromâne și ca dovadă, că 
unguriloră nu li-e rușine de lume, mai vâră și limba loră 
în cuibulă românescă făcută cu atâta trudă! pe când la 
noi cu totă bugetulă instrucțiunei de 10 milione, cu 
tote că s’ară mai putâ pune pe altarulă patriei din partea 
particulariloră alte 10 milione, când treci pe dinaintea 
unei scoli rurale și o vetjl surpată la ună colță și ciu
pită de versată pe din lăuntru și pe din afară îți vină 
lacrimile în ochi, dacă ești română, și rușinea în obrază 
dacă ești patriotă.

Până când voiu vedâ acâstă miseriă și lipsă de pa
triotismă, voiu susține că acei, cari sunt cu lumina în 
gură și sforăescă cu indignațiune contra străiniloră (pe 
cari în dosă ii ocrotescă) sunt numai nisce fățarnici în- 
drăsnețl, cari ne îmbrățișâză numai pentru a tescul su
fletulă din noi.

Deci, nu-ml veniți cu articuli din constituțiune și cu 
paragrafii din lege, că Vi-i trântescă josă cu dreptulă de 
Română de sânge; ci veniți cu pulso-metrulă și în ală 
cărui sânge veți aflâ ună clocotă puternică de doră de 
lumină și libertate pentru Români și o palpitațiă de ură 
crescândă și de râsbunare în contra asupritoriloră noștrii, 
pe acela sâ-1 numiți cetățână română, sâu Daco-română. 
în ciuda Unguriloră! »Opincarulă<



CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE.
Din valea Almașului, 18 Aug. 1884.

Precumă vița numai rămânândă în butucii păte 
produce fructe, așa și preotulii numai alipită cu inima și 
suflet ulă de sărtea turmei încredințate grijei sale sufle
tesc! va pută păstori cu folosii, din care causă fericită 
e turma condusă de unii atare preoții, care însuflețită 
de sublima sa misiune tinde în faptă a demonstrâ, cum- 
că nisuesce a se numără între cei promișî poporului încă 
prin cuvintele S. Scripturi: >Da-voiu vouă păstori după 
inima mea, cari vă-voră pasce, păscându-vă cu sciință.«

In răstimpă de duoi ani ună astfelă de preotă a 
stată în fruntea credincioșiloră din Fizeșă. Acesta este 
D. Ioană Hațieganu V-prot. tractului Dergei. Densulă 
pășindă ca preotă cu consciință de datorințele sale în 
parochia de susă, și ca protopopă neuitândă nici aceea, 
cumcă: «Cui s’a dată multă, multă se va și cere dela 
densulă,*  după ce s’a convinsă din propria esperință, că 
esiginteloră spirituale numai în biserice corăspundătore 
împrejurăriloră locale se pote satisface, a stăruită cu multă 
zelă și cu totă energia pentru reedificarea acestei bise
rici, animându-ș! fii suflețescl și deșteplândă în ei sem- 
țulă de pietate cătră cele sacre. Bunulă Dumnedău a și 
binecuvântată nisuința sa, pentru că terminată fiindă lu
crarea, biserica adl stă în frumsețea ei, mai înălțată cătră 
acela, a cărui laudă este destinată a o cântă. Mai ada- 
ugemă la acesta și edificiele de pe fondulu parochială, 
mare parte totă prin zelulă său restabilite.

*) Dorimii din inimă ca întrega preoțime din ținutulit Fize- 
șului sS documenteze acelașu zelii și față cu scotele nâstre, ca să 
putemti autji câtă mai curendu, că în locuia celoră vechi necorăs- 
pundătore s’au redicată nouă scoli, menite asemenea de a înainta 
alături cu biserică scopurile sânte ale poporului română. Numai 
atunci când scola nu va rămână îndărătulă bisericei voră pută dice 
cu adevărată împreună cu Apostolulă: că aceste făcendă și pe tine 
te vei mântui și pe cei ce te voră ascultă. Reil. „G. Trans.“

Sânțirea bisericei s’a făcută în 10 Augustă prin 
preoțimea tractuală și d-nii prot. V. Poruțiu din Alma- 
șiulă Mare și Papiriu din Iclodă cu mari ceremonii, pe 
lângă asistența unei inteligințe și poporă venită din tote 
părțile în ună numără ne mai văzută prin țînululă 
nostru cu astfelă de ocasiunl. După actulă consacrărei 
terminată cu ună discursă binenimerită, rostită de d. 
prot. tractuală Ioană Hațieganu s’a dată ună banchetă în 
localitățile parochiale. în decursulă căruia o mulțime de 
toaste cari de cari mai frumăse s’au rostită. Celă dintâiu 
nu potă trece cu vederea a nu aminti, fu ridicată pentru 
îndelunga sănătate a prea bunului nostru Părinte Esce- 
lența Sa Metropolitulă din Blașiu.

Finindu-se prân^ulă ospeții se întruniră într’o pe
trecere cu danță, care a durată până în dorile Z'lei ur- 
mătore. Meritulă ce și-lă câștigă junimea din giură în 
frunte cu tânărulă stud. din locă Elia Șerbană prin aran- 
giarea acestei petreceri este cu atâta mai vrednică de a- 
tențiune, fiindă că a avută în vedere contribuirile filan
tropice în favorea bisericei stărse în privința baniloră.

Provocată deci de dulcea suvenire a coloră ce v’am 
relatată mai susă, vină a esprimâ în publică mulțămita 
sinceră d-lui Hațieganu pentru zelulă său desă probată 
în acâsta regiune, și lauda junimei din jură ce prin a- 
rangiarea petrecerei pe lângă folosulă morală oferită a 
înaintată scopurile filantropice; nu uită însă a laudâ și 
interesulă viu ală veneratiloră protopopi bătrâni susă a- 
mintițl, mulțămindu-le pentru nepregetarea de a înălță 
prestigiulă serbătorei și prin concursulă dânșiloră; și 
presle totă cu inima plină de bucuriă aprețiezu pe po
porală din Fizeșă și pe inteligința venită aici cu însuflețire 
pentru înaintarea scopuriloră sânte!

Dar în legătură cu acestea nu omită a lăudă și 
zelulă preoțimei din tractulă Dergei, pentru că — pre
cum în anii mai recențl, așa și în timpulă de presente 
— neîntreruptă lumina îșl deșteptă poporală la întoc
mirea corăspundătăre a edificieloru sacre și a apartinin- 
țeloră, pe rendă cu toții dovedescă a ave ca devisă »re- 
cedant vetera, nova fiant omnia.<*)  Pătrunsă în inimă 
de acestea mă adreseză cătră fie-care dintre susă amin- 
tiții cu cuvintele S. Aposlolă ală nemuriloră ».......căci
acestea făcândă și pe tine te vei mântui și pe cei ce te 
voră ascultă.*  Checbișanulu.

DIVERSE.
Fantasiă unguresoă. — într’o istoria nouă a legis- 

lațiunei ungare, găsimă următorulă pasagiu: «Decă în 
loculă religiunei catolice, care legă politica sa de vestă 
și-i atrage atențiunea dela destinațiunea sa politică, ar fi 
primită Ungaria legea grecâscă, s’ar fi legată cu legătu
rile credinței de naționalitățile ortodoxe dela Dunărea de 
josă, ar fi inspirată energiă Ortodoxiloră, și-ar fi câști
gată în schimbă cultură și sciințe dela ei, atunci — or
todoxa Ungariă și-ar fi întinsă hotarăle sale dela GarpațI 
pănă la Bosforă și la Adria și s’ar fi putută ridică pănă 
la acelă gradă de putere, la care se află acum Muscalii!*  
— Apoi: «Mai înainte de ce porni națiunea (maghiară) 

să-și caute o patriă, îșl asigură libertatea sa, puse teme- 
liă dreptului de stată ungară, — ea îșl alese ună duce, 
care povățuiâ bătăile, totuși espedițiunile le hotărâ adu
narea țării, și adunarea țării făcea și păcile. — In cesti- 
unl personale și de posesiuni judecă ună jude supremă 
alesă de adunarea țării, apelurile împotriva decisiuniloră 
lui se făceu de adunare, fiecare Ungură eră absolută po- 
sesoră ală averii sale private; fiecare ocupațiune se so
cotea de posesiune generală, împărțirea o făcea adunarea 
națională, — conducerea i se asigură familiei lui Arpâd; 
totuși națiunea îșl reservă alegerea din membrii familiei; 
fiecare Ungură eră ună luptătoră liberă, egală îndreptă
țită și luă parte la dietele țării, ce se țineu din vreme 
în vreme; — de aceea domnia arbitrară eră necunos
cută și imposibilă, pănă când națiunea nu se amestecă 
cu alte nemuri, pănă când esemplulă vestului, obiceiu
rile străine nu otrăviră caracterulă națiunei. Constituți- 
unea străveche erâ ca a unei republice democratice.*  ! 1!..

*
Din China. — «Figaro scrie despre împărătăsa din 

China: «Impărătesa Tzu-Au este de 50 ani, nu este de 
nemă tătară, ci e neoșă c.hmesă. Tatălă său a fostă 
omă cu carte și membru ală ,Han-Lin-ului, academiei 
de sciințe. Bărbatulă ei Hien-Fang a murită în Oclom- 
vre în anulă 1861 în Manciuria, unde se retrăsese după 
ce armatele anglo-francese luaseră Pechingulă. Impără- 
tesa trece de femeiă tare cu minte, der și dușmană de 
morte a Europeniloră și a civilisațiunei loră. Când fe- 
ciorulă ei, împăratulă Tong-Tsi, care a murită la 12 Fe
bruarie 1874, s’a fostă umplută de vărsată, ambasado- 
rulă rusescă, generalulă Blanyali, trimite repede pe me- 
diculă său, Dr. Zelowski, la paiață. Impărătesa îi mul- 
țămi, dar nu voi să primescă pe doctorulă și mai bine 
voi să așede în casa fiului său urîtulu idolă ală Saniului 
pe care Chinesii îlă adoră și-lă socotescă dreptă dum- 
nedeulă medicinei. Cândă voi ună diplomată să-i aducă 
portretulă suveranului său, primi următorulă răspunsă: 
«Eticheta chinesă oprește aducerea portreteloru suvera- 
niloră streini în palatulă împărătescă, ar fi nedemnă de 
împăratulă, să țină în palatulă său portretele vasali- 
loră săi.*

*

Bărbații renumițl. — Aureliu Scholl, glumețulă și 
înfocatulă foiletonistă parisiană, care scie și duelâ cu 
felă de felă de arme, ședea după obiceiulă său cu câțiva 
colegi d’ai săi la Tortoni și bea absintă, când deodată 
Ană necunoscută, pârlită de săre, dăr eleganLă îmbră
cată, veni la dînsulă și salutându-lă grațiosă îi dise în- 
tr’ună accentă străină: — ,Nu-i așa, domnulă meu, că 
d-ta ești Aureliu Scholl?*  — «Negreșită, și mi-ar cădâ 
tare greu să negă acesta. Der cu cine am onorea ? Ne- 
amă mai întâlnită ăre undeva?*  — ,0, nici odată. — 
«Prin urmare n’am avută nici fericirea se mă dueleză 
cu d-ta?« — «Nici vorbă, domnulă meu!c — «Decă 
nu, atunci de sigură ai vre-o carte de ale mele 
cu portretulă neînsemnatei mele persone?*  — «Nu 
amă cetită nici odată nici ună rândă scrisă de d-ta, 
trăiescă în Valparaiso și amă o fârfuriă pentru brânză cu 
portretulă și numele d-tale, și nu putemă fi mulțămită 
cu mine, ca să nu facă cunoscința acelui omă, ală cărui 
chipă în totă dîiua îlă vădă pe masă la mine.*  Ună ho- 
holă grosnică urmă esplicațiunei necunoscutului. Scholl 
se jură, că elă de aici înainte va mâncâ numai de pe 
farfurii cu chipulă său, și și-a propusă să-și comande 
mai multe duzine. Alte celebrități din Paris, cari avură 
onorea să cutreere lumea pe farfurii, suntă, afară de celă 
amintită, Grevy, Alphonse Karr, Gounod, Grevin, Lesseps, 
Rochefort și Naquet.

*
Ministrulă și practicantulu. — Contele Iuliu 

Szapâry, cu ocasiunea visitei sale din Seghedină, cerceta 
și magazinulă de tutună. La ușă sta ună servitoră de 
o statură marțială; nici că-i păsâ de visita ministrului și 
aceloră ce-lă însoțiau, căci, de, văduse elă domni și mai 
mari. — »Unde e șefulă?« întrebă ministrulă. —
»Nu e acasă,*  răspunse servitorulă cu nepăsare, — «Dar 
controlorălă?*  — «In călătoria.*  — «Atunci practican- 
tulă de sigură va fi acasă?*  întrebaministrulă perdându’și 
răbdarea. Servilorulă îșl răsuci mustața și răspunse: 
— ,Cu acela nu vei vorbi, domnule, căci, acuma e la 
prândă!«

*

Viitorulu băiloru dela Tușnadu. — In dilele tre
cute possesorii de băi dela Tușnadăau luată niște im
portante hotărîrl. E vorbă de zidirea băii. Puținii mem
bri, cari erau de față, hotărîră ca toți possesorii să se 
provoce, să subscrie ună împrumută de câte celă pu
țină 500 fl., și din 6°/0 a sumei ce se va adună 
să se zidâscă băile. Acestă propunere s’a primită și în 
aceeași ședință s’au și subscrisă 21,500 11., cu tote că 
cei mai bogați membri nu erau de față. S’a făcută de- 
clarațiunea, că de aci înainte în afacerile băiloră voră 
ave cuvântă numai aceia cari voră contribui la projec- 
tulă de împrumută, și anume după câte 500 fl. se va 
socoti câte ună votă. Celă mai frumosă plană pentru 

băi l’a făcută architectulă din Karlsbad Iosifă Slovak. 
S’a hotărîlă să se cumpere acestă plană cu 1000 fl. și 
să se provoce pe 14 Septemvre și întreprinzătorii din 
Brașovă Gaiser și Konhoffer, să-și aștârnă și ei planurile 
loră, și din ambele planuri să se combineze unulă corăs- 
pundătoră. S’a hotărîtă în fine, ca la esposițiunea plas
tică a țării din 1885 să fie representate și băile dir. Tus- 
nadă. Spre acestă scopă s’au votată 600 fl.

*
Necrologu. — Anunțămă cu durere mortea 

preotului gr. cat. ală diecesei Oradea mare și adminis- 
tratoră parochială în Ujlak, lonu Marin Marinescu, în 
etate de 26 de ani și în ală 2-lea ană ală preoției sale. 
Imormentarea s’a făcută în 24 Augustă a. c. în Ujlak 
lângă Beiușă.

Fie ’i țărîna ușoră !

"REUNIUNEA PENTRU AJUTORAREA VEDUVELORU
IN BRAȘOVU.

Lista III.
Din vândarea statuteloră au incursă:
D-le: Maria Săcărenă 20 cr., Maria Bărbuceană 

40 cr., Elena Th. Mantsu 10 cr., Maria Hovsepiană 20 cr., 
Anna Petrescu 1 fl., Maria Christu 20 cr., Elena 1. Mantsu 
20 cr., K. Dușoiu 30 cr., Maria Ciurcu 20 cr., Z. Dima 20 
cr., Sofra Senius 30 cp., Maria G. Bariță 30 cr., Victoria 
C. Iuga 30 cr., Sofia I. Dimitriu 10 cr., Polixeni Ilasie- 
vici 20 cr., Salomia Baboiană 10 cr., Cornelia Mărgi- 
neană 1 fl., Zinca Engiurliu 1 fl., Slănica Iarca 20 cr., 
Marina Russu 20 cr., Maria D. Furnică 30 cr., Elena 
II. PopovicI 1 fl., Mina V. Alexandrescu 1 fl., Carolina 
Nicolau 20 cr., Reveca Găitănară 10 cr., Maria Nastase 
20 cr., Elena N. Orgidană 30 cr., Elena Bidu 20 cr. Anna 
Brezană 20 cr., Roșa Pilția 30 cr., Maria G. Navrea 30 cr., 
Sultana Bidu 30 cr., Elena Bunloiă 1 fl., Elena Rusu 
20 cr., Maria Prișcu 40 cr., Filotea Glodariu 30 cr., 
Efrosina R. Panțu 10 cr., Anna D. Ogea 10 cr., Paras- 
chiva Oltenu 10 cr., Maria Belu 20 cr., Filotera Budiu 
30 cr., Dina I. Manole 50 cr., Emilia Aronă 20 cr., 
Teoni Ch. Navrea 20 cr., Maria D. Stinghe 10 cr., Elena 
Sfetea 20 cr., Elena Refta 10 cr., Elena Dancea 20 cr., 
Reveica Zernovenă 20 cr., Paraschiva I. Gămulea 20 cr/, 
Rebi S. Chichiumbană 20 cr., Paraschiva Caliană 50 cr., 
Flena Iliescu 20 cr., Iustina G. Stinghe 20 cr., Elena Stin
ghe 10 cr., Reveica Mitocă 20 cr., Elena Preșmerenă 10 cr., 
Anna Panțu 10 cr., Terezia Popă 40 cr., Maria Bacică 10 
cr., Maria Lupană 20 cr.

D-nele: Marina Bacică 20 cr., Marina Furnică 10 cr., 
Paraschiva 1. Negușiu 20 cr., Stanca Moroianu 20 cr., Pa
raschiva G. Cioflecă 20 cr., M. Mălaiu 50 cr., Reveica 
Muscă 10 cr., Reveica Neguță 20 cr., Maria C. Rîjno- 
veană 20 cr., Maria St. Stinghe 20 cr., Iudita Vătă- 
șană 10 cr., Paraschiva G. Dărdescu 10 cr., Maria Grindu 
20 cr. Reveica St. Găitană 10 cr., Maria Butnară 20 cr., 
Efrosina I. Popescu 10 cr. Frosina Căpățină 20 cr., Pa
raschiva Grădinară 10 cr., Reveica A. Pulpașă 20 cr., 
Maria E. Băncilă 20 cr., Carolina D. Constantină 10 cr., 
Paraschiva Ucenescu 10 cr., Paraschiva Peligradă 10 cr., 
Paraschiva Bureția 10 cr., Anna Colibană 20 cr., Pa
raschiva F. Pernea 30 cr., Paraschiva I. Ghighiniță 10 
cr., Elena N. Ghighiniță 10 cr., Elena Dimitriu 10 cr., 
Verginia I. Bombănă 20 cr., Maria B. Pitișă 10 cr., 
Maria Grama 20 cr. La cererea D-lui lustiniană Grama 
reînapoiațl.

D-nii: Ioană M. Burbea 2 fl. 10 cr., Michaelă 
Poppă 2 fl. 10 cr., Romană Ludovică 1 fl., Davidă Al- 
mășană 1 fl., N. N. 2 fl., Ioană Lupană 1 fl., C. Poppazu 
1 fl„ N. N. 1 fl., B. L. PopovicI 50 cr., D. Cioflecă 40 
cr., R. Radovici 50 cr., Ștefană Carapenu 30 cr.

SSibliogrufiA.
„Foia biserioescă" diri Blajă Nr. 16 (25 AugusLă) 

are următorulă cuprinsă: Aniversarea de 700 de ani a 
venirei Sasiloră în Transilvania. — Lifurgicae res. Pre- 
sentarea poețiloră în publică. — Purgatoriulă dedusă din 
divisiunea păcatetoră. — Darvinismulă înaintea tribuna
lului minței sănătose și a naturei. — JJnă opă nou din 
anticitatea creștină. — Escrierl de concursă.

*
„Gazeta Sâtenului" din Rîmniculă sărată, Nr. 41 

(20 Augustă) are sumarulă: InsciințărI. — Mica cores
pondență. — Cine e Română?: Opinca rulă. — 
Oglinda unei țări: I. S t e f. Furtună. — Văruitulă grâ
ului: C. C. Datculescu. — Igiena, Căldura și frigulă: 
Dr. 0. Bl ași nu. — Câte ceva asupra mijlăceloră celoră 
mai nimerite pentru a îmbunătăți caii din țeră, (urmare), 
despre caii englesl: D. Mincu. — Balta-albă: Sătu- 
cenulă. — Corespondință din Dobrogea: Zafir N. 
Filotti. — Din localitate: Sătucenulă. — țliare și 
reviste. — Premiurile cu prețulă redusă abonațiloră nuoi 
și vechi ai «Gazetei Sătânului. — Anunciurl. —

*
„Carta comitatului Selagiu," în care numele de 

locuri suntă scrise și în limba română, se pote 
procură cu câte 2 fl. esemplarulă la Samuilă Borbely, pro- 
fesoră la preparandia statului în Zelău (Zilali).

Carta va apără celă multă până în 10 Octomvre.
Totă dela S. Borbely se păte procură și geografia 

comit. Sălagiu cu 25 cr. — Ambele lucrări sunlă scrise 
în limba maghiară. i

Editoră: lacolnî iMureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Rentă de aură ungară6°/0 122. —
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.55
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 88.30 
Imprumutulă căiloru ferate 

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

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.90

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 101.75

Bonuri rurale ungare . . 101.— 
Bonuri cu cl. de sor^re 100.75 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfi...............................101.50

Curaulu Ia bursa de Vlena
Ș din 3 Septemvre st. n. 1884.

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

vină ung.............................98.70
Imprumutulă cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 115.90 
Renta de hărtiă austriacă 80.65 
Renta de arg. austr. . . 81.40
Renta de aurii austr. . . 104.— 
Losurile din 1860 . . . 134.50
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  852.—
Act. băncel de credită ung. 295.25 
Act. băncel de credită austr. 296.10 
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesc!................ 5.74
Napoleon-d’orI.................. 9.65‘/n
.. ......... ' 59.50

Cota oficială dela 21

Renta română (5%). 
Renta rom. amort. (5°/0)

» convert. (6°/0) 
împr. oraș. Buc. (20 1.) 
Credit

>

>

»

Banca pațională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. .

< » » Națională
I Aură...............................

fonc.
5?
»

rural (7°/0)
„ (5°/o)

urban (7°/0)
» (6’/o)
» (5°/o)

Augustă st. v. 1884.

Cump. 933/,
, 95s/s
« 97*/,

Tipografia Alexi Brașovă.

>

>
»

vend. 94

98
>
>

»

»

Bonuri cu cl. de sortarel01.50 Mărci 100 împ. germ. . . u.j.uu .
Bonuri rurale transilvane 100 25 1 Londra 10 Livres sterlinge 121.5q | Bancnote austriace contra aură

»
»

■»

>
>
>
»
>

103
92

102
98
881/*

1400
367
243
650
2.09

Cursulu pieței Brașovă
din 4 Septemvre st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.07 Vând. 9.11
Argint românesc .... . . « 9.05 > 9.10
Napoleon-d’orI................. . . « 9.62 » 9.64
Lire turcesel..................... . . » 10.86 > 10.90
Imperiali......................... . . » 9.86 > 9.88
Galbeni..................... . . » 5.64 > 5.67
Scrisurile fonc. «Albina» . . . » 100.50 > 101.50
Discontulă » . . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potd cump6ra în tutunge- 
ria lui Gross (în casa prcfecturei.)

ABONAMENTE LA „GAZETA TRANSILVANIEI." 

se potîi face de la 1 și 15 a fle-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe anu 7 . 12 fl. v. a.
11

|2 » • « 6 77

11 Q« a • Cz 17

Se acordă abonamente și lunare cu . . 1 y> 17

Pentru România si străinătate pe anii . 36 franci
11

|2 » . 18 11

11 . 9 11

Celu mai usoru mijlocu de abonare este prin man-

datu postaltt Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămtî pe domnii abonați se binevoiescă a ne da

lămuritu adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici

cea mai mică întârdiere* Administrațiunea.

Isiscimtare.
5

Subscrisulu aduce la cunoscința onoratului publicu, căbuuBcriBUiu tmuue ia uuiiUBUiu^a uuuiaiuiui puiuții, va w după pensionarea sa ca jude la tribunalulu regescu, a începută 
a practică advocatura și că a deschisă cancelaria sa în centrulă

XXI

2—3

orașului, strada Franciscaniloru Nr. 639.
Brașovu în 31 Augustă 1884.

Soacliîmu Pânczel.

«K

$

«K

*

PUBLICARE.
Subscrisulă ’mi iau libertate a aduce la cunoscința ono

ratului publică, cumcă din 29 Augustă a. c. st. n. voi ținea 
o trăsură pentru pasageri

(Ml N I B € S.
Acestă omnibus (trăsură pentru pasageri) va circulă între 

Satulungă și Brașovă prin comunele Cernată, Turcheșî, Bacîfalău 
și Dârste pe lângă prețurile mai josă aretate în modulă următoră :

1. Joia, Vinerea și Dumineca va plecă spre Brașovă 
de 2 ore dela biserica nouă din Satulungă, diininăța la 6 6re 
și înainte de prânză la 117a 6re. Totă în aceste <Ș.ile va plecă 
din Brașovă spre Satulungă dela Hotelulă „Cor6na“ diminăța 
la 8 6re și după prânză la 4 6re.

2. Lunea, Marțea, Mercur ea și Sâmbăta va circulă nu
mai odată între Satulungă și Brașovă. In aceste dile va plecă din 
Satulungă diminăța la 6 6re, 6r din Brașovă după prânză la 4 6re.

Crețurile d.e personă:
SatuluDgti, Cernatu, și TurcheșQ, până la Brașovă . .
Baclfalu 
Derste

30 cr.
25 «
20 >

Ștefan Kfipe.

2-3

1.
2.
3.

S atu Lungă, 1884. Augustă.

Din 
Din 
Din

Publicare.

&*
i

&
It

J

Tde țeră celu mai aprope în comuna 

Banatw-Lipova se va ține în 14 Septemvre 

a- c. st. n.; er ter^ulu de vite se va începe cu 
doue (țile mai înainte.

B.-LIP0YA în 26 Augustu 1884.

Antistia (primâria) comunală.

26-25 învitare de abonamente la cele mai eftine diare române.
„Amicalii Familiei44 diară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiuni. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a (ji a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 cole; — și publică: novele, poesii, romanuri, aventuri picante, impresiunl de căietoriă, studii sociali; — articlii scientificl mai alesă din sferâ economiei și a higienei 
de casă. — «Scirî din lumea mare*  cu preferință acelea, cari intereseză mai de aprope societatea românescă, — „principiă din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
numără este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre 1/2 ană 2 11., pre 1li de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de. bancă ori în timbre poștali.

„Preotulft romanii.44 piară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a di fc. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de l1/^—2V2 câle 
și publică: .articlii din sfera tuturora sciințe'oră teologice*  — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre domineci, ser- 
bători și diferite ocasiunl, mai alesă pentru ocasiuni funebrali, precum și «schițe de predici,» și ori-ce amenunte aplicabili în predici, «catechese» și alte «învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiunl literare, scirî — din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 11., pre 1/2 2 fl., pre 1/i I fl. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Komâuu.4S Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—P/s colă— și publică: «no
vele poporale, ’istoriore, fabule, poesii, anecdote, proverbii*  și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economiă, 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 11. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibili în timbre poștali.

Tote aceste trei diare deodată abonate costau pre anulă întregă 8 fl. v. a., pentru România 20 franci — lei.
—Esemplare complete dela începutulă anului mai sunt câteva. ■ —

Aceia, cari voră abona tote trei diarele ubstre, ori barem doue din ele, voru primi îndată gratis patru portrete forte frumdse.

3Sr-u.in.eri de proloă se trimitiA gratis ori ctxi.
A se adresă la: Cancelaria „SfEGEUTriU44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de vendare următorele opuri de minune eftiue:

Ainoră și dincolo de mormentă. Novelă de Ponson du Terail, trad. de 
N. F. Negruțiu. Prețulă 30 cr. — Biblioteca Săteanului Română. Cartea I., 
II., III., IV., cuprindă materii forte interesante și amusante. Prețulă la tote 
patru 1 fi. — câte una deosebi 30 cr. — Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr. — Colectă de Re- 
cepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă pentru economi, industriași 
și comercianți. Prețulă 50 cr. — Apologia- DiscusiunI filologice și istorice 
maghiare privitore la Români, învederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. 
— Partea I. Paulă Hunfalvy despre Cronica lui Georg Gabr. Șincai. Prețulă 
30 cr. — Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere învederită și apre- 
țiată de Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. și II. Prețulă fie-căreia e 40 cr. — 
Ambele împreună 70 cr. — Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine cuprinde 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă redusă (dela

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

—222222: Tote acestea 20 opuri deodată procurate se dan cu prețulă bagatelă de 3 fl. 60 cr. 2=


