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Brașovii în 1 (13) SeptembreS
AcJ.1 mie, mâne ție!
In cele din urmă trebue sS v6dă și jupânii 

dela „Ellenzâk,44 că râta lumei nu se opresce de 
dragulu nimărui și că nu e bine ca celu ce se 
sâmte deasupra să-șl bată jocu de celtl ce se află 
dedesuptă, căci o singură întorsătură și 6tă-lu 
și pe elu rostogolii în josă.

Cine strigă mai cumplită în contra Româ- 
niloru, cine-i descriâ ca pe nisce coujurați 
periculoși, cari sapă grdpa statului, cine ațîțâ mai 
tare junimea din Clușiu în contra ndstră, dâcă 
nu „Ellenzâk44 cu tâtă câta aderențiloru lui?

Și acum? •— A fostu de ajunsu o singură 
întorsătură de vorbă a d-Iui Tisza, spre a face 
pe eroii dela f6ia Clușiană, să se dea josu de pe 
calulu de bătaia și să încâpă lupta în contra 
reacțiunei alături cu noi: „conjurații,11 „agi
tatori i“ etc.

Eră cu neputință ca declarațiunile d-lui 
Tisza, făcute înaintea alegătoriloru săi, să nu facă 
sânge reu și să nu deștepte îngrijiri și în opo- 
sițiunea maghiară. Ce e drepții, măsurile excep
ționale ce le cere d-lu Tisza sunt îndreptate în 
fondu contra naționalitățiloru nemaghiare, dâr 
acâsta nu esclude possibilitatea de a fi scăr- 
mănați și oposiționalii unguri, cari mai alesu în 
timpulu din urmă au devenită forte incomozi 
d-lui Tisza.

Ori și cum, suspendarea libertății presei lo- 
vesce, fie câtă de puțină, și în diarele oposițio- 
nale, și nici polonulă Pulszky cu totă dialectica 
lui nu va pută convinge pe Unguri că cuțitulă, 
pe care d-lu Tisza l’a făcută să sclipescă la 
Oradea-mare, nu se pâte întârce și contra loră.

Va să 4‘că e în jocu 9’ pielea celoră dela 
„Ellenzâk,44 de aceea să nu ne mirăm u că spună 
și ei odată adevărulă curată.

ț)iarele d-lui Tisza. strigă în gura mare că 
„anarchia domnesce în țâră, anarchia de rassă, 
națională, confesională și socială41 și că de aceea 
stăpânulă loră trebue să facă rânduială. Elă în
suși a spusă acâsta la Oradea.

„Cine ar fi crezută și cine ar fi visată — 
replica „Ellenzâk44 — că vomă ajunge vreodată 
sub ună guvernă „constituțională și tare“ până 
la atâtă, ca să se suspendeze libertatea pressei, 
a întrunirilor^, a adunăriloră și libertatea cuvân
tului!... „Așa a hotărîtă însă Tisza Kalman și 
așa se va întâmplă. Elă va face finită anarchiei.44

„O tartufferiă ca acâsta și ună cinismă mai 
grosolană decâtă celă ce îlă desfășură ministrulă- 
președinte și foile lui plătite, nu s’a pomenită. 
Cu cea mai ârbă cutezare scornescă că este a- 
narchiă, numai ca să p6tă despoiâ națiunea de 
libertatea pressei și a cuvântului/4

„JEi vorbescu, adauge. „Ellenzâk,44 de anarchiă 
națională, de rassă, socială și confesională, pe când 
de 17 ani încoce pote niciodată n’a fostă în acdstă 
privință atâta liniște în Ungaria ca tocmai acuma. 
Incai dâcă s’ar provocă la agitațiunile lui Mile- 
tici, la afacerile dela Thurocz-St.-Marton și la 
Zilele ce au premersă și au urmată procesului 
dela Tisza-Eszlar; dâcă acestă bravă, patriotică 
și energică guvernă ar fi venită pe timpulă acela 
cu măsurile lui reacțiunare: atunci acelea ar fi 
fostă celă puțină la aparință legitimate.

„Dâr acum!44
„Sfinte Dumnezeule, acum a vorbi de anar- 

chiă: pentru acâsta cineva trebue să aibă în 
adevără o nerușinare făr’ de margini. Dâr sciți 

D-v6rtră ce este anarchiă? Sciți cum au stată 
lucrurile d. e. în Anglia, când veni rândulu la 
suspendarea pe ună timpă a libertățiloră 
publice?44

„Dâcă sciți, nu vă e rușine de a vă acoperi 
cu iesuitismulu unoră astfelă de frase, de a 
povesti de anarchiă și de a vă aruncă sub pre- 
testulă acesta, strigândă că țâra e în primejdia, 
în brațele celei mai grozave reacțiunl?44

„Ellenzek44 găsesce acum d’odată, că cea 
mai perfectă liniște domnesce de 17 ani în sta- 
tulă ungară. Va să clică sunt scornituri neruși
nate tâte câte s’au scrisă și se scriu mereu în 
acâstă fâiă contra Româniloru, că ar fi turbură
tori, că ar voi să restârne statulă, ș. c. 1. Nici 
măcară ună cuvânțelă din aceste învinuiri rău- 
tăciâse nu este adevărată. ,,Elenzâk“ mărturi- 
sesce acum indirectă propriele lui păcate. Elă 
n’a putută află nici ună singură faptă, care la 
aparență măcară să pâtă justifică acusările în
veninate, ce le-a îndreptată în contra nâstră.

Au fostă dâr o tartufferiă, ună cinismă gro
solană și demonstrațiunile anti-românesci din Clușiu, 
în fruntea cărora au stată cei dela „Elenzâk.44

Când aceștia strigau câtă îi luă gura în 
contra nâstră, nu se gândâu ei că facă numai tre
burile d-lui Tisza, care căută prilegiulă de a Zice, 
că anarchia domnesce în țâră, ca se pâtă veni 
reacțiunea ;' nu se gândâ că d-lă Tisza jucă o 
comediă mai mare decâtă ei.

Tartufferiă la unii, tartufferiă la alții. Râta 
lumei se învârtesce mereu înainte.

AZi mie, mâne ție!
-------O-------

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

Berlin, 13 Septemvre, — Duminecă îm- 
păratulu Wilhelm plâcă la întrevederea din Var
șovia. Ora plecării încă nu e hotărîtă. La 
Berlină se va întârce câtă mai curândă. La 18 
Septemvre se va duce la manevrele dela Rhin.

Skiernîewice, 13 Septemvre. — Pregă
tirile pentru întrevederea împârațiloră s’au ter
minată. împărații Austriei și Germaniei voră 
sosi Luni, âr Mercur! se voră întârce.

J5feapole, 13 Septemvre. — De alaltaerl 
la 4 âre pănă erl la 4 âre au fostă aci 848 
bolnavi și 389 morți de coleră. Regele a vizitată 
erl spitalele. Plecarea sa e nehotărîtă.

CRONICA piLEI.
Maiestatea Sa plâcă mâne la 9 ore sera la Scier- 

nevice, ca se se înlelnâscă cu țarulă Rusiei. Va fi în
soțită de o mică suită și de minislrulă de esterne Kal- 
noky. Astă sâră ministrulă președinte Tisza va plecă la 
Viena spre a raportă Maiestății Sale în diferite cestiunl.

Sâ nu se crâdă însă, că fără soirea d-lui Tisza, M. 
Sa n’ar fi putută face ună pasă peste graniță.

*
La întrevederea împârațiloră voră luă parte, — afară 

de cei mai mu’țl miniștri ruși — și diplomațî ruși, îm
prejurare, ce ilustrâză mai bine însemnătatea mare po
litică a acestui evenimenlă. După o împărtășire primită 
din Petersburgu, va fi față și ambasadorulă rusă dela 
curtea din Viena, principele Lobanow-Rostowsky, 
care va merge la Varșovia, sâ stea acolo câtă va țină 
întrevederea. Totu astfelă va merge atașatulă militară 
dela ambasada din Viena, Kaulbars. Caracteristică 
este însă, cjice »N. F. Presse«, felulă, în care oficiosulă 
»Norddeutsche A11 g. Zeitung< ia pentru ântâia oră 
notiță despre evenimenLulă. ce se prepară de câteva săp
tămâni. Anănțândă călătoria părechei princiare, adauge 
că una din principalele părți ale programului întrevederei 

suntă unele cestiunl militare, și mai Zice, că presența 
d-iui de Giers arată, că se va vorbi și de cestiunl po
litice. Altceva oficiosulă diară germană nu mai spune.

*

»Pester Lloyd« compară cam în ironiă călătoria 
țarului în Varșovia cu călătoria regelui Humbert în Nea- 
pole, și Zice că de și agitațiunile antimonarchice în 
italia suntă mai întinse, totuși regele Humbert n’are nici 
o târnă și caută a-și câștigă popularitatea prin fapte ade
vărată părintescl, visitândă locurile cele mai infectate de 
coleră. Din contră și țarulă e îndrăsneță, vrea să Zică 
oficiosulă pestană, de ore ce a invitată în Varșovia o 
mulțime de principi străini, deși viâța sa e pusă totă 
deuna în periculă. Elă încă caută a-șl câștigă popula
ritate, dâr încunjurată de baionete.

Pare-ni-se că cei din Pesta nu se prâ bucură de 
întrevederea monarchiloră.

*
»Times,« vorbindă despre întrevederea monarchi

loră în Varșovia, dice că scopulă ei este o înțelegere 
comună în privința măsuriloră ce au să se ia în contra 
anarchiștiloră, nihilistiloră, cu ună cuvântă în contra 
partidei revoluționare. »Timesc își esprimă temerea, *că 
o astfelă de înțelegere va causâ multe neajunsuri celoră 
nevinovațl, pe când pe revoluționarii internaționali mai multă 
îi va ațîțâ. țtiarulă englesă Z'ce> că domnitorii despoțl 
nu procură nici o siguranță reală, din contră crează re
voluționari.

*
»Temps‘ asigură că guvernulă francesă va face 

să se respecte tractatulă din Tiencină, distrugândă for- 
tificațiunile chineze și ocupândă pe țeritoriulă chinesă 
diferite locuri ca garanțiă. Admirarulă Courbet a pri
mită instrucțiuni, să lase chinesiloră timpă de gândită 
dâr să ocupe insula Formosa, pe care o va inapoiâ când 
se va încheiâ pace.

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

CORESPONDINȚA PARTICULARA A GAZ. TRANS.
Sinaia, 12 Sept. (31 Aug.) 1884.

Domnule Redactorul
Erl 30 Augustă st. v. a avută locă aici în Sinaia 

serbarea cea mai frumâsă și mai scumpă Româniloră, 
aceea în care juna oștire a României libere, după două 
secule de amorțire, a dovedită lumii întregi că n’a per- 
dută nimieă din vitejia strămoșâscă, și în care și-a pri
mită botezulă de sânge dinaintea Plevnei, luândă fcrtă- 
râța Grivița. Ce Z> mărâță, ce frumâsă amintire.

Intr’acea Z* se serbâză în tote bisericele din țâră 
ună serviciu divină pentru repausarea sufleteloră aceloră 
ce și-au jertfită viâța pentru patriă și au picată pe câm- 
pulă de onâre. In Sinaia însă se serbâză cu mai multă 
pompă, pentru că aci asistă la pomenirea vitejiloră săi 
resboimcî și ilustrulă loră căpitană, Maiestatea Sa Carolă I 
Regele României.

Preparative se făcuseră mai din vreme cu multă ac
tivitate la bara celei în care suntă cuartiruițl soldații ce 
țină garnisona aici, și care facă parte din batalionulă II. 
de vânători comandată de d-lă Maioră Ionescu. Grațiă 
ăstui activă și energică comandantă și zelului depusă de 
tâte gradele și soldații ăstui batalionă, păreții de scân
duri ai baraceloră au dispărută sub straturi de mușchi, 
bureți, coceni de bradă și alte garnituri naturale de munte, 
cari prin arangiamenlulu loră representau feliurite flori 
și figuri simbolice, din cele mai artistice și mai cu gustă.

De cu sâră sosiră cu trenulă accelerată mai multe 
persâne distinse, intre cari d-lă generală de divisiă A. 
Cernată, comandantulă Corpului ală II de armată, colonelă 
A. Candiano Popescu, d-lu M. Mitilineu, T. Văcărescu și 
G. Ghica, miniștrii ai țârei la Belgradă, Bruxela și Atena, 
precum și alte persâne importante.

A doua di, adecă în diua serbării, avu locă în
biserica cea mare a mănăstirei Sinaia, ună serviciu
religioșii de pomenire, oficiată de Sf. Sa părintele
Archimandrită Ghermano, starețulă Mănăstirei, asistată 
de ună impunătoră cleră, de față fundă Majestățile 
loră Regele și Regina însoțiți de curtea loră, D-lă D. 
Ghica Eforulă Spitaleloră civile, de care depinde astă 
mănăstire, personele mai susă citate, doi oficerl superi



ori prusienl în mare ținută, elita societății care petrece 
timpulă verei aci și unii publică fârte numeroșii.

După serviciulu divină, Majestățile Loră trecură pe 
dinaintea frontului batalionului II de vânători, care-lă 
aclamară cu mare entusiasmă, și apoi asistară la o de
filare din cele mai perfecte, încâtă dobândi aplausele 
oficeriloră Prusienl, despre a căroră competință în ale 
râsboiulă, nu mai e nimică de Z*s^-

La ora 121/a după ameiji, avu locă într’ună corlă 
d’o eleganță nespusă, situată în mijloculă baraceloră mi
litare, susă pe platoulă muntelui Furnica ună banchetă 
splendidă, la care asistară Maiestățile Loră și alțî invi
tați în numără de peste 50 de persâne. După primulă 
serviciu se ridicară mai multe toaste, âr după masă să în
tinseră mai multe hori și danțurl naționale, la cari luă 
parte și Maiestatea Sa Regina cu cunoscuta Sa amabi
litate. Pe la patru ore după amedi, o mulțime de copii 
de ambe secse din tote stările sociale veniră să sărute 
mâna Reginei, și Maiestatea Sa le adresă la fie-care 
câte ună cuvântă binevoitoră; apoi se retrase în Cas- 
telulă Peleșă, reședința de vâră a Maiestățiloră Loră.

La 8 6re sera avu locă o retragere cu facle în su- 
netulă musicei militare, de ună efectă de cele mai sur- 
prinZâtâre. Peste 500 de ostași purtândă facle, lam- 
piâne venețiane și focuri bengale de diferite culori, mer- 
seră urmați de tâtă populațiunea Sinaei la Castelă să 
salute pe Maiestățile Loră. Mulțimea și varietatea lumi- 
niloră, culorile azurii și aurii ale focului bengală, ples
niturile racheteloră, ce se aprindâu din înălțimea Fur- 
nicei și cari șerpuiau printre bravii seculari ca nisce 
bălaurî întraripați, radele de lumină fosforescentă a jocuri- 
loră de apă din fața Castelului și puterniculă ecou ală mun- 
țiloră care repetau de nenumărate ori ăstă sgomotă asur- 
ditoră ală racheteloră și urăriloră nesfirșite, dedău acestei 
serbări ună aspectă fantastică, care multă timpă va ră
mânea întipărită în memoria celoră ce au asistată adi 
la serbarea dela Sinaia. Primiți etc. N. D. Poposea.

DISCURSULU MINISTRULUI-PREȘEDINTE TISZA.
Aducemii acji în întregii cuprinsul!! său cu

vântarea, ce-a rostit-o ministrulă-președinte Tisza 
înaintea alegătorilor!! săi la Oradea-Mare. Păr
țile esențiale le vomă traduce din vorbă în vorbă:

Tisza arată mai întâiă ce l’a făcută, să nu visiteze 
pe alegătorii săi, înainte de alegere, pice că judecata, 
de merită încredere ună omă, »care a lucrată ațâți ani 
în viăța publică și a luată mai multă de nouă ani o 
posițiune așa de espusă,’ se pâte face mai obiectivă 
când elă nu ține cuvântări de recomandare chiar înaintea 
pronunțării verdictului; n’a voită să (|ică unii «că vine 
șă corteșâscă pentru guvernă și partidă și să țină cui ân- 
tărî de corteșă....* «M’am lăsată de acâstă’intențiune, 
căci, încrecjendu-mă cu privire la persOna mea alegâto- 
riloră cetății aceștia și cu privire la partida alegătoriloră 
țârei întregi i-amă lăsată se pronunțe sentința după bună 
voia loră.<

Elă declară, că, câtă vreme e cu putință după so- 
cotâla omenâscă, va lucră pentru manținerea păcii, pen
tru ca astfelă să întrebuințeze timpulă pentru desvoltarea 
și ridicarea instituțiuniloră țării spre binele spirituală și 
materială ală națiunii; și mari crime patriotice voră co
mite aceia, cari ară împedecâ acâstă lucrare.

»înainte de tote să nu scăpămă din vedere că e- 
chilibrulă în financele țării trebue restabilită; dâr și ni- 
suința spre acestă scopă are marginile sale; o margine 
este, spre a se ajunge mai iute acestă scopă, că ar tre
bui să se impună locuitoriloră dări peste măsură de 
grele; a doua margine constă în economiă. In privința 
economiei putemă merge așa de departe, încâtă să re- 
nunțămă la multe lucruri bune, recunoscute ca folositâre; 
dâr nu putemă merge aș? departe, încâtă să se tăgădu
iască spiritulă, care pretinde necondiționată desvoltarea 
spirituală și materială a țării. E adevărată că prin in
troducerea de dări prâ de totă grele și prin economiă, 
echilibrulă în financele unui stată se pâte restabili; acesta 
însă n’ar pută durâ, căci echilibrulă în finance numai 
atunci se pote restabili durabilă, când bunăstarea mate
rială a națiunei va face posibilă, ca locuitorii să supârte 
mai ușoră dările mai mari necesare. (Aplause vii).«

Tisza găsesce de lipsă «zelâsă activitate și pro
gresă în tote ramurile vieței de stată,» esprimă convin
gerea că la astă activitate trebue să fie conduși de «di
recția liberală moderată,» căci nu trebue să uitămă, că 
ea a făcută o națiune din popârele Ungariei și că acâsta 
contopire a păstrată esîstența Ungariei. (Vii aplause). 
«Direcțiunea liberală* — după părerea mea— «nici ună 
Ungură nu o p6te părăsi.» (Vii aprobări, aplause).

«După cum, după convingerea mea, suntemă datori, 
cinstiți alegători, să lucrămă în tote direcțiunile pentru 
desvoltarea instituțiuniloră, ce-amă amintită, și pentru 
ridicarea bunei stări materiale și spirituale, așa este de 
lipsă, se folosimă acestă vreme, și pentru înlăturarea și 
sterpirea releloră, cari se ivescă chiar în țâră pe tere- 
nnlă trebiloră năstre interne *

«Este superfluă a mai pomeni, că și astăzi mai 
esistă în Ungaria — ca și înainte — o agitațiune 
pentru turburarea bunei înțelegeri dintre 
feluritele rasse ce trăescă în acestă patriă- 
Acâstă agitațiune atacă în cuvântări și uneori pe calea 
presei temeliile, ba chiar și esistența statului ungară; 
uneori agitațiunea nu este așa de îndrăsneță, ci caută 
pe căi ascunse, sâ’și ajungă scopulă său prin ațîțarea 
urei de rassă.

«Cu acâstă agitațiune s’au unită în vremile mai 
nouă, după cum scimă cu toții, altă agitaținne: ațîțarea 

împotriva confesiuniloră aflălâre în acâstă patria 
și mai cu sâmă împotriva uneia din ele, împotriva con- 
cetățeniloră noștri israelițl și a treia, agitațiunea im
portată din străinătate, care are de scopă turbu
rarea înțelegerei între diferitele clase ale 
societății, ba mai are de scopă, să se nască dușmă- 
nirea între ele și prin acâsta să se sgudue temelia sta
tului însuși și a societății. (Așa este).

«După convingerea mea statulă ungară este destul 
de puternică, spre a înăbuși aceste agitațiuni acolo, unde 
urmările loră se arată deja în fapte, dar de o parte nu 
pot.ă tăgădui — ar fi o contrazicere cu sentimentulă 
meu de dreptate — că aceia, cari n’au lucrată din 
propriulă loră îndemnă, ci au fostă ședuși după cum s’a 
întâmplată acâsta și pănâ acum în mică măsură, au 
trebuită să o plătâscă parte cu viâța, parte cu 
libertatea loră, în vreme ce aceia, cari au fostă 
pricina acestei întâmplări, îșl continuă nepedepsiți lu
crarea loră (Strigări vii: „Așa este“), afară de aceea 
nu se pote lăsă neobservată, că, dâca se voră continuă 
nepedepsite astfeliu de agitări, că decă acâstă otravă 
se pâte împrăștia fără pedâpsă, însfîrșită se va molipsi 
și morala claseloră de cetățeni mai puțină cultivate și 
mai puțină înțelegătâre de astfeliu de cestiuni, de unde 
pote să se nască apoi seriâse primejdii pentru statulă 
ungară. (Așa este!)

«Onorați alegători! Sfătuindu-mă cu istoria, gă- 
sescă, că în multe stat'e libere libertatea și de forte multe 
ori chiar și statulă a fostă amenințată, și libertatea ade
seori sdrobită prin eceea, că persânele cari guvernau cu 
o constituțiune liberală, nu au voită să ia măsuri 
mai aspre niclatunci., cândvedâudejacă unii 
abusândă de libertate, lucrau pentru înmor
mântarea ei în să-și și pentru nimicirea sta
tului. Dar istoria ml-arată și altceva și voiescă să lu- 
mineză și a doua parte a tabloului. S’a întâmplată, că 
persâne, căroră s’a incredulă guvernarea acestui stată 
liberă și cari numai forte cu anevoe s’au putută împrieteni 
cu instituțiunile libertății au folosită mișcări, cum sunt cele 
de față, pentru a pune în lanțuri libertatea.»

«Credă, stimați alegători, că noi nu putemă cădâ 
în greșelele amintite nici îngădui, ca cineva se tacă în
cercări cu dânsele în Ungaria. (Aprobări). Credă, că dâcă 
se ivescă în adevâră ârecari agitațiuni primejdiâse și dâcă 
obicinuitele mijlâce nu mai ajungă libereloră state, se pa- 
raliseze și se înfrâneze acele agitări, numai așa s’ar pută 
procede — fără a periclitâ libertatea, — că libera es- 
primare apăreriloră sâ selase neatinsă chiar 
în rătăcirile și abaterile loră și și în altă 
privire să se dea guvernului pe timpă scurtă 
putere strict ă țărmurită, sâ curețe relele esis- 
tente. (Aplause prelungite).

«In acestă chipă se potă înlătură primejdiile, domnii 
mei, fără să se pericliteze însă-șl libertatea. De nu ne 
vomă sili să le înlăturămă, atunci ele potă deveni prin 
acâsta mai mari, încâtă în sfirșită se pote turbură or
dinea, fără de care statele constituționale nu potă esistă 
și astfelă pote atrage în tabăra dușmaniloră libertății 
chiar și pe pretinii libertății, deși numai pentru câtva 
timpă, după cum dovedescu nenumărate cașuri. (Vii 
aplause.) Eu sum deplină încredințată, că este 
necesară, să se dea guvernului o astfelă de 
putere bine definită și pe ună timpă anumită 
și de mai înainte declară, că eu sum aplecată a votâ o 
astfelă de putere fiecărui guvernă, care ar veni’ în lo- 
culă meu și de care aș fi convinsă, că și-ar esercitâ pu
terea acâsta precum și orice putere esclusivă numai în 
interesulă statului ungară. (Aplause furtunâse).

»N’așă voi să fiu neînțelesă, său mai bine greșită 
interpretată, când accentueză astfelă interesele statului 
ungară; nu mi-ar plăcea, să tragă cineva din cele Z>se 
conclusiunea, că eu socotescă pe locuitorii nemaghiari ai 
Ungariei în generală și în marea loră maioritate de pa- 
trioți răi. Facă acâsta totă așa de puțină, pecâtă de 
puțină dorescă maghiarisarea prin forță a raseloră, ce 
locuescă în Ungaria, sâu înstrăinarea loră de propria 
loră naționalitate. întâia împrejurare nu o potă crede, 
căci noi toți amă putută vedâ, că în acâstă patriă nu 
se află nici o naționalitate, care în partea ei cea mai 
mare, ținândă la propria sa naționalitate, să nu 
țină cu credință și la statulă ungară. (Așa este!). 
Dar chiar de aceea trebue să stăruimă în acestă posi- 
tiune și să nu îngădui mă să se infecteze patrioticele na
ționalități prin răutatea unora. Câtă privesce maghia
risarea forțată hotărîtă trebue să protesteză eu însu’ml, 
cuci ar Ii în contrazicere cu trecutulă liberei Ungarie, 
când s’ar procede cu puterea în contra cetățeniloră ne
maghiari, ce locuescă aici. (Așa este).

,Do reșcă și credă, celă puțină sunt convinsă, 
că fiecare fiu ală ecestei patrie fără de res- 
trîngerea libertății sale, pâte să rămână 
credinciosă rassei sale și săcultive și sâ des- 
vâlte cultura în sânulă naționalității sale. 
Nu pretindă mai multă; dar acesta, credă, că se pâte 
pretinde dela fie-care fiu ală acestei patrii — și cea mai 
mare parte o face de bună voie — să vâZă, că se pote 
consacră ca ori care altă cetățână, fără nici o restrân
gere libertății, ce o are dela statulă ungară — și că 
nimica nu pote promova cu așa succesă libera desvol- 
tare a naționalității sale, decâtu dâcă elă contribue din 
tâte puterile la susținerea statului ungară.« (Aplause și 
strigăte de aprobare sgomotâse și lungi) (Va urma.)

REVISTA DIARELORU MAGHIARE.
Foile maghiare fără deosebire se ocupă de discur- 

sulă ce l’a pronunțată ministrulă-președinte Tisza la Oradea 
mare.

«Nemzet» Zice, că este o norocire, că în împre
jurările actuale se află în fruntea guvernului ungurescă 
ună omă ca Tisza, care iubesce așa de multă libertatea, 
în câtă se mulțămesce cu așadepuțină. (Puțină 

lucru este suspendarea libertății pressei și introducerea 
micei stări de asediu? Red. ,G. Trans.<)

In «Pești Hirlap» Polonulă Pulszky îșl esprimă 
bucuria, că d-lă Tisza se declară de aderentă ală prin- 
cipieloră liberale. (Ce fericire!) Mai grea este posițiunea 
față cu anunțatele măsuri în contra pressei. AdevâraLă 
că juriulă în Ungaria n’a corespunsă aștepțăriloră ce s’au 
pusă întrânsulă; elă a apărată mai multă decâtă a pe
depsită escesele de pressă. In principiu nu se va opune 
nimeni (!) unei asemeni suspensiunl provisorice a juriului. 
La detailurl trebue să se observe cea mai mare precau- 
țiune, de aici depinde totulă.

Allfelă vorbesce , Pești Napi o.» Elă vede în dis- 
cursulă d-lui Tisza numai estractulă aceloră promisiuui, 
ce le-a făcută d-lă Tisza la întrevederea dela Ischl. Ur
mărirea pressei nu se mai pâte aZî justifică cu antise- 
mitismulă, căci la dincontră trebuia să se încâpă cu 
multă mai înainte și anarchiștl nu esistă în Ungaria. Dis- 
cursulă d-lui Tisza e cu totulă reacțiun ară și nici 
odată n’ar fi cutezată ună ministru conservativă a păși 
în publică c’ună asemenea discursă. Acum se va vedâ 
cine va apără în Ungaria principiele dela 1848 în contra 
d-lui Tisza și a partidei sale.

«Egyetârtâs« Z*ce, discursulă e reacționară, 
că e secă și măiestrită și nu cuprinde nici o ideiă sănă- 
tâsă.

«Budapesti Hirlap» vede în discursulă d-lui 
Tisza vestirea statului polițienescă îmbrăcată în 
haină constituțională, dâr liberallsmulă precaută procla
mată de d-lă Tisza nu va isbuti cu măsurile escepțio- 
nale spre a sugrumă agitațiunile sociale și anarchiste.

SOIRI MERUNTE.
Duminecă a fostă deschiderea solemnă a universi- 

tăței din Clușu prin o vorbire mai scurtă a fostului rec- 
toră Abt și alta a noului rectoră Csiki.

—o—
Grofulă Ludovică Tisza a fostă în Zilele trecute 

în Sân-Marlină să-și depună mandatulă dată de alegătorii 
de acolo, păstrâadu-și mandatulă dată de cei de la Se- 
ghedină. De urmașă ală lui șe numește Kemenyi, fos- 
tulă vicc-pre.ședinte ală camerei. Oposiția moderată pune 
de candidată pe A. Kispal, amploiată comitatensă.

—0—
S’a deschisă pe sama ministerului culteloră și in- 

strucțiunei publice din Bucuresci ună credită suplimentară 
de lei 2,000, cu care să se cumpere caete de caligrafia și cărți 
didactiee, spre a se distribui la elevii cei mai săraci.

—0—
«Românulă» spune, că pe Ziua de 7 Septemvre se 

aștâptă in Bucuresci ună transportă de 280 de cai pentru 
regimentele 3 și 10 de călărași. Totă asemenea trebue 
să sosâscă Zilele acestea și ună altă transportă de 86 
de cai pentru regimentulă ală 3-lea de călărași.

—0—
«Le Pays* ne spune că, mai mulțl din scriitorii 

noștrii cei mai distinși și-au trimisă deja manuscrisele 
pentru a ilustră serbarea centenarului lui Horia. Nu ne 
îndoimă observă «Telegratulă,» că și ceilalți scriitori 
români, cari țină c.u distincția până în mână, se voră 
grăbi a face acelașă lucru.

—0—
Marți diminâța au plecată din Iași, Zice Curie- 

rulă Balasană, la America 13 Israelițl.
Mereu numai înainte!

—0—
«Românulă scrie: Domnișâra Carlota Leria, 

simpatica și talentata nâstră compatriâtă, în urma unei 
triumfale stagiuni artistice la Londra, se află astăZI în 
sînulă familiei sale lângă Iași, la villa Urechiă. Ni se 
spune că în curândă d-șâra Leria va merge la Sinaia 
pentru a presentâ omagie’le sale M. S. Reginei nâstre. 
In luna Iui Noemvre, va da, Z'că-se, ună concertă la 
Galați. In urmă, d-șâra Leria se va reîntârce la Londra 
pentru a cântă în concertele spirituale, atată de plăcute 
Englesiloră, celebrele oratorii ale lui Haendelă.

—0—
Foile din Berlină anunță, că armata prusiană, sa

xonă și virtembergiană se va spori. Bugetulă imperiului 
se va mări deci cu ună milionă — «o sporire mqi mo
derată pentru începută.»

—0—
Ministrulă ungurescă de interne publică în fâia ofi

cială o instrucțiune, prin care face municipiile atente la 
natura colerei asiatice precum și la măsurile, ce trebue 
sâ ia in casulă când s’ar ivi colera.

—0—
La sfârșitulă lunei Augustă 1884 datoria statulu 

ungară a fostă de 411,998,591 II., și 50 cr. — D. Tisza 
totă mai nădăjduesce în restabilirea echilibrului în finance!

—0—
Pictorulă Nicolae Marișeseu, încarcerată la 

Biserica-Albă pentru falsificări de bani, a zugrăvită după 
niște figuri de lemnă tăiate de Munkâcsi, tabloulă: ,Cris- 
tosă înaintea lui Pilată.* «Pester Lloyd» Z>ce, că «inte- 
resantulă tablou dovedeșce, în întrâga sa esecutare, ună 
talentă eminentă.»

IMORMENTAREA GENERALULUI DAVILA.
Ordinea în care s’a făcută înmormântarea este 

acâsta:
La 3 ore cortegiulă plecă în ordinea următâre: 

ună escadronă de gendarmî; micii dorobanți cu puscile 
loră; scâlele primare; societatea învâțăturei poporului 



românii; scâla normală; llceulO Sf. Sava; trăsura cu P. 
S. S. Vicărulii' Mitropolitului; musica dorobanțiloră ; 
oficierii corpului sanitarii purtândă perne cu decorațiu- 
nile răposatului; carulă funebru trasă de 6 cai; cei doui 
fii ai generalului Davila; generalulu Crețenu și maiorulti 
NegelQ; familia și amicii; delegațiunea coloniei franceze; 
copilele de la Asilulă Elena Ddmna în doliu; trăsura re
gală; trăsura răposatului; calulă de călăriă alu generalu
lui Davila; generalulă Radovicî, comandantulă trupeloră; 
musica regimentului I-iu de liniă; ună batalionîi din 
regiment ulă I-iu de liniă; unrt batalionă din regimentulă 
IV de liniă; o bateria de artileriă, eomandată de d. că
pitanii Mavrocordată; noulă regimente de roșiori; tră
surile particulare; o companiă de gendarmi; corddnele 
carului erau ținute pe rândă de domnii S. Mihălescu 
generalulă Teodori, dr. Severinu, dr. Racoviceanu, I. 
Cămpineanu, Hajdău, Gr. Tocilescu, Zalomit, etc.

Printre asistenți erau: Contele Diesbach, secreta- 
rulă ministrului penipotențiară ală Franciei; căpitană 
Schneider; contele Tornieli, ministrulă plenipotențiarii 
ală Italiei.

In momentulti când veclnica pomenire erâ pronun
țată de preoții, o mișcare se face printre copilele Asilu- 
lui, una din ele, d-ra Paulina Săgărceanu timidă, plânsă, 
cu lacrămile în ochi și vocea înecată de suspine, se 
apropiă de cosciugii și recită o poesiă, ecou ală su- 
ferințeloră sale. Direcțiunea sa, expresiunea de durere 
cu care reciteză- fie-care versă, produce asupra tuturora 
și mai alesă asupra orfaneloră sfășietore emoțiunl. Decă 
unii momentii repausatulă ar fi putută vedea atâta du
rere și atâtea lacrămi, inima sa ar fi găsită în acele 
momente recompensa ce omulă de bine în totădeuna cu
lege în urma sa, eternă recunoscință și amintire neștersă.

Eată acea poesie:
O! iată înc’o lovire a sârtei neîndurată,
Ce e mai durerdsă decâtă durerea chiar! 
Căci pierderea e mare și totulă ne arată, 
Că lacrămi și suspine sunt tote în zadară!

Dar... plângemă, noi orfanii, și plânge totă sârmanulă, 
Din pieptulă nostru ese suspină sfășiitoră.
In calea’ne de lacrămi durerea ne e limanulă, 
Căci amă perdută... pe cine!? * Plinii tată iubitorii],*

Să plângemă toți orfanii ce ’n diminăța vieței, 
Lipsiți de rada caldă a sorelui iubită, 
Vomă îngheță ’n durere, la ventulă disperărei 
Gemândă tavutamu sore... dar... a apusă subită,*

O! bună, iubită părinte! Privesce, lași în urmă-ți 
Copii orfani de tată cu sufletulă în doră, 
Sărmani, ce mângăere găsău ori când în sînu-ți 
Ș’o țără ce te plânge cu ’ntregulă ei poporă!

In eeră unde vei merge, în înalta’ți locuință, 
Vei regăsi pe mama ce multă noi amă iubită; 
Cu densa, scumpă părinte, formați o providență 
Și conduce’ți în viață p’orfanulă părăsită !

Iar tu, trist’adunare! Și voi, surori iubite, 
Să ’i dicemă acjl -adio* lângă mormântulă său, 
Și ridicândă la ceruri priviri îndurerate
Șoptiți: *Dormă în pace! St'lu erte Dumnedeul

CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE. 
Iinpresiuiii îuv&țătoresci.

Alba-Iulia, 5 Septemvre 1884.
Sătulă de vieța sgomotasă dela orașe, m’amă de

cisă a petrece ună ană și la vre-ună sată 6re care și 
încă în calitate de învățătoră. Avemă să mă depărteză 
din loculă meu natală, într’o comună p’a cărei pămăntă 
încă nu-mi călcase piciorulă. dăr după descrieri mi-o 
imaginamă fărte frumăsă. Plecaiu la Deva, de unde a- 
vemă să-mi continueză drumulă în trăsură. Aici oprin- 
du-mă scurtă timpă, abia putuiu respiră aerulă coruptă 
ce domnesce în acestă cuibă ală șovinismului maghiară. 
Fisionomiile întunecate și semețe ale Don Quișoțiloră, 
murdăria și disordinea numai impresiune bun nu-ți făcea. 
Devenindă impacientă mi-am și urmată drumulă mai de
parte. Luptându-mă cu mii de cugete îndreptate spre 
viitorulă multă cercatei năstre națiuni, reflectândă în inima 
mea și la trista năstră situațiă din presentă, percurseiu 
ună drumă lungă, când mi-se spuse din partea vizițiului 
că ne apropiemă de loculă designată. Vr’o patru sate 
române lăsarămă la spate, anume: Șoimușulu, Bălliana, 
Bârsăulă și Gerteșulă, care de care mai misere. Biseri- 
cele și scolele din aceste comune numai biserici și scăle 
nu se potă numi, aflându-se în o stare forte primitivă. 
Ună semnă forte vedită despre îngrijirea părintescului 
guvernă pentru cultura popăreloră conlocuitore și în spe
cială a poporului română, care dă statului, și în bani și 
în omeni, contingentulă celă mai însămnată.

Sorele trecuse de medădi, cândă obosită de drumă 
putuiu observă într’o cotitură, la pălele unoră munți 
stâncoșl opidulă în care avâm se descindă. Acesta erâ 
Hondolulă. îndată la sosire avuiu intrare în ospitala 
casă a Reverend, d. V. R. unde am fostă primită cu 
multă bunăvoință. După câteva <^ile de petrecere, am 
cercetată scola română, care deu, din causa odăiloră în- 
tunecâse și mici nu e prâ corespun^ătâre. Bre câtă de 

necorespuncjătăre e scola, pre afâtă de frumăsă, curată 
și bine grijită este biserica. Venindă în atingere cu po- 
porulă română din acestă locă, mi-amă dată totă nă
zuința a-lă cunosce din tote punctele de vedere. Deși 
omenii de aici sunt ă de ună fisică puternică înalț!, voinici, dăr 
suntă lipsiți de colorea feței, care caracterisăză pe ămenii 
sănătoși. Cercetândă de unde le provine palidalitatea 
feței, am aflată că, ca muncitori în mine, își petrecă mai 
totă viăța sub pămentă. Natura lipsindu-i de privilegiulă 
de a avă locuri de arată, uniculă mijl'ocă ală subsistinței 
sărmanului română, spre asigurarea subsistinței, suntă si
liți a munci în minele de aură dela Săcărembă, pentru 
o plată forte neînsămnată. Hondolulă numeră la vr’o 
1500 suflete; afară de vr’o câteva familii germâne și ma
ghiare, este ună opidă curată românescă. Portulă diferă 
multă de ală locuitoriloră de pela țără și din giurulă 
Mureșului, fiindă acomodată climei răcorose dela munte. 
Femeile, de asemenea bine făcute și muncitare, părlă 
fuste (rochii) de o colăre roșiă său galbenă. Atâtă fe
meile câtă și bărbații suntă fărte viguroși și răbdurii.

Abstragăndă dela însușirile bune, trebue să con- 
stateză că sufere de băla ignoranței. Cultivarea și lu
minarea Româniloră din aceste părți este fărte neglesă 
și părăsită. Și în acăsta privință ar fi de dorită să se 
facă pași mai serioși, și cai chemați să-și dea năsuință 
a-lă câștigă pentru șcălă. Inteligința română din acestă 
opidă este representată numai prin patru familii, din 
cari una I. se genăză a se țină de română.

Afară de biserica și șcăla română în acestă opidă 
mai esistă și o biserică și șcălă romano-cat. In decur- 
sulă întreținerii mele aici, amă avută ocasiune a face 
cunoscință cu representantulă acelei școli și totă odată 
preotulă credincioșiloră confesiunei româno-cat. Din con
venirile avute precum și din tendințele urmărite, amă 
ajunsă în trista posițiune a mă convinge, că sub masca 
blândeței evangelice în interiorulă acestui omă clocotescă 
sentimentele cele mai dușmănăse nemului român. Des
pre acestă individă așă avea fărte multe de scrisă, dăr 
mă mărginescă numai a aminti, că acestă româno-fagă, 
după dorința și placulă șefului șoviniștiloră din Deva, în 
legătură încă cu vr’o doi — trei mameluci, între cari figu- 
reză și volnicosulă notară, Română renegată, au pri
mită marea problemă d’a face să triumfeze idea sta
tului maghiar în acestă opidă, cercândă a strînge în pep- 
tulă generațiuuei române ori ce sentimentă națională, 
îndopândă pe elevii români cu dulcii termini de: »terek,« 
>dărog,< »nyoktok« ai limbei maghiare. Sciu positivă că 
acestă mamelucă, în urma mai multoră provocări de 
a-și trimite elevii români la cercetarea ăreloră de religiă, 
sub diferite preteste i-a reținută, propunându-le religia 
în limba maghiară, în modă secretă. Mi-ar plăcea să 
sciu că și în anulă viitoră, catecheții confesiunei ndstre 
voră stă nepăsători într’o cestiune atâtă de vitală ca în 
acestă ană!!? Esperiența ne învăță că răulă ia dimen
siuni cu atâtă mai mari, cu câtă nu află resistință, și 
Românulă de multe ori pre lăsătoră, în locu de a-lă îm- 
pedecâ, stă discretă. Ună singură esemplu ne p6t,e con
vinge în privința acesta, aducândă causa din Hărău pră 
bine cunoscută în publicistică, unde notarulă permi- 
țându-și dreplulă de ingerare în afacerile școlei a pro
dusă relele cele mai mari, a dată ansă la ună șiră neîn
treruptă de investigațiunl și conflicte. Frățietatea între 
Români și Maghiari e cu neputință, dedrece acești din 
urmă, orbiți de patima urei, nu arată nici cea mai mică 
bunăvoință, în căușele năstre cele mai principale pre
cum e și și șcăla. Ba celă puțină, decă nu ne dau 
mâna de ajutoră, să rămână neutri și să nu ne îinpe- 
dice la totă pasulă.

Și decă căușele năstre școlare și bisericescl, în co- 
mitatulă Huniădârei, locuită în maioritate de Români, 
stau atâtă de miserabilă, cine este de vină? Fără multe 
objecțiuni, potemă scl că numai stăpâni cailei, cărora 
bună-starea și luminarea Românului le este ună ghimpe 
în ochi.

După aprope ună ană de întreținere în Hondolă, 
unde amă sperată a scăpâ de priveliștea multeloră ne
dreptăți și ticăloșii, m’amă convinsă că și aerulă din 
codrii este infectată de periculoșii baccili ai maghiari- 
sării, m’amă convinsă că lupta de eslerminare este por
nită în contra nemului nostru în fote părțile, m’amă 
convinsă că șovinismulă maghiară nu mai cunăsce nici 
lege nici Dumnezeu, ci svîrcolindu-se în abisulă (creată 
prin ei) în care au ajunsă prin fanatismulă loră, cercă 
a nimici și pe celelalte popore.

In fața epidemiei de care sunt cuprinși toți fără 
osebire, trebue să fimă neadormiți, să luptămă cu zelă 
și energiă păstrându-ne dulcea nostră limbă în starea 
ei curată. Acăsta o vomă ajunge mai sigură, dăcă ne 
vomă concentra tăte puterile asupra poporului română 
luminându’lă și ridicându’lă pe ună gradă mai demnă 
de numele ce’lă portă.

Luptătorul u.

DIVERSE.
Omoră îngrozitorii. — Citimă în »Curierulă Rîm- 

nicului»: In calea Guza-Vodă (Râmniculă-Sărată), nu
mită și gura Vadului, care conduce la bariera Focșaniloră, 
locuiâ ună brutaru numită Gheorghe Ionă cu femeia sa 
Sultana; casa e așezată cu fața la stradă, er fundulă 
curței vine Ia polele unui delă. Acăstă casă în ndptea 
de Sâmbătă spre Duminecă (25—26 Augustă) a fostă 
teatrulă unui îndoită asasinată, care a alarmată tătă po- 
pulațiunea orașului. Victimele sunt brutarulă Gheorghe 
Ionă, greccă de origine; și femeia sa Sultana; asasinii până 
acum nu se cunoscă. — Faptulă s’a descoperită abia 
Duminecă cam pela drele 7x/a săra. Brutarulă George 
I6nă făcea mai cu sămă ună comerciu ambulantă, vin
dea pâne prin sate, — deci faptulă c’a fostă prăvălia 
închisă Duminecă, n’a putută să deștepte bănuelile veci- 
niloră. Cătră sără însă, ună vecină ală victimeloră ob
servă că căruța lui George este în curte și negreșită își (jise, 
deorece căruța e în curte, Gheorghe nu păte să fi plecată ; mai 
aude atunci și calulă necheijândă — negreș tă de făme și sete; 
— acestă incidență îi întăi esce încă bănuăla, că trebue să 
se fi întâmplată ceva. împinsă de curiositate, întră în 
curte, care erâ deschisă, vede ușa din dosă a casei că e 
asemenea deschisă, pătrunde în casă și într’o odăiță dela 
stânga descopere cadavrele lui Gheorghe și ală femeei. 
Se anunță poliția, vine procurorulă, doctorulă județului 
și toți rămână uimiți de spaimă înaintea sinistrului ta
blou ce li-se înfățișâză. In mijloculă casei cu capulă pe 
ușă, zace culcată pe spate, îmbrăcată numai cu o 
cămașă scurtă nenorocitnlă Gheorghe, avăndă gâtlejulă 
tăiată grâznică, încâtă tăietura pare a fi de toporă și îm
punsă de mai multe lovituri de cuțită în capă. Femeea 
e în pată pe jumătate acoperită cu plapoma, capulă spre 
marginea patului, gâtulă presintă o tăietură mai mare ca 
la bărbată, se vădă plămânii, degetele dela o mână suntă 
pătrunse de cuțită, pe figura ei e întipărită o energiă 
sălbatică. — Pe o masă suntă trei pahare de vină. Până 
în acestă momentă nu s’a găsită nici o urmă, care să 
conducă la descoperirea asasiniloră.

Arderea unui cadavru. — Persânele de la băile 
din Etretată avu ocasiunea a asistă Ia o scenă, care nu 
s’a mai întâmplată nicî odată pe acolo, adecă arderea 
cadavrului unui bogată Rajah. Mortulă indiană, Abu- 
sahib Koandernao, anume lăsă în anulă trecută șesurile 
patriei sale de la Ganges spre a-și vindecă în Europa 
gâtulă său inflamată. Speriată de coleră, părăsi Nizza 
și Abusahib Koandernao plecă spre nord la băile din 
Etretată. Dar sănătatea lui slăbindu-se din ce în ce, 
indianulă nababă după puține d e muri. Servitorii săi 
se pregătiră a’i face ceremoniile cuvenite, și pentru acăsta 
cerură voiă primarului, care la ciudata cerere ce i se 
făcu fu pusă într’o posițiune critică. După răsfoirea a 
mai multoră cărți de lege, telegrafă prefecturiloră. »Amă 
dată voiă la arderea cadavrului unui Rajah; până la 
altă ordină nu făcă nici o pedecă.« Indianii stropiră cu 
apă din Ganges cadavrulă și îlă îmbălsămară. In nâptea 
de 1 Septemvre s’a așezată pe o înălțime a căstei ună 
rugă de patru metri unsă cu petroleu, âr cadavrulă în- 
vălită în cearșafă s’a așezată pe rugă, acoperindu-se cu 
lemne. Rugulă fu aprinsă din vârfă și în puține minute 
se înălță cătră ceră ună fumă fărte mare. Până la sâse 
<5re rugulă ardea. După două 6re sosi o telegramă a pre- 
fecturei, ca să se oprescă arderea. Acestă nu se mai 
putea face și ceremonia continuă mai departe. Cenușa 
fu împărțită în trei părți, dintre cari o parte fu aruncată 
în mare, a doua lăsată în aeră și a treia fu conservată 
într’o urnă. Visitatorii băiloră se grăbiră cu toții să viă 
la arderea cadavrului și să fie de față și la jertfirea de 
viă a văduvei acestui Rajah, pentru că așa prescrie re
ligia indiană. Ea însă n’a venită.

Insciiuțare.
Subscrisulă comitetă aduce la cunoscință On. pu

blică română, cumcă în Brașovă se află pentru copii, 
cari voescă a se aplică la meserii, locuri vacante la 
mai mulțl măestri, precumă: cismarl, papucarl, cojocari, 
covrigari, croitori, rotari, fauri, lăcătuși, șelari, măsarl 
și alți diferiți măestrii.

Condițiunile suntă: Copii să fie de 13—15 ani, să 
scie ceti și scrie, să săvârșescă 4 ani ca învățăcei, în 
acești 4 ani părinții să le dea hainele de lipsă.

Părinții seu tutorii copiiloră să se adresese la sub
scrisulă Comitetă în Brașovă.

Brașovă, în 30 Augustă 1884.
Comitetulă Asociațiunii pentru sprijinirea învăță- 

ceiloră și sodaliloră români meseriași în Brașovă.
Vasilio Sfetea, Dr. Ioană Bozoceanu.

președ. secret.

îndreptare. In numgrulă trecută în primulu articula co- 
16na 1 rgndulă 20 de josă în susă în locă de sciință cameleonică 
este de a se ceti: sucitură cameleonică, 6r colâna 2-a susă 
rendulă 2 și 3 este a se ceti: luarea unoră măsuri reacționare, 
ca cele...

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Oursulu la bursa de Viena 
din 12 Septemvre st. n. 1884.

Bursa «le Biicuresci.
Rentă de aurii ungară6°/0 122.35
Rentă de aură 4°^ . . . 92.25
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.80 
ImprumutulO căilor ti ferate 

ungare.......................... 142.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.50

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

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . .102.10

Bonuri rurale ungare . . 100.75
Bonuri cu cl. de sorgre 100.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă...............................100.—
Bonuri cu cl. de sortarelOO. - 
Bonuri rurale transilvane 100 60

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

vină ung.............................98.70
ImprumutulO cu premiu

ung.................................. 114 10
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115 80 
Renta de hărtiă austriacă 80.80 
Renta de arg. austr. . . 81.45
Renta de aurfl austr. . . 105.05 
Losurile din 1860 . . .134 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  849.—
Act. băncel de credită ung. 297.45 
Act. băncel de credită austr. 298.50 
Argintulă —. — Galbin!

împărătesc!................ 5.76
Napoleon-d’orl.................. 9.69'/,
Mărci 100 împ. germ. . . 59.65 
Londra 10 Livres sterlinge 121.65

Cota oficială dela 29 Augustă st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 93 vând. 931/»
Renta rom. amort. (5°/0) . . » 92i/2 » 933/4

» convert. (6%) . . > 96V2 » 97
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > B2’/4 > 33
Credit fonc. rural (7°/0) . , > 1.01 » 101

* ii ii (5%) • 901/* „ 91—-
» » urban (7°/0) . . » 101 , 101Va
> > » (6°/0) • • > 97 V2 > 973/4
> > > (5%) . • » 86Va . 87

Banca națională a României > 1.400 , 1410
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 360. » 363

« » > Națională . . > 240 > 243
Aură.................................... » 6'25. Vo , 5-75
Bancnote austriace contra aură > 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 13 Septemvre st. r. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.06 Vend. 9.08
Argint românesc .... . . > 9.— 9.05
Napoleon-d’orl................. . . » 9.63 9.( 6
Lire turcesci..................... . . » 10.90 » 10.''4
Imperiali......................... . . » 9.87 > 9.90
Galbeni ............................. . . > 5.65 > 5.70
Scrisurile fonc. »Albina» . . . » 100.50 » 101.50
Discontulă » . . 7—10 °/o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potii cumpăra în tutunge
ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Societatea comercialii românii — Bassarabiaiiu Calfoglu *V Comp.
BULETINU

BRĂILA 30 AUGUSTO 1884.

Vendătorfiî Cnmperătoră Felulft Kilo Libre Prețulft Notite

magasie
P. Curri Millas & fiu Grâu 400 56V, 60 — cu hârtie

N. P. Politis & C-ie Christoforato •> 340 59— 64 75 Caic Cab.
d-to d-to 270 58Va 63 50 >

Louis Dreyfus & C-ie Peirano fils & C-ie Secară 500 56— 58 —
Cambano d-to n 120 54V2 54 50 Magasie

sa
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ABONAMENTE LA „GAZETA
se potii face de la 1 și 15 

Austro-Ungaria pe anu
n
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Am ondre a face prin acesta cunoscută 
pl. t. publicului, că subscrisul^ am luatu asupra 
mea în Brașovfi și împrejmuire

Representațiunea principală

„A ZIE N D EI
societăților^ de asigurare austro-francese în contra 
elementelor^ și nenorociriloru și asigurări pe vieță 
și pe rente, și promitu că voiu face asigurări în 
contra elementelor^ și pe viață cu premiele cele 
mai eftine și în condițiunile cele mai culante.

KARL HALMEN,
biuroulă agenlurei principale »Tergulă Boiloră* Nr. 329.
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a fie-cărei luni. 
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Se aedrdă abonamente și lunare cu . .
Pentru

y> y> y)

România și străinătate pe
n
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de abonare

anii franci
T.

mai mijlocu este prin man-ușorii
Abonamentele se plătescu înainte.

Celn 
dată postaltu

Rugămîî pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămurită adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 

cea mai mică întâi diere. Administrațiunea.

Pentru cancelaria advocațiala a subscri
sului se caută unu advocatu seu candidatu de ad
vocatu pe lângă condițiunî favorabile. Doritorii de a fi 
aplicați, sunt rugați a se adresa la subscrisulu celu multu 
până la 24 Septembre 1884, st. nou, avândti a’șî hotărî 
și condițiunile dorite.

1—3
PEIRU TRUȚA.
advocatu în Baia-de-Crișu.

• >

v v

catra toți locuitorii Austro-Ungariei.
Fiindtî silită a părăsi comerciulă meu, pe care îlă 

esercită de mai mulțl ani, pentru a deșertă localulă la 
finele lunei viitâre, vendă tdtă marfa din depositulă meu, 
numai cu prețulă despăgubire’ 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 nopte pentru dame de aceeași calitate, 
torte lungi și în tătă lungimea cu broderii helvețiane, 
fârte elegante, o poddbă pentru fiâ-care damă 1 fl. 50 cr. 
duzina 16 fl. 50 cr.

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

Fuste din cea mai fină pânză, gătite cu borduri 
fine de colâre veritabilă și cu volants, torte 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 fl. 50 cr., duzina 16 fl. 50 cr. Totă acele din celă 
mai fină Chiffon Schroll fină adjustată ă la France 1 fl. 
70 cr., duzina 18 fl. 80 cr, bucata 2 fl.. duzina fl. 22.50.

Garniture pentru masă cu desină în flori, constând Q 
din o față 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 
din 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.

Ștergare turcesci tivite și împachetate cu bucata, 
borduri roșii și ciucuri lungi, cu puișori lucrați fină și 
]uxosă, duzina 3 fl. 75 cr.

Marame (tulpane) mari pentru dame din lâna cea 
mai fină de Cerlină, cu ciucuri lungi, în colorile cele mai 
alese și frumose moderne ca: scoțiană, turcesca, sură, 
vânătă, albastră, negră, 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 polă întrebuința în lun
gimea și lățimea loră ca îmbrăcăminte, ca plapomă de 
călătoria, plapomă de pată și Shawl de dame, dar și 
după o întrebuințare de 20 de ani se mai potă face din 
acele doue îmbrăcăminte elegante; se potă cruța de totă 
prin aceste pardesiurl, mantele de ploe și paletonuri, cua- 
îitatea I. numai 5 fl. 50 cr., cuatitatea ÎI. numai 4 fl. 
50 cr. bucata.

Pânză de casă 30 coți întregi, celă mai bună și 
celă mai greu fabricată pentru folosulă casei B/4 largă 
7 fl. 50 cr., 4/* largă 5 fl. 50 cr., bucata 7 fl. 50 cr. 
Prețurile bumbacului se urcă repede, pânza va costâ 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 finicli de mătasă în cele mai frumose cu
lori, vergate cu roșiu, vânătă, violetă, roșa, cafeniu și 
chamois lungi până peste genunchi 3 părechl 1 fl. 15 cr.

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

Lepedee (cearșafuri) fără cusătură de o pânză bună 
și grea, acomodate pentru celă mai mare pată 4, largă 
1 fl. 35 cr., duzina 15 fl.

Certinc de Iute celă mai fină și celă mai bună fa
bricată, cualitatea grea, închisă seu deschisă in mustre 
persice, turcesci, si indiene cu ciucuri mulți și lungi, lun
gimea 3 metri și 30 centimetri, o ferâstră, adecă părechea 
I. cualitate fl. 5, II. cualitate 4 fl. 25 cr.

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

Câmpărătorii de marfă în valăre de celă puțjnă 
15 fl. primescă ca remunerațiune, adecă gratis ună inelă 
veritabilă de auru 6 carate, ornată cu turchise și măr
găritare gravată frumosă și forte elegantă.

Comandele, cari se efectuescă numai dnpu Iră- 
miterea sumei datorite seu cu rembursit (Postnach- 
nahme) sunt a se. face la WAARENHAUS

<J. II. Habiuovicz,
WIEN II. Schiffamtsgasse 20.

Tipografia Alexi Brașovă.


