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cjiarele cele mai bine acreditate la publiculti ma
ghiarii, care se încarcă de a redicâ puținii vălulă 
ce ascunde încă streinătății isprăvile cele mari 
ale administrației financiare din acestu stătu.

Dăcă amu fi vorbită noi cum vorbesce 
făia maghiară s’ar fi ZIS^ c& ațîțămă și sedu- 
cemă poporulu. Ceea ce scrie însă „Pești Napld,“ 
de sigură că n’a avută de scopă d’a ațîța pe 
vr’una din naționalitățile nemaghiare.

Numita făiă descrie numai o părticică din 
tristele esperiențe, ce trebue să le facă. înșiși Ma
ghiarii cu sistemulu actuală de încassare a dări- 
loră. Ea vorbesce mai multă numai de năcazu
rile proprietariloră maghiari din Ungaria.

Păte cineva să-și facă o îdeă despre sufe
rințele țăranului română, care n’are nici măcară 
acea mângăierre și speranță, că se va milostivi 
solgăbir&ulă de elă.

Der să lăsămă să urmeze articlulă din ces- 
tiune, publicată în „Pești Naplo“ dela 13 1. c. 
în traducere românăscă și fără camentară, căci 
n’are lipsă de elă :

„Ori în cătrău privimă, resună din țeră 
plângeri juste în contra administrației financiare. 
Ori și care, chiar și celă ce plătesce darea mai 
regulată, a fostă de atâtea ori espusă la torturi, 
încâtă își aduce aminte cu amărăciune de proce- 
derea oficiiloră financiare. Nimeni nu păte sci 
acesta mai bine, ca Szapăry însuși, căci sute si 
mii peregrinăză la ministerulă de finanțe și se 
răgă de grațiă și pentru prelungirea terminului 
de plată. Cetățenii ceru grațiă, mii de datornici 
ai visteriei statului se răgă de creditoră, ca să-i 
cruțe, — de ună creditoră, care nu le-a împru
mutată nimică, dăr totuși pretinde, le socotesce 
și camătă pentru întârziere și face însuși esecu- 
țiunea. Ministerulă ajută atunci, când vede o ne
dreptate, când păte face cuiva o plăcere, ceea- 
ce fără de a periclita interesele erariului 
face de multe ori. Dăr ministerulă resi- 
dăză departe în Buda, însă perceptoratulă și 
inspectorii de dare tiranici și neomenoșii esecutorl 
de dare în provincia se străduescă de a ruina 
pe 6menl fără de nici ună controlă.

„La începutulii anului nu scie nimenea câtă 
dare are să plătăscă; de geaba întrăbă; dăcă în
trăbă mai târziu observă cu spaimă că i s’a pres
crisă mai multă dare ca în anulu trecută, și nu 
scie de ce? Dăcă întrăbă, îi răspundă în modă 
respingători; dăcă voiesce să reclameze, i se face 
cunoscută, că e prea târdiu, dăr oficiulă de dare 
s’a întârZiată cu prescrierea și păte a ascunsă 
cu intențiune, că i s’a prescrisă o sumă mai mare, 
contândă pe pațiența de feră a ămeniloru. Fie-ce 
perceptorată voiesce să se distingă prin aceea 
că în fiecare ană prescrie și încasăză mai multă 
dare, căci pe basa acestui merită crede amplo- 
iatulă dela fijnance, că va avansâ mai curându. 
Inspectorulă de dare însă crede, că. missiunea sa 
este de a beli pe ămenl și respinge orice recla- 
mațiune fără de nici o motivare. Acăsta e praxa.

„Totă cam așa lucrăză oficiele pentru fixa
rea timbreloru, cari scotă din labrintulă de or
dinați uni cea mai strictă taxare cu cea mai mare 
arbitrarietate și direcțiunile de finance nu oferă 
în contra acesta nici ună scută.

„Sărmanulă cetățănu, în libera Ungaria, stă 
fără de nici ună scută față cu aceste puteri se
crete, cari de multe ori nici nu motivăză de locă 
sentințele lui de mărte. Cererile le respingă în- 
totdăuna, și dăcă s’au pronunțată două sentințe 
consunătăre fără de nici o motivare, nici chiar 
ministrulă nu le mai păte schimba și formalitatea 
procedurei înfrânge și dreptulă celă mai tare. 
Și dăcă a decișă în merită și ministeriulă de fi
nance, atunci nu mai e de nici ună folosă nici 
tribunalulă financiară, pentru că acesta este in
competentă față cu ministeriulă. Numai la noi 
e așa, în Austria nu.

„Cele mai mari abusurl se facă cu noulă 
soiu de mandate și de admonițiuni de plată. Se 
trămite cu forța pe carte de corespondonță pro
vocarea de plată. Pe aceste carte nu se arată 
sub se titlu și din ce causă respectivulă este 
datoră a plăti, ci se scrie pe ele numai 
o anumită sumă, care într’ună termină pre- 
clusivă va fi esecutată. Nenorocitulă cetățănă 
capătă cu duzina mandate de acestea dacă 
a mai plătită odată suma acăsta și nu scie, 
ce ceră într’însele; elă nu este de feliu orientată, 
tătă ori în parte, de este corectă numele său ob- 
iectulă și dăcă nu cumva i se trage pielea a 
doua ori a treia ără? Ce să facă? Să mărgă la 
advocată, să întreprindă o călătoriă pănă la per-

XII

ceptoratu, la inspectori, său la direcțiunea finan 
ciară? Să mai cheltuăscă încă odată pe atâtu și 
și mai multu? Sărmanulu cetățănu dă din capu, 
își golesce buzunarului și plătesce. Elu este pe 
deplini convinși, că statuii a comisi iarăși o 
nedreptate față cu dânsuli, dăr cum să cuteze 
eli de a resista statului, măritului inspectori de 
dare și domniei sale executorului? Și dieta nu 
cassăză aceste abusurl.......

„Perceptoratele n’ar trebui decâti să scrie 
câteva cuvinte mai multi, dăr nu o faci cu in
tențiune, căci profită de neorientarea și de ne- 
gligența publicului. 6menii, dăcă sciu că li se 
cere ceva pe nedrepți, se apără; dăcă nu sciu 
se spariă și plătesci de frică, ca să nu fie pe
depsiți. Intr’adevări șicanele continue ale orga- 
nelori financiare amărăsci și pe ămenii cei mai 
iubitori de pace, așa că se feresci de orice afa
cere ce i-ar pută aduce în atingere cu erariuli. 
Căci dăcă la impositele grele directe se mai a- 
daugi și timbre și taxe, nu esistă veniti care să 
pătă suportă acăsta.

„Și după stabilirea dărei și a taxelori ur- 
măză curendi esecuțiunea. Acăsta constă din 
patru părți: pemnorarea (punerea de secvestru), 
prima licitațiune, a doua licitațiune și spesele de 
esecuțiune. Sătulii întregă e făcutu valu-verteju, 
plânge când vine esecutorulu. Regresulu agri- 
culturei năstre și scăderea numărului poporului 
agricultorii stă în legătură cu mărimea dăriloru 
și cu cruZimea esecuțiuniloru. Și înmulțirea ve- 
niteloru statului stă în legătură cu acăsta; omului 
dă mai bucurosu totu ce mai are, numai ca să 
evite de a i se esecuta averea.“

„Marele proprietară păte să mărgă până la 
ministeru cu rugarea d’a i se prelungi terminultt, 
dăr sărmanulu țăranii nu o păte face și miculu 
proprietară din provinciă, de multe ori și când 
cere termină este respinsă de cătră concipistulă 
dela ministeriulă de finance, care judecă din 
acte; consiliarulu ministerială n’are timpă de a 
ceti tăte. Dăr cele mai puține cause ajungă 
până la Buda. Cetățănului contribuabilă i se 
scutură cojoculă acasă. Păte vorbi încă de no- 
rocă dăcă solgăbirăulă are milă de elă și-i ajută!

„Dăr inspectorii de dare nici cu solgăbirăii 
(subprefecții) nu trăiescă bine. Așa de departe 
a ajunsă rigorositatea nespusă a esecuțiuniloră 
și atâtă de dese suntă aceste, atâtă de multă e 
asaltată ministerulă de petenții pentru termine,

FOILE T ONU.

Puterea graiului naționalii și însemnă
tatea teritorului naționalii.

{Doui discursuri, de Ionii a lui G. Sbiera. Cernăuți 1884.) 
I Distinsulă literată și naționalistă română din Bu

covina, profesorulă de limba română la universitatea din 
Cernăuți d-nu Idnă a lui G. Sbiera a ținută în adunările 
societății literare din Bucovina nisce discursuri, cari me
rită a fi cunoscute și de cititorii foiei nostre. Elă a 
vorbită despre conceptulă »națiune,’ despre »însem- 
nătatea graiului națională«; a arătată că semnulă celă 
mai caracteristică ală unei națiuni nu e nici ori
ginea comună, nici unirea politică, nici comunitatea is
toriei, a legdoră religidse și profane, a datineloră, a îm
brăcămintei său a traiului, ci uniculă semnă distinctivă 
ală unei națiuni, e graiulă ei.

In altă discursă d-sa a vorbită despre consecințele 
mai însemnate ale graiului c'mună ală unei națiuni, des
pre puterea graiului națională.

Copilulă se nasce fără graiu, și de n’ar audi pe 
părinții săi, său pe crescătorii săi vorbindă; decă n’ar fi 
îmboldită de aceștia necontenită spre vorbire; decă co
pilulă ar fi lăsată fără de nici o comunicare cu alțl 
ămenl: atunci elă ar rămână mută, fără de naționalitate. 
Societatea, familia este cuibulă graiului, lăgănulă națio
nalității.

Prima consecință, la care ne conduce graiulă na
țională, este, 4'ee d. Sbiera, dăcă nu chiar originea 
comună, apoi de bună sămă o afinitate, o cuscriă. 
Graiulă comună familiarisăză pe toți ămenii, cari îlă vor- 

bescă; elă nasce semțămentulă de frățietate. Mai de
parte (Jice:

Graiulă comună și semțămentulă de frăți născută 
printr’însulă facă pre Români de se întitulăză unulă pre 
altulă cu ,frate* și cu >frate dragă*, fie unulă din 
ei dela Nistru și celalaltă dela Pindă, său unulă dela 
Marea Năgră și celălaltă dela Tisa, seu dela Adriatica. 
Românului îi este frate ori cine vorbesce acelașă graiu 
ca' și densulă. Din contră pre acei membri chiar din 
mijloculă său, cari de preferință vorbescă în familiă, seu 
între sine, altă graiu decâtă celă românescă, Românulă 
îi respinge c.a pre nisce înstrăinați de dănsulă, ca pre 
nisce străini, de i-ar fi chiar și consângeni; elă le de- 
trage încrederea și se feresce de denșii, ca de nisce duș
mani. Eată înrîurirea cea mare, ce o are graială co
mună asupra inimii omului și chiar asupra minții lui! 
Graiulă comună atrage și înfrățesce pre ămenii cari îlă 
vorbescă; graiurile streine însă se respingă, pentru că 
presupună totdăuna ceva străină, ceva dușmănosă.

Deci familiarisarea și înfrățirea ămeniloră 
de orice origine ar fi ei, este a doua consecință, la care 
cu necesitate ne conduce graiulă comună națională.

Graiulă comună este mai departe acea putere mag
netică, carea adună omă lângă omă, precum puterea co- 
hesivă pre atomă lângă atomă; carea îi legă strînsă 
unulă de altulă, ca puterea vitală pre celulă lângă celulă; 
carea îi asimileză, și din diverși îndividî, heterogenl chiar, 
constitue ună corpă homogenă, numită corpă națională 
său națiune; graiulă comună dă acestui corpă ună su- 
fletă propriu, o viață propriă, o esistință propriă particulară. 
Precum ună corpă fisică trebue neapărată să ocupe ună 
locă în spațiu, unde altă corpă nu pâte esista totă în 
acelașă timpă, așa și ămenii uniți prin acelașă graiu co
mună într’ună singură corpă, cu necesitate trebue să o

cupe ună teritoriu propriu, pe întinderea căruia sS nu 
mai pătă esislâ altă națiune ca atare, pe câtă timpă esistă 
ei și voiescă încă să esiste ca corpă națională.

Ocuparea unui teritoriu continuu și 
propriu și viețuirea loră împreună pe 
dînsulă este așadară a treia consecință la carea cu 
necesitate aduce graiulă comună pre omenii cari îlă 
vorbescă. Firea lucruriloră cere, ca teritoriulă ocupată 
de vre o națiune să se estindă în proporțiunea în carea se 
înmulțescă membrii ei. Când numărulă membriloră unei 
națiuni nu cresce repede, atunci teritoriulă ocupată de ei 
rămâne multă timpă acelașă în estindere. Când însă mem
brii națiunii se înmulțescă repede, atunci teritoriulă loră 
se totă strîmpteză ; locuitorii lui suntă nevoiți său să’i 
estindă marginile în teritoriile vecine, purtândă în casă 
de nevoe chiar răsboie cu națiunile ce le locuescă, său 
ei suntă constrînși să emigreze în țări mai deșerte său 
chiară nelocuite de omeni.

Din contră, când numărulă membriloră unei națiuni 
in locă să totă crăscă, scade necontenită, atunci părți 
de teritoriulă ocupată de ei rămână nelocuite, deșerte, 
devină de prisosă, și ele se ocupă de membrii altoră 
națiuni său prin inmigrare său prin estindere decă acele 
națiuni suntă vecine. Membrii inmigrațl, mai alesă când 
suntă puțini la numără, se asimileză ușoră cu națiunea 
pe teritoriulă caria se așăclă, dăcă acăsta ține multă și 
tare la graiulă său comună, la naționalitatea sa. Membrii 
străini însă, așeZațl prin estindere pe teritoriulă altei na
țiuni vecine, nu-și părăsescă graiulă comună, nu adoptă 
graiulă națiunii pe teritoriulă căreia au intrată, adecă ei 
nu se asimilăză, pentru că nu se despărțescă nici de 
corpulă său națională, nici de teritoriulă pe care trăiesce 
elă. Teritoriulă cuprinsă de denșii dela națiunea străină 
nu-i alta decâtă o lărgire firăscă a teritoriului națiunii 



încâtu și Szapary s’a luată de gânduri. Elă a 
dată o ordonanța ca inspectorii de dare și ese- 
cutorii se nu sugrume poporulu deodată, ci nu
mai cu încetulti. Care a plătită darea pe unu ană, 
dela acela să nu se cdră acum mai multă, căci 
nici grânele, nici vitele, nici porcii n’au preță; 
de unde să iea economulu atâtă amarii de bani, 
ca se plătăscă acum deodată tâte restanțele: dare 
directă, taxe timbrale, răscumpărarea dijmei ș. a. ? 
A cere imposibilul^ e o prostia. “

„Atâta numai e rău, că generdsa ordonanță 
e plină de clausule restrîngetfâre, ceea ce dă cu 
mâna drăptă, ia cu mâna stângă. Ea vine și pre 
târziu, căci pănă în Decemvre inspectorii de dare 
au „culesu deja dela fiecare totă ce au găsită.“

„Tristă e acum starea la țâră. Nici unu 
economii n’are bani. Institutulu de credită fonci- 
arii nu. mai birue cu împrumuturile și unu cre
dită cambială mai eftină pentru roprietari nu 
esistă. Mari și grave suntă grijile ce-i apasă pe 
aceștia la pragulă anului nou.“

CRONICA POLITICĂ.
,Narodni List.y< combate metoda urmată dela 1880 

de cătră Cehi față cu Ungurii. Trebue să ți se suie sân
ge în obrază — dice foia cehă — când te gândesc! cu 
câtă mândriă tracteză partida domnitâre a Ungariei pe 
Cehi, ca și cum venerabilul^ regală ală Boemiei în drep- 
tulă seu s’ar asemăna deplină celui ungurescă, 6r în 
privința culturală și economică, multă mai însemnată n’ar 
prețui nici câtă o pipă 'de lutunu ungurescă. Cu tâte 
esperiințele făcute, conducetorulă partidei cehe conserva- 
tore face complimente Maghiariloră uilândă răulă ce l’au 
făcută aceștia Cehiloră, ba s’a lăpădată chiar de comu
nitatea slavă, de bieții frați Slovaci și Croațî. Asta a 
fostă prea mare împăciuire, și ce le-a folosită Cehiloră? 
Organele partidei domnitâre ungurescl au dată răspunsulă.

,In astfelă de împrejurări — dice »Narodni Listy* 
— era o cestiune de onâre națională să punemă sta
vilă acestoră nisuințe nefructifere, care nu ne-aă adusă 
decâtă nouă umilințe. Onârea numelui cehă cerea, se 
damă partidei domnitâre unguresc! răspunsulă cuvenită, 
pentru ca domnii din Pesta să nu crăcjă, că au de-a 
face cu unu poporă de cerșitori, care ’și-a perdută mân
dria și consciința sa de ună mare trecută, care ’si-a per
dută însemnătatea sa în timpulă de față, posițiunea sa 
în familia slavă și bunulă său dreplă. Ună asemenea 
răspunsă au dată oratorii clubului Cehiloră tineri, ună 
răspunsă care a provocată o zăpăcălă desperată în foile 
unguresc!.«

«Narodni Listy* polemisăză în contra foiloră un
guresc! și la întrebarea, că ce voescă Cehii dela Ma
ghiari, răspunde că Cehii pretindă să se respecteze drep
turile Slaviloră și ale națiuniloru nemaghiare din Ungaria.

,Acesta o ceremă dela Maghiari, incheiă fâia 
cehă, dar nici odată nu le vomă cerși dreptulă nostru.*

*

, Standard* a primită din Cairo o telegramă, care 
comunică, că diarele streine ce apară în Egiplă se ocupă 
multă de scirea, că Porta ar fi adresată tuturoră pute- 
riloră mari o notă, în care ea protesteză în contra re- 
fusării Angliei d’a evacuâ Egiptulă în timpă de optă luni. 
Totdeodată foile englese vădă în scirea, că puterile ară 

fi acceptată în principiu idea unui confrolă internațională 
asupra finanțeloră egiptene, o umilire a Angliei, ai cărei 
funcționari din Egiptă, dică ele, nu mai potă trăi în li
niște din causa agitațiunii pressei francese, care le face 
viața amară. Suntă pline de interesă și scirile, că cer
curile guvernamentale egiptene ară plănui o amnestiă 
generală a tuturoră criminaliloră curată politici din timpulă 
revoltei arabiste. Arabi-pașa ară fi declarată Chedivului, că 
în casă de rehabilitare, punendu-i-se la disposițiune mij- 
locele, va merge în contra Mahdiului. Representantulă 
englesă din Cairo ar fi declarată, că nu e în contra am- 
nestiei, dar ea să se mărginăscă numai la acei criminali 
politici, cari se afla chiar în Egiptă.

Ni se pare, că Angliei nu’i convine nici decum să 
vadă înc’o dată pe Arabi-pașa în Egiptă. Se teme pote, 
că Arabi, în locă să mârgă în contra Mahdiului, s’ar pută 
întârce cu acesta in contra Englesiloră, silindu’i să esă 
mai curendă din Egiptă decâtă în optă luni cum a ce
rută Pârta.

*
Se vorbesce, că Rusia n’ar refusasăesercite protecto- 

ratulă său asupra Abissiniei. țtiarulă rusescă moscovită, care 
în timpulă dinurmăa intrevenit adeseori pentru drepturile 
Abissiniei de controlă asupra căii Bab-el-Mandel și chiar 
asupra fâșiei litorale de la Massaua și Leila, adi vine și 
accentueză, că biserica orientală trebue să aducă Abissi- 
nia în strânsă legătură cu biserica grecăscă. Acestă do
rință ’și-a esprimat’o chiar betrenulă rege de 70 de ani, 
Negușă ală Abissiniei, printr’o scrisâre ce a adresal’o 
«Țarului Nordului, singurului Țară ală creștiniloră cre
dincioși.*

Rusia, luândă sub protectoratulă său regatulă abissi- 
niană, ar avea ună câștigă nespusă de mare din causa 
posițîunii și însemnătății acelui regată. Dar e întrebarea, 
dacă puterile și mai cu sămă Anglia și Francia ară fi 
dispuse să lase Abissinia în mănile Rusiei.

întregirea Protopopiatelorti.
în archidiecesa greco-orientală a Ardealului.
S’a buciumată și mereu se buciumă, că constitu- 

țiunea bisericei române orientale este cea mai liberală, 
cea mai democratică. Dară tocmai pentru că este atâta 
de democratică, tocmai de aceea se calcă cu atâta cute
zanță prescripțiunile constituționale în cestiunile cele mai 
capitale, cum suntă organisațiunea și întregirea protopo- 
piateloră. Archidiecesa greco-orientală din Ardeală în era 
constituționalismului și a sinodalității bisericescl ajunsese 
în starea cea mai deplorabilă, că erau mai mulți admi
nistratori protopopesci, decâtă protopopi. Numai înce- 
tulă cu încetulă se întregescă protopopiatele vacante, cu 
tâte că prescripțiunile în privința întregirii protopopiate- 
loră suntă forte limpede și clare, dară autoritățile supe- 
riâre bisericesc! nu se interesăză ca în fruntea protopo- 
piateloră să se afle protopopi permanență, ci le ma 
place să cârmuăscă nava bisericei cu administratori, 
de unde urmeză o grămadă de rele în tăie privințele, 
atâtă pe terenulă moralității, câtă și pe terenulă econo
mică și școlară.

Mulțămimă lui Dumnezeu, că în cele din urmă s’au 
decisă autoritățile nâstre bisericescl, ca să întregăscă și 
protopopiatulă Treiscauneloră și ală Branului. Pentru 
întregirea celui dinteiu este chemată sinodulă electorală 
protopresbiterală pe Vineri în 28 Decemvre 1884 în co
muna Sântă Giorgiă. întregirea pentru protopopiatulă 
Branului se va face Luni în 31 Dec. în comuna Zărnesci, 

unde este chemată pe aceea di și sinodulă electorală 
protopresbiterană.

De mulți ani au totă reclamată credincioșii greco- 
orientali pela consistoriulă archidiecesană, ca să pună 
odată capătă stării celei anormale. în urma urmeloră 
totuși se voră curma administraturile. Dea Dumnedeu, 
ca Brănenii, după atâta așteptare, să-și capete ună pro- 
topopă energică, zelosă și care să se intereseze cu trupă 
și cu sufletă pentru binele materială și spirituală ală 
protopopiatului. Dea Dumnezeu ca viitorulă protopopă 
să ridice veda și prestigiulă protopopiatului, ăr nu prolo- 
popiatulă să ridice vătja și prestigiulă protopopului.

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

SCIRILE DILEI.
Pentru postulă de fiscală în Orăștiă s’au anunțată 

toți advocații din Orăstia, anume: D-r. Tincu, Sztancsay, 
Poppă, D-r. Mihu și D-r. Klein. Concurentă streină este 
numai advocatulă Rolh din Alba Iulia.

—0—
Nenoroeiții Ciangăi din Gyorok cutrieră Ardălulă, 

cerșindă pentru nenorocitele lord familii.
—0—

Esemplu demnă de imitată din partea Româniloră 
ni-lă dau Maghiarii din Târgu-Mureșului. Pentru con
struirea unui teatru ungurescă în acelă orașă, care 
va costa peste 20,000 fl., br. Carol Apor a dată 600 fl., 
8 persâne câte 500 fl., 4 câte 300 fl., 3 câte 200fl., și 
61 câte 100 fl.

—0—
Pe biuroulă camerei române s’a depusă ună proiectă 

pentru înființarea a șese asiluri pentru infirmi.
—0—

Camera română a trimesă de urgență în secțiun 
propunerea mai multoră deputați d’a se numi o comisiune 
de 15, care să studieze convenția comercială cu Austro- 
Ungaria. Cu acestă ocasiune, d. ministru ală Comerciu- 
lui a declarată, că și guvernulă a numită o asemenea 
comisiune.

—0—
Ună nou transportă de cai din Rusia, în numără 

de 1500, a sosită în România.
—0—

încetarea plățiloră din partea bănciloră și firmeloră 
a ajunsă în Austro-Ungaria o adevărată epidemiă, care 
omoră economicesce multă lume. Deocamdată înregis- 
trămă pe cele mai însemnate încetări de plăți: Firma de 
zachară Weinrich cu 9 miliâne; firma Tschinkeț 
cu 5 miliâne; Creditulă fonciară boemă cu 5 
miliâne; firma Biach et. C. cu 2'5 miliâne; fabrica de 
zachară cu acțiuul M e z i r i t s ch cu 13 miliâne etc.

—0—
Șefulă secțiunii de efecte a Giro-Cassenverein-ului 

din Viena, anume Iohann Lukas, s’a sinucisă pentre im
putarea ce i-s’a făcută, că a fostă negligentă în supra- 
veghiarea ce o avea.

—0—
Se comunică din Varșovia, că capulă deputațiunii 

uniațiloră podlachici, care s’a plânsă Papii despre perse- 
cuțiunile la care suntă espuși din partea Rușiloră, este 
exilată pe trei ani. Ceilalți membrii, doi țăran>, au 
fostă numai admoniațl.

—0—
Astă seră se va juca la tratrulă germană de aci 

pentru ântăia dată ,,Die Manderer am Alt /' dramă 
istorică în 5 acte de profesorulă M. Albert.

sale în dauna teritoriului națiunii ce totă scade la numără.
Graiulă comună nu numai că încuscresce, că con- 

sângenesce, că înfrățesce și ține la ună locă pe ună te
ritoriu pre âmenii cari îlă vorbescă, dară elă mai are 
încă și acea înrîurire asupra loră, carea îi face ca să se 
ajutore și să se sprijinescă unulă pe altulă; ca să grijescă 
unulă de altulă; ca să se bucure și să se întristeze îm
preună tocmai așa după cum o facă acăsta membrii consân
geni ai unei familii înguste. Omenii de acelașă graiu, simțîn- 
du-se ca ună singură corpă organică de o ordine mai 
înaltă, ca o familia mare, simțescă totodată, înțelegă 
chiar, că ori ce atentată asupra unui membru, 
său asupra intereseloră lui, este în ultima 
liniă, ună atentată îndreptată în contra tu
turora. Căci, decă astădî cade ună singură membru, 
seu i se pericliteză interesele lui, mâne și poimâne îi va 
urma ală doilea și ală treilea, și totă așa mai departe, 
pănă ce corpulă întregă va fi ciuntită întru atâta, încâtă 
va trebui neapărată să stagneze și viața lui organică să 
înceteze. Fiecare membru ală corpului organică, numită 
națiune, simțesce instinctivă, și când membrii lui suntă 
toți luminați, atunci sciu chiar, au consciința, că intere
sele loră și le potu apără cu mai multă eficacitate atuncia 
când le apără în interesele tuturoră. Proprietariulă în- 
țeleptă sare cu grăbire să stîngă foculă dela casa aprinsă 
a vecinului său și nu așteptă ca să se apropiă de a sa, 
căci atuncia pâte arde și elă cu 101 e ale sale. In scurtă: 
graiulă comună stîrnesce și conservă în âmenii, cari îlă 
vorbescă, puterniculă și mănosulă simțămîntă de solidari
tate a intereseloră. Solidaritatea intereseloră 
este așadară a patra consecință, la carea duce graiulă 
comun pre Omeni. Națiunile, la cari simțămentulă de solidari
tate este vioiu și puternică, prospereză răpede întru tâte 
și nu se temă de a fi oprite în viața loră, în desvoltarea 

loră, de cătră alte națiuni espansive și eu intențiuni 
dușmănâse, căci forței dușmane opună totdeuna o forță 
energică și puternică, forța colectivă, solidaritatea 
intereseloră comune naționale.

Când forța colectivă este pusă în serviciulă intere
seloră particulare și comune ale membriloră unei nați
uni, ea trebue se fie bine organisată și condusă cu ri- 
gâre, căci altmintrea, despărțită și desordinată, ea n’ar 
fi în stare să funcționeze cu succesă în contra diverse- 
loră atacuri esterne și interne. Acestă idee a fostă pre
simțită instinctivă de toți âmenii de același graiu, dară 
pricepută, înțelesă și pusă în aplecare a fostă numai de 
cei mai aleși dintre dînșii. Aceștia, folosindu-se de sSm- 
țămentulă comună de solidaritate, au organisată forțele 
debile particulare într’o forță puternică colectivă, adecă 
ei au formată aceea ce astăzi numimă stată. Statulă, 
celă puțină după originea lui, nu se pâte formă decâtă 
de nisce âmeni cari se înțelegă între sine, cari trăescă 
împreună, și cari au totă aceleași interese de apărată, 
adecă de âmeni cu același’ graiu, de o națiune. Omenii 
cari vorbescă diferite graiuri, nu se potă înțelege între 
sine, nu potă trăi multă timpă împreună pe același teri
toriu, nu formeză ună singură corpă națională, n’au cu 
toții aceleșl interese de apărată; ei dară nu se potă or- 
ganisâ în societăți regulate de apărare reciprocă; ei nu 
potă formă staturi proprie, staturi naționale. Graiulă 
comun este așa dară forța, carea a împinsă pe âmenii 
cari îlă vorbiau, aseorganisa în corpuri proprie na
ționale, adecă în staturi.

Deci a cincea consecință, la carea ne conduce 
graiulă națională, este organisarea forțeloră particulare, 
într’o singură fo ță puternică de apărare reciprocă, adecă : 
înființarea de staturi proprie naționale.

Precum indivizii cu graiuri diferite, așa și colecti

vitatea loră, națiunile diferite, nu sunt în stare să înfi
ințeze ună singură stată homogenă, pe câtă timpă fie
care națiune își păstreză, și voiesce a’șl păstră individua
litatea sa, graiulă său. Fiecare națiune, ca și oricare 
corpă organică, nu pâte esistă deodată cu alte națiuni 
în același timpă și pe același teritoriu; lângă o- 
laltă însă potă esistă. Deci națiunile, dăcă nu potă 
formă ună singură stată propriu homogen, apoi ele potă 
formă întruniri de staturi, seu confederațiunl 
pentru că într’acestea fie-care națiune își păstrăză teri- 
torulă său, individualitatea sa, nedependința sa, și numai 
în casă de atacare a teritorului, a individualității și a 
nedependinței vre uneia din ele de cătră vre-o națiune 
cucerilâre, numai atuncia națiunile confederate pășescă 
împreună în contra dușmanului comună, pentru apărarea 
acestoră bunuri. Confederațiunile de staturi se impună, 
prin forța lucruriloră, mai alesă națiuniloră debile și mici, 
cari voră să’și asigureze esistința în contra altoră na
țiuni mai puternice decâtă fiecare națiune confederată în 
parte.

Cu tâte acestea, într’ună stată deja formată potă 
locul și esistă fârte bine diverse națiuni, dar aceste na- 
ț'uni numai atuncia se voră pute desvoltâ conformă in
dividualității sale, când organisarea acelui stată va fi 
federativă, adecă când fiecare națiune va ave ună 
teritoriu propriu, unde nedependentă de cele- 
lalte să’și pâtă desvoltâ și cultiva individu
alitatea sa conformă di sposițiu ni loră sale 
firesc!; altfelă, o națiune din ele, cea mai puternică 
prin cultură și prin activitate, va trebui neapărată să 
domnăscă preste tâte celelalte.

Proverbulă românescă: «cămașa e mai aprâpe de
câtă sumanulă* conține ună mare și necontestabilă ade- 
vără. Doi indivizi, străini unulă de altulă, dară leșinați 



CORESPONDENȚA PARTICULARA A «GAZ. TRANS.» 
Pesta, 21 Decernvre 1884.

Ura contra nâslră cresce pe Z' ce merge și perse- 
cuțiunea nu rămâne îndărâtă. Acâstă s’a mai mărita I 
de când junimea universitară română, sârbă și slovacă de 
aici a hotărită a ține ună banchetă de înfrățire. Acestă 
banchetă s’a și ținută în restaurațiunea lui Szik«zay, la 
care au luată parte mai mulțl tineri a susnumileloră 
naționalități. La banchetă a fostă politica de di cu to- 
tulă eschisă. Pe fața fiecărui care a fostă acolo, se 
vedea bucuria, că ne-amă strînsă în ună numără mă- 
rișoră. Petrecerea a fostă forte vială și a durată pănă 
cam la 11 6r?, când ne-amă depărtată ducândă și păs- 
trândă fiecare din noi o dulce amintire a acelei 
4ile.

Care ne fii însă mirarea, când diarulă : .Egyetârtâs* 
de aici aduce, în Nr. 344 din 15 Decernvre, neadevărata 
faimă, că noi amă convenită pentru de a agilă!

Acâstă șcire falsă adusă de susnumitulă Z>ară a și 
desmințit’o d. PetrovicI Alexandru în proximulă numără 
ală aceluiași (Jiară.

țliarulă .Budapesti Hirlap,» în Nr. 345 din 16 De- 
cemvre, reproducendă astă faimă — pâte după «Egye- 
târtâs* — se esprimă astfelă:

»O negură forte dâsă domnesee pe stradele și ca
sele capitalei, omulă celă mai ințeleptă nu vede, din 
causa acestui timpă, mai departe, decâtă înaintea na
sului, pentru aceea nici nu ne mirămă de aceea neru
șinare provocătâre, care a avută locă erl seră în res- 

" taurațiunea lui Szikszay»
Tocmai după calapodulă sciriloră din luna trecută, 

când amă ținută noi Românii cina nostră comună, pu- 
blicândă (Țârele că societatea «Petru Majoră» voesce a 
serba centenarulă lui Horia și Cloșca 1

piarulă susnumită continuă............. «Junii Șerbi,
Olahi și Slovaci s’au înfrățită între pahară, au 
beută ca perierii dorindă să trăiască tote na
ționalitățile din patria maghiară și strigândă să 
pără Ungurulă tirană.... ,... Junimea maghiară, după
cum autȚmă a și făcută pași în acăstă causă la recto
rulă universității, pentru că acești juni, prelângă acea 
că la fiecare dejună le^ar plăcă să înghiță căte ună un- 
gură, frecveniâză încă și universitatea ungurăscă. Ar 
trebui să-i măture încă și din Budapesta, ca opincile nici 
să nu atingă pământulă.'

Cu astfelă de grațiositățl ne întâmpină foia ma
ghiară, pentru că noi ne amă petrecută în linisce, fără 
de a agită. A cui e nerușinarea și încă provocăfore? 
Ce privesce frecventarea nâstră la universitatea ungu
răscă, le dicemu și noi: Dați-ne scoli din sacrificiile 
bănesc!, ce le facemă și noi ca și Maghiarii! Său dăcă 
nu vreți, trăcă totă dela noi, lăsați-ne să ne facemă scoli 
pe banii noștri! Să nu sacrificați niinică din sacrificiile 
nostre! Și atnnci fiți siguri, că nu vă vomă mai inco
modă, vomă cercetă universitatea nâstră!

Totă susnumitulă (ȚarC*> în Nr. 446 sub titlulă: 
,Agitatorii naționali la universitate,» dice: «Purtarea pro- 
vocătâre și orbișă a universitariloră olahi, sârbi și slo
vaci a produsă mare turburare în cerculă junimei uni
versitare. Acești tineri trădători de patriă, în timpulă 
din urmă nu vreau nicidecum să mai încapă în peile 
loră și năsuescă în totă modulă să provâce scandală.»

Ciudată lucru! Dacă mânând ună papricașă și bâi 
ună pahară cu vină, trădezi patria; dăcă petreci liniștită, 
faci scandată. Dumnetjău să-i mai înțelegă. Dechiara- 

rațiunea făcută de d. Alexandru PetrovicI vă este cunos
cută, precum și hotărîrea senatului universitară.

In Nro. 348 ală (Țarului susnumită sub titlulă: 
«Trădători de patriă la universitate,' publică încă o de- 
chiarațiune a junelui sârbă mai susă numită, în care 
dânsulă îșl esprimă părerea de rău, că o parte a diare- 
loră de aici a identificată șovinismulă cu națiunea ma
ghiară. Cuvintele murdare, cu care se esprimă față de 
susă numitulă, nu le amintescă, pentru că nu vo- 
escă a’mi mânji până cu atarl espresiunî.

țliarulă «Budapest» în Nr. 348 sub titlulă: «Agi
tatori naționali la universitate,» publică ună articolă, în 
care vorbesce despre acea agitare nepatriotică și nisu- 
ința antinațională a fecioriloră Slovaci, Sârbi și Olahi. 
Mai (Țce, că rectorulă universității a dojenită pe aran
jatorii cinei etc.

Susnumitulă (Țară, când dice, că rectorulă a do
jenită pe aranjatori, spune ună neadevără, precum nea
devăruri sunt fote câle au scrisă (Țârele maghiare în 
spaima loră de acea cină comună.

In genere, dăcă căutămă la limbagiulă și acele es- 
presiunl de cari s’a folosită Ziaristica maghiară față cu 
noi, apoi putemă admira acea limbă, care este menită a 
cultiva Orientulă.

In fine se amintesce și aceea că rectorulă începuse 
cercetare disciplinară contra unui june română și contra 
unui june sârbă. Resultatulă acestei cercetări e că: 
Senatulă universitară după dechiarațiunea junelui sârbă 
apărută și în Ziare, dechiară cercetarea disciplinară de 
sistată, neavândă acelă banchetă, respective cina 
comună, substrată politică.

Pe lângă acâsta rectorulă face atenți pe junii Ro
mâni, ca pe viitoră să urmeze publicațiunii pusă la în- 
ceputulă anului pe tabla cea nâgră, ca adecă să se re
țină dela cea mai mică demonstrațiune politică.

S’au scremută munții și au născută ună flâcă de 
șârece! A. Cras.

O------- £

Societatea africană.
In urma urmei oră va recunâsce și Aust.ro Ungaria 

printr’ună tractată «Societatea africană,' pe care pănă 
acuma au recunoscut’o America nordică, Anglia și Ger
mania. Acăstă societate ș’a câștigată merite neperitore 
pentru răspândirea civilisațiunii și a culturii între popâ- 
rele africane. Scopulă ei este de a scruta Africa cen
trală, de a răspândi civilisațiunea între locuitorii africani 
și de a suprima comerciulă cu sclavii. Frumâsă și de
lii ală misiune ș’a propusă ea. Acâstă societate a înființat’o 
tatălă princesei nostre de coronă Stefania, Leopoldă II, 
regele Belgiei. Societatea, n’a fostă destulă de puternică 
spre a pută atinge scopurile sale cele mari umanitare. 
Societatea a câștigată în anii din urmă o însemnătate 
mai mare și mai generală, mai cu sâmă de când ș’a 
propusă să restitue pe lângă Congo relațiuni mai regu
late și de a deda populațiunea sălb >tică la negoță și la 
lucrarea meseriiloră. Resultatele, care le-a dobândită 
acâstă societate protegâtă de regele Belgiloră, suntă tri
umfală asociațiuniloră timpului modernă. Intr’ună terito
riu de 6500 chilometri pe lângă apa, Congului a întemeiată 
acâstă societate mai multe colonii, care sprijinescă pe toți 
Europenii fără diferință. Acolo trăescă Europenii în pace 
unii lângă alții, fără de certe naționale, confesionale și 
sociale. Aceste colonii centrale africane pănă acuma n’au 
formată ună stată bine limitată, din care causă Franța 

pănă acuma nu l’a recunoscută. Acâstă societate pros- 
perâză și va prospera și mai multă, cu câtă acuma a 
luată în mânile sale principele Bismarck cestiunea colo- 
niiloră africane. Relațiunile silescă diplomația europână, 
ca să sprijinâscă acâstă operă, care s-’a începută fără 
concursulă diplomațiloră. De aci încolo Germanii voră 
luă drumulă cătră Africa centrală și nu voră mai merge 
spre America, fa Africa au Germanii tărâmă destulă 
de bogată, spre a’șl desvoltâ forțele loră spirituale și 
materiale și spre a’șl afirma spiritulă loră economică și 
practică și a face din pustietățile cele întinse regiunile 
cele mai bogate și mai mănâse.

DIVERSE.
Ună ordină militară chineză. — Comandantulă 

supremă ală armatei chineze a dată următorulă ordină 
cătră armată: «Se decapitâză celă ce dovedesce lașitate. 
Se decapitâză celă ce comunică amănunte despre aface
rile militare. Se decapitâză celă ce împrăștie scirl îngro- 
zifore pentru trupe. Se decapitâză celă ce a furată și 
apoi a fugită. Se decapitâză celă ce e membru ală vre
unei societăți secrete. Se decapitâză celă ce siluesce 
femei. Se decapitâză celă ce jăfuesce pe indigeni. Se 
pedepsesce trupesce celă ce, în posițiunea sa, se face vi
novată de ceva. Se pedepsesce trupesce celă ce dove
desce trândăviă Ia eserciții. Se pedepsesce trupesce celă 
ce nu’șl dă punctuală raportulă său.»

---------O--------
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Anunță literarii.*) In timpulă păstorirei mele de 
mai mulțl ani cu durere am observată, că și poporulă 
nostru a începută a scăpătâ din religiositatea sa străve- 
chiă, ce a fostă considerată ca o însușire nobilă și carac
teristică a Românului. Dorindă a împedecâ decădința 
morală a poporului nostru și a’iă feri de multele rele 
spirituale și corporale, — lenea e mama multoră păcate, 
multcră îăutățl — ce urmâză din indiferentismulă față 
cu religiunea, încă în Aprilie a. c. am edată .Gertfa 
eea mare,» ce e traducerea unui opșoră ală eruditului 
părinte iesuită: M Tâth, care în ună stilă forte pătrun- 
Zătoră și cuvingătoră traclâză datorința nâstră de a as
culta ș. liturgiă în fote Duminecile și sărbătorile. Ordi- 
nariatele gr. catolice și «Foia bisericâscă» au recomendală 
acâstă lucrare cu căldură, și cele 500 esemplare în res- 
timpă de 7 luni s’au trecută fote, și așa a fostă nece
sară a scâte a doua edițiune. Prin acâstâ aducă la 
cunoscința onoratului publică celitoră și mai vârtosă m. 
on. Domni preoți, că cărticica va apărâ în a II. edițiune 
română în filele viifore ca proprietate a tipografiei 
A1 e x i din Brașovă; deci toți aceia cari dorescă a o avâ 
să se adreseze la susă numita Tipografia. La întrebările 
mal multoră am să facă cunoscucă și aceea, că cărticica, 
o pplă folosi fii frații gr. orientali tocmai cu acelașă 
sucesă căci cartea nu conține nimică de ce ar avâ a 
se feri. Prețulă unui esemplară e 25 cr.

Simandă la 16 Decernvre 1884.
Ioană Mihalo’a 

preotă gr. catolică.

*) Celelalte «Țiarie sunta rugate a reproduce acesta anunța 
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de fome, puși în fața unei bucăți de pâne, nu voră 
face morală, cum să împărțâscă mai dreptă pâneâ; 
din contră, fie-care va căută s’o apuce tâtă pen
tru sine. Totă așa din două, său mai multe na
țiuni așezate pe acelașă teritoriu, său unite în 
acelașă stată, va căuta fiecare, înainte de tote, să gri- 
jăscă pentru sine, pentru esistința și desvoltarea sa, pentru 
ună traiu câtă cu putință mai comodă. Prin urmare, 
fiecare națiune va căută, după cum ne spune altă pro- 
verbu, «să tragă câtă mai multă jară la ola sa.' De
aici trebue să urmeze neapărată o luptă necontenită
pentru esistință și dintre națiunile conlocuitâre său în
trunite în acelașă stată, aceea îșl va asigura mai bine
esistința și va eși învingă!6re asupra celorlalte, carea va 
fi mai vigurosă, mai capabilă, mai activă, mai luminată, 
și carea va avea conducători mai abili. Celelalte națiuni 
în casulă celă mai favorabil vor trebui să ocupe ună rangă mai 
subordinat, săduiă o viăță mai puțin comodă, nu după cum 
le-ar plăcă, ci numai după cum le este permisă de împreju
rările în cari trăiescă.

Acăsta este logica firii lucruriloră din natură, con
secința luptei pentru esistință, adecă: ori egală său co- 
ordinată unulă lângă altulă, ori neegală său sub- 
ordinată unulă preș te altulă; o posițiune a treia 
nu esistă!

Sub astfelă de împrejurări fatale, care este ore pu
terea vitală, care ține strânsă legați unulă de altulă pre 
membrii unei națiuni subordinate, său pre membrii răs- 
lățițl prin diferite staturi ai une> națiuni coordinate, ai 
unei națiuni cu staturi proprie? Care este acea putere 
vitală, care face pre membrii împrăștiațl ai unei națiuni 
ca să se sâmțâscă, ca să se considere, ca să se păstreze 
ca corpă viu în corpurile seu în staturile altoră națiuni? 
Care este acea putere vitală, carea nu-i lasă a fi absor

biți și asimilați de națiunea precumpănifore și predom- 
nifore? Acâstă putere magnetică, acâstă putere dătătâre 
de viață nu este alta decâtă graiulă comună, graiulă na
țională. In graiulă comună zace sufletulă unei națiuni. 
Graiulă comună este manifestarea vieții individuale a 
corpului organică numită națiune. Pe câtă timpă esistă 
graiulă comună, esistă și națiunea care îlă vorbesce; de 
se desvâltă, de se perfecționâză, de să lățesce graiulă 
comună, se desvâltă, se perfecționâză și se lățesce în- 
să-și națiunea care se folosesce de dânsulă; de se co- 
rumpe graiulă, de se desface în mai multe dialecte, atunci 
și națiunea se slăbesce și se descompune; de părăsescă 
membrii unei națiuni graiulă său națonală 
și adâptă altulă în loculă lui, atunci și na
țiunea însa-șl a dispărută ca atare; sufletulă 
ei, puterea ei vitală, a eșită dintr’ânsa și s’a dusă nu la 
creatorulă lumii, la DumneZăur ci la creatorulă său pro
priu, la alțl âmenl, și se păstrâză în loculă numită lite
ratură.

Dâr nici o putere vitală nu părăsesee fără opu
nere și fără luptă corpulă pre care ’l-a fostă însuflețită, 
căruia i-a dală esistință și viață. Dinconlră, lâtă puterea 
vitală din ori ce felă de organismă slîrnesce în corpulă 
în care se află, în toți membrii lui, năsuința de a’și con
servă esistința individuală, de a se desvoltâ și perfecționa 
câtă cu putință mai tare.

Graiulă comună națională încă este o putere vitală, 
este chiar ființa, sufletulă unei națiuni. Precum ori ce 
putere vitală, așa și elă deștâptă, aprinde și susține în 
fiecare membru ală corpului națională năsuința nu nu
mai de a conservă esistința acestui corpă, ci și de a’lă 
desvoltâ și de a’lă perfecționa. Graiulă comună face 
pre dmenii cari se folosescă de dânsulă, nu numai ca sâ 
nu’lă părăsâseă cu una cu două, ci ca să și-lă desvolte, 

să’lă perfecționeze, să’lă păstreze neatinsă în toți mem
brii corpului națională, pentru că numai atuncia se con
servă însu’șl corpulă națională, națiunea întrâgă. Deci 
graiulă comună, ca putere vitală, face pe membrii unei 
națiuni, de s’ar aflâ ei ori și unde, ca să dorâscă 
fierbinte, ca să năsuiâscă din -t.âte puterile 
a duce împreună o singură viață sufletâscă, 
o viață culturală proprie și nedependentă, 
îi face ca să aspireze cu însuflețire la o unitate cul
turală națională, căci numai pe câtă timpă se sus
ține acâstă unitate culturală națională, pe atâtă timpă se 
păstrâză neatinsă în vigâre și în viâță însa’șî națiunea.

Așadară a șâsea consecință la carea ne împinge cu 
tăriă neresistibilă graiulă comună națională, este stăruința 
necurmată pentru întreținerea și conservarea unei uni
tăți culturale naționale între toți membrii unei națiuni, 
afle-se aceștia așeZați într’ună singură sâu în mai multe 
staturi proprie, ori petrâcă el împrăștiațl prin corpurile, 
adecă prin staturile altoru națiuni. Cari din membrii 
unei națiuni nu voiescă să-și părăsâseă graiulă propriu 
și sâ adâpte pre altulă străină, cari nu voiescă a trece, 
prin asimilare, în corpurile unoră alte națiuni și a face 
parte întreg’târe din ele, aceia cu necesitate trebue să 
întrețină unitatea vieții culturale naționale, unitatea gra
iului, unitatea lileratnrei. Căci, pe ori unde se aude vi- 
brândă același graiu națională, pe acolo, pretutindenea se 
mișcă, se manifestă viața și înfloresce una și aceeași 
națiune.

Pe ori unde se aude vibrândă cu armoniă graiulă 
românescă, fie acesta la Nistru sâu la Marea Egeică, la 
Marea Nâgră sâu la Tisa ori la Adriatica, pretutindene 
viază și se manifestă națiunea românâscă, națiune mân
dră și alâsă, fiică a dumneZeirii, a lumii mirâsă, națiune 
vitejâscă, care în veci să ne trăâscă 1

Aust.ro


Cursulu la bursa de Viena
din 23 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6°/0 124.15 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 96.20 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.10 
împrumutul!! căilord ferate

ungare.......................... 145.75
Amortisarea datoriei căi-

loril ferate de ostu ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.60 

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) . . . .120.— 

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 105.25 

Bonuri rurale ungare . . 100.30 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii.............................100. —
Bonuri cu cl. de sortare 99.25 
Bonuri rurale transilvane 100.75

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

vinii ung.........................98.25
Imprumutukl cu premiu

ung.....................................115.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.70 
Renta de hărtiă austriacă 81.95 
Renta de arg. austr. . . 83.10
Renta de aură austr. . . 104.25 
Losurile din 1860 . . .134 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  854 —
Act. băncel de credită ung. 304.50 
Act. băncel de credită austr. 295.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................. 5.79
Napoleon-d’orI .... . 9.76‘/a 
Mărci 100 împ. germ. . . 60.30 
Londra 10 Livres sterlinge 123.35

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 13 Decemvre st. v. 1884.

Cump. vend
Renta română (5%). . . ■ 88 —
Renta rom. amort. (5°/0) . . 9P/a —

» convert. (60/0) . . — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32 —
Credit fonc. rural (7%) . . 99 —

> „ „ (5°/o) • • 86’A —
» » urban (7%) . . 98Va —
‘ > > (6°/o) • • 94Va —
» . > (5%) • • 83V< —

Banca națională a României 1240 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 315 —

« » > Națională . . 220 —
Aură.................................... 14% —
Bancnote austriace contra aură — —

Bancnote românescî . Cump. 8 64 Vând. 8’66

Cursulu pieței Brașovu
din 24 Decemvre st. n. 1884.

Argint românesc................. . > 8 60 8.64
Napoleon-d’orI..................... . > 9.74 > 9.75
Lire turcescl......................... . » 10.98 » 11.—
Imperiali............................. . » 9.98 10.—
Galbeni................................. . > 5.70 > 5.72
Scrisurile fonc. > Albina < . » 100— » 101.50
Ruble RusescI..................... . > 125— > 126—
Discontulă » . . . 7—10 % pe ană.

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

9744—1884 szâmhoz.Inserțiuni reclame*).
Vasilie Munteană de sub Nr. casei 1077, 

cârciumară în gura țigăniei, trăindă 6u 
soția sa, cu care s’a cununată la biserica 
Sf. Neculae din Prundă, timpu îndelun
gată bine, fiindă cinstiți de popotă, avândă 
și copii, — în timpulă din urmă densulă 
a intrată în relațiunl intime cu servitorea 
sa, și-a uitată de sfintele datorii ce i le-a im
pusă cununia, și-a bătută soția necinstin- 
d’o în fața lumii. In astfelă de împreju-' 
rări servitbrea amantă Maria Marcu 
din comuna Apața a fostă espedală din 
Brașovă, interdicendu-i-se prin lege d’a 
mai veni la Brașovă. Densulă s’a dusă 
și a adus’o înderătă. Poliția însă afiândă 
a arestat’o Dumineca trecută și a isgonit’o 
a doua 6ră. Elă vecjendă că o duce po
liția a alergată plângendă pe la domni 
ca să o scape, dâr înzadară, căci fapta 
era imorală. Atunci elă a alergată la gară

Duminecă diminăța și a plecată la Apața, 
ca să’i scâță dreptăți dela comună.

Insă comuna nu i-a dată, fiindcă scia 
că ea a stricată buna înțelegere dintre
bărbată și soțiă. Vasilie Munteană s’a în- 
torsă în Brașovă Duminecă săra și s’a 
dusă dreptă la Dumitru Vîșmucă ca să’i 
spue, ce a pățită, și s’a sfătuită cu elă, 
că ce e de făcută. Insă Dumitru Vîșmucă 
și Ioană Colibană, care a fostă zarafă, și 
care se afla acolo, l’au sfătuită pe Mun
teană ca să’șl zălogăscă casele și să’șl 
ven^ă totă, ca să’șl risipăscă averea ce 
a făcut’o cu soția sa împreună. De aceea 
creditorii, cari i-ară da lui bani fără soi
rea soției sale, să scie că perdă banii, 
fiindăcă acuma nu scie ce face din causa 
rătăcirii în care a cădută.

Parascliira Bucură Pitiș ă.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassdi kir. tCrvszâk mint tkvi liatosâg kozhirrăteszi, hogy Kam- 

ner ăs Jekelius kereskedoi czăg văgrehajtatânak Salvetz Constantin ve- 
grehajtâst szenvedo elleni 61 frt. 42 kr. tdkekcivetelăs ăs jârulăkai irănti 
văgrehajtâsi iigyăben a brassâi kir. torvănyszăk teriiletăn lăvo a brassoi 
3958 szâmu tjkben foglalt 6418, 6419 ăs 6527 helyr. szâmu ingatla- 
nokra az ârverăst 1668 frt. —krban ezennel megâllapitott kikiăltâsi ârban 
elrendelte’^s hogy afennebbi megjeloltingatlanok az 1885 ăvi februâr h6 23-ik 
napjân dălelott 9 orakor ezen hir. torvdnyszdk telekkonyvi irâdâjâban 
megtartandâ nyilvânos ârverăsen a megâllapitott kikiâltâsi âron al6I is 
eladatni fognak.

Ărverezni szândăkozok tartoznak az ingat.lanok becsârânak lO°/o ât 
văgrehajtatâ kivătelăvel kăszpănzben, vagy az 1881 LX. t. cz. 42 §âban 
jelzett ărfolyammal szamitott ăs az 1881 ăviNovember h6 1-ăn 3333 sz. a. 
kelt igazsâgugyministeri rendelet 8 §âban, kijelolt ovadăk-kăpes ărtăk- 
papirban a kikiilddtt kezăhez letenni, avagy az 1881 LX. t. cz. 170 §-a 
ărtelmăben a bânatpdnznek a birosâgnâl eldleges elhelyezăsărol kiâllitott 
szabâlyszerii elismervănyt âtszolgâltatni.

Kelt Brasson 1884 6vi December ho 6-ik.
A brassoi kir. tszek mint telekkvi liatosâga.*) Redacțiunea nu e responsabilă de cele cuprinse sub acâstă rubrică.

Wnk cnlegătoru de litere
jyțiune stabilă la

românii se aplică la momentu cu condi-

Tipografia „Aurora,11
iu Gherla — Sz.-Ujvâr.

Mersulu trenuriloru
pe linia Prcdeahl-Biulapesta a calei ferate orientale de stată rcg. ung.

Predealii-Budapesta Budapesta— Predeal*

și a pianistei Clara

de Beethoven.

se potă

2—3

Brassin. 
Brassin. 
Bazzini.

de 
de 
de

de Schumann. 
de Rubinstein.

pentru violină

în 26 (14) Decemvre 1884

■ Sala- scolei de fetițe evangelice.

Vineri

ală virtuosului de 
Stein din Viena,

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Loculă

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibus

Trenu 
de 

persâne

Trenă 
de 

persâne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

violină Gerliard Brassiu 
cu următorea

PROGRAMĂ:
»Sonata* pentru piană și violină (Kreufzer) 
»Ciacona« pentru vtoră solo de Seb. Bach.
a)
b)
a)
b) ci
»
«Fantasie

«Noveleta*) , . „
»Etuda« / Pentru P,anii 
,Am Waldessaum* 1
«Marșă militară* 1
»La Ronde des Lutins») (joculă șișteloră) 

Rapsodiă ungurăscă< pentru piană de Liszt.
Gaprice« pentru violină de Vieuxtemps.

I. 1 11. 50 cr., loc. II. 1 11. Stală 50 cr. — Bilete 
căpăta la librăria Zeîdner și sera la casă.

Inoep-CLt-uil-â. la, © ore sera.

Bole
CRETE

le vindecă pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulu său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale pAcateloriî tinereței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămu pentru 
descrierea completă a bălei.

Dr. Bella,
membru ală mai multoră societăți scientifice etc.

6. Place de la Natiou, 6. — PARIS.

BucurescI
Predealu
Timiști

Brașovă

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
HomorodQ 
Hașfaleu] 
Sighișdra 
Elisabetopole 
MediașO 
Copșa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciuneltt
Teinșă
Aiudft 
Vințulă de 
Uiâra
Cncerdea
Gliirișu 
Apahida

Clușin

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghiriștt
Stana 
Huiedină
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

susă

(
(

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

7.15
1.09
1.33
2.06
2.16
2.44
3.03
3.18
3.51
4.51
5.11
5.39
6.00
6.29

7.02

7.38
7.55

8.24
8.48

10.08
10.18

11.33
12.06

12.25
1.11

1.49
1.54
3.14
5.10
7.30

2.00

6.30
7.09
7.41
8.09
8.53

10.18
10.55
11.36
12.11
12.35
12.54

1.29
1.45
2.26
2.48
3.12
3.19
3.36
4.10
5.39
5 59
6.28

6.54
7.10
7.25
7.49
8.11
8.52
9.11
9.29
9.52

10.27
10.46
10.56
11.04
11.14

1.47
4.40
7.44
6.20

5.45
6?28

7.07
7.42
8.51

10.52
11.56
12.43

1.23
2.07
2.27
3.06
3.22
4.15
4.44
5.10
5.19
5.47
6.38

8.51
9.18
8.00

8.34
8.59
9.35

10.16
11.04
12.17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06
7.30

11.05
2.37
6.40

2.00

9.50
10.15
10.50

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladany 

Oradea mare (
(

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiris J
Cncerdea
Uiora
Vințulă de
Aiudtt
Teiușă
Crăciuneltt
BlașO 
Micăsasa
Cop șa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

(
(

susO

Brașovă

Timiș îl
Predealu

BucurescI

(
(

8.25
8.00

11.24
2.01
4.11
4.21
4.29
4.40
5.02
5.46
6.09
6.28
6.52
7.32
7.51
8.12
8.24
8.38
8.57
9.23
9.50

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

1.15
1.44
2.00
2.34
2.52
3.27
4.01
4.50
5.08
6.47
7.36
8.09
8.41
9.20

X

8.35
6.55

10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

1.48
3.21
3.54
4.34
4.52
5.11
5.40
6.00
6.29
8.14
9.49
9.58

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43

1.22
2.24
3.06
4.17
4.51
7.07
8.10
8.46
9.20

10.15
6.00
6.57
7.32

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3:25

8.00
2.47
6.36

10.09

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse-

Tipografia ALEXT, Brașovă.

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

10.45
11.07
11.29
12.15
12.30

1.32
2.04
2.24
2.44
3.15
3.25
4.03
4.28
10.25


