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Brașovti, 14 (26) Decemvre
Văilurămu în num&rulu trecută, cum judecă 

„Pești Naplo“ actualulă sistemă ală încassârii 
dăriloru. Văfiurămă ce părere are despre zelulu ce-lu 
desvdltă nesățioșii inspectori de dare și esecutorii, 
la orașe nu mai puținii ca la țâră.

Pișcătura acăsta se înțelege, că au simțit’o 
binișoru cei dela guvernă și foia d-lui Tisza, 
„Nemzet“ s’a și grăbită, de a ’i apără în 
contra învinuirilor^ nimicitdre ale lui „Pești Na- 
pl6.“ Dăcă nu e de vină ministerulu de finance 
cu organele lui, pentru cele ce se petrecă, 
atunci cine altulu păte fi de vină, decâtă 
însuși publiculă, adecă partea păgubită? De 
aceea „Nemzet“ încarcă t6tă vina în spi
narea sărmanului publică, provocându - se Ia 
tribunalulă financiară din Pesta, nu de multă 
înființată, și (f’căndă, că după ce misiunea acestui 
tribunală, este de a face dreptate celoră ce se 
plângă asupra administrației financiare, relele ur
mări trebue să și-le ascrie publiculă numai sie-șl, 
său pentru că nu a reclamată la timpă, său pen
tru că nu cunășce legea; ăr ce privesce dispo- 
sițiunile legale și organele financiare, loră nu li 
se mai păte dă nici o vină.

Fărte nemerită este răspunsulă ce-lă dă 
„Siebenbtirgisch d. Tageblatt“ din Sibiiu dia- 
rului „Nemzet“ la cutezată sa afirmare de mai 
susă:

„E posibilă, dice foia Sibiană, că ici colo 
contribuabilulă din indolență să nu-și caute de 
interesă. Dăr în totală fle-care dintre contri
buabili se îngrijesce de apărarea dreptului său și 
sciu în generală, ceea-ce cere legea dela densulu. 
Adevărată, că cunoscința de legi a poporațiunii 
nu păte merge așa de departe, ca să studieze 
fie-care broșură nouă din „colecțiunea de legi“ 
spre a fi în curentă cu legile nesfârșite asupra dă- 
riloră și asupra timbreloră. Pentru acăsta burgesulă 
și țăranulă ocupată cu grăua muncă a (filei nu 
are timpă. Dăr să punemă casulă, că fie-care 
contribuabilă ar fi prenumerată la colecțiunea de 
legi. Ce folosesce cetățănului nemaghiară, de a 
doua clasă, cunosciința de legi, dăcă capătă d. e. 
traducerea germană a articlului de lege asupra 
nouăi dări, după ce acăstă dare a fostă taxată 
de multă și păte chiar esecutată? Căci este sci- 
ută, că de multe ori trecă luni la mijlocă, pănă 
când ministerulă se simte îndemnată de-a publică 
traducerea legiloră în limbile usuate în țără, *) 
ără ministrulă de finance nu voesce să aștepte 
până ce publiculă se înformăză asupra nouei legi. 
Să admitemu însă că cetățănulă contribuabilă este 
în posițiune de a studiâ fiecare lege nouă îndată 
la intrarea ei în viăță. Ce-i păte folosi acăsta? 
După fiecare lege urmăză o ordinațiune a mi
nistrului de finance, prin care se stabilesce modulă 
esecutării ei. Acăstă ordinațiune, care e de multe 
ori mai importantă chiar decâtă legea, apare însă 
numai în limba maghiară. Prin urmare două treimi 
din poporațiunea Ungariei nu o potă pricepe. Cu 
ună cuvântă este nedreptă, neechitabilă și nead
misibilă de a cere dela massa poporațiunii cu
nosciința exactă a nesfârșiteloră și nenumărate- 
loră legi și ordonanțe pentru dări și taxe, cari se 
schimbă mereu, suntă fărte voluminăse și au 
atâtea chichițe. Cu multă mai naturală și mai 
simplă este pretensiunea: ca organele financiare 
însele să cunăscă bine disposițiunile legale, și nu 
numai să le cunăscă, ddr se le și respecteze.a

♦) Ore în limba română se mai traducă legile? Pe 
câtă suntemă informați aceste traduceri au încetată 
de multă I Red.

Bine observă numita făie mai departe, că 
ministrulă de finance pretinde numai dela publică, 
ca să satisfacă legei, dăr nu și dela funcționarii 
săi, și dăcă aceștia abusâză și calcă legea nu-i 
pedepsesce. Ministrulă vede numai de interesulă 
fiscului, de aceea ține mai întotdâuna parte ins- 
pectoriloră de dare, a căroră problemă este de 
a stărce câtă mai multă pe bieții contribuabili. 
De aici vine apoi letargia cetățeniloră, cari se 
convingă că nici într’ună modă nu li se face 
dreptate.

Dăcă este ca să ne dămă și noi opiniunea 
în ceea ce privesce poporulă română, apoi la 
cele amintite amă mai adauge, că în acăstă si- 
tuațiune precară generală, cea mai grea și ame- 
nințătăre ni se pare a fi posițiunea țăranului ro
mână, care, adevărulă spuindă, este de obsce 
multă mai rău orientată, informată și apărată 
decâtă e, de pildă, țăranulă sasă din Ardâlă. Și 
nu numai față cu administrația financiară, dăr 
și față cu cea justițiară situațiunea țăranului 
nostru este multă mai grea, decâtă a conlocui- 
toriloră săi de altă naționalitate.

Abstragândă dela povățuirea bună de care 
se bucură Sasulă ardelână din partea fruntașiloră 
săi cărturari în tăte afacerile vieței sale naționale 
și economice, îi mai vine într’ajutoră și limba 
germană, pe care o cunoscă aprăpe toți tuncțiu- 
narii unguri — și oficiele statului sunt ocupate 
numai de Unguri. Dăr cine mai vorbesce adi ro- 
mânesce, cine mai are ochi și urechi pentru cereri 
și plângeri făcute în limba română?

Bietulă țărână română alârgă în deșertă 
dela Pilată la Caiafa, pentru ca să-și apere drep- 
tulă. Nimeni nu se milostivesce de sărtea lui, 
toți îi vină numai cu pretensiuni și esecuțiunl. 
Ce se încâpă elă în acăstă strimtăre? Câți 
țărani români și-au pierdută averea în a - 
cești 15 ani din urmă, pentru că n’au cu
noscută legile, n’au înțelesă limba oficieloră și 
n’au avută sfătuitori buni, la timpă?

De nenumărate ori amă apelată Ia cărtu
rarii noștri, preoți și mireni, ca să se gândăscă 
seriosă la marea responsabilitate ce o au făță 
cu țăranulă română, dela a căruia bunăstare 
depinde și viitorulă loră. Destulă asudă 
bietulă sătănă Română ca să-și crăscă copii 
la scălă. Să nu fie elă ăre în dreptă a cere 
dela fiii săi mână de ajutoră după ce se întorcă 
dela învățătură ? Dăcă toți îlă voră părăsi, dăcă 
nici unulă nu va voi să stea lângă elă, ce se 
va face cu timpulă din patrimoniulă strămoșescă ?

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

CRONICA POLITICĂ.
Cercurile polilice din Pesta așteptă cu mare nerăb

dare discursul!! de anulă nou, ce-lă va ține ministrulă- 
președinte Tisza. Se dice, că elă va profită de acestă 
ocasiune, ca să dea o enunciațiune politică, care să trecă 
peste forma convențională. Discursulă de inaugurare ți
nută de președintele camerei magnațiloră Sennyey, sgo- 
motele ce circulă asupra nisuințeloră de secesiune în 
năuntrulă partidei liberale, precum și alte cașuri ce s’au 
ivită în timpulă din urmă, dau în adevără destulă ma- 
teriă pentru o astfelă de enunciațiune. Se mai cjice, că 
Tisza, continuându-și discursulă său electorală dela Oradea 
mare, va da ămănunte despre problemele liberalismului 
ungurescă și va clarifică raporturile sale în acestă di
recțiune.

Noi încă așteptămă cu nerăbdare acea enunciațiune, 
mai cu sămă că ministrulă Tisza e hotărită, cum se 
dice, să-și spue totă foculă ce-lă arde Ia inimă.

*
Multă vorbă s’a făcută prin (fiare despre aceea, că 

ministrulă-președinte Tisza ar negoțiâ cu Desideră Szi- 
lagy, unulă din corifeii oposițiunei moderate, cu scopă 
ca acesta din urmă să între în ministeră și să primăscă 
portofoliulă ministerului de justițiă, în loculă d-lui Pauler, 
care se va retrage în pensiune. Scirea acăsta a adus’o 
mai ântăiu «WienerAllg. Ztg.< din Viena. »Pești Naplo,* 
organă ală oposițiunei moderate maghiare, s’a grăbită 
de a-o desminți. In contra acestei desmințirl afirmă din 
nou ,W. Allg. Ztg.,< că îșl susține scirea că
d-lă Tisza i-ar fi lăsată d-lui Szilagy mână liberă încâtă 
privesce conducerea resortului justiției. Szilagy, adauge 
numita făiă, nici din patriotismă nu păte refusâ propu
nerea d-lui Tisza. Vomă vedâ!

*
Scimă că în 29 Decemvre st. n. se va întruni din 

nou dieta Croației. Avândă în vedere acăsta, partida 
episcopului Strossmayer a ținută mai multe confe- 
rențe în Agramă șî se asigură, că a hotărîtă, ca toți 
membrii partidei (independenții) să se presenteze în șe
dința de deschidere dela 29 1. c. și să ia parte și la dis- 
cusiune. Se mai vorbesce, că la alegerea deputațiu- 
nei regnicolare, compusă din 12 membri, voră fi 
aleși și doi trei membrii din oposițiune. Atâtă respectă 
au și mamelucii lui Khuen-Hedervary de principiile con- 
stituțiunale-liberale.

*
«Pol. Corr.* e informată din Belgradă asupra afa- 

cerei sârbo-bulgare, că motivulă zădărnicirii înțelegerei 
directe dintre Serbia și Bulgaria în privința diferențeloră 
de granițe zace în faptulă, că cabinetulă bulgară arefusatăsă 
recunoscă trădările făcute de prințulă Alexandru și că 
’șl-ar fi esprimată dorința d’a se reîncepe trădările între 
amândouă guvernele. Ună consiliu de miniștri ținută sub 
președința regelui Milană a declarată, că cererea nu se 
potrivesce nicidecum cu considerațiunile ce se datorescă 
persănei prințului Alexandru, a respins’o și a hotărîtă 
ca Serbia să se întărcă acum la status quo. Acăstă 
atitudine a Serbiei a produsă în Sofia o impresiune du- 
rerăsă. Se speră, că înțelegerea dintre ținerile state se 
va stabili din nou prin întrevenirea Austro-Ungariei, 
Germaniei și Rusiei. Mai înainte de tote însă ar trebui 
rechemată agentulă diplomatică rusă din Sofia, dacă e 
adevărată, că elă a zădărnicită pănă acum acestă în
țelegere.

*
Scirea despre o viităre călătoriă a prințului Bis- 

marck la Paris, a produsă în capitala Franciei mare ne
liniște. Mai alesă (fiarele oposiționale, monarchice-cleri- 
cale și intransigente, comentăză acăstă scire cu multă 
interesă. Astfelă Henri Rochefort scrie în >Intransigeant< 
următărele: »Marele cancelară ală imperiului germană 
va îmbrățișa pe marele cancelară ală republicei, Otto se 
va arunca în brațele lui Jules.... Avemă neîncredere, e
ascunsă ună proiectă la spatele acestei călătorii. Marele 
politică prusiană nu se ostenesce de găba. Bălele sale 
au fostă totdăuna precursorii vre-unei întreprinderi. Adu- 
ceți-vă aminte de Biarritz înainte de Sadova, de Mars- 
feld înainte de Sedan. Acum e soția sa, de care se în- 
grijesce. Asta’i neliniștitoră — pentru noi.< Totă în 
acestă chipă scrie «Univers/ întrebândă: «Care păte fi 
scopulă călătoriei d-lui Bismarck? Ne-amă mira, dăcă 
marele cancelară ar simți trebuință să convină cu d. J. Grăvy 
său cu d. Jules Ferry. Pentru ce?« «La Presse< încă 
amintesce scirea, și a primită o telegramă din Berlină 
în care i se spune, că d. Bismarck ’șl aduce prea bine 
aminte de ce i s’a întâmplată regelui Alfonso, XII decâtă 
să se espună fără necesitate la fluerăturile parisieniloră. 
Totă în acea telegramă i se comunică (fiarului francesă, 
că prințulă Bismarck, când a cetită ce scrie »Figaro« 
despre călătoria sa, ar fi disă : «Dacă mă voiu întărce 
vr’odată la Parisă, acăsta o voiu face numai în fruntea 
albiloră mei cuirassierl.« Dacă în adevără va fi espri
mată cancelarulă germană aceste cuvinte, atunci mai că 
nu va lipsi o foiă din pressa francesă, care să nu răs
pundă cancelarului precum i se cuvine.

*



Din Wan se raportăză despre unii sângeroșii con- 
flictă dintre Chanii curdici și satele armene din provincia 
persană-rusă Caradagh dela graniță. Locuitorii armeni 
din nouă sate adresaseră o petițiune cătră Said-iil-Mulk, 
capulii adminstrațiunei din Tăbris", în care se plân- 
gău asupra vecsațiuniloră la cari suntă espuși din 
partea proprietarilorii în privința dăriloră. Se făcu în 
cele din urmă unii arangeamentă și țăranii sperau 
acum că vorii fi lăsați în pace. Dar mare le 
fu amăgirea, când țăranii se pomeniră într’o nopte 
cu Chanulii Mahmud, căpetenia Chaniloră curdici, în 
fruntea a 900 de călăreți, că intră în sate... Măcelulă a 
foștii grăsnică, călăreții lui Mahmud n’au cruțată nici 
secsii nici etate. Fărte puțini țărani au putută scăpa 
cu viața. Bieții nenorociți au plătită dările cu sângele 
loră.

O misiune culturală.
„Națiunea“ de Joi, 12 Decemvre, consacră 

articululă. său de fondu acteleril, ce le comite gu- 
vernulu ungurescu față cu Românii de aici, și 
trage de aici conclusiunea, că astfelă. de fapte 
nu îndreptățesc^, pe Unguri, nu numai de a fi 
civilisătorii Orientului, dar nici măcară. de a avă 
acăstă pretențiune. Iată articululă. numitului 
(Jiaru :

»Consciința de sine și demnitatea națională suntă 
calități cari onoreză o națiune, și totă omulă cultă este 
gata a le recunosce și a le apreția chiar la inamicii săi. 
De aceea nu avemă dreptulă a reproșa Unguriloră sim- 
țimentulă care îi împinge a fi mândri de naționalitatea 
loră. Admitemă chiar că patriotismulă conține în sine 
o părticică de egoismă, care adeseori întunecă vederea 
bărbațiloră celoră mai mari și’i împiedecă d’a vedea de
fectele națiunii loră.

Der și mândria națională are marginile ei. Ea de
vine rău făcătore și degeneră în șovinismă când atinge 
și lovește drepturile altoră popore, și când orbește o 
națiune pănă întratâtă în câtă, în mijloculă îngâmfării 
ei, să nu vucjă ce’i lipsesce pe tărâmulă culturei și ală 
civilisațiunii.

In acăstă stare au ajunsă spiritele la vecinii noștri 
din Ungaria.

Lăsândă la o parte pentru un momentă ceea ce se 
petrece în Transilvania, ceea ce (|ică în cestiunea Du
nării diarele unguresci, ‘și ungaro-jidănesci și insultele la 
adresa nostră, de care suntă pline colănele loră, vomă 
face astădi numai o mică comparațiune, pe care vomă 
trage-o din două fapte a căroră contrazicere isbitore va 
probă ce orbire domnesce la Unguri.

Lectorii noștri își voră aduce aminte că acum ună 
ană și jumătate în revista nostră esternâ ne-amă ocupată 
de o publicațiune datorită penei unui eminentă bărbată 
de stată ungură, care este astădi ministru de finanțe în 
ministerulă austro-ungară. D. de Kallay trată în opera 
sa rolulă viitoră alu nemului ungurescă în Orientă.

După mai multe studii pregăt ore și digresiuni is
torice, scriitorulă ungură ajungea la conclusiunea că po- 
porulă ungurescă este menită a deveni purtătorulă de 
lumină în Orientă.

Nu înțelegemă pe ce drepturi d. de Kallay întemeia 
acăstă nouă teoriă etnologică. Nici limba, nici tradițiu- 
nile, nici trecutulă, nici presentulă Unguriloră nu’lă 
autorisâ a pretinde, că poporulă ungurescă este me
nită a jucâ rolulă unui poporă purtătoră de cultură. 
Dela o națiune, care afișăză pretențiunl culturale

și civilisătăre cu atâta sumețiă, s’ar pută cere ca, celă 
puțină în presentulă ei, în desvoltarea instituțiuniloră și 
moravuriloră ei, să dovedescă o tendință spre cultură și 
spre progresă. N’amă avea de câtă a descrie cele ce se 
petrecă în camerile legiuitore, în cluburi, în
adunări, pretutindeni, unde în Ungaria viața socială se 
manifestă în publică, pentru a dovedi că vecinii noștri 
suntă departe d’a putea pretinde, nu d’a civilisâ pe alții, 
dar chiar d’a fi ei înșiși câtuși de puțină culți. O ase
menea enumărare de fapte însă ar cere ună spațiu prea 
mare pentru a pute fi cuprinsă într’ună articolă de Ziară. 
Ne vomă mărgini a pune aci în vedere ună singură 
faptă recentă.

Voimă să vorbimă de faptulă sălbatică comisă 
în Zilele trecute de prefectulă ungurescă din Lugosă. 
Ișl poLe cine-va închipui ceva mai nedemnă de ună 
poporă care pretinde a fi civilisată, mai barbară, de 
câtă a vedea pe autoritățile constituite, cari suntă che
mate a ocroti drepturile cetățeniloră, distrugăndă ele 
înșile într’o clipă de ochi biblioteca societății studențiloră 
români din Lugoșă ? Prefectulă și-a permisă a pătrunde 
cu forța în localulă unde era acăstă biuliotecă și-a lua 
cărțile, Zicendă că ,așa voesce elă, și că va face cu căr
țile românescl ce va vol.<

Prin urmare, sărmanii noștri frați nu potă nici ceti 
cărți scrise în limba loră. Acesta/este civilisația ungu- 
răscă ? Ce Zice d. de Kallay de o ast-felă de cultură? 
Ferescă D-Zeu pe Orientă de asemenea purtători de 
lumină !

Dar guvernanții noștri ce gândescă? Nu e așa că 
Ungurii facă totă ce le este cu putință pentru a stabili 
raporturi amicale cu poporulă română?

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

SOIRILE DILEI.
Aflămă că Consistoriulă ară fi cerută de urgență 

regulatea socoleleloră bisericei Sf. Nicolae din locă pe 
anulă 1883.

—0—
In »întrunirea literară* de Joi a vorbită d. Ioană 

C. Panțu despre Antonă Pană, 6r d-ș6ra Elena Dimitriu 
a citită o nuvelă de N. Gane.

—0—
Ministrulă ungurescă de interne a cerută munici- 

pieloră, să’i înainteze pănă la sferșitulă Iui Ianuarie 1885 
listele corecte de acei funcționari și organe ai comitate- 
Ioră, centrali și ai districtelor^, cari, fiindă ostași în 
armata comună său la honveZi, în casă de răsboiu potă 
rămână în funcțiunile loră, fără a fi mobilisațl, cu în
cuviințarea monarchului la propunerea ministrului de 
interne.

—0—
Casierulă poliției centrale din Pesta, fostulă depu

tată Farkas, a fostă arestată, pentru că a defrandată 
din cassă suma de 2600 fl. Mirarea e că arestatulă e 
omă avută, cu ună venită anuală de aprăpe 4000 fl.

—0—
Episcopulă română, gr. cat. ală Oradiei rrari, Mihailă 

Pavelă, a pusă, scrie »Egyetărlăs,« 6000 fl. la disposi- 
țiunea ministrului instrucțiunii Trefort, ca interesele acestei 
sume să se dea ca stipendiu unui elevă din scăla de 
pictură.

Iată ună Prea Sfântă prelată, care nu e în stare, 
să administreze 6000 fl. și să destineze singură stipen- 
diulă vre-unui elevă română.

—0—

Abia s’a începută construcțiunea teatrului din Aradă 
și foculă l’a și visitată. Pompierii au isbutită să localiseze 
foculă, înainte d’a lua dimensiuni mai mari.

—0—
Comitelulă .Balului Română* din Viena s’a cons

tituită deja, alegăndu-se preș. D-r. med. St. Ciur cu, 
vice-preș. d-nii stud. med. M. Wisinevschiși Goilav. 
cassieră d. stud. med. Gr. Țăranu, secretari d-nii stud, 
med. I. Papanicolu, Ch. Theohari și Căi in eseu, 
controloră I. Mavrocordată. Patronagiulă jbalului a 
bine voită a’lă accepta ca și în anulă precedentă A. S. 
Archiducele Raiuer. Balulă se} va da în luna lui Fe
bruarie; 6r venitulă său este destinată pentru sprijinulă 
studențiloră români din Viena lipsiți de mijlăce.

—0—
»Lumină torulă* din Timișdra anunță, că dela 1 > 

Ianuariu 1885 va apără de trei ori pe săptămână.
I trimitemă felicitările năstre.

—0—
Mai mulțl representanți comunali din Crebenați, 

lângă Biserica albă în Bănată, au acusată acum câte-va 
luni pe notarulă d’acolo Kass Kalman autoritățiloră 
respective pentru falsificare de acte și defraudare de bani 
comunali, dăr biețiloră Români nu numai că nu li s’a 
făcută dreptate, ci numitulă notară fiind ținută încă în 
postă îi schinguesce de atunci mai amară ca ună pașă.

Nu e nici lege nici dreptate pentru Români.
—0—

fiarele din BucurescI spună, că lucrările de forti
ficare a Bucuresciloră s’au întreruptă, rămânândă să re- 
încăpă la primăvără.

—0—
»România* scrie, că în comuna Balotesci, la o poștă 

de BucurescI, o bălă contagiăsă necunoscută seceră po- 
porațiunea agricolă. într’o Z> o nenorocită familiă a pier
dută șăse copii.

—0—
Sciri sosite din vilaetulă Cosovo spună, că familiele 

serbes?! d’acolo fugă în Serbia din causa jafuriloră, in- 
cendiăriloră și violențiloră ce le comită Albanezii. Gu- 
vernatorulă din Pristina, cu tătă energia și bunăvoința 
ce o are, nu păte pune capătă acelei stări, din causa 
lipsei de armată.

—0—
Se telegrafiază din Budua, că Muntenegrenii din 

ținutulă Coloșină au omorîtă optă Albaneși moha- 
medani, cari vânaseră în Camoși, ună locă de venătăre 
reservată pentru prințulă Nichița. Câțiva Muntenegreni 
au fostă răniți.

—0—
Se scrie din Constantinopole : Făia periodică >Ueber 

Land und Meer« e oprită d’a tntra în Constantinopole. 
Acăstă holărîre au adus’o cei din Yildiz Kiosk din causă, 
că în câteva ilustrațiuni Mahomed, profetulă islamului, era 
representată cu piciărele subțiri și slabe.

—0—
Din Newyork se anunță, că agendă institululă ca

tolică de orfani din Brooklyn au perită 35 de copii 
bolnavi, cari în zăpăcăla cea mare fuseseră uitați în 
infirmeriă.

—0—
Teatrulă comică din Newyork a arsă. Paguba se 

sue la 175,000 dolari.

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

FOILE T ONU.

Puterea graiului naționalii și însemnă
tatea teritorului națională.

(Dou? discursuri, de Ionii a lui G. Sbiera. Cernăuți 1884.)
11. Este ună adevără necontestabilă, că o națiune în

cepe a esistâ din momentulă, în carele vre-o colectivi
tate de omeni, fie ea câtă de mică la numără, a începută 
a se folosi de acelaș graiu spre înțelegere reciprocă co
mună. Graiulă comună, ca și oricare putere atractivă, 
a făcută din nisce atomi numiți indiviZI și omeni, ună 
corpă specială organică și unitară, numită națiune. Aici, 
în corpulă națiunii, indiviZii ne represintă celulele, er’ stările 
pe diferitele organe și mădulări ale corpului. In corpulă 
organică, numită națiune, colectivitatea de omeni este 
materia seu corpulă, er’ graiulă ei sufletulă națiunii, pu
terea ei vitală, principiulă ei de viâță. Națiunea este o 
ființă viă ca și oricare altă corpă organică, neapărată 
supusă totă acelorași legi naturale, neschimbabile, eterne. 
Și națiunile, ca și corpurile organice, se nască, crescă, 
se desvdltă treptișă, culmineză, se înmulțescă când le este 
posibilă, și apoi pieră, se stingă. Și națiunile, ca și alte 
ființe organice, suntă supuse la felă de felă de înrîurințl 
favorabile și defavorabile, la felă de felă de morburi, de 
rătăciri și de pericule, unele mai amerințătdre decâtă 
altele. Ca și ființele organice ordinarie, numai acele na
țiuni se conservă, se desvoltă și ’șl împlinescă misiunea 

esistinții loră până în fine, cari pricepă a delăturâ, la 
timpă, dela sine t.6te ademenirile și tote atacurile dușmă- 
n6se, ce le-ară pută împiedecă desvoltarea și periclita 
esistința loră. Care națiune nu s’a sciută feri de astfelă 
de pericule; ai căreia membri nu s’au scutită și nu s’au 
apărată unii pe alții; între cari n’a fostă vioiu și culti
vată cu religiositate sîmțulă de solidaritate; acea na
țiune a apusă mai înainte de ce a ajunsă timpulă maturi
tății sale. Legile eterne nu potă fi desconsiderate și căl
cate în piciăre fără de o resbunare înfricoșată! Cine le 
nesocotesce trebue să sufere cu resignare consecințele te
merității, cutezării sale! Goții, Hunii, GepiZ’i,, LongobarZii, 
Avarii, și alte atâtea națiuni au pierită, s’au stinsă fără 
de timpă, pentru că în vieța loră au nesocotită legile 
eterne ale ființeloră organice!

Se scie că materia vivificată, că corpulă organică, 
spre a pută trăi, spre a se pute desvoltă conformă par- 
ticularitățiloră sale individuale, trebue neapărată să aibă ună 
locă propriu, să ocupe ună spațiu orecare. Și națiu
nile, ca nisce ființi organice ce suntă, n’ar pute trăi, nu 
s’ar pute desvoliâ, întări și perfecționâ, nu și-ar pute ma
nifestă, în modă neatârnată, viața loră propriă, particu
lară și individuală, vieța loră națională, dacă n’ar 
avă ună teritoriu propriu ală său, unde membrii corpu
lui loră, indiviZii naționali, să se estindă unulă lângă al- 
tulă, însă în legătură și funcțiune organică, fără a fi 
stingheriți și împedecațl întru acăsta prin alte corpuri 
intermediare heterogene! Fătulă în pântecele născătdrei 
sale încă esistă și trăesce; abia după ce este pusă în 
leagănulă său, abia din momentulă acesta începe a’și 
manifestă și elă, prin vre ună strigătă său plânsă, esis

tința sa, viața sa propriă particulară, individuală și 
neatârnată.

Astfelă stă lucrulă și cu o națiune! Națiunea care 
nu posede ună teritoriu propriu ală său, unde să fie ea 
singură stăpână nemărginită și unde să’șl pătă manifestă 
viața sa particulară și inviduală după placulă său, ast
felă de națiune nu o putemă numi desvoltată in orga- 
nismulă ei, și înzestrată cu tăte condițiunile necesarie 
pentru a duce în modă independentă o viață propriă 
particulară și individuală. O .națiune fără de teritoră 
propriu încă n’a ajunsă la acelă gradă de putere fisică 
și intelectuală, carea s’o pună în stare a se mișca de 
sine, în vederea și auZulă tuturora, după dictatulă minții, 
ală voinții și ală intereseloră sale, ea nu este încă în 
stare a fi și a se păstră neaternată.

O națiune fără de teritoriu propriu, într’ună stadiu 
mai înaintată ală formațiunii și desvoltării sale, o mai 
putemă compară și cu ună omă minorenă.

Națiunea fără de teritoriu propriu nu este stăpână 
nemărginită preste totă ce are, nu se păte mișca după 
placulă său în deplină libertate, ci trebue neapărată să 
asculte de dictatele națiunii, pe teritorulă căreia trăesce 
și ușoră păte fi strînsă, desnaționalisată de cătră națiu
nea proprietară, când acesta va crede că desnaționalisarea 
zace în interesulă său. 0 națiune fără de teritoriu 
propriu, numai pănă atuncia trăesce în linisce pe te- 
ritoriulă stăpânită de alta, pană când îi este supusă 
și îi plătesce tributulă cerută. Când însă caută să se 
misce după placulă său și să se aranjeze după interesele 
sale, când îi vine gustulă a se manifestă întru tăte ca ș 
independentă, ca stăpână; în scurtă, când nu mai voiesc



CORESPONDENȚA NOSTRĂ DIN COMITATE.

Domnule Redactorii! Sub titlulii »Monstruosităț! în 
sc61ă,« vi s’a relatatii din Brețcu, că din scoterea sobe- 
loril s’au întâmplată lucruri ne mai audite. In interesulă 
adevărului vă rogii a publică următârele rșflesiunl:

Cu ocasiunea măritișului ficei d-Iui adm. prol. Spi- 
ridonă Popescu, socrulă celă mare, unde s’a dată cina 
comună, neavendă sobă în o odaiă, spre a preveni o 
eventuală schimbare a timpului, a rugată pe epitropulă 
să-i concedă pentru 6re-care taxă o sobă să și-o așede 
în odaiă. Epitropulă în înțelegere cu mai mulți membri 
din comitetulă parochială i-a dată o sobă pentru o taxă 
de 2 fl. v. a. Duminecă în 11 Noemvre — și nu în 
10 Noemvre după cum să susține spre a mai mări in- 
tervalulă lipsirei sobeloră din scălă — fără însă să scie 
paroehulă și adm. prot. de cele ce se întâmplau, căci de 
scia că au nuntașii lipsă de sobă, le da soba sa, ce o 
avea de reservă și nici decum nu concedea a o luă pe 
cea din scOlă — dară neîntrebându-lă, nici nu pote fi 
vinovală. Sobele au lipsită numai Luni în 12 Noemvre, 
prelegerile însă nu s’au întreruptă, ci s’au ținută și fără 
sobe, căci fundă timpulă m61e, nu s’a simțită necesitate 
a se face focă, ba nici Ia nuntă nu s’a făcută focă, căci 
au stată cu ușile deschise, și astfelă nu le-a folosită.

Pe noi încă ne dâre inima de școlari, căci chiar 
eu dela mine am dată lemne în scOlă, ca să nu tremure 
copii de frigă, deși amândoi învățătorii am avută sa
larii restante pe cinci ani.

învinuirea e nedrâptă și-și are isvorulă numai în 
desbinările ce esistă între creștinii din Brețcu din causa 
viitârei întregiri a protopopiatului.

Constantină Dlmianu, 
preoții și învățătorii.

Din parte-ne trebue să observămă d-lui Di- 
mianfl, că nici unu casă nu p6te scusă luarea 
sobei din sc61ă, pentru că ea s’a luatu în vederea 
unui timpii rece. Și apoi nu e totu una: a 
mâncâ,, a bea și a jucâ la nuntă, unde omulă. 
se încăltjesce, și a stă în sc61ă la ună locu, unde 
disciplina nu permite joculfl, alergarea și trântelile 
ca mijldcc de încălzire a copiilor!!.

-------o-------
De lângă rîulă Homorodă. lODecemvre.

Domnule Redactor ăl Sciți că s’a decisă de 
repețite ori prin sinâdele nostre eparchiale ca protopo
piatele vacante — nu mai puțină ca 24 la numără — să 
se înlregâscă — prevă(|ându-se posturile protopopesci fi- 
reșce cu bărbați cu sciință cualificațl și bine meritați pe 
terenulă bisericescă și școlară. S’a începută acâstă operă 
grea, c|ică grea, căci consistoriulă voiesce a’și pune ori 
unde numai se pote omenii săi.

Dâcă guvernulă bisericescă voiesce să-și acvire ma_ 
gistrațl administrativi capabili și devotați causei bisericei, 
care trebue să fiă prima preocupațiune a lui, ba chiar 
Omeni demni de încrederea sa, acâsta are rațiune; dar 
ca acestă guvernă la împlinirea posturiloră protopopesci 
să lovescă fără cruțare în bărbați, cari n’au altă defectă 
decâtă că din nefericirea loră au fostă și mai sunt încă de 
alte păreri în unele cestiunl bisericesc! — înțelegă aci 
că nu aparțină strictă partidei dominante astăzi — acâsta 
nu numai că nu se pote motiva, dâr se nasce bănuială, 
că Omenii nu se conducă atâtă de binele și va<|a bise
ricei, câtă mai multă de spiritulă de partidă — de ună 
spirită Orecare de răsbunare, care nu pOte fi decâtă spre 
dauna ireparabilă a bisericei.

Spre ilustrarea acestoră afirmațiuni iată aci și ună 
casă concretă.

In timpulă mai recentă veni rândulă a se întregi 
și protopopiatulă Cohalmului administrată de 14 ani, de 
păr. Nicolau Mircea, bărbată trecută prin scOle, gimna- 
sistă cu esamenă de maturitate și iuristă de Sibiiu — 
ună individă harnică, carele merită încă de multă a se 
învesti cu demnitatea de protopopă actuală. — Se escrie 
concursă după lege, se face alegerea după lege și fiindă 
P. Nicolae Mircea uniculă concurentă, dânsulă întrunesce 
majoritatea preponderantă a voturiloră Sinodului proto- 
popescă. Actulă se promovâză la Consistoriu. Omenii 
din protopopiată aștâptă ca pe Grăciună să p6tă instala 
pe alesulă loră, — când ce să vedi ? Consistorulă cu ma
joritate de voturi decide a se nimici actulă alegere! pă
rintelui Nicolae Mircea de protopopă sub pret.extulă, că 
fiindă numai uniculă concurentă Consistoriulă are dreptă 
a respinge actulă alegerei.

Procederea acesta nu este decâtă ună actă arbi
trară comisă cu scopă de părtinire său de prigonire a 
unoră persOne, cari din întâmplare nu sunt pe placulă 
Consistoriului, căci âtă unde e buba:

P. Nicolae D. Mircea este înrudită de aprOpe cu 
Omeni din fosta partidă națională congresuală, care 
fusese în contra alegerei P. Archimandrită Popea de Mi- 
tropolilă — și așadâr hic niger, ergo să se nimicâscă per 
fas et nefas. — Ei bine, se întrebă cineva carele nu 
este preocupată de nimică, ci numai de binele și 
vâda bisericei — pănă când acâstă procedere, pănă 
când să domnâscă răsbunarea! Nu este acestă demersă 
din partea maiorităței Consistorului capabilă a compro
mite buna ințelegere în biserică și a disgusta pe mulți 
cari suntă cu totă sufletulă devotați causei bisericesc!?

Să nu cumva să se invoce întru susținerea acestei 
procederi necualificabile disposițiun! regulamentere, căci 
ele nu s’au aplicată nicăiri aiurea de câtă aci. Se scie 
că P. Danciu și P. Șovrea, ambii cu puțină pregătire 
(dâră au câte 4 clase gimnasiale) fiindă unicii concurențl 
au fostă aprobați de Consistoriu și denumiți de protopopi 
în archidiecesă fără nici ună scrupulă. Der față de Mircea 
cu cualificațiune deplină corăspuncjătore legii și cu trecută 
nepătată — trebue să se aplice altă maximă, căci nu 
este din tabăra d-loră.

Ună membru alft sinodului protop.
____ /—>_____

DIVERSE.
Esamene la medicină. — Se istorisescă dela esa- 

menele din Viena ale medicinistiloră următOrele două 
anectode : 1. Profesorală Bamberger întrebă la esamenă
pe ună tânără medieinistă despre modulă cum va tracta 
migrena. Candidatulă declară, că elă va preserie c a- 
feină. Profesorală: Medicamentulă este de totă bine 
alesă, dăr are o mare greșală: este forte scumpă; d-ta 
ai adeseori a tracta migrena și la ămenl forte săraci. 
Nu scii altă medicamentă? Candidatulă tace mulcomă. 
Esaminătorulă: D-ta să te gândesc! la ceva mai eftină, 
care produce totă acelă efectă, la ună surogată pentru 
cafeină. Candidatulă: — Ună surogată, ah! amaflat’o: 
Cico r iină.

Prof. Brucke esamină ună candidată din fisio- 
logiă și din anatomia superforă. Tânărulă medicinistă 
memorisase compendiulă lui Brucke mecanice de rostă 
și dădu ună răspunsă mai din cuvântă în cuvântă. In- 
tr’ună obiectă anumită autorulă arată în compendiulă 
său, că conglăsuesce în părere cu prof. Virhow. In agi
tațiunea esamenului sludentulă recitâză în modă patetică 
cuvintele: Acâsta a aflat’o și amiculă meu Virhow. 
Acesta este și amiculă meu, întrerupse profesorală Brucke 

pe studentă, pe care de atunci colegii săi îlă năcăjesc^ 
cu amiculă comună renumită. — Când s’ar pune și ar 
aduna cineva t6te nebuniile căte le dică unii studențî pe 
la esamine, ar pută face o frumosă și bogată colecțiune 
de cele mai interesante și mai amusante curiosități, dar 
și prostiile câte se pronunță de profesori dela catedre încă 
ar da ună bogată inventariu amusantă.

Pentru ce se ciocnescu paharele ? — Intre doi pre- 
tinl, ce stetâu la o masă și bău vină, se născu o mică 
der interesantă discusiune. Unulă puse întrebare: Ce 
însemnare are la băută ciocnirea pahareloră? E ună obi- 
ceiu vechiu, care se ține de urări, 4ise unulă; e ună 
obiceiu prostă, căci spărgândă paharulă îți păgubescl 
busunarulă, dise altulă. Ună individă mai glumeță dela 
o altă masă se apropie de ei și dise: Dacă voițl să sciți 
domniloră, atunci se vă spună eu: paharulă plină ochii 
îlă vădă, nasu’lă mirăsă, gura îlă gustă, mânile îlă pi- 
păe; der pentru ca și urechile să ia parte la acestă ma- 
nifestațiune paharele se ciocnescă.

0 proclamațiune. — Comandantulă »Stâguriloră 
negre* din Tonchingă a atârnată de pârta fortăreții Ha
noi următârea proclamațiune în contra Francesiloră: »Eu 
Lu-u, răsboinică de neînvinsă, anunță următârea încu- 
nosciințare, pentru ca voi Francesii să sciți, că noi vă 
considerămă acjl ca rebeli, față cu cari alte națiuni 
nu cunoscă nici o considerațiune... . Acjl am primită 
însărcinarea să vă declară răsboiu și să vă persecută 
pănă la extremă. Soldații mei suntă atâtă de numeroși 
ca norii. Noi rămânemă în Pfui Hoai; stâgurile mele 
și lăncile mele voră întuneca luminile cerului; puscile și 
săbiile mele suntă atâtă de numerose, ca arborii pădu- 
riloră vâstre. Trimiteți în reședința mea capetele gene- 
raliloră voștri, ale consuliloră și oficeriloră voștri! Dați- 
ne îndărătă fortărețele nostre! Numai atunci vă voiu 
grațiâ și vă puteți întărce în Europa. De altmintrelea 
eu voiu veni pănă la voi, veți fi omorîțl toți și nu va 
rămânea aci din voi nici âtcă ună firă de 6rbă.<

Arderea oadavrelorii în Statele-Unite. — In Sta- 
tele-Unite, arderea cadavreloră a intrată deja în obiceiu. 
Pretutindenea se instalâză aparate crematorii, și fiarele 
americane ne spună că în câteva localități ună mare nu
mără de cadavre aștâptă.... cu nerăbdare.... ca să le vie 
rândulă. Arderea cadavreloră a devenită ună lucru co
mună pentru tâte clasele societății. Astfelă, acum câ
teva dile, s’a arsă cadavrulă unei actrițe cu renume— 
miss Laura Clancy—după cererea espresă a mărtei. Miss 
Laura Clancy era una din stelele trupei d-lui Frank Mayo, 
și principala tovărașă a d-nei Maria Anderson, come- 
diană americană, care face acum furăre la Londra. Ea 
a murită de ftisiă și a esprimată murindă dorința de a 
fi arsă, pentru ca astfelă cenușa ei să fie pusă în două 
urne, destinate de a împodobi mormântulă sorei sale 
dela Baltimor și ală mamei sale dela Burlington 
(Statulă Vermut). 0 mare mulțime se adunase la Lan- 
caster (statulă Pensilvaniei) pentru a vedâ cum se con
sumă remășițele frumâsei actrițe. Cadavrulă a fostă în- 
vălită într’ună cărșafă (lepedeu) muiată în apă cu pâtră 
acră. In două 6re operațiunea a fostă terminată. Biata 
actriță, și la acâstă din urmă represintațiune avusese 
forte multă lume!

îndreptare. — In articlulă de fondtt din numSrulii trecută 
(241) colona a 2-a, aținea din urmă, pe la mijloctt s’a schimbată 
ună rfindCi „din care causă sensulă este stricată. Proposițiunea, 
ce se începe cu cuvintele: „Nenorocitulă cetăț6nă,“ este a se în
dreptă astfelă:

„Nenorocitulă eetățănă, capStă cu duzina mandate de aceste 
și nu scie ce ceră într'ensele; elă nu este de felă orientată decă 
a mai plătită odată suma acâsta, totă ori în parte, de este corectă 
numele sâu obiectulă și dâcă nu cumva i se trage pielea a doua 
ori a treia 6ră?.... “

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

să fie supusă și tributară sâu când națiunea stăpână nu 
o mai sufere pe teritoriulă său în calitate de națiune de
osebită, atunci armonia și buna înțelegere dintre ele este 
pierdută, dușmănia deslănțuită și lupta încăerată cu tote 
consecințele ei fatale. In casulă acesta, națiunii fără de 
teritoriu propriu nu’i rămâne altă scăpare și mântuire 
decâtă sâu eșirea victoriâsă din lupta pentru esistință, 
sâu emigrarea pe altă teritoriu.

Națiunea fără de teritoriu propriu, spre a-șl susțină 
esistință, nu se pâte ocupâ în libertate de tote ramurile 
vieții omenesc!, ci numai de acelea pe cari i-le lasă la 
disposițiune națiunea stăpână. Chiar și cu acestea nu se 
păte dedă într’ună modă nemărginită, ci numai întru 
câtă și până când îi permite națiunea stăpână. Din 
acâstă causă, națiunile fără de teritoriu propriu suntă 
unilaturale în deprinderile, în actitivitatea loră; ele suntă 
sâu numai agricole, sâu numai industriâse, meseriașe sâu 
comerciale. Națiunea fără de teritoriu propriu se pâte 
consideră, cu dreptă cuvântă, numai ca o unâltă, ca 
ună organă accesoriu ală națiunii, pe teritoriulă căreia 
petrece.

Istoria universală ne arată o mulțime de națiuni, 
care au fostă necesitate de cruda sârte a petrece timpă 
mai îndelungată, chiar șij( totă timpulă esistință loră, 
unele sub condițiunl mai multă, altele mai puțină favo
rabile, pe teritoriulă stăpânită de alte națiuni. Multe din 
ele, sâu în totală sâu numai părți dintr’ensele, spre a-șl 
îmbunătăți și îndulci sortea loră vitrigă, au trebuită în 
fine să se contopâscă cu națiunea stăpână. Nu vomă 
cită nume de popâre, pentru că acâsta ne-ar duce prea 
departe. Dar spre a ilustră afirmațiunea nâstră, că na

țiunile fără de teritoriu propriu suntă forte unilaturale în 
activitatea loră și că servescă mai multă ca ună felă 
de unâltă, ca ună felă de accesoră ală națiunii pe teri
toriulă căreia petrecă, vomă cită aici numai ună singură 
esemplu.

0 națiune per excellentiam fără de teritoriu propriu 
națională, suntă în diua de astăzi Evreii. Aceștia și-au 
perdută teritoriulă propriu națională, n’au mai fostă în 
stare a se ocupâ și a cultivă tdte ramurile activității 
omenesc!, n’au fostă în stare a păstră și desvoltâ tote 
stările sâr^ profesiunile, din cari cu necesitate este com
pusă ună corpă națională vigurosă. Din lipsa unui te
ritoriu națională, Evreii s’au desvețată de productivitate 
agricolă, industrială și meserială și s’au dedată numai cu 
mijlocirea trecerii din mână în mână a producteloră al
tora națiuni cu teritorii proprie naționale. Din lipsa de 
teritoriu propriu, națiunea evreâscă a devenită o colec
tivitate, o societate de schimbători, de comercianțl, și se 
află mai numărosă pe teritoriulă aceloră națiuni, ai că
rora membri nu se prea ocupă cu mijlocirea schimbului 
producteloră omenesc! și naturale, cu comerciulă. In acea 
proporțiune însă, în carea membri națiunei proprietare 
încetâză a se folosi de serviciile mijlocităre, de activi
tatea comercială a Evreiloră, în acestă proporțiune începă 
și ei a se împuținâ de pe teritoriulă acelei națiuni și se 
grămădescă asupra altora, ai cărora membri încă au tre
buință de dânșii.

Națiunea fără de teritoriu propriu, dâcă voesce să 
trăiască în specia sa în ticnă, trebue neapărată sâu se 
speculeze slăbiciunile națiunii cu teritoriu, sâu să caute, 
să năzuiască a’și câștigă ună teritoriu propriu. Altă mij- 

locă de scăpare pentru dânsa, de conservare în specia 
sa, nu esistă. De aceea nu trebue să ne mirămă, când 
vedemă națiuni fără de teritoriu propriu măgulindă și 
cultivândă cu rafinare slăbiciunile, pasiunile națiuniloră 
proprietare, și contribuindă prin acâsta la slăbirea și des- 
nervarea loră, la nimicirea loră chiar, pentru-că numai 
în modulă acesta lucră cu temeiu la asecurarea esistinții 
proprie. Și cine nu scie că atuncia, când este vorbă de 
perire, de mârte neevitabilă, fie carele cu grăbire dă lo- 
culă dintâiu altora mai dispuși a încetă din viață!

Membrii unei națiuni, ca să potă funcționa cu toții 
împreună și întreține organismulă națională în deplină 
viâță și vigore, trebue neapărată să nu fie despărțițl te
ritorială unii de alții, căci în despărțire, ei nu mai for- 
meză ună singură organismă, ci sunt tot atâtea orga
nisme, fie chiar omogene, pe câte teritorii deosebite se 
află ei deslipiț! și despărțițl.

Membrii unei națiuni trebue să fie așecjați pe ună 
teritoriu propriu națională astfelă, ca cu toții împreună 
să fie în stare a lucrâ în armonie la conservarea și în
treținerea întregului; numai pe ună teritoriu propriu îș! 
potă împărți membrii unei națiuni, singur! între sine, con
formă particularității loră individuale, conformă abilită- 
țiloră loră, tote funcțiunile necesarie pentru esistință și 
desvoltarea corpului loră organică, unitară și indepen
dentă ; numai pe ună teritoriu propriu și continuu potă 
funcționa tâte organele corpului națională în armonie, 
nestingherite și neîmpedecate de nimenea și îșl potă îm
plini misiunea loră 1

(Va urmă.)
-------o-------



Curaulă Ia bursa de Viena
din 24 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aurii ungarâ6°/0 124.15
Rentă de aură 4°/0 . . . 96.20
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.10 
Imprumutulă căiloră ferate 

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

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.60

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorti 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

Losurile din 1860 . . .134 —
Acțiunile băncei austro- 

ungare......................... 854 —
Act. băncei de credită ung. 304 50
Act. băncei de credită austr. 295.—
Argintulă —. — Galbini

împărătesei................. 5.79
Napoleon-d’ori.................. 9.76V3
Mărci 100 împ. germ. . . 60.30
Londra 10 Livres sterlinge 123.35

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

vină ung............................. 98.25
Imprumutulti cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 116.70 
Renta de hârtia austriacă 81.95 
Renta de arg. austr. . . 83.10
Renta de aurii austr. . . 104.25

Hursa de Rucurescl.
Cota oficială dela 14 Decemvre st. v. 1884.

Cump. vend
Renta română (5%). • • 88 —
Renta rom. amort. (5°/o) • • 91% —

> convert. (3° Io) . — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) - 32 —
Credit fonc. rural (7%) . . 99% —

» n „ (5°/o) ■ . 86% —
» urban (7°/0) . . 98% —

> > , (6%) • • 94V2 —
> (5%) . • 83% —

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

« > > Națională 220 —
Aură 14% —
Bancnote austriace contra aurii

Cursulu pieței Brașovă
din 25 Decemvre st. d. 1884.

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.64 Vend 8.66
Argint românesc .... . . » 8.60 > 8.64
Napoleon-d’or!................. . . » 9.74 > 9.75
Lire turcesc!..................... . . » 10.98 » 11.—
Imperial!......................... . . > 9.98 > 10.—
Galbeni............................. . . » 5.70 > 5.72
Scrisurile fonc. »Albina < . . > 100— > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 125— > 126—
Discontulă . . . 7—10 °/0 pe anii.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potu cumpSra în tutunge- 

*“®ria lui Cîross (în casa prefecturei.)

dela 1 Aprile c.,

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe jumetate de anii 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatti 

care pentru Austro-Ungaria face 2 fL, er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS5

Casse de Wertheim
ce resistă pe deplinu în contra focului și nici nu se 
potu sparge, din cele mai renumite fabrice de casse 

E. FLEISCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițiuni și în tote mărimile.

Iustinianu M. Gr ama, 
depositarulă fabricei în Brașovu.

De observatu.
Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescă ajutoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese.

Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de 6meni.

Proj. Dr. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalîă de aurii cl. I.

6. Place du Frâne, PARIS.

MersulU trenuriloru
pe linia ^redealft-SSudapesta și pe linia Teiușu-Aradîi-Saidapesta a călei ferate orientale de stata reg. ung.

Oradia-mare 

P. Lailâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

Predeal îî- Budapesta

Trenu
accelerat

Trenu 
de 

persdne
Trenu 

omnibus
Trenu 

de 
persone

Bucuresci 7.15 — — —
Predealu 1.09 — —- 3.50
Timișă 1.33 — — 10.15
Brasovii 2.06 — —• 10.50

2.16 6.30 5.45
Feldiora \ 2.44 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodă 3.51 8.53 8.51
Hașfaleul 4.51 10.18 10.52
Sigliișâra 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașă 6.00 12.11 1.23
Copșa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelă — 1.45 3.22
Teinstt 7.38 2.26 4.15
Aiudă 7.55 2.48 4.44
Vințulă de susă — 3.12 5.10
Ui6ra — 3.19 5.19
Cucerdea 8.24 3.36 5.47
Gliirișă 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51

10.08 559 9.18
10.18 6.28 8.00

Nedeșdu —• 6.54 8.34
Ghirbău — 7.10 8.59
Aghirișă — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedină 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
Râv 12.25 9.52 2.05
Mezo-Telegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10.56 3.55

JSudapeșta—IPredealu

(
(

1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Trenfl 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1,59 10.09
Oradea mare ' 4.11 5.13 3.20

( 4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —

8.57 5.40 7.08
( 9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulă de susă 12.19 10.07 —
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiusă 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișora 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44

f 9.20 10.15 3.15
Brașovă 6.00 3.25
Timișă — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

Bucuresci 10.25

Nota: Orele de n6pte suntă cele dintre liniile grâse'

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușft-Aradtl-Budapesta Budapesta- Aradft-'ffeiușft.

Trenu de Trenit Tren®: Trenu de Trcniî
persdne omnibus omnibus persdne omnibus

Teiușft 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.,42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de- josă 4.04 11.09 Szohiok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 . Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova • 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
A 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradft-Timișftra Simeria (Piski) Petroșeui

Trenu Trenu de Trentî
omnibus peraâne omnibus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timișftra-Aradii Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
persone omnibus omnibus

Timișăra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


