
ANUNOIUB1LE:
O seriă garmondfl 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

SorloorT nefranaate nu ae prlmasou. — Hanusorlpto nu as ratrămltu.

,GAZETA“ IESE ÎN FIECARE ț)I.

Pe unfl anii 12 fior., pe șese luni 6 fior., pe trei luni 3 fior.
Eomâain și străinătate:

Pe anii 40 fr., pe șăse luni 20 fr., pe trei luni 10 franci.

ANULU XLIX.
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Efectele vorbirilorti din dieta ungară. t
Brasovu 9 (21) Februariu.

In numărulă trecută amfl publicată — după 
„Lumiuătorulă“ — ună articulu, în care se 
vorbesce despre felicitările ce li s’au adresată ■ 
din partea mai multoră Șerbi din Ciacova, Ver- ; 
șețu, Biserica-Albă și Neoplanta deputațiloră 
Ludovică Mocsâry și Vincențiu Babeșă pentru 
vorbirile loră rostite nu de multă în dietă în 
apărarea naționalitățiloră.

Acâstă manifestația a Sârbiloră naționali, 
mărturisimu, ne-a causatu bucuria, pentru că ea 
este o viuă dovadă, că poporulu sârbescă din 
Ungaria nu e nicidecum dispusă a renunța la 
dreptele sale aspirați uni de egală îndreptățire, 
este o dovadă că smeriții deputați sârbi Sabov- 
lievici și Giurcovici n’au dată espresiune ade- 
vărateloră sentimente ale Serbiloru din Ungaria, 
când, vorbindu în numele loră, au capitulată 
înaintea puterei guvernului maghiară.

Ne-amă bucurată de acâsta cu atâtă mai 
vertosă, cu câtă Sârbii naționali, vrândă a-și 
vărsa foculu, ce le ardea pe inimă, s’au adresată 
nu numai cătră Mocsâry, ci totodată și cătră 
unu vechiu corifeu parlamentară română, d. Vin
cențiu Babeșu, arătându astfelă, că în sînulă po
porului sârbescă este încă viu sâmțulă de soli
daritate, ce trebue să lege pe Sârbi de Români 
în lupta pentru egala îndreptățire națională.

Tâte aceste ne facă bucuriă. Dâr manifes
tările Sârbiloră nu ne potă seduce nici ună mo- 
mentă de a confunda situațiunea și luptele po
porului română din Transilvania, Bănată și Țâra 
Ungurâscă cu situațiunea și luptele Sârbiloră din 
Ungaria de Sudă.

Toți cei asupriți suntemă și trebue să fimă 
solidari în lupta pentru redobândirea libertății 
nâ3tre naționale, cu tâte astea însă altă este în
semnătatea elementului română și alta însem
nătatea elementului sârbescă în acestă stată. Este 
ună lucru fârte naturală, că postulatele a trei 
miliâne de Români nu potă sta pe o trâptă cu 
ale Sârbiloră din Ungaria, căci abia suntă trei 
sute de mii. Cătră o țintă înaintămu cu toții, 
care este să ne putemă asigura libera desvoltare 
națională între marginele acestui stată, dâr este 
învederată, că elementului română, care după 
celă maghiară este relativă celă mai forte, tre
bue să i se măsâre cu o măsură acomodată im
portanței sale numerice și intelectuale.

Aserțiunea acâsta n’ar mai avă lipsă de 
esplicare. Cu tâte astea vomă ilustra-o prin- 
tr’unu esemplu scosă chiar din celă mai recentă 
casu ivită în dietă.

Voimă adecă să vorbimă de efectele ce 
le-au putută produce discursurile deputațiloră 
Babeșă și Mocsâry de o parte asupra Sârbiloră, 
de altă parte asupra nâstră, a Româniloru.

Etă ce scrie în privința acâsta „Lumină- 
torulă“ din Timișâră: „Vorbirile și apărarea 
causei nâstre naționale din partea venerabilului 
nostru bărbată V. Babeșă a făcută celă mai 
bună efectă și în sînulă naționalității sârbesc!. “ 

Acâstă presupune, că în sânulă Români- 
loră discursurile d-lui V. Babeșă au făcută în 
adevără celti mai buna efectă.

i Pâte că în câtă privește pe confrații noștri 
dela „Luminătorulă“ acâsta să fiă așa. Ne pare 
rău însă, că în casulă de față nu putemă să sus- 
ținemă și noi, că în specială discursulă d-lui Ba
beșă rostită în ședința dietală dela 6 Februariu 
a. c. a produsă cela mai bunii efectă asupră-ne; 
nu-o putemă susțină mai vârtosă în ceea ce 
privesce apărarea causei naționale a Româniloră 
ardeleni.

Asupra Sârbiloră — recunâscemă — dis
cursulă amintită ală d-lui Babeșă a putută face 
celă mai bună efectă, pentru că conține mai 
totu ce ar pută să între în sfera drepteloră pos-lpiciâre acea lege de naționalitate, cum este legea' a Franciei 1.971,900 de âmenl, armata nâstră este măr-

tulate naționale ale celoră 290,000 de Sârbi din 
Ungaria. Noi Românii însă — mai aleșii cei 
din Transilvania — avemă o sferă multă mai 
largă de postulate și cu părere de rău amă tre
buită să constatămu, discursulă din cestiune 
alu d-lui Babeșă a lăsată multe și mari goluri 
în acâstă sferă și de aceea nu ne-a putută mul
țumi pe deplină.

Dâr d-lă Vincențiu Babeșă este unulă din 
veteranii luptători pentru drepturile poporului 
română asuprită, ceea ce recunoscă și Sârbii, nu- 
mindu-lă în adresa loră: „vechiulă colegă și co- 
militonă ală lui Mileticl.“ De aceea cuvine-se 
ca cu respectulă și stima, ce o datorimă unui 
asemenea bărbată, să esaminămă mai de aprâpe 
vorbirea sa dela 6 ale curentei și să arătămă, 
pentru ce ea nu a putută să facă asupră-ne celii 
mai bzvnii efectă.

Câtă pentru vorbirea d-lui Ludovică Mo
csâry organulă nostru a desvoltată importanța 
ei din tâte punctele de vedere, ca , singura emm- 
ciațiune mai dr&ptă și mai echitabilă față cu noi, 
eșită din sînulă deputațiloră maghiari. Amă a- 
rătată, că în adevără acâsta vorbire a trebuită 
să facă cea mai bună impresiune asupra tuturoră 
Nemaghiariloră. Atâta e și totă ce se pâte <Țce 
despre discursulă d-lui Mocsâry.

Felicitările ce i le-au adresată Sârbii d-lui 
Mocsâry, au deșteptată, cum se întâmplă de or
dinară, pofta de imitare. Amă fostă întrebați 
și noi, dâcă nu ar fi cu scopă ca să facă și 
Românii ca Sârbii.

înainte de tâte e clară, că orice manifestațiă 
politică trebue să aibă noima ei. Așa și mani
festarea Sârbiloră cătră d-nii Mocsary și Babeșă 
are noima ei, pe care „Luminătorulă“ o carac- 
terisâză fârte bine (jicândă, că a fostă îndreptată 
„centra limbagiului smerită și umilită ală depu
tațiloră sârbi guvernamentali: Szabovlievici și 
GyurkovicU.

Acâsta e noima manifestației sârbesci. Dâr 
âre ce noimă ar avâ ca Românii să trimâță o 
adresă de mulțumire d-lui Mocsâry? Să desa- 
vueze „smeritulă“ discursă ală deputatului semi- 
guvernamentală Gurbană ?

Acâsta n’ar avâ nici ună scopă, căci d. Gur
bană n’a vorbită în numele Româniloră și ceea) 
ce a vorbită despre scâle- putemă să subscriemă 
cu toții pe lângă unele reserve.

Să-i mulțumimă d-lui Mocsay pentru că a 
admoniată pe conaționalii săi, ca să nu pericli
teze posițiunea, și așa destulă de grea, a nației 
maghiare prin ună nesuferită șovinismă și o și 
mai nesuferită netoleranță?

Noi credemă că în acestă casă ar fi datoria 
Maghiariloră ca să mulțumâscu d-lui Mocsary.

Pentru ce să-și esprime dâr Românii recu- 
noscința loră față cu distinsulă deputată Ludo
vică Mocsâry ? Pâte fiindcă a pledată pentru ese
cutarea fidelă a legii de naționalitate? fiind-că 
a disă, că guvernulă maghiară să facă acum ceva 

■ și pentru cultura Nemaghiariloră în sensulă aces
tei legi ?

Aici amă voi să ne spună mai alesă Ro
mânii ardeleni, dâcă a loră convingere este, că 
noi de aceea amă luptată douădeci de ani în 
contra sistemului actuală, ca acum să ne sâm- 
țimă fericiți, că s’a aflatu ună Maghiară, care 
să descopere înaintea dietei, că legea de națio
nalitate nu se esecută? Pentru acâstă lege amă 
suferită noi atâtea dela înființarea dualismului1 
încâce? Pentru aceea luptămă noi, ca să susți- 
nemă legea de naționalitate ciungărită și sfârti- Italia are 366,600 de omeni milițiă teritorială și 1 
cată prin o sută de alte legi și ordonanțe mai ]jonQ trupe întregităre.

Dăr chiar armata activă, marina de răsboiu și land- 
Pretins’a d-lă Mocsary celă puțin ca pentru wehrulă inonarchiei nostre nu ocupă ună rangă corăs- 

esecutarea perfectă a legei de naționalitate să se punefătoră în privința numerică. Re când armata per- 
casseze tâte legile ulteriâre, prin care să calcă în manenfă a Rusiei numără 2.187,000, a Germaniei, 2.140,000

de scdle dela 1879, pe care a fostă combătut’o 
și d-sa ?

Dâcă este vorba să arătămă stima nâstră 
față cu bărbatulă, 
ragiulă 
făcut’o cu prisosii pressa română, 
Babeșu în dietă și nimeni i 
Mocsary nu e adl între toți Ungurii celă mai 
stimată la Români.

Acâsta stimă generală însă, de care se bu
cură la noi d. Mocsâry, nu pâte justifica nici pe 
departe o manifestațiune din partea Româniloru, 
care, neavându altă noimă, 
mai în defavorulă 
tre naționale.

oare nu șovăesce și are cu- 
convincțiuniloră sale, atunci acâsta a 

a făcut’o și d. 
nu va pută tjice, că

s’ar pută interpreta nu- 
nostru și ală postulatelor!! nâs-

Din dieta Ungară.
19 Februariu a camerei deputați-In ședința dela 

loră din Pesta s’a desbălută proiectulă de lege asupra 
dreptului de locuire (jus incolatus) ală coloniștiloră, ce 
se ’ntorcă în patriă în masse marl(?)

Raportorulă Victoră Molnar recomandă proiectulă 
spre primire, dicăndă că aceasta ușurăză întOrcerea în 
patriă a Unguriloră emigrați de multă timpă.

Ferdinand Szederlcenyi își esprimă îngrijirea față eu 
proiectulă, din punctulă de vedere ală dreptului publică, 
cu privire la acele țări vecine, unde precum se scie 
esistă o ferbere în stată; îngrijirea lui e cu atâtă mai 
mare, cu câtă esecutarea legii, întru câtă privesce pe 
Croația, se încredințăză Banului pe când ar trebui să o 
esecute guvernulă. Legea acOsta nu era necesară, de- 
Orece coloniști în massă nu mai vină; din casă în casă 
nsă se potă lua disposițium. Ar fi mai bine deci să’șl 
retragă guvernulă proiectulă de lege.

Ministru-președinte Tisza\ Tocmai punctulă de ve 
dere ală dreptului publică cere ca o asemenea lege să 
cuprindă pe toți cetățenii statului, căci este ună princi
piu fundamentală, că cetățenismulă statului numaigunulă 
pOte fi pe întregă teritoriulă corOnei ungurescl. Prin ur
mare Croația nu pută fi trecută cu vederea la o astfelă 
de lege. Eu vă rogă să primiți legea, căci nu corăs- 
punde scopului a crea o deosebită lege la fiecare casă 
singuratică de repatriare în massă (?)

Paul Hoitsy primesce proiectulă, der repatriațiloră 
li se oferă avantage ne’nsemnate. Să li-se acorde re
patriațiloră d. e. o scutire de dare său de recrutare pe 
15 ani. Și câmpurile li s’au vendută repatriațiloră pre 
scumpă. Adl e vorba de-a întări naționalitatea, de es- 
propriarea unei națiuni întregi, de ce să nu întrebuin- 
țămă noi pentru acăsta marea proprietate a statului ? 
Cele 12,000 jugăre de moșii ale statului la Dunăre lângă 
Alibunară să se folosescă ca mijloce de putere.

După ce-i răspunde Tisza, proiectulă de lege se 
primesce.

cată prin o sută de alte legi și ordonanțe 
nouă ?

Legea glotelorti.
„Fremden-Blatt“ din Viena face următorulă 

comentară la legea glâteloră:
O mică revistă a cifrelorfl va lămuri situațiunea 

armatei năstre și va justifica organisarea glâteloră. Dăcă 
luămă în considerare stările militare ale Germaniei, Rusiei, 
Italiei și ale tinereloră regate vecine Serbia și România, 
și le comparămă cu starea militară a Austro-Ungariei, 
ajungemu la resultate forte interesante. Astfelă numă- 
rulă totală aproximativă ală aceloră elemente, ce suntă 
disponibile pentru gloate, este în Germania 3 miliăne 
âmenl, în Rusia 7,568.000, în Italia 1.366,600, în Fran- 
cia 718,118, în Serbia 96,000, în România 150.000, în 
Austria — 146,054 âmenl. Așa der în acăstă privință 
stămă îndărătulă României. Germania numără între cele 
3 miliâne de Omeni ai gloateloră 900,000 soldați vechi; 

mi
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ginită la 881,786 âmeni. prin urmare îi e superiâră nume
rică numai Italiei, care are 807,942 âmeni, totă așa amân
două landwehrurile nostre (396,898 âmeni) suntă inferiâre 
numerică landweruriloră Rusiei (737,000), Germaniei 
(565,000) și Franciei (945,000). Mai bătătoră la ochi 
e raportulă procenteloră față cu poporațiunea totală: 
Serbia ia din poporațiunea totală 15% pentru armată, 
Germania 12’2%, Rusia 10'3%, România 10%, Francia 
9 6%, Italia 8’5°/0, pe când Austria s’a mulțămită pănă 
acum numai cu 3'8%. Prin urmare puterile disponibile 
ale monarchiei nostre făcă numai 1/9 parte din puterea 
combatantă a Rusiei. In Germania servesce soldatulă 
25 de anî, dintre cari 12 în armata permanentă și 13 
în gloate, ceilalți cetățeni ai statului suntă glotași dela 
17—42 de ani; în Rusia Iotă timpulă serviciului e de 20 
ani (15 în armata permanentă, 5 în gloate), în Francia 
totă 20, în Italia 19, în Serbia 30 de ani. In Austro- 
Ungaria serviciulă e numai de 12 ani, în marină 9, nu
mai în Tirolă serviciulă e de 27 de ani, Vorvolberg de 
32 de ani.

SOIRILE PILEI.
Articululă »O manifestațiunepublicată în numă- 

rulă trecută ală .Gazetei,’ e reprodusă după „Luminăto 
rulă“ cu observațiunile din frunte cu totu, ceea ce 
s’a uitată a se nota.

—x—
In numărulu trecută ală „Gazetei" s’a publicată în 

pagina a patra ordinațiunea ministrului ungurescu Tisza, 
ce ni s’a trimisă de căpitanatulă Brașovului, prin care se 
opresce și aici, sub pedepsă de 15 dile arestu și 100 fl. 
amendă, purtarea ori-căroru insemne „streine,11 permițen- 
du-se numai purtarea stâgului și insemneloră unguresc!. 
— Și asta se châmă libertate!

—x—
„Egyetârtâs" află, că la Tabla din Mureșu-Oșorheiu, 

cu ocasiunea numirei noului președinte, Adolf Oberschall, 
se voră face mai multe schimbări în personagiulă jude- 
cătorescă. Toți judecătorii nemaghiari, cari iau parte 
la agitațiunile naționaliste, se voru depărta.—Causa e nu 
agitaț’unile, ci împrejurarea că nu se mărturisescă de I 
Maghiari. Au luat’o cu grosulă „patrioții."

—x—

In ședința dela 19 Februariu a Camerei deputati- 
loru din Pesta s’a desbătută proiectulă guvernului refe- 
ritoră la împământenirea Ciangăiloru din Bucovina și 
din România, și s’a primită cu unanimitate. Ciangăii îm
pământeniți în Banată voră fi scutiți pănă la o vreme 
de plătirea dării și voră fi scutiți și de obligământulă 
militară. Mai multe deci de mii de Giangăi, dice „Egye- 
târtâs," din România voră fi împământeniți în părțile su
dice ale Ungariei, cu scopă de a împedeca agitațiunile 
naționaliste. „Trebue să-i scăpămă — adauge „Egye- 
tertes/ — din ghiarele popiloră italieni, cari se strădu- 
escă a-i valachisa." Nu scimă, dău, de se va găsi vr’ună 
Giangău, care se se întorcă din România ori din Buco
vina, după ce sciu ce-au pățită cei care au avută ne
norocirea să-și părăsâscă vatra loră și se vină în țâra 
ungurâscă.

—x—
„Ellenzek," se supără focă și strigă ca ună rabiată, 

că ce stări asiatice suntă în Ungaria, că pe linia ferată 
Deeșă-Betleană se află și inscripțiuni românesci, ca Bă- 
tianu, Reteagă, Cristură, Coldeu, Betleană. „Ce ordine 
e acesta și unde ne va duce ea? Inscripțiunile românesc! 
n’au locă între Unguri, ci acolo unde este țâra mămăli- 

gei și a ciorbei (supei) de borșă“, sfârșesce „Ellenzâk “
— Ce dracu, a nebunită cu totulă „Ellenzâk."

—x—
Din Reșița se comunică scirea, că Marți in 9 Fe

bruariu acolo au trebuită se se închidă tâte scâlele din 
causa morbului difteritei (anghina) care gresâză acolo 
în măsură mare.

—x—
.Ellenzâk» râgă femeile maghiare din Ardâlu, ca 

să facă propagandă în tâte orașele pentru serbarea „mă
reței dile de 15 Martie/1 și cu acâstă ocasiune să facă 
colectă pentru^„Kulturegylet“ întru .odihna eroiloră ma
ghiari din 1848.“ — Asta’i asta, nu’i e atâtă de ser
bare, câtă de bani, bată-lă pârdalniculă pe «năsdrăva- 
nulă» din CIușiu..

—x—
Ni se scrie din Blașiu, cu data 20 Febr. a. c.: Onori 

D-le Redactoră! Cetindă în Nro. 30 ală prețuitulu. 
d-vâstre diară succesulă strălucită ală petrecerei studen- 
țiloră săraci, arangiată la 11 Febr. a. c., nu potă a nu 
aminti că consimtă cu d-lă corespondinte «Amiculă» întru 
tote, afară de una, pe care nu sciu cu voiă sâu fără voia 
sa a făcut’o când a publicat’o, Eu ca unulă ce prea 
bine cunoscă publiculă din locă și din giură, precum și 
balulă studențiloră săraci de mai mulți ani, (jică că o 
așa frumâsă cunună de dame și domnișâre precum și băr
bați și juni tineri încă nu sciu să fi participată în așa 
mare numără la petrecerea amintită; nu aflai locă, ba 
cei mai multă, potă să tjică că jumătate publiculă a stată 
în piciâre, din lipsa locului, mai nâptea întregă. Cu pă
rere de rău însă întrebă pe d-lă coresp. «Amiculă’ că 
după ce a amintită în publică frumâsa cunună de dame și 
domnișâre, cari au participată la petrecerea din 11 Febr. 
a. e. ar fi trebuită să fiă mai precaută, și decă nu cu- 
nâsce încă publiculă din locă, cu deosebire secsulă fru
mosă, bareml să nu fi lăsată a fi sedusă de unii, pentru 
că acolo unde e vorba de petrecere românâscă și unde 
inima română într’o formă bate, se scie atâtă d. coresp. 
.Amieulă*,  câtă și alții asemenea densului, că publicândă 
succesulă petreceriloră să nu facă ’nicî odată separatismă 
de persâne, și chiară în frumâsa cunună de dame, 
pentru că o cunună de flori nu să pâte face numai din 
viorele ci e d i lipsă și de câte ună trandafiră. Așadâr 
trebue să scie D-lă Coresp. că in cununa de dame din 
locă și jură mai suntă încă stimabile dame pentru care 
încă în 4 șire ar fi avutu locă, cu atâtă mai vârtosă, 
căci chiară au meritată multă a să aminti și atunci de 
bună samă aru fi fostă cununa mai strălucită. Decumva 
D-lă coresp. «Amieulă» voiesce ași repara greșela îlă 
rogă să nu întârzie a-și cere scusă dela secsulă frumosă.
— «Ună participante*

—x—
„Egyetârtes" află, că cu ocasiunea visitei principe- 

luijj Nichița din Muntenegru în Petersburg, ’ministrulă 
afaceriloră străine Giers a dată ună prândă de gală în 
onorea Iui și l’a salutată și bineventată, ca pe fiitorulu 
rege alu Balcanului. „Ca ună visă are să trâcă," ada
ugă „Egyetârtâs."

—x—
„Ellenzâk*  publică ună articlu sub titlulă «A me- 

zosâg elolâhosodâsa» (Valachisarea Câmpiei) și cjice, că 
nenumărate familii nobile maghiare s’au valachisată (?) 
în mijloculă devastatoriloră și potopului valachă. «In 
tote satele din Câmpîă suntă mai multe familii maghiare, 
dice »Ellenzek», cari sub influința preoțiloră valachi și-au 
perdută caracterulă loră națională. Sahitămă cu bucu- 
riă înființarea «Kulturegyletului», a cărui menire este, 
ca prin înființarea de scâle maghiare să recâștige Ma- [ 
ghiarii valachisațl. Atragemă Jtotodată atențiunea bravi- 

loră conducători ai „Kulturegyletului," ca mai întâiă 
în Câmpiă să-și Inaugureze activitatea". — Noi atragemă 
atențiunea institutului din Sibiiu, ca să-șl încâpă în CIușiu 
activitatea, mai întâiă cu „Ellenzâk."

—x—
«Producțiunea musicală-declamatorică» împreunată 

cu danță, în favorulă «Reuniunei femeiloră române pen
tru ajutorarea văduveloră sărace din Brașovă și Săcele“ 
se va da Sâmbătă în 15 (27) Februariu în sala hotelu
lui «internațională» din Cernatu (Săcele) cu următorulă 
programă: 1. Discursă ocasională. 2. Moldova în anulă 
1857, poesie de V. Alesandri. Declamațiune. 3. a) «Idila» 
romanță de I. Capelleană. b) «Hora dela Jiu» de Gr. 
Gabrielescu, canto cu acompaniamentă de piană. 4. a) 
.Hora Ghimpați", de A. Ferlendis. b) «Nunta țărănâscă», 
de Louis Wiest. c) „Asaltulă Plevnei», de Louis Wiest. 
d) „Hora Ploia sâu Garofița», de A. Berdescu, piano solo. 
5. „Cânteculu haiducului", canto solo. 6. »0mulă fru
mosă», poesie de Andr, Mureșianu. Declamațiune. 7. 
„Visulă lui Ștefană celă Mare*,  poesie de D. Bolintineanu. 
Declamațiune. 8. «Flueră». 9. «Collection pour deux 
Violons», de J. Kăffner. 10. ------- --------- ---------?
11. ,0 călătorie prin țările române», de D. Hinke piano 
solo. Prețurile: loculă I. 70 cr., loculă II. 60 cr., locă 
de stată 40 cr. Bilete se potă procura la librăria d-lui 
N. Ciurcu în Brașovă, în Săcele la cassă dela ârele 4 
p. m. lnceputulă la 7 ore sâra.

—x—
Societatea „Lumina*  din Bucurescî pentru cultura 

Româniloră din Peninsula Balcanică. — Suntă rugați d-nii 
membrii ai acestei societăți, din capitală și județe, a 
trimite d-Iui Apostolu Theoclorianu, direcția telegrafo-pos- 
fală, cuvenita cotisațiă în mandată poștală, după care li 
se vor trimite chitanțe din condica â souche. Totă de 
odată suntă rugați a trimite și adresele d-loră, pentru a 
putea să fie puși în cunoscință despre lucrările societă- 
ței. Presidentă, Gr. H. Grandea Secretară Lăzărescu 
Lecante.

—x—
In Chioggia, Italia meridională, în filele trecute s’a 

ivită colera-, 5 băieți au și murită.
—x—

O mare nenorocire s’a întâmplată în Rusia de vestă 
în (Jilele trecute. Trenulă, care venia din Petersburg 
spre Varșovia, a alunecată, locomotiva și tăie vagânele 
s’au ruptă, 32 omeni au murită, âr 14 s’au rănită greu 

—x—
In Edinburg se va deschide în luna lui Maiă, în 

presența reginei Victoria, imposanta esposițiă interna
țională.

Șovinismft naționala.
Munich, 16 Februariu.

O să numimă și noi veaculă acesta, veaculă na- 
ționalitățiloră. Fiecare caută să-și îngrădâscă casa, să 
tragă ună cercă da feră ori de oțelă în jurulă moravu- 
riloră, obiceiuriloră și limbei sale. Lucrulă celă mai 
trebuinciosă e străină, e dată afară cu dispreță! Lim
bile se purifică. In publică, pe tribună, în presă, în 
Parlamentă, ori încătrău te învârtesc! autji vorbindă cu 
mare enfusiasmă de naționalitate, națională și antinațio
nală ; de naționalisare și de desnaționalisare, de indus
tria națională, de fabrică națională, de ciobote naționale, 
de croitori naționali, de apă, spirturi, alcoolă, săpună și 
frânghii naționale1 Celei mai mici secături se imprimă 
tiparulă națională, văpseaua națională, ba unii mergă în 
orbenia loră așa de departe încâtă nu voescă să știe de

FOILETONU.

Din archiva orașului Brașovă.
Pentru a scrie istoria unei țări sâu și numai a 

unui ținută sâu a unui orașă, pentru a putâ presenta o 
icână credinciâsă a trecutului loră, se ceră o mulțime 
de date de cea mai deosebită natură. Nu este de ajunsă 
înșirarea evenimenteloră esteriore, pomenirea numeloră 
mai de frunte și constatarea ori câtă de amănunțită a 
timpului, în care s’au petrecută deosebitele întâmplări. 
Acestea formâză numai scheletulă, numai conturile ta
bloului, ce voimă a înfățișa. Decă voimă însă, ca ta- 
bloulă ce-lă alcătuimă să fiă în adevără plină de viâță, 
trebue să avemă la îndemână datele necesare despre totă 
ce constitue viâța unui poporă, unui stată, unui ținută 
sâu a unui orașă. Trebue să cunâscemă deosebitele 
obiceiuri ale timpului respectivă, deosebitele întocmiri 
administrative și judecă tor escl, modulă cum se făcea ne- 
goțulă și în care se cultivau artele și sciințele. cu ună 
cuvântă Iote notele caracteristice, din care putemă de
duce gradulă mai mare sâu mai mică de cultură, la care 
a ajunsă o regiune, ună poporă sâu și numai o localitate 
în timpulă, despre care voimă a tracta.

De aceea suntă de mare însemnătate isvârele, de 
ori-șice natură ar fi ele, din care putemă scote informa- 

țiuni de felulă celoră din urmă, căci după cum amă 
(jisă, fără aceste informațiuni ori-și-ce lucrare istorică 
este secă, fără vieță. Din nenorocire însă, nu pretutin- 
denea s’au păstrată asemenea date prețiâse. De multe 
ori suntemă constrînși a ne mulțămi, chiar și cu privire 
la țări întregi pentru restimpurl de sute de ani, numai 
cu nisce- sarbede informațiuni cronologice sâu personale 
și să renunțămă pentru totdâuna la înfățișarea unui ta
blou cu colori vii, a unui tablou, care să potă ave atra
gere față cu ori și ce omă doritoră a cunâsee viața din 
trecută.

La noi, în părțile răsăritene ale Europei, cu deo
sebire orașele săsesc! se distingă prin b^gatulă mate
rială istorică de diferită natură, ce s’a păstrată în ar- 
chivele loră Compatrioții noștri Sași, aflându-se la ve
nirea loră în părțile acestea pe o trâptă de cultură mai 
înaltă decâtă celelalte poporațiuni din patriă și decâtă 
populațiunile din împregiurime, au îngrijită din timpuri 
forte vechi, ca deosebitele date de interesă comună să 
nu se pârdă, ci să se păstreze cu sfînțeniă, ca ast- 
felă mai târdiu să servâscă nepoțiloră și strănepoțiloră 
ca oglindă viă despre traiulă de odiniâră. In chipulă 
acesta din archivele orașeloră săsesc! ardelene s’au scosă, 
și de bună sâmă se voră mai seâte încă, comori pre
țiâse istorice, care aruncă o mulțime de lumini nu numai 
asupra trecutului populațiunei săsescl, ci asupra vremiloră 

bătrâne a tuturoră populațiuniloră din patriă, precum și 
a țăriloră din împrejurime.

O astfelă de eomâră istorică s’a dată la ivâlă în 
săptămânile din urmă în orașulă nostru într’o carte vo- 
luminâsă (769 pag. octavă mare) întitulată: Quellen zur 
Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenburgen (Isvâre 
pentru istoria cetății Brașovă în Transilvania.)

Acâstă importantă publicațiune s’a făcută în urma 
unei moțiuni a d-lui Dr. Eugen v. Trauschenfels din 1 
Maiu 1876, prin care representanța comunală a orașului 
Brașovă a fostă îndemnată, să ingrijâscă pentru sistemi- 
sarea și scâterea la lumină a bogatului materială istorică 
aflătoră în archiva orașului, la diferite corporațiuni și la 
mai mulți particulari brașoveni, ca astfelă la timpulă său 
să se pâtă scrie istoria Brașovului și a țărei Bârsei în- 
tr’ună modă demnă și corăspuntjătoră gradului, la care 
a ajunsă sciința istorică modernă. Representanța comu
nală, apreciândă părerile d-lui Trauschenfels și totodată 
încurajată fundă și de cătră vredniculă episcopă săsescă 
Dr. G. D. Teutsch printr’o hârtiă a sa din 31 Oct. 1877, 
hotărî mai ânteiu în Maiu 1878 regularea archivei orășe- 
nescl și apoi în Februariu 1880 publicarea materialului 
istorică aflătoră în acâstă archivă, precum și a altoră is- 
vore privitâre la istoria Brașovului și a ținutului său de 
odiniâră.

Cu descifrarea și studiarea deosebiteloră monumente 
paleagrafice se însărcină de bunăvoiă o comisiune alcătuită 
din mai mulți domni profesori dela gimnasiulă luterană 
de aici împreună cu archivarulă orașului d-lă F. Stenner.

Acâstă zelâsă comisiune își dete tâtă silința și ast- 
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descoperiri sciințifice, de invențiunl moderne, de arte, nu
mai și numai fiind-că suntă străine. Operlle lui Wagner 
nu pot fi fi rep’esintate la Paris pentru că prin repre- 
sentarea loră s’ar lovi simțulă națională, patriotismulă 
Francesiloră; Saens nu pole debuta în Germania fiindcă 
e Francesă. Din fabricele rusescl suntă concediațl lu
crătorii germani, fiindcă suntă germani și așa mai de
parte.

In acestă veacu, se pare că generațiunea ce pă- 
șesce deja spre mormântă, mici și mari au aceeași țîntă 
și zelulă lord, sâ-lă numimă totti națională, cei mici 
latră ca cănii la lună, âr cei mari robescă, asuprescu 
și își înlărescă naționalitatea loră. Slâgulă germană 
fâlfăe în Camerun; celă francesă în Tonking. Steagulă 
englesă fâlfăiă în Fgipetă ; celă italiană în Suakim. Și 
acestă mărfi alfi discordiei, eestiunea naționalităților!!, a 
datfi nascere la o mulțime de motive ridicule și la ună 
șovinismfi îngrozitori. De aci o luptă s’a încinsfi între 
popâre, o luptă seriosă pe viață și pe morte, uni res- 
belă naționalităților!!. De pe câmpul ă acestui genă de 
luptă citimă dilnicfi buletinele publicate prin presă, bro
șuri, volume, pamflete, discursuri și rămâneam muți, uimiți 
și puși pe gânduri. Pretutindenea ruină, devastare, robiă, im- 
pilare, surghiumulâ și chiar mârtea! Amă făcută unii 
singură pa«ă: Ne e rușine se ne omorîmă pentru min
ciuni religios , ne strivimu unulii pe altulă pentru națio
nalitate. Armele’să mai fine, mai ascuțite, resultatulă 
mai sigură și mai fericită. Unde ne va duce?

De multă voiam să vă scriu câteva rînduri asupra 
traiului politică germană, asupra moravuriloră și culturei 
de aici, dâr prilegiulă mi-a lipsită. De astă dată d-ru!ă 
Rohmeder, Rectorulă scolei comerciale și membru în 
corpulă didactică m’a scăpată din încurcătură. In 
>Schrannenpavillion< dela nordă, d-sa ținu în săra de 11 
Februariu s. n. o conferință asupra Sasiloră din Tran
silvania. Subiectulă părându-ml prea interesantă, pre- 
simțindă că va fi vorbă și de Români, nu întârdiaiu a 
mă duce și eu acolo. Singura schițare a conferinței ne 
pâte da o idee destulă de lămurită despre ceea ce vrea 
să dică politică, șovinismfi.

Sala cea mare era iluminată cu lumină electrică. 
Publiculă forte numerosă, din tâte straturile sociale. Nu 
mai aveai locă unde să stai. Munchinesii se grăbiră să 
vină în numără câtă se pâte de mai mare, deârece era 
vorba de Nemți, de vița germană, de familia teutonă 
stabilită în Transilvania. In fundulă sălei se vedeau 
charta imperiului dualistă, charta Transilvaniei, câte-va 
fotografii, represint.ândă mai multe tipuri de ale Români- 
loră, Sasiloră, Unguriloră și de ale Țiganiloră. Scene 
din viăța socială a acesteia. La orele 71/a oratorulă 
suindu-se la tribună, începu cam astfelă :

In văculă acesta, omulă merge să-și caute noro- 
culă, nouă isvâre de bogății în locuri depărtate și necu
noscute. Colonii nouă se fundăză, părți necunoscute din 
Africa devină poporate, europenii împrăștie cultură prin
tre sălbatici, îi deșteptă; ar fi o nedreptate mare din 
partea nășiră dăcă în aceste timpuri, când patria nâstră 
este mare, când frații noștri îșl întindă corturile în ți
nuturile cele mai depărtate, să uitămă și să nu vorbimă 
de una dintre cele mai vechi și mai frumâse colonii ger
mane, de Sașii din Transilvania, cari și-au părăsită 
dulcea loră patrie-mamă chemați fiindă de ună rege 
Ungură spre a împrăștia lumina prinlre supușii săi săl
batici, ale imprima caracterulă celă blândă alfi Germa- 
niloră, frumâsele nâstre moravuri și obiceiuri!

Conferențiarulă arată apoi mai departe, că Transil
vania se mărginesce cu Ungaria, Valachia și Moldova.....

felă în câtăva vreme și descifră o bună parte din hâr
tiile sie șl încredințate, așa că la începutulă acestui ană 
fu în stare a da la ivâlă sub redacțiunea d-lui profesoră 
Fr. Herfurth volumulă mai susă amintită, care cuprinde 
deosebitele socoteli ale orașului și ale castelului din Branu 
din anii 1503—1526 împreună cu ună indice alfabetică 
ală nămeloră de persâne și de localități, ce vină înainte 
în socotelile, despre care e vorba, și a unui glosară ală 
cuvinteloră mai ciudate din latinesca medievală și din 
săsâsca vechiă a teesturiloiă, lucrată de d-lă profesoră 
Iulius Gross.

Socotelile în cestiune,—ca să trecemă acum la cu- 
prinsulă publicațiunei, despre care tractămă — suntă de 
deosebită natură. Suntă socoteli din registrulă vigesimală 
ală cetății Brașovului (Registr.um vigesimale almae civi- 
tatis Braschoviensis,) socotelile castelaniloră din Brană*)  
(Registrum proventuum et expensarum castri T >rsch,) 
socotelile datorniciloră cetății (Registrum debitorum civi- 
tatis), socotelile procuratorilorfi (Sfehaffner-Rechnung) și 
ale jutjiloră (?) orașului (Stadtrannen-Rechnung.)

*) Insemnămă aici, că castelului dela Brană erau 
supuse satele: Bacîfalu, Turcheșă, Cernată, Satu-lungă, 
Zizină, Tărlungenî, PurcărenI, Anața și Crisbavă (In re
gistru: Badschfalw, Tckessfalw, Scharnat, Langendorff, 
Seysson, Tatrangh, Purkeretz, Appacia și Grispah seu 
Kripspach.)

Deși nu amă putută urmări pănă acum decâtă 
numai primajumătate a acestoră socoteli, totuși potfl afirma 
că informațiunile ce se potă scâte dintr’ânsele suntă 
de cea mai mare însemnătate.

(România e necunoscută aprâpe, de Români se vorbesce 
ca de Turci, asiatici, dăr despre asta altă dată.) Este 
bogată în cariere; păduri frumâse și întinse o străbată; 
vârfurile Carpațiloră să sărută cu norii; rîurl cristaline 
șerpuiescă prin văile ei; prin livezi paserile dau eoncei- 
turl; e bogată în isvâre de ape minerale; prin întune- 
câsele poduri, în care toporulă nu ’șl-a găsită încă calea, 
căpriâra saltă ușoră. Ursulă, lupulă, vulpea... le înfrum- 
sețeză. O climă sănătosă, o țâră îmbelșugată în 
tâte, câmpiile rîdă.... ună răiu! Și acestă raiu pămân- 
tescă ore cui se cuvine de dreptă, dăcă nu Sasiloră? 
Intr’adevără, după numărulă locuitoriloră ei suntă în ală 
patrulea rendă, der cine a prefăcută acestă pustietate de 
odiniâră în o țâră locuibilă, de ți-se umple acum inima 
de bucuriă când treci prin încântătorele sale sate și 
orașe? Sașii au brezdată pămăntulă, au făcută drumu
rile, au înălțată bisericele, au adusă lumină, au făcută 
totulă. Transilvania e a loră și pe nedreptă ei suferă 
jugulă străină. Valahii, ce e dreptă, formâză maioritatea 
poporațiunii, peste 2 miliâne, dâr ei suntă și cei mai 
inculțl din acâstă țâră !

Suntă atâtă de curățele casele Sașiloră văruite în 
albă, portulă loră atâtă de frumosă, femeile atâtă de ră- 
pitore și totulă formâză ună contrastă așa de mare cu 
Românii. Maghiarii și Țiganii de acolo/ Mândri trebue 
se fie Germanii de frații loră din Transilvania. Cu o 
răbdare de feră, c’ună spirilă de întreprindere ce te ui- 
mesce, cu curagiulă propriu numai rasei nâstre (așa cjică 
șoviniștii t turoră popâreloră și numai scimă pe cine să 
credemă!) ei au luptată contra tuturoră greutățiloră, 
contra tuturoră pediceloră ce le-au întâmpinată în noua 
loră Patriă. Mândrii trebue să fimă de dânșii, căci cu 
tâte asupririle barbare din partea Unguriloră, cu tâte 
sistemele de maghiarisare ale descendințiloră lui Atila, 
ei totă și-au păstrată întru cât-va limba și vorbindă cu 
dânșii recunoscl încă atâtă de bine dialectulă sacsonă! 
Sângele loră e curată; Sașii și-au conservată naționali
tatea, nu s’au amestecată cu celelalte popâre de acolo 
și acela dintre dânșii, care vrea să iea în căsătorie pe o 
Româncă, o Ungurâică sau o Țigancă e privită ca perdută 
și’i proscrisă din comunitate. De asemenea și femeea...

După ce mai făcu apoi istorieulă imigrațiunei Sasi
loră în Transilvania, după ce mai citi câte-va legende și 
basme, cari dovedescă pănă la evidență, că ei se tragă 
din viță germană, conferențiarulă termină ast-felă: „Ună 
poporă care are ună trecută atâtă de vechiu, care, în 
mijloculă asuprireloră ș’a păstrată atâtă de bine limba, 
moravurile... și a luptată cu succesă în contra a ori și 
ce pedice, ună astfelă de poporă trebue să aibă viâță 
într’însulă, nu pâte muri. Germanii voră trăi și Unguri
loră le va mai trebui multă timpă până când voră pu
tea sfărâma îndărătnicia curagioșiloră noștri frați!»

Sala resuna de aplause, se părea că nici nu voră 
înceta. Publiculă începă pe urmă să trâcă în revistă 
tablourile espuse. Am văcjută Sași și Români în haine 
de sărbătâre, Unguri și Țigani. Bărbați și femei: Ro
mânce torcândă la lână și fuioră, ună ciobănași cu gluga 
cea romantică, cu căciula de pele de âie, cu fluerulă la 
gură, lângă elfi cânele, tovaroșulă său. Pe tablourile, 
unde erau Români, pe unele era scrisă „Walachen" pe 
altele »Rumânen.« Contra așteptărei conferențiarului chiar 
mulțl dintre privitori s’au esprimată pentru Români și 
rogă să nu fiu nici de cum învinovățită de șovinismă 
când voi spune, că și mie ’mi-au plăcută mai mulă fe
țele românescl. Nu știu cum se vede că din întâmplare, 
tipurile românescl au fostu mai bine alese.

Nu voiu să mă adâncescă aici în descrierea și cer
cetarea cu d’amănuntulă a stărei sociale a Româniloră 
din Transilvania, spațiulă nu ’ml permite; voiu însă să 
facă numai câteva întrebări în ceea ce privesce starea 
loră politică. Românii formâză maioritatea poporațiunei 
din Transilvania, asta nu o tăgăduescă nici chiar vrăj
mașii cei mai neînduplecați. Pentru ce dăr ei suntă atâtă 
de asupriți, limba loră atâtă de batjocorită și de prigo-

Mai ântâiu în privința relațiuniloră comerciale ale 
Brașovului șl ținuturiloră din împrejurime, relativă la 
primele decenii ale vecului ală XVI-lea, îșl pâte câștiga 
cineva o cunoscință aprâpe desăvârșită. Acâsta cu deo
sebire din registrulă vigesimală, în care se însemna vama 
primită pentru deosebiții articuli de negoță aduși în Bra- 
șovă și duși din Brașovă. Ga vamă se lua a două-tjecea 
parte din prețulă lucrului de vânzare (pars vigesima) și 
de aci numirea de registru vigesimală

Din acestă registru se pâte vedâ lămurită, că precum în 
filele nâstre. totă astfelă și pe la anulă 1500 negoțulă 
principală îlă purta Brașovulă cu Muntenia (Transalpina) 
și cu Moldova (Moldavia.) Relațiunile comerciale între 
aceste două țări însă și între Brașovă s’au schimbată 
fârte multă. Pe timpulă, despre care vorbimă, se adu
ceau din Muntenia și din Moldova încâce, pe lângă pro
ductele brute indigene ca d. e. vite, pesce, piei, câră, 
lână etc., deosebite mărfuri levantime (numite astăȚf co
loniale) necesare, ca d. e. piperă, ghimberă, oreză, tă- 
mâiă ș. a. Mai departe se aduceau felă de felă de stofe 
de mătase, de firă și de bumbacă, tapete, caftane, șa
luri, brâne, șele turcescl și alte lucruri de acestă felă. 
Din Brașovă se duceau în Muntenia cu deosebire postavă 
ilucrată aici și străină: din Bergamo, Breslau, Colonia, 
Weert, Lund, Mecheln, Nurnberga, Verona, Brugge, Spira 
etc.), cuțite (cultelli Stewrer, din Stiria; cultelli Nwrenn- 
berger, din b rnberga: cultelli Hamburger, din Hamburg.) 
pălării, oțelă ș. a. Va să cJicA Românii din Muntenia 
și Moldova pe timpulă acela făceau ună negoță de tran- 
sită fârte însemnată.

(Va urma.) 

nită, și Ungurii, cari suntă mai puțini în acâstă țâră, 
suntă stăpânii loră ? Pentru ce ? Potitica o știe. Ea 
dă naștere la astfelă de nedreptăți, șovinismulă le sus 
ține.

Luămă ună esemplu cu totulă străină: Germanii 
față cu Polonii. Tâtă lumea știe ce sforțări face Prusia 
pentru germanisarea Poloniei nemțescl. Posen-ulă e co- 
lonisată cu Nemți; limba polonă e esclusă din scâlele 
publice ; peste 20,000 de Poloni, bărbați și femei, bătrâni 
și tineri, săraci și bogațl, copii, orbi, ciunțl au fostă fără 
de nici o milă isgonițl în toiulă iernei și se mai isgonescă 
și acum. Părulă omului se face măciucă Ia audulă gro- 
zăviiloră ce s’au făcută cu acești pribegi. Pressa s’a a- 
larmată; interpelări s’au desvoltată în camera prusiană 
și ’n parlamentă. Putkammer rîde, Bismark tună. Mo
tivele acestei gâne contra sârmaniloră Poloni, de pe mo
șia loră, suntă naționale, suntă germane. Măsura e sa
lutară, Bismark e felicitată din tâte părțile pe unde esistș 
numai o suflare nemțâscă.

Și nu urmăresce elă âre o politică curată națională ? 
Dâr de ce atunci, când Germanii nu lasă nici ună mij- 
locă neîncercată pentru germanisarea Poloniloră, ei se 
plângă contra maghiarisărei Sașiloră? De ce. când im
pută Poloniloră că formeză Stată în Stată, că nu se 
asimilâză cu Germanii, ei laudă același Stată în Stată al 
Sașiloră din Transilvania și conservarea limbei și a mo
ravuriloră nemțesci în mijloculă Unguriloră? De ce când 
Germanii oprescă căsătoriile între Poloni cu scopă de a’i 
stârpi din talpă, ei suntă mândri că Sașii nu se ames- 
tică în căsătoriă cu Unguri, Români seu Țigani? De ce? 
D-(Jeu scie! Noi spunemă, politica șovinistă e de vină, 
șovinismulă națională.

Suntă Germani de pildă în maioritate undeva, atunci 
ei au ună dreptă asupra acelui ținută fiind, că formâză 
maioritatea poporațiunei; suntă în minoritate, e totă bine, 
au dreptă prin vechimea loră, pâte prin cultură au in
trodusă lumină... ori mai sciu eu ce. (Aste suntă adevă
rate nu numai pentru Nemți). Celă mare are în totdâ- 
una dreptate, cu alte cuvinte. O scimă asta; o are, că 
și-o face singură.

Germanii suntă huiduițl în camera boemiană; Po
lonii suntă huiduițl în parlamentulă germană ; Ungurii în 
Viena, Austriacii in Pesta. Bismarck e gâde în Polonia 
și D-c|eu în Germania, StarcevicI e martiră în Praga și 
ună individă primejdios!! Statului în Pesta! Motivele ? 
Hm.,., națională! Noi cjicetnă șoviniste.

Cei mici îșl apără moșiâra, cei mari rîdă de sfor
țările neputincioșiloră!

Și-au perdută mințele, policastria. Lumea e ame
țită, nu mai scie ce face. Fiecare impută altuia greșâla 
sa propriă. Maghiarii caută ca românismulă să se di- 
solve în maghiarismă; Germanii, polonismulă în germa- 
nismă ; Rusia, germanisrnulă în slavismă.... ună balamucă 
în capnlă patrioțiloră. Naționalitățile se luptă. Lupta e 
îngrozitâre. Șovinismulă o causâză, omenirea o plă- 
tesce !

îmi aducă aminte de o istoriâră rusâscă. Ună omă 
din poporă ceru o audiență principelui Barnauloff, cre- 
sus cunoscută, aristocrată, funcționară înaltă, și repre- 
sentantă ală guvernului. »Escelență<, (Țse nenorocitulă, 
„Vă bucurați de ună nume atâtă de mare și învestiți 
ună postă atâtă de înaltă; în puterea d-vâstră stă să’ml 
îndulciți sortea». Principele dreptă răspunsă chiamă pe 
servitorulă său și ’i porunci:

Desbracă la momentă pe omulă acesta de cojocă 
și ia’lă, ți’lă dăruiescă !“

Gam astfelă e rolulă celoră mici față cu cei mari 
(Românulîl)

Telegramă part, a „Gaz. Trans.“
VIENA, 22 Februariu. Balula românii a 

reușita splendida. Deschiderea s’a făcută prin 
„Hora“ dedicată protectorului Archiduce Rainer 
de cavalerulă Bruckenthal. Presenți au fostă Ar- 
chiducelo Rainer cu adjuțantulă br. de Vaux, 
Ducii Filipu și Ferdinandă de Coburgă-Gotha, 
miniștrii Pino, Dunajewsky, Zimialkowsky, Kallay, 
patronesele, notabilități, contele Khevenhuller, 
Dumba și alțl deputațl, ambasadori ș. a.

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

PESTA, 22 Februariu: — In conferința de 
eri a partidei liberale, ministrulă-președinte Tisza 
a declarată că guvernulu va lăsa să cacjă acei 
paragraf!, cari esprimă ingerința fișpaniloră asu
pra judecătorieloră. Partida a primită declara- 
țiunea cu aplause.

BELGRADtJ, 22 Februariu. — Represen- 
tanții puteriloră au propusă, la inițiativa Angliei 
ca Serbia se abstea dela încheiarea tractatului de 
comerță în același timpă cu tractatulă de pace; 
din contră puterile voră lucra într’acolo, ca pro- 
tocolulă păcii să conțină pasagiulă, care sS oblige 
pe amândouă părțile a păși la încheiarea tracta
tului de comerță, îndată după încheiarea păcii.

PETERSBURGtT, 22 Februariu. — piarulă 
„Swiet“ publică ună manifesta ala lui Petru Ca- 
rageorgevicl, datată din Geneva, în care preten- 
dentula Serbiei provocă pe Șerbi, a răsturna domnia 
actuală.

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



GAZETA TRANSILVANIEINr. 33. 1886.

OnriaQjfi Ia bursa de Viena 
din 19 Februariu st. n. 1886

Rentă de aurii 4°/0 . . . 103 25 
Rentă de hărtiă o°/0 . . 94.35 
Imprumutulil căiloră ferate 

ungare........................152.75
Amortisarea datoriei căi- 

lorQ ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 99.80

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 126 75

Amortisarea datoriei căi- 
lorâ ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . .114.— 

Bonuri rurale ungare . . 104 50 
Bonuri 
Bonuri

miști 
Bonuri 
Bonuri rurale transilvane 104 50 
~Nro. 515, 1886.

Publicațiune!
în sensulă ordinațiunei înaltului ministeriu reg. ung. de înterne 

ddto 24 Noemvrie 1885 Ni’o. 62,693/VII. 1885; în sensulă art. delege 
XXI. din 1848 și în sensulă ordinațiunei înaltului ministeriu reg. ung. 
de înterne ddto 6 Iulie 1874 Nro. 26,559 se aduce spre cunoscință ge
nerală, cumcă să interzice cu tătă strictețea purtarea sub orice feliu de 
pretextă a insigniăloră streine, precum: steaguri etc. etc., concedânduse 
prin urmare numai folosirea stindardului națională ung. și insigniiloră 
imperiale unguresc!.

Contrafăptuitorii să pedepsescă în sensulă amintitei ordinațiuni cu 
unu arestu până la 15 dile și cu o pedeapsa banală pănă la 100 fi. v. a.

Brașovă, în 17 Fevruarie 1886.
2—3 Căpitanatulu orașienescu.

OIS

cu cl. d6 sortare 1C4 50 
rurale Banat-Ti-
............................104 25 

cu cl. de sortare 104.25

Bonuri croato-slavone . . 103 75 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................99.25
Imprumutulti cu premiu

ung................................. 118 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 123.90 
Renta de hărtiă austriacă 84.45 
Renta de arg. austr. . . 84.05
Renta de aură austr. . . 113 45 
Losurile din 1860 . . . 140 25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 873 —
Act. băncel de credită ung. 309.75 
Act. băncel de credită austr. 301.10 
Argintulă

împărătesei................ 5.96
Napoleon-d’orI .... 10.032 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.85 
Londra 10 Livres sterlinge 126.40

GalbinI

Bursa de Eha «miresei.
Cota oficială dela 5 Fevruarie, st. v.

Curnp.
89— 
94V4 
87— 
30—

102 ’/a 
85Va 
97—
90—

Renta
Renta

»
împr. oraș. Buc. (20 fr.)
Credit

>

»

» (5°/o) • 82—
Banca națională a României 500 Lei 1110
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

« » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 16.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

română (5%). .
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0)

fonc. rural

>

»
urban

»

(7’/o)
(5°/o) -
(7%)
(6°/o) •

1886.
vend.

90—
96'/2 
87V2.
32—

102
86’/4
97 Va
97—
833/4
1120

161/*
2.04

I

Câștigi rentabâM ?
Persăne din orice clasă statornice, cari arO 

dori să se ocupe cu vendarea în rate a losuri- 
lorfi de Stată și cu prime autorizate priu lege, 
se angajază cu condițiuni fdrte bune o casă de 
bancă de primulu rangă din Budapesta; pe lângă 
puțină activitate se pote aștepta la 
-== UNfi PHOFKTU=— 
g lunarii de fi. 100 până 200. g

Ofertele cu arătarea ocupațiunei de pănă a- 
cuma suntă a se adresa: 5—6 Dum

La Rudolf Mosse, Wien, sub „J. 1150“.
Corespondențe numai în limba germană.
PROFITtJ RENTABILĂ!

51 . . 5 .
Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. 

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fi. — cr 10.
Pentru repețiri se acărdă

OD
Q.

—cr. 6.

voiri

următârele rabate
Pentru repețiri de 3— 4 ori 10°

n v 5— 8 55 15°
h n 9—11 11 20°

n n îi 12—15 51 . 30°
V 55 55 16—20 55 40°

Dela 20 de repeți)*! în susă . 50°
Pentru anunciuri ce se publică pe. mai multe luni se facă în

și reduceri și peste cele însemnate mai susă.

o 

o 

o 

o 

o 

o

H

Subsemnatulă recomandă on. p. t. publică carne prospetli 
eftină:

de Vită ă 34L cr. K® — de Porcu ă 34: cr. K? 
Nicolae Orgidan

in brândărie. alături cu birfulă : 
„Gaura dulce£e (Nr. 231).2—3

■

si

Avisu d-loru abonați!
De 6re ce multe din adresele, ce domnii abonați le insămnă pe 

că nu suntă destulă de esacte, său 
pe acei D-ni prenumeranțl, a că- 

binevoiască a ne face câtă mai cu- 

și a scrie adresa câtă să pdte mai

ADMINISTRAȚIUNEA „GAZ. TRANSA

cuponulă mandateloră poștale, s£u 
că nu se potă bine descifra, rugămă 

roră adresă nu ar corespunde, ca să 
rendă cunoscută îndreptarea dorită 

lămurită.

CANCELARIA NEGRUTIU
"deschide abuiamealfi pe anulă 1886 la

„AMICULU FAMILIEI/4 Revistă beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. Va eși în l-a și 16-a di a lunei în numer- 
câte 2—3 cdle; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrali, studii sociali, articlii sciențifici, arnăi 
nunte de instrucțiune și distracțiune ș. a. Prețulă de abonamentă pe anulă întregu e 4 fi. — pentru România 10 franci — 
1. n. plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

„PREOTULtJ ROMANtl.44 Revistă bisericăscă, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte de 28/«—31h c61e; și va pu
blica articlii din sfera tuturoră sciințeloru teologice și între aceștia mulțime de predice pe dumineci, serbători și diverse oca- 
siunl, — mai departe studii pedagogice-didactice și sciențifice-Iiterari. — Prețulă de abonamentă pe anulă întregu e 4 fi. — pentru Ro
mânia 10 franci — lei noi, plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștali.

—— Abonații voră primi unele premii de valdre și’și voră pută procura cu prețuri fărte reduse t6te opurile din edițiunea năstră. ZZ— 
C0LE0TANȚI1 PRIMESCU GRATIS TOT AL PATRULEA ESEMPLARIU.

---------Totu acolo au apărutu și se află de vendare : ————
Biblioteca Săteanului Român- Cartea I. II. III. IV. cuprindă materii fărte interesante și amusante. Prețulă la tăte patru 1 fi. — câte 

una deosebi 30 cr. Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii fărte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.
Carmen Sylva. Prelegere publică ținută în șalele gimnasiului din Fiume în 8|XII. 1884, în limba maghiară și în 25|II. 1885 în limba 

italiană prin Vincentiu Nicora prof. gimnas. — Cu portretulă M. S. Regina României. Prețulă 15 cr.
Collecta de Recepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă, pentru economi, industriași și comercianți. Prețulă 50 
Apologie. Discusiuni filologice și istorice maghiare privităre la Români, invederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi.

Hunfalvy despre Cronica lui Georg. Gabr. Sincai. Prețulă 30 cr.
Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. II. Prețulă fiecăreia e 40 cr. — Ambele împreună 70 cr. 
lumă de 192 pagine cuprinde, 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă redusă (dela 1 fi. 20 crj la 60 cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. 
ria. Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. 
emigrarea lui Dragoșiu. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr.
de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. Hernia nu și Dor o te a după W. de Goethe, traducțiune liberă de Constantină Morariu. Prețulă 50 cr. 

Economia pentru scălele popor, de T. Rosiu. Ed. II. Prețulă 30 cr. Petulantulă. Comediă în 5 acte, după August Kotzebue 
tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețnlă 30 cr. Nu mS uita. Colecțiune de versuri funebrall, urmate de iertațiunl, epitafia ș. a. Prețulă 
50 cr. Tesaurulă dela Petrăsa său Cloșca cu puii ei de aură. Studiu archeologică de Dionisiu O. Olinescu. Prețulă 20 cr. 

îndreptar teoretic și practic pentru înv&țămentulă intuitivă în folosulă eleviloru normali (preparandiali), a învățăto- 
riloră și a altoră bărbați de scălă, de V. Gr. Borgovanu, prof. preparandialu. Prețulă 1 fi. 70 cr.

Miculă mărgări tară suflete scă. Cărticică de rugăciuni și cântări bisericesci — frumosă ilustrată pentru pruncii școlari de 
ambe sexele. Cu aprobarea jurisdicțiunei sup. bisericesci. Prețulă unui esempl. broșurată e 15 cr., — legată 22 cr., legată în pânză 26 
cr. — 50 de esempl. broșurate costau 6 fi., — legate 9 fi., legate în pânză 12 fi. — 100 esempl. broșurate 10 fi.. — legate 17 fi. legate 
în pânză 22 fi. Cărticică de Rugăciuni și Cântări pentru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai multe icăne frumăse. Prețulă 
unui esemplară trimisă franco e 10 cr., 50 esemplare costau 3 fi; 100 esemplare 5 fi. v. a.

Vi sulă prea sântei vergure Maria a Născătărei de Dumnedeu urmată de mai multe Rugăciuni frumăse. Cu mai multe icăne fru
măse. Prețulă unui esemplară trimisă franco e 10 cr. 50 esemplare costau 3 fi.; 100 esemplare 5 fi. v. a.

ș— Manuală de Gramatica limbei române pentru scălele poporali în trei cursuri de Maximă Popă profesorii la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr.

7-20

i

cr.
Partea I. Paul 

Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere invederită și aprețiată de
Unu vo-Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu.

Prețulă 30 cr. I fi gen ia 
Brand a seu Nunta fatală.

Elă trebue să se însdre. Novelă de Maria Schwartz,

în Tau- 
Schițe din 
traducere

•r,J

Tipografia ALEXI Brașovu


