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întâlnirea dela Danzig.
Brasiovu, 10 Septembre.

Diaristic’a unguresc», care, in frunte cu „Pester 
Lloyd“. prin limbagiulu violentu ce ’lu intrebuintiâ 
si prin acusarile ce le îndreptă cu deosebire in 
contra atitudinei cabinetului dela Petersburg, ne 
facea se credemu, că. ne-amu află in ajunulu unui 
resbelu cu Russi’a, a fost deodata fdrte neplacutu 
surprinsa de-o scire, ce ’i a sositu câ unu trasnetu 
din seninu. „Imperatulu Germaniei se va imbra- 
țjosiâ cu Tiarulu Alesandru III“. Acdst’a scire 
avă efectulu unei dusie rece dupa-o mare infier- 
bintidla ! Tdte planurile de atacu combinatu contra 
positiuniloru russe in Orientu devenira illusorie si 
marii politici din Budapest’a isi perdura terămulu 
actiunei loru de pe hartbia.

Si intr’adeveru de ce folosu au fost tdte de- 
clamarile foiloru ungare contra Russiei, tdte provo
cările loru, câ Romani’a să se decidă neamenatu, 
ddca in casulu unui conflictu cu puternic’a potere 
vecina se va alaturâ la Austro-Ungari’a său nu, 
ce au folosita tdte amenintiarile adresate cabine
tului romanu, din caus’a atitudinei sale neutrale, 
ddca acuma iese deodata la lumina, că Russi’a in 
adeverii nu este inimiculu, ci amiculu de cruce 
alu Austro - Ungariei ? Fdrte bine argumente 
„Neue fr. Presse", că diarele maghiare s’au oste- 
nitu inzadaru, dedrace nu se pdte admite, că pe 
cătu timpu esista intimitatea intre monarchi’a a- 
cdst’a si Germani’a, amicii Germaniei să fia consi
derați la Vien’a si Pest’a de inimici !

întrevederea imperatiloru Germaniei si Russiei 
la Danzig in impregiurarile actuale trebue se fia 
privita că o reapropiare intima intre cele dude 
state de nordu si dre amicii amiciloru noștri se nu 
fia si amicii noștri ? De sine se ’ntielege, că jude- 
candu lucrulu astfeliu si Romani’a a scapatu de 
alternativ’» de-a mai alege intre vecinii sei puter
nici, si va face mai bine, ddca va remand si pe 
viitoriu neutrala.

Diarulu memoratu vienesu intrebuintiandu oca- 
siunea binevenita spre a documentă nedumeritiloru 
politici dela Pest’a aceste consecintie logice ale 
nouei situatiuni create prin întrevederea imperatu- 
lui Wilhelm cu Tiarulu Alesandru III, mai tdrna 
asupra intimității reînviate a celoru trei imperati 
si câteva picaturi amare discompunatdre. „N. Fr. 
Presse“ atinge adeca si eventualitatea unei intie- 
legeri intre Germani’a si Russi’a pe contulu Au- 
stro-Ungariei.

Nu scimu ddca „N. Fr. Presse*  a avutu inten- 
tiunea de a mai recori puțintelu marele curagiu 
alu cavaleriloru perciunați dela „Pester Lloyd“, 
in casulu acest’a inse si-a ajunsu scopulu pe de- 
plinu. Fdia din Pest’a, care abia s’a pututu recu
lege in urm’a scirei despre întâlnirea imperatiloru 
nordici, s’a infioratu gandindu-se la eventual’a iso- 
lare a Austro-Ungariei si, că si candu ar’ voi se 
alunge ori-ce temeri de feliulu acest’a, a inceputu 
a combate pessimismulu, care voiesce se deducă 
urmările cele mai sinistre din întrevederea dela 
Danzig.

„Nu ! temerea că doue septemani după întâl
nirea dela Gastein, s’ar’ potd pune in lucrare in 
diu’a mare o conspiratiune contra Austro-Ungariei 
— n’are nici o basa“ esclama „Pester Lloyd*.  
Inse par’ că n’ar’ voi să se incrdda in cuvintele 
sale numitulu diaru adauge, că de un’a totuși ’i 
este frica, că nu cumva să se restabildsca alianti’a 
tripla intre Germani’a, Russia si Austro-Ungari’a. 
Ar’ fi periculoșii dîce elu, ddca Russi’a ar’ voi se 
devină aliatulu nostru egalu indreptatitu din causa 
că „intre noi si Russi’a nu esista nici-o congla- 
suire de interesse". Organulu dficiosu mergp unu 
pasu mai departe, declaraudu că in privinti’a a- 
cdst’a ori-ce compromisu este absolutu impossibilu 
si că o aliantia tripla ar’ conturbă relatiunile in
time intre Austro-Ungari’a si Germani’a.

Din tdte se vede că impressiunea ce-a facut’o 
scirea despre intalnirea dela Danzig asupra politi- 

ciloru unguri a fost f6rte deprimatdre. Ei, cari 
deja începuseră a propagă resbelulu santu in contra 
Russiei, se voru acomodă fdrte reu noului rolu, ce 
pare a le fi reservatu, de a face complimente ge
neralului Ignatieff. Deja de acuma i-a facutu a- 
tenti „N. fr. Presse*  câ nu se cuvine a strigă si 
a agită pe fația in contra Russiei, candu relatiu
nile acestui stătu cu Austro-Ungari’a sunt cele 
mai bune!

întrevederea dela Danzig are fara indoidla o 
mare importantia politica, acdst’a o dovedesce si 
presenti’a cancelarului germanu, este impossibilu 
inse de-a prevedd cu siguritate de pe acuma ur
mările ei. Ddca planulu d-lui de Bismarck ar’ fi 
in adeveru restabilirea aliantiei celoru trei imperatii, 
atunci nu intielegemu cum politicii unguri ar’ potd 
impedecă acdst’a aliantia. Mai aprdpe de mintea 
omului că la casu, candu va conveni cabineteloru, 
alianti’a se va face peste capetele diplomatiloru 
unguri.

Nu voimu se apretiamu de astadata însemnă
tatea intalnirei dela Danzig, cu privire la interes- 
sele elementului romanescu; ne permitemu ale aduce 
aminte numai politiciloru unguri, că nu ei sunt 
aceia, cari voru potd se oprdsca rdt’a mariloru eve
nimente ce se prepara, fia spre binele său spre 
reulu popdreloru mici intre cari se numera si ei. 
De aceea ar’ face mai bine să se lase de fanfaro
nadele îndatinate si să se ocupe mai seriosu de 
ide’a unei impacari si aliantie strinse cu popdrele 
de cari sunt incungiurati; numai aedsta alianti’a 
le ar’ potd oferi o garanția sigura pentru viitorul

Dela espositixxne.
I.

S i b i i u 25 Augustu v. 1881.

Candu am plecatu din Brasiovu, am luătu a- 
supra ’mi insarcinarea se impartasiescu cetitoriloru 
„Gazetei*  impressiunile mele din e s p o s i t i ’a 
naționala. Nu mi-am implinitu păna acumu 
fagaduinti’a, pentru-că nu am putut’o împlini. Păna 
mai eri, alaltaeri au totu sositu lucruri din deo
sebite parti, astfeliu, incătu de presentu peste diece 
mii de obiecte suntu espuse sub vre-o s i e s e 
m i i de numeri.*)  Acdst’a a fostu o causa. Ceea- 
ce m’a facutu mai departe a intardiâ, a fostu parte 
impregiurarea. că numai in dilele din urma au apa- 
rutu ultimele cdle ale catalogului espositiei, parte 
imbulzdl’a din dilele prime si intemplarea cu plo- 
atulu de mai multe ori in cunoscutulu edificiu de 
scânduri, intemplare pricinuita printr’o nebăgare de 
sdma la construcția.

Iau condeiulu in mana, dâra nu tocmai cu 
mare încredere. Mulțimea si varietatea lucruriloru, 
despre cari am se vorbescu, precum si chipulu in 
care suntu grupate ele, nu me prea incuragdza la 
acdst’a. Obiecte de unu feliu suntu puse printre 
altele de altu feliu — unele numerisate, altele fara 
nici unu numeru — unele introduse corectu in ca- 
talogu, altele fara nici o esactitate In es- 
positia lipsesce precisiunea in imparțiala; catalo- 
gulu face servitii fdrte puține, de dra-ce este com- 
pusu numai după ordinea, in care au sositu deose
bitele obiecte. Nici-decum nu făcu aceste obser
vări, câ se reducu meritele arangiatoriloru. Prea 
bine ’mi suntu cunoscute greutățile, cu cari au a- 
vutu să se lupte acești bravi barbati, bine sciu, că 
partea cea mai mare din lucruri au venim numai 
cu o di inainte de deschiderea espositiei. Consta- 
tezu numai unu faptu si inregistrezu o invetiatura 
pentru viitoriu.

începu cu ceea ce a espusu f e m e i ’a ro
mana, incepu cu ceea-ce caracterisdza espositi’a 
ndstra. Bine-a disu, cine a disu, câ femei’a a fostu 

factorulu principalu la sustienerea nationalitatii 
ndstre in mijloculu furtundseloru valuri, in care 
amu traitu si in care traimu. Pe langa îndepli
nirea numerdseloru datorii de mama, ea a fostu a- 
ceea, care ne-a pastratu dulcea limba stramobidsca, 
ea a fostu aceea, care a nutritu frumdsele ndstre 
obiceiuri, ea a fostu aceea, care n’a lasatu să pidra 
minunatele ndstre povesti si cântece ... ea a fostu 
in sfărsitu aceea, care ingrijindu cu minutiositate 
de ce trebue in casa, a creatu si a sustienutu in 
ori si ce vreme o bogata industria na
ționala. De totu vrednica de admiratu este 
acdst’a industria. Frumosulu este impreunatu cu 
practiculu ; gingași’a cu trainici’a.

Pentru acdst’a industria espositi’a de fația a 
fostu fdrte de lipsa. Pe de o parte s’a aretatu lu- 
mei inca odata in modulu celu mai demnu esis- 
tenti’a si calitatile ei, pe de alta parte s’au consta
tata schimbările si îmbunătățirile introduse pe a- 
cestu terenu in timpulu din urma, de candu ne pu- 
temu bucură si noi de incalditdrele radie ale cul- 
turei, de căndu scdl’a a petrunsu mai peste totu.

Dau primulu locu satencei romane, 
care a remasu mai puținu influintiata de curentulu 
modernu.

Si acumu, câ in tdte vremile, satdnc’a ndstra 
tdree, indruga, tiese, c6se fara pregeta, căci ea vrea 
se scutdsca pe ai sei de cheltuieli câta se pdte mai 
multu. Si acumu, câ in tdte vremile, satdnc’a ndstre 
cauta a păstră portulu, in care s’a pomenita, cauta 
a nu se departâ de cei din pregiurulu seu. In chi
pulu acest’a obiectele espuse de dens’a se deosi- 
bescu, pe lângă traiuici’a si frumseti’a loru, printr’o 
nesfărsita variația corespundiatoria diferiteloru linu- 
turi locuite de Romaui. Câ se ne inlesnimu esa- 
minarea, ce voimu se o facemu, se privimu pe rendu 
fiacare ramu din industri’a, despre care e vorb’a. 
Din căndu in căndu ne vomu arunca privirile si a- 
supr’a particularitatiloru si insusiriloru, provenite din 
mod’a din cutare si din cutare locu. Se privimu 
mai antaiu si mai antaiu p a n z a r i ’a. Eata 
o mulțime fara capetu de feliu de feliu de tiesa- 
turi de cânepa, de inu, de bumbacu, care de care 
mai alese ! Aducemu câ esemple de lucruri trai
nice panz’a pentru panzaturi lucrata de Ana Dau- 
casiu din Resînari, servietele Iustinei Grdvu din 
Miercurea si stofele de bumbacu pertru haine de 
vdra lucrate de I6n’a Calugaru Boeru din Abas- 
faleu (la Odorheiu) si de An’a Florianu din Raco- 
vitia (tidr’a Oltului). Atâta prin trăinicia, cătu si 
prin elegantia si potrivdla in colori se distingu : 
stergarulu Paraschivei Luc a din Sioimosiu, serve- 
tulu Anei I. Sierbu din Poiana, panzatur’a cu flori 
roșii a Anei Dancasiu din Resinari, stergariulu 
F16rei Gheorghitia din Borgo-Tîh’a, stergariulu ver- 
gatu alu Sorei Cergau din Selisce, fați’a de perina 
a Anei Petasioru din Vestemu, panzatur’a cu rosiu 
a Măriei Iosifu din Draosu, etc. etc. Peste totu 
tiesatur’a este esacta, câ si candu nu ar’ fi fostu 
făcută de mana de omu. Colorile peste totu luata 
suntu armonice, deși se intrebuintidza multu arniciu 
rosiu, galbenu si venetu. Mai tdte panzaturile, 
șervetele si materiile de bumbacu pentru haine de 
vâra au unu aspectu cu totului totu modernu si 
potu fi intrebuintiate de ori si cine.

De-o frumusetia estraordinaria sunt vestmintele 
croite din panza : iile si cămeșile barba- 
t e s c i. Romanului ’i place se aiba premenele cătu 
se pdte mai bine făcute. Cei-ce dicu, că satdnulu 
nostru e murdîu’v, n’au intrata nici odata Dumi- 
nec’a in vre-o comuna romandsca. Femei’a este in 
ori si ce vreme frumosu imbracata, barbatulu, ocu
pata fiindu cu campulu său cu pazitulu viteloru, nu 
pdte observă peste septemana curatieni’a dorita; 
cătu este inse acasa elu se grabesce a se griji 
catu se pdte mai bine. Chipulu, cum pdrta Roma- 
nulu camasi’a, este cea mai de căpetenia dovada 
despre iubirea lui de curatienia. Premenelele omu
lui nostru din poporu nu suntu numai curate, ci 
mai totddun’a si mesteresce împodobite cu flori si 



eu dungi de arniciu si de firu. Cele mai mândre 
lucruri espuse de felulu acest’a suntu : iile cusute 
in Sebesiu si Salisce cu ochiuri de matase, ii’a 
brodata cu firu de auru a Anei I. Ciurea din Moe- 
ciulu inferioru (Branu), ii’a Siei Ratiu împodobita 
pe ambele parti deopotrivă cu flori negre de mata- 
sa, ii’a Floricei Onceseu din Rahâu chiudisita cu 
flori galbene, in sfârsitu ii’a Frusinei Enescu din 
Branu mândru brodata cu fiori de firu.

E peste putintia, câ o tieranca se aiba atât’a 
gustu si atat'a desteritate ! . .. esclamara nu nu
mai străinii, ci si o parte dintre ai noștri, candu 
vediura aceste lucruri minunate — in espositia 
inse ori si cine putu admiră, o femea neputinciăsa 
cusendu cu o iutiăla neașteptata, fara nici unu 
modelu. fara nici unu desemnu florile si arabescurile 
cele mai fine. — E harnica si destăpta de totu 
feme’a romana!. .. fu a du6’a esclamare.

Că, cusături si tiesaturi frumăse de totu, mai 
amintimu aici — deși păte nu tocmai la loculu 
celu mai potrivitu — broderiile cu firu ale Elisa- 
betei Cosiaru din Belintiu, precum si brobodelni- 
cele (ștergarele de capu) de borangicu din Branu 
(cam lungi si cu flori multe colorate), din Sacele 
(cu flori albe) si din Salisce (mai subțiri si fara 
flori.)

Trecemu la obietele lucrate din lâna.
Mândre, numerăse si de deosebite feliuri suntu 

si aceste obiecte. Dintre c o v 6 r e 1 e espuse amin- 
tescu pe alu Măriei Milea din Galesiu, pe alu Anei 
Bartolomeiu din Lascudu, pe alu Măriei Radu din 
Agribiciu, pe alu I6nei Rebeg’a din Gur’a-riului, 
pe alu Măriei I. Clăje din Boiti’a, pe alu Măriei 
Slavescu din Mohu si pe alu Măriei Coste din Bo- 
ziasiu. Si aici trebue se accentuamu fineti’a in 
lucrare si gustulu in alegerea culoriloru. S t r a e 
si t i 6 1 e s’au tramisu din Sacele, din Brasiovu 
(Schei), din Salisce, din Tilisc’a, din Resinari si din 
Sân-Georgiu, va se dica de pe unde se ocupa ăme- 
nii mai multu cu oieritulu. Straele de Brasiovu suntu 
mai mari si mai perăse, cestelalte cu mai multe culori. 
D i m i i 1 e si peste totu materiile de vest
minte de 6 r n a cele mai bune suntu din Sacele, 
din Branu si apoi din Habicu si din Racovitia. 
Unu mare pasu s’a facutu in lucrarea acestoru 
stofe. Din cele mai multe ’ti poți face haine, cu 
care se te poți cinsti in ori si ce orasiu. Cu tăte 
acestea cele mai fine tiesaturi de lâna suntu acele 
din care se făcu cretintiele său fotele. 
O mare variatiune domnesce intre aceste tiesaturi. 
Mai totu satulu ’si are portulu seu deosebitu. In- 
semnamu catrinti’a năgra din Boiti’a (o tiesatura 
care aru pută rivalisâ cu ori si ce stofa francesa 
si din care s’aru pută face cele mai elegante vest
minte bărbătești), Resinari si Salisce, pe cea vâ- 
neta si cu dungi roșii din Salisce, pe cea cu dungi albe 
si roșii din Branu,pe cea din Ragl’a (pe lângaNaseudu) 
vâneta său năgra mai păna josu si josu cu flori- 
rosii si albe, pe cea din Teusiu cu dungi roșii’si 
negre si pe cea din Borgo-Prundu rosietica des
chisa, josu cu floricele de totu minunate. In espo
sitia a tiesutu o femeia mai multe dile cretintie cu 
dungi roșii, vinete si aurii. Porturi complete 
au fostu: unulu din Veresmortu (cretinti’a dinainte 
năgra, cea din deretu cu dungi roșii; ii a cu flori 
negre si galbene), duăe din Banatu său de pe la 
Hatiegu (inainte cretintia scurta cu flori si cu 
dungi roșii si galbene; inderetu fire lungi roșii si 
negre, atârnate de-o bucata de stofa ; ii’a cu ne
gru), unulu din Resinari (cretintie negre; ii’a cu 
fluturi), unulu de Maierănca din Sibiiu (cretintia 
năgra inainte, inderetu cretintia cu dungi roșii si 
negre, pieptaru cu flori de matasa, carpa roșia de 
matasa pentru invelitulu capului, ii’a cu flori negre; 
la gâtu sfanți si mărgele), unulu din Robești (fote 
vinete si iie cu fluturi), unulu din Naseudu (fota 
vânata cu flori inainte, inderetu fota roșia cu dungi 
negre, iia cu flori negre) si unulu din Brasiovu 
rochia larga, pieptaru de matasa, ii’a cu mâneci 
largi si cu pumni de firu, siurtiu, brâu de metalu 
auritu, gimbiru si stergaru fiuu in capu). Lâna 
frumosu vapsita a espusu intre altele An’a 
Pos’a din Galesiu; desagi Sor a Drocu din Re
sinari si Mari a Muntănu din Gur’a-riului; bete, 
brâne si chingi suntu din Galesiu si din 
Salisce.

Se ne multiamimu cu atât’a, câci unde putemu 
pomeni tăte lucrurile de insemnatate espuse de 
satănc’a năstra? Cum am disu mai susu, nu se 
păte așteptă dela o femea cev’a, ce sâ nu păta lu
cră feme’a romana. De ese cev’a nou si folositoru, 
ea invătia fărte lesne, dovada obiectele tramise din 
ținuturile unde suntu invetiatăre de lucruri de 
mana femeesci,

Incheiu, provocându pe toti acei’a, cari se in- 
teresăza de prosperarea nămului nostru, se observe 
bine aceste aptitudini si se caute in tăte chipurile 
a dă mâna de ajutoriu harniceloru si taleatateloru 
năstre sătence. b.

Cronic’a evenimenteloru politice.
Nu puțina sensatiune a produsu depărtarea cu 

forti’a a vorbitoriului cehu Dr. Eduard G r e g r, 
dela tribuna, cu ocasiunea inaugurarei monumen
tului hussitului Procopie ’u Lipan. Se dice, câ 
Gregr, care a fost supusu mai antaiu vorbirea s’a 
censurei, ar’ fi improvisatu multe, ce nu erau in 
tecstulu produsu si constituiau o vatamare a cleru
lui. Fiindu intreruptu de comissariulu guvernului 
Gregr declară, câ face numai citatiuni din istori’a 
lui Palacky, după care Procopie celu mare a nu- 
mitu pe călugări nisce ămeni leneși si paraziti. 
La provocarea comissariului, câ se parasăsca tri
buna, Grregr respunse, câ va cede numai puterei 
armate. Atunci, la ordinulu căpitanului loru, gendar- 
mii incungiurara pe vorbitoriu si ’lu detera josu 
de pe tribuna. Iritatiunea eră mare in publicu, 
care credea, câ Gregr va fi arestata, indata după 
aceea reapari! inse inaintea multimei, care intre 
strigări entusiastice ilu redicâ si-’lu purtă pe umeri. 
După acestu incidentu festivitatea s’a continuatu in 
tăta liniștea.

Știrea, ce se respandise dilele aceste despre a- 
propiat’a intrevedere a imperatu
lui Germaniei cu imperatulu 
Alesandru III alu Russiei se adeveresce. 
Imperatulu Russiei a plecatu alaltaeri la Danzig, 
Diarulu officiosu din Prag’a „Bohemia" afla, câ 
acăsta intrevedere a fostu ocasiunata prin presenti’a 
imperatului Wilhelm la manevrele din 7 si 8 
Augustu dela Konitz in Prussi’a apusana. „Se cădea, 
câ imperatulu Russiei se tramita pe unu mare prin
cipe său unu oficeru de rangu mares câ se salute 
pe imperatulu germanu, in propriarea fruntariei 
russesci. Imperatulu Alesandru III a doritu inse 

!a salută pe unchiulu seu (imp. Wilhelm) in per- 
săna, deărace dela suirea s’a pe tronu nu’lu vediuse 
inca. De aceea Tiarulu Alesandru a facutu între
bare la imperatulu Germaniei, dăca ilu păte visitâ 
la Danzig. Se ’ntielege respunsulu a fostu afirmativu.

Se anuntia, că si principele de Bismarck 
va fi de fația la întrevederea imperatiloru, spre a 
salută pentru prim’a ăra pe imperatulu Russiei. 
Organulu oficialu „Journal de Petersbourg" dice, 
câ intalnirea imperatiloru documentăza relatiunile 
amicabile ale ambeloru imperatii.

„Kreuz Ztg.“, diaru prussianu, dice: întâlnirea 
Suveraniloru Germaniei si Russiei intaresce de nou 
intimitatea loru si manifesta totodată si aceea, că 
intimitatea Austro-Ungariei cătra Russi’a nu a fostu 
turburata. Acăsta întâlnire se interpretăza in ge- 
neralu câ unu semnu bunu pentru sustienerea in 
viitoriu a păcii europene si câ cea mai cordiala 
espressiune a relatiuniloru intre cele trei im
peratii.

Ministrulu presiedinte B r a t i a n u s’a rein- 
torsu dela Marienbad si a plecatu deadreptulu la 
vii’a s’a din Pitești, unde va petrece câteva dile 
in cerculu familiei sale inainte de a ’si reluă afa
cerile in capitala.

S’a latitu faim’a prin unele foi germane, câ la 
întrevederea imperatiloru Germaniei si Rus
siei in Danzig voru luâ parte si marii duci de 
Meklenburg si Baden precum si Regele Saxoniei si 
alu României. In suit’a imperatului russescu s’ar’ 
află mai multi mari duci si Regele Danimarcei. 
Astfeliu întrevederea s’ar’ preface intr’unu congresu 
monarchicu. După ce inse sa anuntiatu deja ple
carea imperatului Alesandru III. la Danzig, com- 
binatiunea memorata cade de sine, deărace micii 
monarchi din cestiune ar’ fi trebuitu se pornăsca 
inca mai de vreme la loculu de întâlnire, ceea ce 
inse, cu osebire, incătu privesce pe Regele Carolu, 
nu s’a intemplatu.

Cu dat’a de 8 Septembre se telegrafăza din Dan
zig, că principele Bismarck a fost sositu deja acolo 
in săr'a acelei dile si că a fost salutatu de nnu 
numerosu publicu, care se adunase spre a’lu in- 
timpinâ.

Este caracteristica parerea esprimata de făi’a 
oficiăsa prussiana, câ de si intalnirea va avă locu 
numai intre suveranii Germaniei si Russiei, totuși 
si imperatulu Franciscu Iosifu se va află, cu spi- 
ritulu celu puținu, intre ei. Remane inse, câ vii- 
tărele evenimente se dovedăsca, dăca apropiarea 
d’intre Berlin si Petersburg este atâtu de inocenta 
fația cu Austro-Ungari’aî

„Romani’a Libera*  se ocupa intr’unu siru de 
articuli de cestiunea Evreiloru in 
R o m a n i ’a, in câtu privesce partea ei iute- 
riăra, care este cea mai de căpetenia. Intr’unu 
articulu numitulu diaru apostrofăza pe guvernu, câ 
se „stârpăsca locustele de cărciumari perciunați de 
prin sate, se presinte Camerii unu proiectu de lege, 
care se reguleze vendiarea spirtăseloru in comune. 
„Se se depărteze din sinulu nostru nationalu polo- 
mid’a, care infestăza si periclităza hold’a lui Ste- 
fanu-Voevodu. Aci nu e cestie de persecutiune; 
sunt mesuri de aperare economice si naționale. Se 
profitamu de im pregi urări, acuma până mai e timpul." 
— In altu numeru „Rom. Lib." arata cu date 
statistice, cum mai alesu in Moldov’a optu judetie 
sunt deja in man’a Evreiloru. In fine apelăza la 
națiune, se dă man’a cu totii contra dușmanului 
din intru. „Din punctu de vedere economicu 
totu ce ne vendu negustorii evrei este inveninatu, 
hainele, cămășile, vinul u, rachiulu . . . tăte sunt 
înseninate". Trebue se luptamu, dîce numit’a 
făia, contra acestei inveninari generale. „Rom. Lib." 
propune câ celu mai bunu remediu limitarea mi
nierului comertiantiloru străini la unu maximum 
ărecare. Acăst’a nu va aduce nici unu prejuditiu 
negutiatoriloru greci, francesi său germani, ci va fi 
mediloculu simplu de a reduce numerulu negutiato
riloru jidovi la unu minimum, care nu va mai consti
tui nici unu periculu pentru tiăra.

„Neue freie Presse*  dela 5 Septembre scrie 
urmatărele :

„Caletori’a comitelui Andrâssy la Sinai’a procură din 
nou diarului „Pester Lloyd" ocasiunea de a-si sdrangani sa- 
bi’a fașia cu Romani’a ; tenerulu regatu trebuie se fia si- 
litu mereu la dragoste. „Pester Lloyd" afirma, că Romani’a 
voiesce a-si păstră neutralitatea pena in momeutulu favora- 
bilu, candu o va pute vinde in modu favorabilu, si se în
cerca acum s’o sparie prin amenintiarea, că, la casu, candu 
„Russia si Austri’a ar’ voi astadi se se invoiesca asupra unei 
„impartiri a României neutre, garanti’a contra împărțirii de 
„faptu se afla p<5te in tratatulu dela Berb'n, in dreptulu eu-‘ 
,.ropenu de tratate, pretutindeni in fine, der’ numai in neu
tralitatea României nu“. O garanția contra periculeloru 
unei asemene intielegeri asupra corpului si esistintiei Româ
niei ar’ pute fi cautata numai intr’o strinsa alipire a rega
tului de monarchia. Pena acum Romani’a a pecatuitu in 
destulu din caus’a faptului, că Austri’a are unu iuteresu in 
mantienerea regatului la Duuarea de Josu, totuși prin cam- 
pani’a dunarena monarchi’a a perdutu din respectulu ei in 
Romani’a, si astfelu trebuie se se faca ceva pentru restabi
lirea acești” respectu. Din celelalte espuneri ale diarului 
„Pester Lloyd“ reBulta, că acest’a este m i s s i u n e a care 
a condusu pe cornițele Andrâssy la Sinai’a 
Deca autoritatea bărbatului privatu Andrâssy nu va fi de 
ajunsu spre acest’a, in acestu casu autorulu articulului crede 
absolutu trebuintiâsa o repetire a procederii, ce baronulu de 
Haymerle a intrebuintiatu fașia cu Serbi’a".

Espunerile diarului „Pester Lloyd" ne dau proba, că la 
ministeriulu de esterne din Vien’a se perde cu totulu din 
vedere o a treia parte a cestiunei. Romani’a, sătulă de veci- 
nicele șicane, ar’ pută prea bine să se arunce in brațiele 
Rusiei. Iu ori-ce casu, ni se pare, că drumulu urmatu pbna 
acum de Austri’a, spre a căstigâ pe Romani’a, nu este 
celu adeveratu. Si apoi: Ce se petrece 6re in 
Oriinte, in cătu otarirea României pentru noi seu pentru 
Russi’a se devină deodata atatu de urgiute ?

Organulu generalului Garibaldi, „La Capi
tale", se pronuncia cu violentia contra ori-carei 
mergeri in comunu a Italiei cu Austro-Ungari’a si 
esprima in același timpu așteptarea, că regele Hum- 
berț nu se va înjosi atâtu de multu spre a se duce 
Ia Berlin si Viena. — Miniștrii primescu pe tăta 
diu’a scrisori injuriăse dela republicani.

Se dice ca consiliulu de miniștrii 
francesu in fați’a ingrijitărei stări de lucruri din 
Tunis, a decisu, se ocupe tăte orasiele tunesiane.

Guvernulu francesu e hotaritu a nabus cu ori 
ce pretiu rescălele din Afric’a nordica, 
prin noue tramiteri de trupe. După cum se anuncia 
din Marsili’a s’a ordonatu a se echipă cinci nave 
mari de transportu, spre a imbarcâ trupe, destinate 
pentru Algeri’a si Tunisi’a. Unu nouu corpu este 
in germene, luanduse din taber’a de la Sathonay, 
langa Lyon. O jumetate din aceste trupe voru merge 
in Algeri’a, cealalta jumetate in Tunisi’a. Celu 
d'anteiu detasiamentu, care se asteapta deja in 
Marsili’a, consta din duoe regimente de linia si din 
unu batalionu de venatori. Cheiulu din Marsili’a si 
Cannebiăr’a ofere unu teatru de totu vioiu ; preste 
totu loculu înlimpini numai soldați de tăte armele 
artileristi, venatori si dragoni, astfelu incătu totu 
orasiulu se pare a fi transformatu intr’o tabera. 
Corespondentulu lui „Temps" cere mereu intarituri. 
E fărte necesaru, scrie diarulu, a tramite intarituri 
din Franți’a, de ăra ce fărte usioru se păte intemplâ 



d’a fi surprinși in mai multe puncte, de cătra cete
le numerâse a le resvratitoriloru. Din Sfax se 
anuncia, că. Arabii, — in tiinpulu, candu soldatii 
noștri erau ocupați afara din orasiu, spre a goni, 
pe rebeli din grădini — s’au incercatu de a resculâ 
populatiunea indigena prin strigatulu: „Resboiulu 
sacru!“ Acești individi s’au prinsu si au fost 
impuscati. Mișcarea colonelului Correard spre Harn- 
main Lif se privesce câ o retragere din lips’a de 
mulțime si pentru că. inamiculu e cu multu mai 
numerosu. Fara intarituri nu se pâte întreprinde 
nimica.

In Petersburg a aparutu din nou unu numeru 
din diarulu nihilistiloru „Narodnaja 
Wolja"; elu pârta data de 12 Augustu, este tipa- 
ritu in „Tipografi’a libera din Petersburg" si con
ține optu pagini in quarto mare. Materi’a princi
pala este o descriere esacta a tuturoru miscariloru 
politice din urma pentru arestați dăndu-se si lo- 
culu unde suntu internați. Diarulu mai conține si 
articuli amenintiatori la adres’a guvernului si co- 
respondintie provinciale asupra activitatii partitului 
revoluționam.

Cu privire la scomotulu, că c o m i t e 1 e Ig
nat i e f f va deveni ministru de externe, 
scrie corespondintele din Petersburg alu foii „Na
țional Ztg" urmatârele:

„Se vorbesce diu nou, că cornițele Ignatieff va fi in- 
sarcinatu cu ministeriulu de esterne. Trebuie câ lumea se so 
obicinuesca mai antaiu cu incetulu cu acestu nume cunos- 
cutu intr’unu chipu atătu de pucinu avantagiosu; mai an- 
teiu ministru alu domenieloru, apoi ministru de interne, si 
in fine ministru de externe si cancelariu alu imperiului, ace
sta este marsrut’a desemnata de principele Gorceakoff si ac
ceptata de imperatulu. Scolarulu de predilectiuue alu prin
cipelui Gorceakoff este Ignatieff; elu dice despre dănsulu 
ceea-ce Fridericu Wilhelm dicea despre fiiulu seu Fritz : 
„Acesta este unulu, care me va resbunâ," Este cunoscutu 
ca cornițele Ignatieff este in relatiuni cu filoslavii si cu 
moscovitii, si mai alesn cu Katkoff; de asemenea nu mai 
este indoiela, câ elu conduce afacerile din intru si din afara 
după vederile acestora. Cine va inlocui pe comite la mini
steriulu de interne, despre acest’a ne voru da o dovada fap
tele ; tâte conjecturele suntu premature, casulu a fost stu- 
diatu multu si cu maturitate. Se p6te prea bine, că acumu 
la inceputu. spre a micsiora efectulu, ce va produce soirea 
despre numirea comitelui câ ministru de esterne, să se pună 
inainte o persâna neînsemnata seu neoffensiva. Se pune in- 
nainte chiaru numele comitelui Petre Siuwaloff; der’ elu nu 
se potrivesce nici in actual’a combinatiune, si atătu mai 
pucinu in masrut’a ce s’a decisu a se urmâ. Cornițele Igna
tieff predomina situatiunea cu totulu, care pârta trasurile, ce 
elu insusi ’si desemna."

Absolutismulu in B u 1 g a r i’a incepe a so 
organisa. S’a otaritu numirea unui consiliu de stătu, 
care va fi compusu din 12 membri, d’intro cari 8 
voru fi aleși, ear’ patru numiți de cătra principe. 
După noulu regulamentu alu gendarmeriei, voru fi 
in intregu priucipatulu 1,513 gendarmi, dintre cari 
22 sergenți maiori, 56 sergenți, 141 caporali, 941 
gendarmi călări si 352 gendarmi pedestri.

O telegrama dela Paris anuntia despre unu 
discursu alu dlui Gambetta ur
matârele :

„D. Gambetta a tienutu in Neubourg unu discursu, in 
care aminti diu’a de 4 Septembre si dise că, deca Franți’a 
a cadiutu, apoi vina este a lipsei de virtute cetatianesca. 
Spre a-si îndeplini destinelo, va trebui câ Franți’a se nu le 
mai incredintieze in mănile unei individualități, ci numai iu 
acele ale poporului si ale votului universalu. La banche- 
tulu, ce s’a datu ser’ a, d. Gambetta ridica unu toastu si de
clară, că insemnatatea ultimeloru alegeri este, că Republic’a 
si-a indeplinitu prim’a parte a missiunii prin intemeiarea 
netăgăduitei sale autoritati in tota tier’a; ea trebuie acum 
se realiseze cu incetulu acele reforme, pe care le cere opi- 
niunea publica. Republic’a trebuie se fia reformatâria, er’ un 
nivelatâre si utopista. Nu trebuie se se reinoiescai mediatu ces- 
tiunea scrutinului pelista. Regimulu parintescu, sub care traimu, 
se va supune vointii ce va esprimâ Camera. D. Gambetta spera 
că diu’a de 4 Septembre, in care amu avutu onârea de a 
ne aflâ la unu postu plinu de pericule, va permite de a ce
lebră unirea tuturoru Francesiloru sub unulu si același dra- 
pelu". (Aplause.)

„L’Indâpendance Belge" scrie cu privire la ces- 
tiunea Dunarâna urmatârele :

„Amu citatu, acum, doue-trei dile, o depesia din Vien’a, 
după care propunerea francesa, tindiendu a aduce o intiele- 
gere intre Austri’a si Angli’a, iu cestiunea Dunărei, ar’ fi 
in ajuuulu de a fi primita de cea d’antaia din aceste pu
teri. Ni se scrie din capital’a austro-ungara că, din contra, 
propunerea francesa, precum si acelea ale României, Angliei 
si Germaniei, nu multiamescu câtu-si de puținu cabinetulu 
«Jiu Vien’a, si nu păru proprii a conduce la o intielegere. 

Ceea ce cere cabinetulu francesu, admissiunea unui membru 
alu comissiunei europene iu sinulu comissiunei mixte, pentru 
câ acestu membru se funcționeze 6re-cum câ unu arbitru, 
s’ar’ privi câ cu totulu contraria cu ante-proiectulu au- 
striacu".

„In genere, tâte aceste propuneri nu tienu in destulu 
sema, după dorinti’a Austriei, de aceea că acest’a, in fași’a 
situatiuuii sale geografice, precum si in fași’a desoloru sale 
relatiuni cu Oriintele si a positiunii sale de mare putere, 
nu pâte in nici unu casu să se supună la unu controlu, care 
ar’ isbi in acelasiu timpu si demnitatea s’a si interessele 
sale vitale".

Divers©.
(Mi s e ri a in U n g a r i ’a.) In vederea 

marei miserie, ce domnesce in comitatulu Torontal 
(Ungarl’a), congregatiunea acestui comitatu a de
cisu a cere dela guvernu o subventiune de stătu 
de 800,000 fi.; din acest’a suma 500,000 fi. se 
voru intrebuintiâ pentru cumperarea de sementia de 
tâmna, ,ear’ 300,000 fi. pentru infiintiarea de can
tine poporale (unde tieranii se capete mancare ef- 
tina.) Mai departe este rogatu ministrulu comuni- 
catiunei de a concessionă si a inaugurâ lucrările 
de drumu de feru (Kikiuda-Becicherecu), de cana- 
lisare s. a., câ âmenii se p6ta capetâ de lucru. In 
fine este rogatu ministrulu de finanțe parte de a 
sistâ incassarea dariloru, parte de a procede mai 
cu cru tiare.

(O f i c e r i a m n e s t i a t i.) D’intre cei 
38 oficeri, cari trecusara inainte cu 6 ani pe tem- 
pulu resbeltilui serbo-turcescu din Austro-Ungari’a 
la Serbi’a fara concessiune, au fost amnestiati de 
cătra Maj. S’a imperatulu Franciscu-Iosifu 36 si li 
s’a concesu a deveni supusi șerbi ; dela acestu fa- 
voru au fost eschisi numai unu capitanu dela arti
leria si unu locotenentu dela infanteria.

(Iubileulu „Romanulu i.“) Dilele ace
ste implinescu 25 de ani dela fundarea „Romanu
lui." Cu ocasiunea acestei aniversari, care va avâ 
locu la 12/24 Septembre, se va dâ unu banchetu 
de cătra aderenții diui C. A. Rosetti, la care voru 
fi invitați, intre alții, toti aceia, cari au colaboratu 
la „Romanulu" dela nascerea lui si până adi. Ami
cii ilustrului publicistu prepara acestuia o mica 
surprisa, oferindu-i cu acestu prilegiu unu frumosu 
biurou cu bustulu de marmura alu d-lui Rosetti. 
In biurou voru fi gravate tâte datele ce se refera 
la eveneminte însemnate in vieati’a dlui Rosetti; 
bustulu va fi de marmora, esecutata de sculptorulu 
Stork.

(La espositiunea de vite), ce 
avii locu Vinerea trecuta in Sibiiu, in legătură cu 
espositiunea romana industriala, concursulu a fost 
fârte puținu, scrie „Tel. Rom." Celu mai mare 
I’a datu Sibiiulu si nu numai in privinti’a canti- 
tatii, dâr’ si in privinti’a calitatii. Avendu in ve
dere intregulu espositiunei, vitele cornute au fostu 
mai bine representate. Cai puțini, dâr’ totu au 
fostu. Lucru fârte ciudatu inse, că 6ia n’a fostu 
represeutata de cătu prin patru capete, dintre cari 
duoi berbeci cu lăna stufâsa, de la Blasiu. Au 
mai fostu porci de rase diverse. In genulu acest’a 
d, esponentu George Popa din Basesci a espusu 
nesce esemplare de rasa mongolica, pentru care d. 
Gr. Pop a primitu medali’a de argintu. Din alte 
soiuri mai suut a se insemnâ patru păuni, espusi 
de d. Rusan de la Sancelu. Presidentu alu juriu
lui espositiunei este d. Bar. Ursu, si secretaru d. 
D. Comsia. —

(Statu’a lui Eliade Radulescu) 
s’a dispusu a se asiediâ in curendu in gradin’a 
botanica din fați’a Academiei in drâpt’a spre casa 
dlui Gr. Sutiu.

(M a r s e i 1 1 a i s ’a.) Se scrie dela Paris : 
„După ce poetului si componistului „Marseillaisei", 
acestu cantecu nationalu alu Francesiloru, care a 
remasu poporale sub tâte formele de regimu, i s’a 
redicatu inainte cu căteva luni unu monun e itu, a 
aparutu acuma si unu monumentu lite’ariu iu o- 
nârea lui. Intr'uni album stralucitu, impodobitu cu 
portreturi, cu facsimile alu scrisârei lui de mana si 
cu reproductiunea fidela a tipariului originalu alu 
cântecului, este adunatu totu istoriculu „Marseil
laisei". Din acâst’a se vede, că inginerulu-oficeru 
Rouget de Lisle a scrisu si compusu canteculu in 
nâptea spre 25 Aorile 1792 in Strassburg si I’a 
cantatu înaintea primăriului orasiului. Elu I’a fost 
intitulatu „Chant de guerre de l’armâe du Rbin" 
(Cantecu de resbelu ala armatei de Rinu) si in 
prim’a editiune tiparitu pe-o jumetate de câla I’a 

fost dedicatu maresialului Luckner, comandantelui 
superioru alu armatei dela Rinu. In cursulu lu- 
niloru urmatâre a aparutu canteculu in căteva foi 
periodice din Elsati’a si a devenitu indata fârte 
poporalu. Abia dup’aceea, candu trupele confederate 
dela Marseille, facSndu’si intrarea la 30 Iuliu in 
Paris, au cantatu acestu cautecu, a primitu numirea 
obicinuita adi: „Marseillais’a".

(Din Basarab i’a) afla diarulu Posta din 
Galați urmatârele: „Rusii s’au pusu pe lucrări de 
linii ferate, se făcu studii de ingineri militari pentru 
a se face o linia ferata de la o stațiune din apropiare 
de Bender, care se treaca prin Cahulu la Reni ♦ o 
alta linia va plecă dela Belgrad la Ismail. Tote 
aceste lucrări positivu voru incepe la primavâra. 
Ptaa atunci suntemu informați, că se va repară 
chiaru in asta ârna lini’a Reni-Galati, lasata in 
părăsire. Oficeri de geniu ruși au fost prin Galați, 
cari au si facutu unu felu de cercetări asupra 
nevoiloru, ce are lini’a pentru a fi reparata. Tâte 
aceste informatiuni le avemu dela persâne sigure 
din Basarabia. Pregătirile deci ce făcu Rusii nu 
ne dau semne de pace. Ce făcu ai noștri ?..............
Alegeri."

(Populatiunea Bulgariei.) Diarulu 
oflcialu alu Bulgariei a publicătu resuitatulu re- 
censementului (numerarea poporului) facutu in 1 
Ianuariu 1881 in Bulgari’a. Cifr’a totala a popo- 
ratiunei se urca la 1.998,060 locuitori. Rusciuculu 
are 26,867 locuitori, Varna 24,640, Sofi’a 20,541. 
Aceste sunt singurele orasie, cari numera mai multu 
de 20,000 locuitori.

(Espositiunea geografica interna
ționala) din Veneti’a a fost deschisa la 1 Sept. st. n. 
Ea a fost strălucită. In genere, se lauda espositiunea car
tografica si etnografica a Franșiei, cum si produsele indus
triei sale private si, mai cu sema, mapamondurile sale, suut 
de meritu asemenea si lucrările sale topografice destinate 
pentru iuvetiamentu. Espositiunea Spaniei vechie si mo
derne este asemenea apretiuita. Sunt demne de vediutu mai 
cu sema cartele sale militare. Egiptulu este fârte interes- 
santu prin espositiunea de obiecte aduse din interiorulu A- 
fricei si cu deosebire prin colectiunea caletorului Gessi. Aus
tri’a și Germani’a au espusu magnifice carte militari. Ger- 
mani’a este inca remarcabila pentru instrumentele sale; 
Russi’a pentru cartele sale pedagogice, etnografice si militari; 
Angli’a, pentru instrumentele sale si pentru colectiunile In
diene ; Belgi'a, pentru lucrările sale de iuvetiamentu si 
pentru cartele sale militare. „Rom."

(Congresulu studentiloru u- 
ni v e r si t ar i,) ce va avă locu anulu acâst’a 
la Pitesci, va tienâ patru dile, de la 6—9 Sep
tembre inclusivu. „Curierul Romauu" afla, că pri- 
mari’a orasiului Pitesci ar’ fi votatu sum’a de 3000 
franci pentru a oferi studentiloru unu banchetu. 
Cu acâst’a ocasiune se va face si o escursiune la 
Curtea de Argesiu, pentru câ studenții se pâta vedâ 
manastirea lui Neagoe-Voda. Totu atunci se dice 
că se va depune si o cununa pe mormentulu Go- 
lesciloru, pe care unii studenti o pregatescu prin 
cotisatiuni de pe acuma.

(O fapta g e n e r 6 s a.) Rsb. W. afla, 
că M. S. Regin’a a luatu sub august’a s’a protec. 
tiune pe mic’a orfana a reposatului eruditu Ho- 
dosiu si o va instala in asilulu Elen’a-Dâmna.

(Imprumutulu de 15 miliâne) 
alu orasiului Bucuresci primari'a a hotaritu se’lu 
intrebuintiâze in modulu urmatoriu, ne spune „Ro
manulu" :

Lei 2,500.000 pentru expropriari 
„ 2,000.000 „ pietra cubica
„ 3,000.000 „ canalisarea stradeloru
„ 4,229.167—21 „ rectificarea Dambovitiei. 
„ 3,420.632—79 „ alimentare cu apa.
„ 15,150.000 Totalu.

(Guvernatorulu Basarabiei) este 
numitu prefectu alu politiei diu Moscva, Acestu 
domnu a inceputu carier’a s’a in Poloni’a, unde a 
facutu minuni cu energica si chiaru selbatic’a s’a 
repressiune, dâr’ opositiunea partidului nihilistu si 
resbunarile sale fara mila au dobontu pe acestu 
omu, si actualmente d. generalu Iamcowsky a devenitu 
amatoru mare de reforme si adoratoru alu lui Loris- 
Melikoff. In Basarabi’a elu s’a insuratu cu o Romana, 
luandu o zestre colossala si in timpulu domniei 
(aci toti domnescu) sale făcu unu lucru bunu. 
Acesta consta in emiterea parerei sale despre insti- 
tutiunile romane, cari au fost lasate in partea 
Basarabiei retrocedate. Generalulu Iamcowsky a 
declaratu, că le crede fârte bine si este chiaru de 
părere a le introduce si in partea nordica a tierei.

(Medilocu de a se mărită dom
ni s i â r e 1 e.) Frumâs’a domnisiâra A.... R..., 



din Moscva, nevoindu a-o luâ nime din causa 
sărăciei, găsi igeniosulu mijlocu, de a se maritâ, 
fara a cheltui banii, ce nu’i avea. Facil o iotaria 
cu 10,000 numere de câte 10 franci numerulu si 
imparti biletele in tbta Russia. Pe fiacare biletu 
erau urmatarele; „Domnisiâra A..,. R.... in etate 
de 100,000 fr., se va mărită cu acel’a, care o va 
castigâ la loterie ! Loteri’a e garantata de guvernu. „ 
Pe pagin’a cealalta era portretulu d-si6rei, care in 
adeveru era frumdsa. Biletele se vendura numai 
decâtu. Toți tinerii, atrași de frumsetie câtu si de 
bani, alergau se ib câte unulu.In fine loteri’a se 
țrase. D6r’ nenorocire! O ddmna, ce cumperase in 
gluma unu numeru, o castigâ. Femeia sb se mărite 
cu femeia, lucru in adeveru, cam curiosu. Asistenții 
strigară, câ loteri’a sb se traga din nou. Cerura 
consimtiementulu d-siorei, care’lu dete cu buna- 
vointia. Se trase din nou. Unu studentu din părinți 
bogati, urmandu facultatea de dreptu din Moscva, 
castigâ losulu. Astadi fericit’a parechia traiesce in 
Moscva pbna candu soțiulu isi va termină studiele.

„Rb.“

In memori’a poetului Andreiu Muresianu.
Glodu 14/8 1881.

Onorate D-le Redactorii 1 Aci aclusi avemu 
on6re a ve trimite 4 fi. v. a. câ ofer tu benevolii 
pentru „Monumentalii", ce se va redica poetului 
Andreiu Muresianu, cu acea rogare, câ se binevoiți 
sum’a cestionata a-o administra la loculu competentu 
si a publica urmatorele contribuiri din Glodu.

Domnii Gavrilu Criste 50 cr. Petru Muresianu 50 cr. 
Antoniu Nemesiu 50 cr. Iuanu Hosszu 20 cr. Niculae Hosszu 
10 cr. Simon Deies 50 cr. Augustiuu Buteanu 20 cr. 
Grigorie Vaida 10. Szâsz Andrâs 10 cr. Beczkay Peter 20 cr. 
Michael Bohetielu 10 cr, Haraga Kristof 10 cr. Sandru 
Hosszu 20 cr. Salamon Samuel 10 cr. Grinfeld Salamon 20 
cr. Iudovics Isidoru 10 cr. Gregorie Pap 20 cr. Iuanu 
Iurca 10 cr.

Nu putemu se nu multiamimu in deosebi d-loru neromani 
pentru contribuirile d-loru.

Primesce, d-le redactorii, asigurarea deosebitei nostre 
stime.

Petru Muresianu. Gavrilu Criste.

Desiu, la 8. Sept. u. 1881.

Onorabila redactiune ! In favdrea redicarei unui 
monumentu laureatului poetu „Andreiu Mure
sianu", continuandu-se aici subscrierile, cu oca- 
siunea solemnității căsătoriei fiicei mele „Cornelia 
Tulia“ cu junele theologu absolutu de Gherl’a 
„Ioane Cherebetiu", am colectatu inca dela urmă
torii dni: Nunulu celu mare Dlu Ioanu Sbrbu pre- 
otu gr. cath. in Siciu 1 fi. 75 cr. M. On. d. 
Ionii Welle, protopopu gr. cath. in Desiu 1 fi. 
Gregoriu Muresianu theologu absolutu moralistu dela 
Sitagu 80 cr., Ioanu Muresianu cantoru gr. cath. 
in Sîrbgu 15 cr. Dionisiu Muresianu proprietariu 
in Sîrbgu 10 cr. Antoniu Precupu theologu abso
lutu d’in Nemigia ung. 20 cr. Paulu Chita, theo
logu absolutu totu deacolo 20 cr. Alesiu Chiuianu 
colectoru in Monosturu 30 cr. Vasiliu Petrisioru 
cantoru gr. cath. in Desiu 25 cr. si am mai pusu 
si eu inca 25 cr. la olalta 5 fi. v. a.

Magn. d. GabrieleManuin escursiunea 
s’a la scaldele cele renumite dela Sângiorzulu Na- 
seudului a mai colectatu dela dnii Vasiliu Groze pre- 
otu gr. cath. 2 fi. Gregoriu Hangea proprietariu 
2. fi. Leonu Horg’a notariu cercmile 1 fi. cu totii 
din Maieru, suma 5 fi. si dela preotulu gr. cath. 
Ioanu Perhaitia Solomonu 1 fi. Sum’a totala 11 fi. 
v. a. care adaugendu-se la 52 fi. 34 cr., publicați in 
Nrulu 84 alu Gazetei Trans., dau sum’a intriga de 
63 fi. 34 cr. v. a. colectați de aici, si inaintati 
la destinatiune.

Cu stima
Petru Muresianu Sîreganulu

colectante.

vis VLW
Adunarea generala a „Reuniunei Invetiatoriloru 

Romani Selagiani" se va tienb estu tempu in 
Giurtelecu (langa Simleu) in 15 Septembre a. c.

Zelau 6 Septembre 1881.
D’in incredintiarea presiedintelui 

Gavrilu Trifu, 
vict-presiedinte.

-ZX. XX XX XX O 1 XX 1
In cancelari’a subscrisului este unu locu vacantu 

pentru unu practicanta sdu pentru unu eoncipientu 
câ advocatu censuratu. De practicanta au preferintia 
juriști absoluti, inscrisi la vre-o camera advocatiala, 

sdu cari voru depune esamenele recerute de a pută 
fi inscrisi in timpu scurtu, si au mai practisatu in 
vre-o cancelaria advocatiala. Doritorii de a fi primiți 
pre langa espunerea conditiuniloru sb se adreseze 
pbna in 25 a lunei cur. câtra subscrisulu. Se 
conditionbza, câ concurentii se cunbsca perfecta 
limb’a romana si maghiara.

Desiu in 8 Septembre 1881.
Gabriele Mânu,

advocatu.

Coxxcxxxsxx.
Statiunea cantoreo - docentiala din Arghihatu 

Protopopiatulu BasesciJoru se curentbza pe 18. Sep
tembre st. n. a. c.

Solutiunea 50 fi., 12 fi. pentru lemne, 40 mertie 
malaiu, 20 grâu jumâtatitu, stolele si paminteie 
cantorale.

Doritorii de a ocupa acbst’a stațiune suntu 
avisati a’si tramite recursele sale la senatulu școlare 
din locu.

Arghihatu 18 Augustu 1881. 
Stefnua Sabo,

Preș. seu. scolariu.

ZLdibxeixx’si

NICOLAE 1 CIURCU
in BRASIOVU, Tergulu Cailoru Nr. 47.

Cu începerea anului scolasticii 1881—82 
am onore a recomenda tot-felulu de :
Cârti scolastice, charte geografice si 

atlase ilustrate de istoria naturala.
Hârthia de scrisu si de desemnu, caiete, 
cernela, creione, tocuri si condeie, penale 
si totfelulu de requisite de scrisu si de de
semnu necesare pentru scola, care se ga- 
sescu in Librăria cu pretiurile cele mai 
moderate. 1—3

Premiatu la espositiunea din Gratz 1880.

Temesvâry Moritz,
Budapest’a, Kbnigsgasse 1, in cas’a Bar. Orczy.

Incâltiamintea cea mai eleganta si cea mai ef- 
tinâ, propria fabricatiune, assortimentu forte 

mare si bogata.
Estrasu din lista cu pretiurile curente:

Pentru Dame: Ghete din lasting, cu elasticu, cro- 
itu in forma de anima, cu talpa */ 2 grdsa, fasonulu elegantu 
11. 3.20; Ghete din lastingu, cu elasticu, vârfurile din pole 
de lacu, tălpile grdse fi. 3 ; Ghete din pele cu elasticu, ver
furile de lacu, tălpile tintuite fl. 3; Ghete din pele de că- 
priâra, seu chagrin, croite in forma de anima, cu tălpile 
tintuite fl. 3.60 ; Ghete din pele de capridra, cu caputa din 
piele de lacu cu cretie imprimate, tălpile tintuite fl. 3.80; 
Ghete din pele de Chagrin tare, cu caputa din lacu impri- 
matu, cu tălpile tintuite pentru noroiu si timpu ploiosu 
fl. 3.40.

Pentru Domni: Ghete din Chagrin sen pele do 
căpridra cu tălpile grdse fl. 3.80 ; Ghete din pele de vacsu 
cu tălpile duple, cu siurupuri fl. 4; . Ghete din pele de juhtu 
cu tălpile duple, cu siurupuri fl. 4.50; Ghete diu pele de 
lacu (Iuhtu rusescu), cu tălpile duple cu siurupuri fl. 5; 
Ghete din pele de mănuși (Kalbskid), cualitatea prima fl. 5; 
Pantofi Regatta din pele de capridra, seu chagrin fl. 3.60; 
Cisme din pele de vacsu grdsa, seu din juhtu ^u tălpile 
duple cu siurupuri, celu mai fînu lucrate fl. 9; cu tălpile 
triplu siurupuite, impreuuabile fl. 9.50 ; Cisme inalte păna 
la ghenunchi, din pele de lacu rusescu, cu tălpile triplu 
siurupuite, sigure contra umedielei fl. 12 ; Ghete pentru baiati 
din pele de vacsu, seu chagrin fl. 2.10; Ghete pentru fetitie 
din lasting, seu pele dela fl. 1.80 păna la fl. 2.40; Pan
tofi pentru copii dela 60 cr. paua la fl 1.20. -

Comandele se voru trămite promptu cu rembursa (Nach- 
nahme), seu tramitîndunise pretiulu; ceea ce nu convine se 
schimba bucurosu. — Liste de pretiuri mai pe largu se tra- 
mitu gratis. 8—10

COPII IN PENSIONU 
se primescu pe langa tbta îngrijirea si 
nutrimentulu intregu in ulitfa negra de 
mijlocu Nr. 397. 2—2

7847/1881. 3—3

ZPxx'blioa/tixxxxe-
In urm’a impartasirei comandei cercuale de re

întregire a regimentului de infanteria c. r. Nr. 2 
din 9 Augustu 1881 sub Nro. 619 are sb se tiena 
in 17. 18 si 19 Octobre St. n. 1881 adunarea de 

controlla asupra concediatiloru si reservistiloru cu 
doraiciliulu stabilii pe teritoriulu brasioveanu.

Neexpedanduse cârti de conchiamare, se avisbza. 
toti concediata si reservistii tuturoru corpuriloru 
din armata ai in3tituteloru armatei permanente si 
ai marinei de resbelu, fara distingere dbca respec
tivii sunt seau nu suntu stabili pe teritoriulu bra
sioveanu, cu aceea observatiune, câ concediatii si 
reservistii din suburbiulu Scheiu au sb se presen- 
teze in 17, cei din Brasiovulu vechiu si Stupini 
in 18, cei din cetate, Blumena, Timisiulu de susu 
si inferioru, din Dirste, precum si aceia, cari in 
dilele susu menționata nu s au presentatu, in 19 
Octobre 1881 înainte de prandiu la 9 6re in loca- 
lulu de controlla din curtea politiei, aducbndusi 
fiacare si pasportulu de miliție.

Se observa mai departe, câ acei concediati si 
reservisti, cari in acestu anu au fost in servitiu 
activu, mai departe aceia, cari au intratu mai în
ainte spre a se cultiva pe terenulu militaru sbu au 
fosta conchiemati la exercițiile periodice de arme, 
shu cari se afla in cercetare criminala sbu discipli
nara, nu suntu obligați de a se presentâ la acbsta 
adunare de controlla din 17, 18 si 19 Octobre.

Acei concediati si reservisti obligați, cari nu se 
presentaza la adunarea de controlla in susu amin
titele dile, sunt strictu obligați, de a se presentâ 
la controlla suppletorica ce are sa se tiena in 15 
si 16 Novembre a. c. in stațiunea cercuala de re
întregire din Fagarasiu. Acei concediati si reser
visti obligați, cari nu se presenteaza nici la achsta 
controlla, neproducbndu unu motivu bine meritatu 
de scusa, se voru pedepsi conformu prescnpteloru 
penale militare.

Brasiovu, Augustu 1881.
Magistratalu cetatii.
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J. GROSSMANN
Waitznerstr,

'7©. BUDAPESTA. Waitzuerstr, 
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Nro. 8454/881. 2—3

Ooxxoxxxsix.
Spre ocuparea postului de cancelistu, devenita 

vacantu la sedri’a orfanala urbana, impreunatu cu 
unu salariu anualu de 400 fl. si 100 fl. bani de 
cuartiru, se escrie prin acdst’a concursu.

Petentii pentru acestu postu — pe lângă do
cumentarea, c-â nu au trecuta etateâ de 40 de ani; 
pe langa asternerea testimoniiloru scblare, a acelora 
despre cunoscerea celoru 3 limbi ale patriei, mai 
cu sbma inse a celei maghiare si germane precum 
si a pracsei in resortulu de cancelaria — au de a 
așterne petitiunile astufelu instruite subscrisului 
magistrata pbna in 20 a 1. c. după prandiu 5 6re.

Brasiovu 5 Septembre 1881.
Magistratalu urbanu.

CJ n r s u. 1 ta. de ZBncuresci
dela 27 Augustu / 8 Septembre 1881.

Valori Seadenti’a Cu- 
pâneloru

Cum- 
pera Vinde

5°/o Rent’a Romana..............
6% Oblig, de Stat, convert.

1 Apr. 1. Ort. 9.1-74 92.7,

rurale................................. 23 Apr. 23 Oct. 100.7, IOL’7
8°/0 Oblig, domeniale 1871 . 1 Ian. 1 Iul. —t —
6°/0 Oblig, căiloru fer. rom. 1 Iuliu 104.— 105.—
7°/0 Scrisuri funciare rurale 1 Iul. 1 Ian. 102.7, 103.7,
7°/0 „ „ urbane idem 101 — 102.—
8°/0 Imprum. muuicipalu . . 
Oblig, casei de pensiune (lei

idem 106.7, 107.7,

300, dobânda 10 lei). . . 1 Maiu 1 Nov. 228.— 232.-
Losuri municipale (20 lei) . . cu premie 28?/2 29.7,
Act. Bancei Naționale rom. . . 1 Ian. 1 Iul. 1780 1805
Auru contra argintu............. % 74
Auru contra bilete hipotec. . 727,

74
Auru contra bil. de Banca nat 1 74

2.15 —Florini Val. Austr.............. | 2.133/4
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