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ANULU XLVII.

Sâmbătă, Duminecă 1 (13) Iulie 1884.

ZbTon -<fiu'bon.a,ixieiitVL
la

„Gazeta Transilvaniei.44
Cu l-a Iuliu st. v 1884 se începe unu nou abonamentu, 

la care învitămfi pe onorații amici și sprijinitori ai foiei nâstre.
Abonamentuia: Pentru Austro-Ungaria cu posta: pe trei 

luni 3 fi., pe ș6se luni 6 fi., pe una ana 12 fi. Pentru Româ
nia și străinătate: pe trei luni 9 franci, pe ș6se luni 18 franci, 
pe una ana 36 franci.

Rogăma pe d-nii abonați ca se binevoiâscă a-șl reînof de cu 
vreme prenumărările pentru ca trămiterea (Jiarului s6 nu s6 întrerupă.

Administrațiunea «Gazetei Transilvaniei.»

Brașovâ în 30 Iunie (12 Iulie).
Cum stârnii cu Rusia?
Mulțl dintre cetitorii noștri se voru mirâ 

că puneinti întrebarea acesta tocmai într’unu 
timpii, când oficioșii din t6te țările asigură susă. 
și tare, că niciodată pacea europbnă n’a fostu 
mai puținu amenințată ca acum.

Pbte fi, că pentru momentă nici unul!! din 
statele mari nu se gândesce a începe unii rbsboiu. 
Dbr este acbsta o garanțiă pentru viltbrea pace a 
continentului europbnu? Scimfi, că răsbbiele se 
nasctî prin conflictul!! de interese și aspirațiunl 
ale diferitelor!! state? Delaturatu-s’au bre tbte 
căușele de nemulțămire dintre marii potentați? 
Renunțat’a 6re Rusia la politica ei cuceritbre în 
Orient!! și ajuns’a bre Austro-Ungaria prin aju- 
torulii Germaniei a fi stăpână absolută peste si- 
tuațiunea din acbstă parte a Europei?

Nu scimu să se fi petrecută nici una din 
schimbările esențiale indicate mai susă. Vedemu 
numai, că în urma reînoirei bunelor!! relațiuni 
ale curții de Berlină cu cea din Petersburg și 
monarchia nbstră trăiesce, la aparență celă pu
țină, în cea mai bună pace cu Rusia, amica ali- 
ațiloră săi și că ca la comandă au încetată agi
tațiunile antirusescl în pressa austriacă și ungu- 
rbscă. Numai din când in când se petrece câte 
ceva în peninsula balcanică, ce te face să crecji, 
că în ascunsă fierbe și clocotesce ca și mai în
ainte și că în mijloculă celei mai mari liniște se 
pregătesce o nouă încurcătură de cătră diplomațiă, 
care nu se pbte nicidecum conteni de a țese la 
totă felulă de intrigi.

Astfelă văcjurămă debutulă intrigiloră ru- 
sescl în Rumelia orientală, vecjurămă ciudatulă 
conflictă dintre Serbia și Bulgaria, care se atri- 
bue asemenea luptei ascunse dintre influința 
austro-ungară și rusbscă și acum pare că teatrulă 
intrigeloră diplomatice s’a străplântată în partea 
apusană a peninsulei balcanice la fruntariele 
Bosniei și Herțegovinei, In miculă Muntenegru.

De câte ori priDțălă Nichita cu voivozii săi 
începă a face politică mare, lumea, și așa plină 
de neîncredere față de mersulă lucruriloră, în
cepe a se teme că se apropie marele conflictă în
tre Rusia și monarchia nbstră, care după con
vingerea tuturoră a fostă numai amânată. Nu 
puțină sensațiuue a tăcută prin urmare scirea, 
ce a adus-o (Jiarulă cehică „Narodni Listy“ din 
Praga, că guvernulă prințului Nichita a înmâ
nată tuturoră representanțiloră din Cetinje o notă, 
în care se denbgâ administrațiunei din Bos
nia și Herțegovina dreptulă de a construi, 
fortificațiunl în contra Muntenegrului și prin care 
se cere intervențiunea mariloră puteri cu scopă 
de a împiedecă acbsta și a face să se dărime tbte 
forturile austriace dela fruntariele Muntenegrului; 
secere totodată stricta observare a tractateloră in

ternaționale. Totodată se fi protestată Muntene- 
grulă contra călcărei teritoriului său de cătră pa
trulele austriace, cari urmărescu pe fugarii din 
țările ocupate.

Organul!! oficiosă ală ministeriului de es- 
terne s’a grăbită de a deminți scirea adusă de 
„Narodni Listy" despre acțiunea diplomatică a 
Muntenegrului. O fbie din Viena observă însă, 
că împărțirea adusă de „Corespondența politică" 
nu este provădută ca de obiceiu cu semnătura ofi- 
cibsă P. C. așa că nu se pbte cunbsce isvorulă 
desmințirei.

Ori cum ar fi, remâne ună faptă de netă
găduită, că Russia âmblă în Orientă pe nisce căi 
cu totulă opuse intereseloră austro-ungare. Pbte 
că guvernulă prințului Nichita se nu fi adresată 
încă acea notă representanțiloră mariloră puteri, 
dbr nu mai încape îndoblă, că politica rusbscă 
lucră în secretă la subminarea posițiunei Austro- 
Ungariei în Bosnia și Herțegovina.

Dbcă prințulă Nichita ală Muntenegrului s’a 
împăcată cu Sultanulă și dbcă miculă principată, 
care erâ odinibră celă mai aprigă dușmană ală 
Turciloră, susține atjl cele mai intime relațiuni 
cu înalta Pbrtă, acbsta este totă opera politicei 
rusescl. Se asigură, că scopnlă ei este de a creâ 
dificultăți planuriloră monarchiei printr’o alianță 
defensivă turco-muntenegrenă în contra Austriei.

Ori încătrău ne-a mă aruncă privirile nu ve- 
demă nici o garanțiă de pace pentru viitoru. 
Pericululă unui rbsboiu cu Rusia nu este adi 
mai mică ca atunci cândă fiarele ungurescl pledau 
cu atâta facă pentru acestă rbsboiu.

Sciri telegrafice.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans.»)

Klagenfurt, 11 Iulie. — Principele de co- 
rbnă a asistată erl la ambcjl la ceremonia Inau
gurării fundamentului Rudolfinului; felicită acbstă 
jertfă patriotică, ce va avb ună frumosă succesă 
și mulțămi pentru alegerea acestui nume. Pă- 
rechea princiară de corbnă a fostă salutată de 
populațiune în modă entusiastică.

Ternova, 11 Iulie. — Principele Bulgariei 
a deschisă alaltăerl Sobranja printr’ună discursă 
ală tronului. In urma votului unită ală conser- 
vatoriloră și radicaliloră, Karavelof s’a alesă pre
ședinte ală Sobranjei. Ministrulă președinte Zan- 
cof a demisionată. Karavelof a fostă însărcinată 
cu formarea noului cabinetă.

Paris, 11 Iulie. — In Marsilia, de alaltă
erl până erl diminbța au fostă 25, br în Toulon 
10 morțj de coleră.

Paris, 11 Iulie. — Guvernulă a hotărîtă 
sb nu se țină la 14 Iulie revista militară, a în
trebată opiniunea orașului în privința amânării 
sărbării.

Miinclien, 12 Iuliu. — Prințulă de corbnă 
Rudolfu și princesa Stefania au sosită aici la 5 
bre după ambtji spre a visitâ pre înalții loră 
consângeni.

Pola, 12 Iuliu. — Maiestatea Sa împăra- 
tulă a ordonată ca sb li-se de tunariloră vidanți, 
cari s’au distisă la tirulă dela 9 Iuliu a. c. 
premiu de câte ună galbenă împbratescă. 
Vice-admiralulă Sternek a căpătată demnitatea 
de consiliară intimă.

Toulon, 12 Iuliu. — De erl diminbță până 
sbra au murită de coleră 13 persbne.

Cronica (jLilei.
La esamenulă de maturitate a fostă comisară din 

partea ministeriului de culte d. Ignațiu Veres, directorul!! 

gimnasiului de stată din Sibilin. Esamenulă a fostă con
dusă de ilusritatea sa d. archimandită Nic. Popea. Dintre 
ștudenții clasei a VIII gimn., 9 inși au făcută cu succesă 
esamenulă de maturitate (bacalaureată).

*
Mercuri sbra după săvârșirea esamenului de matu

ritate, profesorii și învățătorii dela institutele române din 
locă, au dată ună banchetă pentru ilustritatea sa d. Ar- 
chimandrită N. Popea. Aprope la 100 de persone au 
luată parte la acestă banchetă, care a decursă într’ună 
modă forte animată.

*
Erl în 29 1. c. după săvârșirea serviciului divină 

s’au strigată clasificațiunile. Cu acesta ocasiune d. direc- 
toră ală scbleloră centrale din locă St. Iosifă a ținută 
ună discursă, în care a accentuată însămnătatea instruc- 
țiunei pentru poporă. A mulțămită Ilustrității sale pentru 
zelulă neobosită, ce l’a arătată întru conducerea esame- 
neloră. Inmediată după acbsta d. Archimandrită și-a es- 
primată mulțămirea sa față de progresulă constatalu la 
aceste institute. Vorbirea sa a fostă aplaudată în mai 
multe rânduri.

*
Comisiunea pentru taxarea dării pe veniLă va cer

cetă Luni în 14 Iulie st. n. reclamațiunile: măcelarilor, 
cârnățariloră, șuncariloră și tăbăcariloră.

*
Musica orașului va dă sub direcțiunea dlui A. Brand- 

ner Duminecă sera în 1 (13) Iuliu ună concertă în 
grădina dela «Pomulă verde» cu următbrea programă:
I. Marșulă Rivoli (din opera «Marchisulă de Rivoli) de 
Louis Roth. 2. Uvertură la op. Hebricjii de Mendelssohn. 
3. «Rosen aus dem Suden» Valsă de I. Strauss. 4. «Blăt- 
ter und Bluthen» mare potpuriu de Schuller. 5. «Nu 
suntemă așa de fricoși» Galopp de Joh. Strauss. 6. ,Pe 
mare» cântecă de Mendelssohn (cuartetă de Saxo- 
phon, d-nii C. Peter, W. Frăssdorf, W. Fothe și Jos. 
Zwicker.) 7. Uvertura la «Wilhelm Teii» de Rossini. 
8. «Soiree d’£tb,« valsă de Emil Waldteufel. 9. «Grand 
divertissement* asupra unoră motive ungurescl pentru 
cornă de Rosenkranz (cornă de C. Kruger). 10. »La 
Ețeine de la fâte,« Polka roumaine de A. Brandner.
II. «La chasse au Lion« de Kolling. 12. Mephisto-Qua- 
drille de I. Resch.

*
Prințulă de corbnă Rudolf a însărcinată la reco- 

mandațiunea d-lui Maurițiu Jokai pe d-nii Alexandru 
Romană și-Dr. C. Diaconovich, ca sb contribue la 
lucrarea operei: «Austro-Ungaria în descriere și tablouri.» 
«Viitorul11 e informată că o asemenea însărcinare ar fi 
primită și d. Dr, At. Ma‘rienescu.

*
«Viitorul,» în numbrulă sbu dela 28 Iunie spune, 

că guvernulă ungurescă a primită în principiu înființarea 
gimnasiului din Caransebeșă.

Vomă vedb.
*

Generalii români d-nii PencovicI și Budișteanu au 
făcută MercurI în 27 Iunie a. m. o visită Ex. Sale ba
ronului Schonfeld, comandantă de corpă, în Sibiiu. După 
ambcjl musica militară a cântată pe promenadă în onbrea 
generaliloră români.

*

Din cei 27.000 fl. dispăruți din cassa gării din Clușă, 
s’au găsită 15,000. Marți la 26 Iunie nisce copii, ce se 
jucau în grădina casii din fața gării, observară o cutiă 
de tinichea îngropată și acoperită nu tocmai bine cu pă- 
mentă. Procurorulă a fostă încunosciințată și s’au gă
sită în cutiă 15.000 fl. în bancnote mari. Se speră că 
se va dă de urma făptuitorului.

*
Cu ocasiunea ședinfii representațiunii orașului Aradă, 

s’au întâmplată scene scandalose între alegătorii lui 
Mulek și ai lui Max Falk. Episcopului Mețiană i s’au 
spartă cu petre tbte ferestrele de cătră Unguri din causă, 
se (fice, că a sprijinită pe guvernamentali la alegere.

*
Din Borszek ni se scrie, că după trei (jile frumbse, 

au începută din nou sb cadă ploi mari. Lume e forte 
puțină.

*



Printr’unii ordinii de di dată din Pola 9 Iulie st. n. îm- 
păratulă îșl esprimă bucuria sa pentru reușitele manevre 
ale flotei sale. Elă dice între altele: > Mișcată de bucu
ria și cu o deosebită satisfacțiune dau espresiune celei 
mai depline recunoștințe și rnulțămiri admiraliloră și ofi- 
ceriloră de tote gradele, soldațiloră, precum și pesona- 
lului technică ală marinei mele răsboinice.<

*
Manevrele flotei austriace din Adriatica au eșilă 

bine. Ună diară nemțescă 4’ce: „Acâstă flotă a dove
dită: în răsboie că șcie învinge, și în pace, că șcie să se 
perfecționeze pe tote căile și cu tote mijlăcele posibile.1' 
In săptămâna viităre flota va manevra în golfută dela 
Fiume după același programă și înaintea membriloră de- 
legațiunii unguresc!. Ce-o mai fi și asta?

*
Resultatulă alegeriloră de deputați în Bucovina este 

acesta: din cele 12 cercuri electorale ale Bucovinei, sâpte 
au alesă deputați români; aceștia suntă: baronulă Hur- 
muzaki, Renney, cavalerulă deFlondoră, Moraru, Or. Zotta, 
baronulă de Vasilco și baronulă de Stârcea.

*
Regele și Regina României au sosită Miercuri la 

Sinaia la orele 121/î. La gară Majestățile Loră au fostă 
primiți de prefectulă districtului Prahova, de Colonelulă 
Gorjană și alte multe persdne, cari să află acolo.

*
»Posta» din Galați îndâmnă printr’ună articulă din 

numărulă său de Vineri, pe gălățenl să îșl puiă totă si
lința și să facă studențiloră, cari se voră întruni în con- 
gresă o primire dămnă. Guvernulă, se crede, că nu le 
va face nici o scădere în cheltuelile cu drumulă de 
feră. *

>Monitorulă oficială» desminte șcirea, că în Giurgiu 
s’ară fi ivită colera. In tâtă țara starea sanitară e mul- 
țămităre. *

piarele din Bucuresci anunță, că din 89 de absol
venți de licee, câți s’au presentată la bacalaureată, au 
reușită 63.

♦
Acelâși diare comunică, că convențiunea comercială 

cu Austro-Ungaria e în desbaterea guvernului română.
*

piarele polonese din Varșovia anunță, că la 15 
Septemvre va sosi negreșilă acolo Țarulă Rusiei.

*
Paguba causată în Polonia rusescă prin inundarea 

Vistulei atinge cifra de 51/3 milione ruble. Acâstă pagubă 
cade în spinarea a 25.000 țărani.

*
In Constanța, lângă Bodensee, s’a ivită ună casă 

mortală de coleră și dâue cașuri de bâlă. Deasemenea 
în Aix, spre nordă de Marsilia, au murită trei persâne 
de coleră. *

Impăratulă germană Wilhelm a adresată văduvei 
răposatului generală rusă Todleben o telegramă de con- 
dolență.

♦
Se vorbesce, că publicistulă sârbă Lazară CosticI, 

fostă redactoră în Belgradă pe timpulă lui RisticI, âr mai 
terdiu isgonită din teră de ministrulă CresticI, ar fi fostă 
chemată de principele Nichita în Cetinje, ca să ocupe 
postulă de ministru ală instrucțiunii și justiției.

*
Delegatulă radicaliloră sferbi, popa Giurici, care tre

cuse în Muntenegru, și adunase 300 de Muntenegreni, 
ca să trâcă cu ei în Serbia, a fostă arestată din ordinulă 
lui Bozo Petrovicî și internată în Podgorița. Ministrulă 
sârbescă Garacianină a fostă telegrafice încunosciințată 
despre acâsta.

Posițiunea partidei liberale din Belgia se face din 
ce în ce mai critică și mai îngrijitdre. La alegerile se- 
natoriloră au clericalii până acuma o maioritate de 
17 voturi.

*
In Sudan și în Egiptulă superioră starea lucruriloră 

să încurcă mereu. Apr6pe de Cebah să scrie, că s’au 
dată două bătăi, 3500 au rămasă pe câmpulă de luptă. 
Mudirulă din Dongola voește să împedece retragerea in- 
surgențiloră și să prindă pe căpetenia loră Achmed El 
Hudoh. Numărulă trupeloră egiptene în contra insur- 
gențiloră să urcă la 4,700 de omeni.

*
Neîncrederea îndieniloră față de purtarea Rușiloră 

să pronunță totă cu mai multă putere.
*

La serata ce se va dâ Duminecă la 1 (13) Iulie în 
grădina hotelului »PomuIă verde,» musica orașului va 
debutâ în ună cuartetă cu noulă instrumentă musicalu 
francesă Saxophon.

*
Vechiulă paiață dela Sinaia aîă Eforiei spitaleloră 

va fi transformată, dice «Le Pays« în tâmna viitore în 
spitală.

Corespondența nâstră din Comitate.
De lângă cetatea Devei, 8 Iuliu.

Multă mă miră, că corespondenții , Gazetei Tra- 
silvaniei,» din ținuturile acestea nu aducă la cunoscința 
publică fără-de-legile, abusurile și mișeliile, cari se co
mită mereu din partea chemațiloră în acestă pașalîcă, 
unde atâtă administrația, câtă justiția se află într’o stare 
mai multă decâtă asiatică.

Eu am avută parte de sălbaticiele tinerimei culte 
dela universitatea din Clușiu, m’a milostivită Dumnedeu 
de a vedâ și fanatismulă poporului maghiară de rândă, 
manifestată prin cele mai dejositore brutalități la 1 Iunie 
a. c. în Clușiă, și scurtă așa ql'c§ndă sătulă de atâtea 
presiuni și abusurl, pe car! am ocasiune a le ceti ci
nică prin foile loră și ale ndstre; totuși de lucrurile 
cari nu s’au împărtășită, de abia punândă piciorulă pe 
acestă pămăntă românescă, m’am scandalisată și mâh
nită până în adenculă inimei, și nu potă, ba ară fi și 
păcată, de a le trece cu tăcerea.

Nu sunt acestea nedreptățirile, cari se facă (jdnică 
nâmului românescă de cătră funcționarii statului, nici 
luarea de drepturi positive, — cari n’au ce ne mai luâ; 
e vorba de violarea celui mai sântă dreptă omenescă: 
a libertății personale. Să nu te arăți nicăirl, să nu vor- 
bescl nimica, căci nu scii cum și pentru ce te trezesc! 
cu gendarmii în casă și te târăe la tribunalulă din Deva.

Așa în calele din urmă preotulă română Comșa din 
Zdrapț! și preotulă Todorănă din Bucuresci cu încă vreo 
șăse poporen! din acele comune (Zarandu) — din pricina 
că s’au esprimată într’o societate, că acei Români, car! 
și-au dată votulă candidatului guvernamentală, Jidanului 
Chorin, sunt toți omeni slabi (și ore n’oră avută dreptă? 
Coresp.), — fură la momentă arestați și aduși prin gen- 
darmi la Deva, unde și astăzi se află în arestă preven
tivă. —

Totă persone demne de tdtă încrederea mi-au mai 
comunicată, că înainte de acestea cu vre-o 4—5 săptă
mâni, va să (jică înainte de alegerile dietali, pretorele 
din Baia de Crișă, ună nemeșă tânără, făcută din ni
mica — precum a făcută și Dumnezeu lumea — șî 
din grația lui Rațiu Jânos deodată >szolgăbirău,* a fostă 
căutată ocasiunea, de a se acățâ de subpretorele română, 
ună omă de trăbă și oficiantă vechiu, mai nainte a fostă 
și pretore — carele pe lângă aceea că are o familiă nu- 
merosă și-a purtată oficiulă totă-deuna consciențiosă, 
cu punctualitate și după prescrierile legii.

într’o di, domnulă *szolgăbirău,« în contra datinei 
și a ordinei oficidse, demândă subalternului său română 
într’ună tonă dură și necualificabilă, ca să ia protocolă 
cu ună omă într’o causă, ce nu se țină de competința 
oficiului pretorială, ci de judecătoria cercuală. In zac’ară 
reflecteză subpretorele cu blândețe și finețe, precum și 
e și firea Românului, în dar îi spunea cu vorbe frumose, 
că așa ceva nu pdte să facă, până ce nu se va înformâ 
despre starea lucrului, findeă așa precum partida a pre
dată obiectulă, acela nu cade în sfera de competință a 
oficiului pretorială, etc. Nu vrâ >szolgăbirăulă< nici să 
audă, nici să vâdă, ci devenindă crescândă în furiă, ame
nință pe subpretorele română cu Tisza, cu cornițele su
premă, cu fiscalulă, cu celă din urmă scriitoră dela co- 
milată și în fine cu scoterea pe ușă și câte t<5te; apoi 
tulburându-se de ținuta liniștită a subpretorului, chiămă 
pe servitorulă oficiului, poruncindă, să deschidă ușa și 
să dea numai decâtă pe ușă afară pe subalternulă său! 
Ce a (jish s’a făcută 1

Poflimă constituționalismă! Nu sciu în Asia, seu 
alte părți ale globului, mai puțină civilisate ivescu-se ast- 
felă de scandaluri publice? Și dâcă a și obvenită undeva 
ună atare casă, vinovatulă de sigură și-a primită pe- 
dăpsa meritată, fir la noi ce s’a întâmplată? In locă 
de a se destitui și trage în cercetare numai decâtă ună 
astfelă de oficiantă, actele, prin cari subpretorele face 
arătare la locurile competente, zacă acolo de săptămâni, 
âr demnulă .szolgăbirău» se pregătesce de ospățăl...

Așa stămă în comitathlă celă mai mare românescă, 
administrată de străini 11

Mi-ară trebui să scriu colone întregi, dâcă așă voi 
să înregistreză tote abusurile și fărădelegile, pe cari le 
comită âmenii aceștia. De susă până josă totă călcări 
de lege. Incepândă dela cele mai înalte institute de cul
tură până în scolele elementare; începândă dela univer
sități, unde candidatulu română stă totdâuna mai multă 
înaintea une comisiuni politice, decâtu esaminătore, până 
la gimnasiile interiore, unde băâtulă română, decă nu-șl 
păte însuși de grabă limba maghiară, se trimite din par
tea profesorelui la Bucuresci, pentru că — vedi Domne 
— aici, unde respiră >aeru ungurescă* și mănâncă >pâne 
ungurâscă,» nu numai trebue să vorbescă totă suflarea 
de omă unguresce, ci trebue să fie Unguri! (tica) Cu
vintele acestea mi le-a spusă chiar mie, cândă eram 
studentă în a VI. cl. gimn. în Alba-Iulia, profesorală de 
istoriă, unu popă catolică! — In administrația, în jus- 
tițiă, începândă dela Tisza până la celă din urmă slugă 
ală lui, și la noi începândă dela Dr. Solyom Fekete Fe- 

rencz până la celă din urmă diumistă său adjunctă de 
notară ar vrâ să facă și din petri Unguri.

Toți se deprindă în arta-maghiarisărei. Mijlăcele 
însă cari și le-au alesă, sunt greșite. Pe altă cale mai 
puteau face ceva până acupaa; de aci înainte însă e târ- 
diu, pentru că au sciută să bage în totă sufletulă româ
nescă ura nedumerită în contra a totă ce e ungurescă, 
și continuându-și mârșavele planuri totă prin astfelă 
de instrumente diabolice, voră demoralisâ poporulă, voră 
infectă societatea și mai tare și apoi consecințele sunt 
călcările de lege, fărădelegile, cari ne ducă și pe noi și 
pe ei la perire! jugtn8.

Esamenele în Săcele.
Săcele, 26 Iunie 1884.

Mai preste totă s’au făcută deja esamenele publice 
de vâră pentru anulă acesta școlară și cu 29 Iuniu se va 
încheia la scâlele normale și secundare prin strigarea cla
sificați uniloră și prin premiarea eleviloră silitori și as
cultători.

Esamenele sunt nisce sărbători olimpice, la cari șco
larii silitori se încununâză cu lauri împreună cu învăță
torii loră. Sunt nisce ocasiunl binevenite, la cari pă
rinții se potă |convinge în realitate de progresulă făcută 
de copilașii loră în decursulă unui ană școlară. Esame
nele sunt în fine ună termometru, cu care se p6te mă
sură gradulă de desvoltare, ce le-au succesă copiiloră a-lă 
obțină într’ună ană școlară.

Esamenele publice de vară cu elevii și elevele dela 
școlele primare poporale și normale române din Săcele, 
s’au ținută conformă programei publicate în Nr. 97 ală 
>Gazetei» dela 17 Iuniu și pănă la 22 Iuniu inclusivă. 
Să mi se permită a dâ aci ună mică raportă atâtă des
pre resultatulă esameneloră, câtă și despre starea 
șcâleloră române din Săcele.

După programa amintită vine la rândă mai întâiu 
Turcheșulă. Duminecă înainte de prântjă dela 9l/a—128/* 
6re s’a ținută esamenulă cu elevii și elevele clasei II pri
mare (anulă III. IV, V și VI de șcălă), în presența uiini 
numerosă și alesă publică sub președința d-lui comisară 
N. Soiu, asistată de delegații numiți din conferința în- 
vățălorescă: I. Dariu și V, Domșa. Invățătorulă esami- 
nătoră d-lă Anastase Bârseană, unulă dintre cei mai 
buni și mai meritați învățători din Săcele, a dată ună 
esamenă potă Qice escelentă, deși numărulă eleviloră ce 
i-a avută a fostă pre mare și prâ multe despărțeminte. 
Din parte-mi i-ar servi spre îndoită laudă comunei bise- 
ricescl române Turcheșă, decă pe lângă aceea, că s’a 
silită a-și face o scâlă aprope întru tâte corăspunejătâre 
cerințeloră pedagogice, i-ar mai putâ da amintitului în- 
vățătoră și ună adjunctă spre a-i mai ușurâ astfelă sar
cina cea grea, ce are a-o duce, și asta cu atâtă mai 
vertosă, că acum și dânsului ca învățătoră de 25 de ani 
i s’au mai desecată puterile, și Turcheșenii cei generoși 
și iubitori de înaintarea scolei ar trebui să ia acâsta în 
de-aprope considerare și aprețiare. După amâcji dela 
2J/a—5x/a s’a ținută esamenulă cu elevii și elevele din 
clasa I, (anulă I și II de scălă). Invățătorulă esamină- 
toră d-lă Petru Debu, deși tinără în praxa școlară, totuși 
a dovedită multă silință și nu s’a lăsată a rămână mai 
pe josă de colegulă său din clasa II, ceea ce îi servesce 
spre laudă atâtă dânsului câtă și comunei, că a sciută 
alege astfelă de învățători. După terminarea esamenului 
și după ce luarămu o bogată cină în casa ospitabilului 
părinte N. Soiu, ne depărțarămă spre a ne revedâ luni 
18 Iuniu Ia esamenulă din Cernată.

Aci esamenele încă au fostă în genere bune; nu
mai câtă față de Turcheșă, Cernățenii nu se potă făli cu 
astfelă de scăle, ba putemă afirma, că sunt cele mai 
necorespun^ătore din Săcele, de aci ne putemă închipui 
și progresulă din scolă.

Marți, 19 Iuniu, erâ să se țină esamenulă în co
muna Dârste, dar nu scimă din ce causă, programa s’a 
desconsiderată și esamenulă s’a ținută Sâmbătă în 16 
Iunie. N’am asistată în persână la acelă esamenă, dar 
după spusa unei persone competente esamenulă ar fi 
fostă de totă slăbuță și în sc61ă s’ar fi observată ună 
mechanismă grasă erecpă din timpulă trecută dela pre
decesorii învățătorului actuală, care precum se vede e 
puțină versată în ale pedagogiei și ar face mai bine, să 
rămână la cornele plugului de unde a venită.

Mercuri în 20 Iunie înainte și după pramjă s’a ți
nută esamenulă în Satulungă bis. SS. Archangeli. Aci, 
precum se scie, e o scălă normală cu 4 învățători. în
vățătorii sunt toți bine cualificați în frunte cu meritatulă 
directoră I. Dorea. Și esamenele aci încă a fostă din 
cele mai escelente. Aci atâtă este de observată, că clasa 
începătoriloră este prâ mică și cu totulă necorăspun- 
cjătâre, ceea-ce pe lângă aceea că nici celelalte clase nu 
sunt chiar așa de bine adjuslate și provăcjute cu mobili- 
arulă necesară, numai spre laudă nu păte servi popore- 
niloră dela amintita biserică.

Joi în 21 Iuniu asemenea înainte și după prâneță s’a 
țînută esamenă cu elevii și elevele dela bis. St. Adormiri 
din Satulungă. Aci încă este scâlă normală cu 4 învăță-



torl. Zidirea este cu mnltă mai corăspun^âiăre ca la 
scdla de dinjostî, dar progresulă în anulă acesta nu s’a 
putută măsură cu acela dela scola de dinjosă, din mai 
multe cause. Intre altele amintescă că între învățătorii 
acelei scdle nu este stabilită o unire destulă de solidă, 
pe de altă parte nnă învățătoră s’a apucată în anulă 
acesta a face politică ă la Voicu Rosculeță... și în 
urmă, că prin mărtea regretatului director I. Petric, s’a făcută 
o zăpăcâlă în scdlă, de nici sfinții n’avâu de unde să-i 
mai ia căpălâiulă.

Sâmbătă, 23 Iunie erâ să se țînă conformă pro
gramei esamcnulă la scăla din Baclfală; nu scimă însă 
din ce causă, s’a țînută după cum am aflată Dumi
necă în 17 Iunie. Bagă semă aci învățătorii făcuseră 
puțină progresă în scolă și de temă că delegații, ce erau 
numiți să asiste aci, să nu-le ia nițelă esamenele la scăr- 
mănare, în conferința învățătoriloră, au tăcută așa, ca 
delegații împreună cu alțl învățători să umble Sâmbătă 
Aprilă prin Baclfală, unde au găsită ușile încuiete și 
oblonele dela ferestrele scâlei închise ca cu tunulă, de 
târnă ca nu cumva delegații să ia scola cu asaltă și s’o 
ducă în Cernată, ca din două rele să facă una bună, și 
din doi învățători mediocri, și mai cu deosobire unulă 
de totului totă mediocru, să facă unulă mai bună. Legea 
de incompatibilitate nu admite ca preotulă să ocupe tot
deodată și postulă de învățătoră, aci însă în Baclfală, nu 
scimăj ce s’a întâmplată numai acumă ună ană, acp 
dânsulă ocupă și postulă de ală doilea îuvățătoră la 
scăla din aceea comună. Cu asta, vecjl bine, scâla su
fere, mai alesă atunci, cândă celălaltă învățătoră nu 
plătesce nici o zală.

Ca încheiere, în genere vorbindă, esamenele dela 
scălele amintite din Săcele, decă luămă în considerare 
pedecile ce s’au numită, au fostă preste totă bune și în- 
destulătăre și învățătorii, afară de vre-o câți-va, au do
vedită a stâ aprâpe de curentulă progresului ce-lă pre
tinde timpulă de «41 dela o scălă românâscă și în care 
prescrie pedagogia modernă, ca trebue să stea orl-ce po- 
poră, care are nobila aspirațiune de a înainta cu pași 
repe4I și siguri cătră cultură și civilisațiune.

Ună Săeelânu.

1277. 1231. 1352. Furtună și mortalitate mare în 
Francia.

1348. Cutremură și ploi de sânge; 36 orașe din 
Germania distruse; esalațiunl împuțite, ciumă, care țîne 
3 ani și. măre a treia parte din genulă omenescă. 
(Bertrand).

Ciuma asta, cunoscută în istoriă sub numele de 
»Ciuma din Florența,* reapare în 1360 odată cu cutre
murele.

1397. Cutremură și epidemiă în Montpellier. 
(Perrey).

1401. Furtună mare și ciumă în Florența. (Ro
ckenbachius).

1403. Furtună neau4ită în Turingia. In Saxonia 
vine ciuma.

1449. Cutremură în Carniolia, urmată de ciumă. 
(Perrey).

1456 (Augustă). Furtuni și cutremure; nenorociri 
în Italia; pieră 30,000 persâne; vine o ciumă mare. 
(Rockenbachius).

1531 (Ianuarie). Cutremură mare în Lisbona; 
mare stricăciune făcută de ciumă. (Babinet).

1607. Cutremure multe, furtunf și băle în Europa. 
(Colect. acad.)

1647 (13 Mai). Cutremură mare în Santiago; 
stricăciuni mari; mirosă urîtă: inundații; trei cjile cade 
zăpadă; ciumă grosnică. (Perrey).

1730 (8 Iulie). Cutremură - mare în Santiago: 
stricăciuni mari; epidemiă. (Perrey).

1783. SguduiturI în Roma; băle grele. (Perry).
1798. Stele filante multe și bole pestilențiale. 

(Quâtelet).
1835. Cutremură în Amboine; câță sulfurăsă și 

tifosă. (Perry).
1839. Cutremură mare în Amboine; epidemiă 

mare. (Id.)
1845. Cutremure nouă în Amboine și epidemiă. 

(Id).
Așa dar conclusia legitimă este:
Epidemiele sunt legate cu fenomene me

teorologi ce și împreună derivă din una și 
aceiași causă primordială.

Epidemiile și meteorologia.
Cel vechi admitâu, ca ceva hdtărîtă, că epidemiile 

în totdâuna însoțâu ori veneau după sbuciumările din 
natură, aceeași credință a rămasă în totă vâculă de 
mijlocă, în sfîrșilă, și a4I mulțl credă încă.

Printre mulții autori și învățațl din tote epoeele 
cari afirmă opinia asta vomă cilâ pe: Hippocrate, Celsiu, 
Galien, Josef, câți-va doctori: Rockenbachius, Alstedius 
Sigonius, Eckslornius, Baglisus, Surius, Frascator, Mer- 
cati, Porzio, Massaria, don Boquet, Bertrand, Ponque- 
ville, Lubienitski, Webster etc.

Coincidențele între aparițiunile epidemiiloră și per- 
turbațiunile meteorologice sunt așa de numerâse, încâtă 
Lubienitski și Webser au isbutită să formeze catalâge 
mari. Esemplele următâre sunt scbse din însemnata 
lucrare asupra asteroideloră, ce a publicat’o de curândă 
căpitanulă Chapel.

Anulă 30 a. I. Chr. Cutremură în ludea; 10,000 
persdne pieră, urmâză o epizootiă (Josef).

17 ani după I. Chr. Cutremură în Asia; 12 orașe 
nimicite; urmâză o ciumă grozavă. (Rockenbachius).

70. Cutremure puternice în Roma ; isbucnesce o 
ciumă, care omoră 30,000 locuitori din acestă 0- 
rașă (Id.)

145. Mare cutremură în Rhodos; începă inunda
țiile și ciuma, (id.)

166. Cutremură, inundății și ciumă in Roma. 
(Colect. acad.)

261. Cutremură mare, în Roma, în Africa și în 
Asia; ciuma pustiesce în Roma și în Grecia; moră 5000 
persăne pe (Id-)

333. Salamina din Cypru este nimicită de ună cu
tremură, în Orientă vine ciuma.

558. Cutremurulă țîne 10 <|ile în Constantinopole, 
pe urmă vine ciuma. (Sigonius).

615 (luna lui Augustă). Cutremură mare în Italia și 
ciumă grozavă. (Perrey).

682. Furtună grozavă în Italia. Ciumă mare. (Co
lect. acad.)

823. Cutremură în Aix-la-Chapelle și în Saxa. 
Furtuni și ciumă în Germania. (Colect. acad )

842 (luna Octombre). Cutremură mare în nordulă 
Franciei începe o tuse mare, de care moră mulțl âmenl. 
(Perry).

1032. Cutremură mare în imperiulă de răsărită; 
ciumă mare în Capadocia și în Armenia. (Colect. 
acad.)

1048. Cutremură în Englitera. Mare mortalitate 
în dmenl șr în animale. (Id.)

1085. Cutremure și ciumă în Lorena apusână. 
(Dom. Bouquet).

1097. Stele filante multe, urmate de mortalitate. 
(Quâfelet).

astfelă: 28,126 Austriac!, 9,545 Greci, 3,658 Germani, 
2,823 EnglesI, 2,706 Ruși, 2,631 Turci, 1,142 FrancesI, 
167 Italieni, 539 diferite naționalități. Totală 51,427. 
Sunt 30,000 de țigani. In orașe locuiescă 781,170, la 
[eră 2,643,783 de suflete. Sunt 775,963 de case în tâtă 
țâra. Populațiunea țârei se împarte după meserii astfelă: 
684,168 agricultori, 59,888 meseriaș:, 23,129 lucrători, 
30,417 comercianțl, 22,811 funcționari, 6,066 profesori, 
1,318 advocațî, 627 medici, 151 hirurgl, 704 moșe, 
2,156 farmaciști, 9,703 artiști, 9,702 preoți, 4,672 călu
gări, 4,073 călugărițe, 125,815 diferite profesiuni. La 
1000 capi de familiă vină 702 agricultori, 62 meseriași 
și 32 comercianțl. > Funcționarul *,

*

0 femeă între Pirați. — Cam pela anulă 1690 se 
născu în Londra Maria Read. Părinții ei erau săraci. 
Făcându-se de 14 ani, Maria intrâ în serviciulă unei 
dame francese, căreia îi plesni prin minte, să îmbrace pe 
drăgălașa băiâtă în haine de pagiu — căci, dicea ea, e 
mai măreță și mai nobilă a avâ ună pagiu, decâtă o fată 
în casă. Maria se alese de aici cu o deosebită predi- 
lecțiune și dragoste pentru costumulă bărbătescă. Sătulă 
fiindă de serviciulă său de pagiu, se lăsă de elă și ‘se 
înscrise în rândulă matrosiloră unei corăbii de bătae pe 
care făcă' ea mai multe călătorii. Și așa în scurtă vreme 
îșl însuși ea dibăcia, ce trebue să aibă ună matrosă 
bună. Dar atunci o apucă dorulă, de-a se face ostașă, 
și în grabă se și duse în Flandria pe câmpulă de bătae 
înscriindu-se mai întâiu la ună regimentă de infanteriă 
și mai târdiu la dragonl. Maria dădu în mai multe sân- 
gerâse lupte dovedi uimitâre de vitejiă, așa că căpete
niile ostașiloră aflară cu cale să o ridice în ranguri. Dar 
acum se descoperi, că harniculă dragonă — eră fată. 
Ună frumosă cameradă ală său o iubia pe ea și ea încă 
îlă iubia pe elă. Amândoi se cununară și atâtea daruri 
primiră dela oficerii, ce veniră să fie față la așa minu
nată întâmplare, încâtă nu le păru gjeu lucru, să pără- 
sâscă împreună câmpulă de bătae și să-și cumpere în 
Flandria o ospătăriă cu ală cărui venită să ție casă. 
Câți-va ani le merse bine. Fără de veste muri însă băr- 
batulă Măriei încheindu-se mai apoi și pacea, ospătăriă 
nu mai aducea nici ună câștigă. Tînăra femee vându mo
șia, îmbrăcă ârășî bârbătescile sale haine și plecă cu o 
ccrabiă olandesă la India, îi erâ doră acum de aventuri. 
La insulele Bahama corabia fu prinsă și prădată de pirați 
englezi. Maria le spuse loră că ea e ună .bună en
gleză1 și pirații o primiră atunci bine la dînșii. Atât de 
multă îi plăcu ei viața de pirată, încâtă se făcu tova
rășă loră și se purtâ de minune sub vestiții căpitani Ro- 
gars și apoi John Rakam. Prin îndrăsnâla dovedită în 
multe atacuri și prin dibăcia, ce avea la țintirea cu pis
tolul ă, îșl câștigă ea mare vacjă între noii camarazi. 
Odată provocă chiar la duelă pe unulă, ce-o ofensase 
și-lă ucise din cea dintâiu pușcătură, trecându-i glonțulă 
chiar prin inimă. Dar urciorulă odată tot sâ sparge și 
— odată și voinica Maria fu prinsă împreună cu întrâga 
cetă a lui Rakam. Ea fu adusă în portulă Royal în Ja- 
maika, unde muri în închisăre de friguri galbene, scă- 
pândă astfelă de sârtea, ce ajunge pe pirați —■ furcile. 
Muri adecă la 1721, când erâ de 31 de ani!

*
Satiră. — împotriva împăratului Iosifă II. se scrise 

și se publică odată o amară satiră, în care elă era bat- 
jocurită peste măsură, și pe nedreptă. Impăratulă po
runci âmeniloră săi să-și pună tote puterile, să desco
pere pe pamfletistă. După multă ostenâlă elă fu găsită 
și adusă înaintea Jui Iosifă.

»D-ta ești autorulă acestoră mușcătore șire?* în
trebă monarchulă, punându-i înaintea ochiloră satira. 
Intrebatulă răspunse cu jumătate gura, că elă le-a scrisă.

>Așa?* continuă împăratulă, .condeiele D-tale sunt 
tare ascuțite, dar asta nu plătesce nimică. , Am porun
cită dară să ți se taie altele și am nădejde, că le vei 
întrebuința într’ună chipă mai bună și mai demnă.» ț)i- 
cândă aceste vorbe i se întinse o legătură de condeie 
din pene de gâscă făcute; dar scriitorulă așa se rușinase, 
încâtă abia îndrăsni să le ia.

»Ia-le numai și du-te!< grăi zorindă împăratulă. 
»De astă dată amă sfîrșilă trâba amândoi.* — »E li
beră,* mai «Jise elă cătră ușerl, lăsați-lă să mârgă în 
pace acasă.*

Adâncă mișcată se depărtâ scriitorulă, covârșită de 
mărinimia. Ajungândă a casă, desfăcu hârtia în care 
erau condeiele învălite și ce să-i vadă ochii? — hârtia 
era ună împărătescă decretă, prin care în t6tă viața i 
se asigura o — pensiune. Iosifă căutase să afle împre
jurările vieței lui și aflase, că trăia tare lipsită și năcă
jită. Pamflete însă elă nici odată împotriva nobilului 
monarchă nu a mai scrisă.

Insciin tare.!
Se aduce la cunoscință publică, că adunarea gene 

rală a despărțământului ală XH-lea ală , Asociațiunei 
Transilvane* se va țînâ în Lăpușulă Ungurescă la 10 
Augustă a. c. st. n. la 3 ore după amâdi in scola ro
mână de acolo, la care a luâ parte se invită cu stimă 
toți membrii asociațiunei și alțl iubitori de lituratura și 
cultura poporului nostru.

Din ședința sub-comi etului despărțămânlulă ală 
XII-lea ală asociațiunei transilvane țînută în Deșiu la 7 
Iuliu 1884.

Aug. Munteanft, Petru .Mureșanii,
direc, secretara.

Diverse.
Frioa de coleră. — Renumitulă profesoră francesă,. 

Dr. Vulpian istorisi de curândă amiciloră săi următorea- 
istoriorâ: »In anulă 1865, cândă epidemia seceră cu 
furiă în Paris, am avută ună bolnavă, pe care frica de 
coleră aprăpe îlă smintise. De diminăța pănă sera târdiu 
bea beuturî spirituăse ca mijlocă anticolerină, studiâ în 
fie-care <}i, în ce mahala s’au ivită mai puține cașuri de 
coleră, și acolo îșl mută imediată locuința. Starea sa 
îmi inspiră milă și într’o diminâță l’am luată eu mine, 
l’am dusă în spitală și-i arălaiu în grădină ună grupă 
de bărbați și femei, cari îșl petrecâu jucându-se cu 
mincia. — »Scii cine suntă acești omeni?1 — »Nul* — 
»Suntă totă persone, cari au avută coleră și s’au vin
decată deplină.1 Mijloculă avu efectă, frica lui dispăru și 
nu i-a rămasă decâtu o falsă maximă în capă și adecă: 
dâcă i-se vorbesce în față despre periculosa bolă, imediată 
4ice cu convincțiune: >Am făcută studii aprofundate 
despre ea; coleră e o bolă, care începe cu dureri de 
pântece și înceteză cu joculă cu mincea.*

*
ProducțiunI de aură. — După isvâră neoficiale, 

cantitățile de aură scâse în 1883 din minele de aură 
din statele unite au valorată 29.236,492 dolari, er ar- 
gintulă 47.232,644. In California s’a scosă în anulă 
trecută aură de 1.629,628. In Rusia, după datele oficiale, 
s’au scosă în anulă trecută în Siberia ostică 667Va pudî 
de aură, ună pudă are 35 funțl; în ținutulă Amurului 
253, în celelalte districte 2171/a. In Siberia vestică s’au 
scosă 12s/4 pu4i, în Urală 190; totală 1341 pu4f- Gu- 
vernulă rusăscă a pregătită, la propunerea ministrului de 
finance, o espedițiune, care va porni în luna lui Augustă 
spre Urală, ca să caute noue mine de aură.

*
Statistica României — După statistica populați- 

unei de curândă, în România suntă 2,276,558 băr
bați și 2,148,403 femei. Din aceștia sunt: 4,198,662 or- 
todoxl, 134,168 IsraelițI (după o noue statistică sunt 
400,000), 45,152 catolici, 28,903 protestanți, 8,735 Lipo
veni, 8,167 Armeni, 1,323 MohametanI. Afară de Istrae- 
liți, populațiunea străină după naționalități se împarte

Rectificare. Nr. 108, pag. 3, colona 2, sâ se citâscă: la rân
duit! 32 de joșii în susil: a scăpă suflete din purgătorfl; — la 
rânduit! 19 de josO în susil: Alfierl... și nu Astfeltt 
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Oaraulu la bursa de Vlena 
din 11 Iulie

Rentă de aură ungară6°/0 122.10 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 88.—
Imprumutulfi căiloril ferate 

ungare.......................... 142.40
Amortisarea datoriei căi- 

lorO ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.30

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 117.75

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 102.—

Bonuri rurale ungare . . 101.50
Bonuri cu cl. de sortare 101.40
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști...............................101.25
Bonuri cu cl. de sortarel01.25
Bonuri rurale transilvane 101.25

st. n. 1884.
Bonuri c.roato-slavone . . 100. — 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.............................99. -
Imprumutulu cu premiu

ung.....................................115 20
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115. — 
Renta de hărtiă austriacă 80.35 
Renta de arg. austr. . . 81.75
Renta de aură austr. . . 102.90 
Losurile din 1860 . . . 134 75
Acțiunile băncel austro-

ungare...........................851.—
Act. băncel de credită ung. 299.75 
Act. băncel de credită austr. 299.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orI................ 9.67 -
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.85

Bursa de Biietirescl.
Cota oficială dela 27 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Cump. 937a vend. 943/4
Reni a rom. amort (5°/0) . . 94-Vi » 95V8

> convert. (6°/o) • . » 96i/2 » 97Va
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . ♦ 33 » 33Va
Credit fonc. rural (7°/o) • . * 102 Va 105Va

» 11 >> (5°/o) • 11 90 93
> » urban (7%) • • » 101 > 105
> * » (6°/o) • • » 97Va » 101
> > (5°/o) • • > 87. Va > 90Va

Banca națională a României > 1372 > 1385
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 326. > 335

« » > Națională . . > 234. » 235
Aur! > 4 50. » 5.VS
Bancnote austriace contra aur! • 2 07. » 2.09

I fl plătesc! aceluia, care după ce
va întrebuința mai multe (|ile mij

locul! meu probată pentru bătături (ochi de găină) V e- 
rajlyn de fama cis tul! Schneid, fără de nici o du- 
r e r e, fără dea cauterisâ său dea t ă i â, nu va scăpă 
de bătăturile sale. Se pdte căpetâ veritabilii numai din 
farmacia St. George a lui Max Schneid, Viena 
V. Bez. Wimmergasse Nr. 33 unde sunt a se adresă 
tăte comandele în scrisă. — Prețul! Vi A- 1 și Va 60 cr. 
cu poșta 10 cr. mai mult!. A se cere numai Veralyn 
dela farmacia Schneid și să se ferescă ori cine de 
imitațiunl și de alte mijldce.

«isr Acei domni abonați ai noștrii, cari au plătită prețuia abonamentului pe unu jumătate de anu său 
pe unu anu, înainte de 1-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcata dela 1 Aprile c., care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fl., er pentru România 8 lei. "Sfcj

♦ ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS.“

i^cnbau.

pAci L ubapesl.

Inlocuesce pe deplinii vinulu finii de Bordeauâc.
Acestă vină negru escețentă și fiără îndoidlă celă mai bunic alic Un

gariei pdte fi pusă în privința cualității sale superiore alături cu vinurile 
fine de Bordeaux și medicii cei mai de frunte îlă prescrie cu cele mai 
bune succese celoră ce suferă de anemiă, stare fisică slăbită, precum și 
reconvalescențiloră s. a.

MST" Veritabilii e numai atunci dâcă atâtă eticheta câtă 
și capsula și dopulă fie-cărei sticle va ard marca de mai susă înregistrată 
la tribîcnală deodată cu firma.

Se capătă în sticle împlute la noi la domnii El mii T*orr la 
stâna roșiă (rothen Stern) în Brașovă, G. W. Grohmann în Sibiiu, Csiki 
Lukâts, Konya Sândor, Biskas Bela, Hirschfeld Săndor, Gergely Ferencz și 
Novcck Viktor în Clușiu precum și în cele mai multe orașe și la tdte băile 
(scaldele) Transilvaniei. _____________________

3—3

Publicațiune.
Să aduce la cunoscința publică, cumcă consignațiunile de con- 

scriere trimise de d-lă subcomite prin esmisulă din 26 Iunie a. c. Nr. 
5.390 referit,6re la solvirea sumelor! pentru eliberarea dela construirea 
drumurilor! pro 1884 să află din 14 până în 22 Iulie a. c. înainte de 
prâniju dela 8—12 ore și după prânij! dela 3—5 ore în oficiolatulîî 
orășănesc! de dare spre esaminare din partea fie-cărui, și acele partide, 
cari prin acăsta conscriere se semt! neîndreptățite, au să-și astărnă. ob- 
servațiunile în scris! cel! mai târziu până în 31 a lunei curente, după 
prân^ă la 3 6re, subscrisului magistrată.

Se provdcă totu-deodată toți posesorii de case, posesorii de ani
male de înhămată și înjugată și partidele supuse dării în urma unui 
câștigă de sine stătătoră, ca spre scopulă prescrierei câtă are să dea 
pentru construirea de drumuri, să se înfățișeze cu cărticelele de dare la 
oficiolatulă orășenescă de dare până la 31 Iulie a. c.

Sumele pentru eliberarea dela construirea de drumuri, din cari 
pentru fie-care animală de înhămată și înjugată sunt de a se solvi 3 fl. 
60 cr. pe când din partea fie-cărui altă posesoră îndatorată lă concu
rență pentru construirea de drumuri sunt de a solvi 2 fl. 40 cr. — au 
de a se așterne celă multă până în 15 Augustă a. c. la cassa oficiola- 
tului orășenescă de dare neacceptându-se solviri parțiale.

Cu 16 Augustă a. c. începând! sunt a se încassâ aceate sume 
restante pe calea esecuțiunei, fără ca se premărgă vr’o admonițiune.

Brașov! în 15 Iulie 1884. Magistratul!! orășeiiescâ.

Conspectul! operațiunilor! Institutului
de credit ii fi de economii,, ALBINA“ pro liina hiniu 1884.

INTRATE. EȘITE.¥

Numărar! cu 30 Aprile a. c. ...
Depuneri.............................................
Cambie rescumpărate.........................
împrumuturi hipotec. și alte împrumuturi 
Interese și provisiuni.........................
Fondul de pensiuni.............................
Moneta .... 
EfTecte .... 
Conturi curente 
Diverse . .

fi.

j*

ii

ii

»

11

n

35184.10
107481.98
229826.19

65244.75
13347.54

33.50
31623.82
40740.49

„ . 11687.99 
„ 207.49

Depuneri .............................................
Cambie-escomptate.............................
împrumuturi hipotec. și alte împrumuturi 
Interese la Depuneri .........................
CuponI de Acțiuni răscumpărați . . . 
Competințe .........................................
Salare și spese . . •.........................
Moneta..................................................
Conturl-Curente ..................................
Diverse , ..................... ........................
Saldo în numărării cu 30 Iuniu . . .

fl

jj

>1

>»

n

115655.80
259116.06
58944.—

1425.97 
3890.— 

19.11
1845.56

22340.40
15778.39

386.39
55976.17

fl. 535377.85

H

n
n

D

H

M

fl. 535377.85
Sibiu în 31 Iuniu 1884.

Visarionft Romanii m. p.
Directorii esecutiv!.

lositft JLissai m. p.
Comptabilă.

l’tfol

6—30 Wagaadma de încălțăminte
„C1SMA ROȘIE“ Strada Căldărarilorii 540.

Comande după inesură 
se vor! efectua din materială solidă,

Subscrisulu. am on6re a recomandă onoratului pu Comande pentru străinătate

și cu prețuri moderate. I
I

blich, Magazinulu meu de încălțăminte pentru bărbați, 
dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomând! onoratului publică depositulă

?
ii

se primesc! și se efectui^ză

promtii și cu prețuri moderate.

de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

El

G. Or ghid ană.

Tipografia Alexi Brașov!.


