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Brașovu în 23 Iulie (4 Augustu).
Unu omu de stătu drecare a disu odată, că 

monarcliia ndstră poliglotă este unu adevărată 
balamucu. Acestă omu trebue că a fostă și în 
Ardâlă, căci dăcă nu cu tdtă diversitatea de 
limbă, de religiune, de obiceiuri și de moravuri 
și cu tdtă deosebirea de interese între poporați- 
unea din imperiu, nu ar fi putută să capete o 
ideă atâtă de rea despre fericita Cis- și Trans- 
laitaniă.

Trebue să fi petrecută cineva mai multă 
vreme în țâra nostră muntdsă și trebue ca nu
mele lui să fi figurată câteva ijile și în listele 
âspețiloră dela băile din vecina Secuime, ca să 
capete impresiunea, că p’aici pela noi mințile 
unoră âmeni sunt profundă turburate. Ura își 
dă mâna cu intoleranța, fanatismulă de rassă cu 
șovinismulă, ignoranța cu grobianitatea spre a 
scâte la lumină nisce năsdrăvănii, de care sunt 
capabili numai acei nenorociți, cari au lipsă a fi 
căutați în casa de sănătate.

Esclusivismulă națională ală celoră, cari se 
mândrescă a fi urmașii lui Arpadă, mai are încă 
ună înțelesă pe terâmulă afaceriloră politice, dâr 
când se practică chiar și față cu pacinicii âspeți 
de pe la băi, elă trebue să escite rîsulă său com
pătimirea spectatorului nepreocupată Dâcă însă 
acestă esclusivismă devine ofensivă și violăză chiar 
buna cuviință și cerințele cele mai primitive ale 
ospitalității, atunci și celă mai conciliantă și mo
derată dintre moderați trebue se fie indignată 
până în adenculă inimei de-o asemenea purtare.

De ună șiră de ani nu trece o vâră ca să 
nu înregistrămă în colânele fâiei ndstre câte ună 
actă de escuisită urbanitate ungurâscă de pe la 
băile din Tușnadă, Elepatacă ș. a. Aceste băi 
sunt visitate, precum este în genere cunoscută, 
mai vârtosă, ospeți nemaghiari, cea mai mare 
parte din România. Se înțelege de sine prin 
urmare, că dăcă posesorii aceloră băi și-ar înțelege 
bine interesulă, ei ar trebui să-și dă tăte silin
țele posibile de a mulțumi pe ăspeți și de a a- 
trage mai alesă pe străini printr’ună comfortă 
câtă mai mare și printr’o purtare câtă mai ama
bilă.

Ori câtă de naturală s’ar pără acăsta, totuși 
se întâmplă de multe ori chiar contrarulă și în 
locă de a fi îmbrățișați âspeții nemaghiari, se vădă 
bruscați și ofensați în modulă celă mai sur- 
prindătoră pentru mai mare gloriă a șovinismu
lui națională maghiară.

Pofta de a maghiarisâ trece tăte marginile, 
dăcă ea se manifestă încă și în localitățile de 
cură, cari pretutindeni posedă ună caracteră mai 
multă internațională. Ne vine a rîde, când au- 
dimă, odată că unui băcană română din Tușnadă 
nu i-se dă voiă de. a espune la prăvălia sa o 
tăbliță, pe care sunt anunțate mărfurile sale 
în limba română, altădată că administra
ția din aceeași localitate nu sufere ca la ună 
birtă deschisă și susținută de ună Română să 
fie espusă o tablă, pe care se se vâdă cu litere 
mari cuvintele românesc! „Otelă națională?' Dâr 
fanaticii par’că voiescă să se întrâcă pe sine în
șiși, așa de bine sciu trage consecințele proprie- 
loră loră neghiobii. Decă băcanului și otelie- 

rului nu-i este permisă a se folosi de table ro
mânesc!, de ce să-i fie permisă proprietarului vi
lei celei mai frumâse din Tușnadă de a’și im
primă numele pe frontispiciu cu litere mari — 
ună nume care nu numai că nu este ungurescu, 
dâr nici măcar nu e scrisă unguresce?

Și într’adevără casulă s’a petrecută. Ună 
comerciantă bogată din România și-a clădită cu 
mul ți bani o vilă frumâsă în Tușnadă și a lă
sată se i se scrie numele pe ea. Autoritățile de 
acolo au găsită însă, că numele lui trebuea se 
fie scrisă unguresce și-lă șicanâză mereu de ună 
ană de c^ile ca se și-lu schimbe, căci la dincon- 
tră Tușnadulă ar fi în periculă de a-și pierde 
caracterulă seu maghiară.

Ni se asigură, că procesulă încă nu s’a ter
minată și că numitulu comerciantă nu numai că 
nu este aplecată a’și maghiarisâ numele, dâr este 
așa de mâhnită de purtarea ce-o întâmpină după 
ce cu multe spese a contribuită la înfrumsețarea 
localității încâtă, se 4ice> că are de gândă ași 
vinde proprietatea și a părăsi Tușnadulă pentru 
totdâuna.

Purtarea acăsta și ciardașurile continue, cu 
cari musicile de pe la băi întîmpină pe âspeții 
din România, nu-i voră atrage nicidecum. Deja 
se sâmte o mare scădere în visitarea băiloră, și 
dăcă âspeții se înstrăinâză încetulă cu încetulă 
de ele causa este numai nebunia de maghiarisare.

Ne putemă închipui câtă de mare va fi fa
natismulă maghiară pe acolo, pe unde este mai 
puțină controlată, decă nici pe âspeții din afară, 
cari aducă bani în țâră, nu-i cruța.

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

Sibiiu, 3 Augustă. — Ucigașiloră familiei 
Friedronnger, , lui Kleeberg, Marlin și a com
plicelui loră Rudolf Marlin li s’a cetită actulă 
de acusațiune ală procurorului. Judecata loră 
se va începe la 15 Septembre a. c.

Viena, 3 Augustă. — La înmormântarea lui 
Henric Laube luară parte mai toți scriitorii și 
artiștii aflători în Viena, precum și altă publică 
în numără fârte mare. Președintele reuniunei 
jurnalistiloru, Werlen și directorulă teatrului din 
Berlin Dunz au țînută vorbiri la mormântă.

London, 4 Augustă. In ședința din urmă' 
a conferinței, care s’a țînută Sâmbătă, a protes
tată representantulă Franciei Waddington în con
tra planului cabinetului anglesă de a reduce do
bânzile datoriei egiptene.

Roma, 4 Augustă. — Medicii desmintă că 
s’ar fi întâmplată cașurile de coleră, cari au 
fostă anunțate în modă oficială.

Paris, 3 Augustă. — De eri săra pănă a<jl 
s’a întâmplată în Teulon numai ună casă de 
choleră mortală, în Marsilia au murită 11 per- 
sâne.

-------- ---------

Cronica țlilei.
Deseră se va produce pirotechniculă Schintzky la 

polele Tempei.
*

împăratule nostru va sosi la Aradă, ca. se asiste la 
manevrele armatei, la 29 1. c. st. n. In suita sa voră fi 
vre-o 300 persâne. Va fi întâmpinată de deputațium 
din comitatele Timișorei, Torontalului și Caraș-Severinu- 
lui, și din orașeie Timișora, Verșeță și Panciova. împă
ratule va merge apoi și la Innsbruck și în Tyrol, să in
specteze armata.

♦

Impăratulă nostru, M. S. Franciscă I. a subscrisă 
ună decretă, prin care însărcineză pe miniștri săi, să dea 
din visteria statului 500,000 fl. pentru inundații din Ga- 
liția, ăr 300,000 fi. pentru proprietari, dreptă împrumuturi 
fără dobândi. Acestora li se voră scădea și dăjdiile; 
apoi se voră luă și măsuri pentru regularea zăgazuriloru 
în Galiția și Silesia.

*
Archiducele Wilhelm a plecată din Sibiiu la Clușă, 

unde va ține o revistă militară. Dela Clușă archiducele 
se va întărce la Viena.

*
Cu privire la secerișulă din acestă ană, fote șcirile 

de pănă acum se resumă astfeliu: A u s t r i a va face, după 
cum se speră, ună secerișă buuă în acestă ană; Ro
mânia în privința calității bucateloru se pote făli; în 
Germania starea secerișului e mulțămitore; în Fran
ci a și Anglia se pare că importulă- bucateloră se va 
micșoră; în Rusia încă se va face ună bună secerișă, 
cu tote, că unele guvernamente au fostă ajunse pe ici 
pe colo de nefavorabile întâmplări.

*
Organulă starcevicenă »Sloboda* îndemnă pe stu

denții croațl eleminați dela universitatea din Agramă, se 
mergă în Rusia și se-șl împlinăscă acolo studiile loră. 
Spesele, mai dice ,Sloboda*, ară pute să le pârte nați
unea croată prin contribuțiuni, făcute după cum îlă trage 
inima pe totă Croatulă și după cum pote.

*
»Românulă« află, că de Duminecă trenurile voră 

începe a circulă între Bucuresci și Sinaia linia fiindă re
parată. Pasagerii voră fi însă nevoițl a trece pe josă 
podulă de lângă tunelă, care nu este încă reparată.

*
D-șâra Elena Teodorini, terminândă seria de repre- 

sentațiunl pentru care era angajată Ia Buenos-Ayres, a 
plecată la Rio de Janeiro, unde va stă două luni.

*
Yachtulă regală »Ștefană celă mare,* canoniera 

»Grivița,« torpilorulă >Alexandru celă Bună* și o șalupă 
au primită ordină de la ministrulă de resbelă să se gă- 
tăscă de plecare pentru Marți 24 curentă la Orșova. 
Se dice că acestă ordină este dată în vederea apropria
tei visite ce are a face M. S. Regele la curtea regală 
din Belgradă.

*
Joi 19 Iulie — spune »Posta« — pe vasul-torpitoră 

»Alexandru celă Bună,* s’a făcută prima experiență cu 
lumina electrică. Experiența a reușită bine.

*
Lucrările pentru iluminarea castelului Peleșă dela 

Sinaia cu lumină electrică au începută și înainteză 
repede.

*
La 1 Augustă voră sosi în România ună nou trans

portă de cai de rasă caucasiană pentru armata română.
*

Se desminte scirea, câ P6rta aru fi trimisă comisari 
se închidă oficiile poștale străine din țeră. Pârta a pri
mită propunerea puteriloră, pentru a intră în pertractări cu 
ele asupra acestei cestiuni.

*
Fiulă consulului englesă dela Rodosto a fostă 

prinsă de briganzi. Ei i-au cerută 7000 punți sterlingi 
dreptă prețu de răscumpărare.

*
In grădina Zoologică din Hamburg s’a deschisă o 

fârte interesantă esposițiune de chiți. Intre altele s’au 
espusă schelete de pesci prinși și de pela 1669.

*
Pictorulă Franciscă Lenbach făcuse ună portretă 

ală papei Leo XIII. Papa îlă rugă să-i mai facă unulă, 
și la întrebarea lui Lenbach, ce portretă să-i zugrăvăscă, 
îi (jise papa: »Pe ală lui Bismarck.* Lenbach s’a adre
sată acum în scrisă cătră principele și de bună semă 
acesta se va învoi, să perdă câtă-va vreme, până îlă va 
zugrăvi pictorulă.

*
Mai de multă luasemă o notiță despre c e s t i u n e a 

sclavii oră din Brasilia. După cele mai nouă sciri, ce 
se trimită de acolo, guvernulă ar fi disolvată camera 
brasiliană. fiindcă ea s’a opusă proiectului său referitoră 
la cea mai grabnică desființare a sclavagiului.
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lui Horia, față de cei ce desaprdbă pasulă loră. 
Corespondentulu susține că programa serbării este 
inofensivă și plină de moderațiune; caracteristice 
pentru mersulu ideiloru lui suntu următdrele pa- 
sagie, ce le reproducem^, textuală:

„Popârele ca și individă au momente de exaltare 
patriotică, dar acesta nebunia este sântă și adeseori 
schimbă fața unei țări, impinge ună poporă cu ună vâcă 
înainte. Pote că acestă felă ală meu de a vedâ, de a 
înțălege patriotismulă li-se va părea ciudată celoră stri
cați de vițiurl, seu unoră căpâLuițl și satisfăcuți, cari 
susțină susă și tare că-patria este acolo unde le merge 
bine. Și eu suntă în contra manifeslăriloru copilărescl, 
care espună țara la umiliri, în contra provocăriloră ne
gândite urmate de scuse, în contra fanfaronadei, care 
nasce căință; și eu condamnă cu tâtă tăria manifestările 
periculose, dar și aci nu trebue să cădemă în altă pă
cală, nu trebue să lovimă său se blamămă peste măsură 
inimile generăse, cari bată cu tăria pentru patriă și nu 
sciu să-și impue tăcere și moderare.

„Din nenorocire, în acăsta țără suntă prea mulți 
âraeni serioși, moderați'/-indiferenți, reci, a căroră inimă 
nu mai bate pentru patriă; de aceea eu salută cu fericire 
ori ce manifestare patriotică. AceșH âmenl, cari își iu- 
bescă țara până la deliră, suntă socotiți ca nebuni. Ei 
bine, acești esalțațl, acești patrioți, acești nebuni au fă
cută din Italia sfâșiată o patriă mare, una și nedespăr
țită; asemenea inimi ardente, generăse și esaltate ne 
voră fi trebuinciose în marea di a probeloră și lupteloră.

«Să iubimă și să protejămă pe acești esaltați. Pa
triotismulă este una din cele mai ferbințl și mai neînfrâ
nate patime, patriotismulă este dragostea cu adâncimile 
și înălțimile ei, cu ardorile și greșelile ei. Elă ca tole 
patimile omenescl violente, îșl are mâniile, geloșiile, urele, 
rătăcirile, furiile și miseriile nedespărțite de patime. Iu
birea de patriă este o bețiă, dar acăstă bețiă devine is- 
vorulă vitejiei. Din tăte părțile ni-se recomândă prudență, 
tactă, ună patriotismă tăcută, rece, mărginită: ni-se spune 
că suntă manifestări, cari compromită țara și viitorulă 
ei. Vorbele suntă prudente, diplomatice, dar adevera- 
tului patriotismă cine-i pâte pune limită?*

„Guvernulă n’are nimică de a face cu aceste ma
nifestări, elă trebue să fie străină de ele; națiunea însă 
trebue să le împărtășâscă. Ună poporă care n’are reli- 
giunea trecutului său, cultulă strămoșiloră săi, ală'mar- 
liriloră și vitejiloră săi, nu pote avea ună viitoră.»

«Anulă 1784 este o dată însemnată în viâța popo
rului română, 4‘ua de 21 Octombre este o sărbătăre na
țională; a o uită este a uită trecutulă, a ne face nedemnă 
de viitoră. Vomă serba centenarulă lui Horia, dar îlă 
vomă serbâ cu demnitate, cu reculegere, cu pietate, fără 
sgomotă, fără manifestări copilăresc!. Vomă dâ tributulă 
nostru de recunoștință, de admirațiă și dragoste umbre- 
loră sfințiloră martiri Horia, Cloșca și Crișană, și tutu
rora celoră căduțl cu ei pentru o causă sântă; ne vomă 
închină memoriei loră, vomă bine-cuvenlâ numele lom, și 
din esemplele loră vomă culege puteri nouă în lupta pen
tru reconstituirea naționalității nâstre. <

„Programa serbării, formală la inițiativa socielăței 
„Carpații,» este atâtă de1 inofensivă, în câtă Ungurii ară 
trebui să fie recunoscători auloriloră ei pentru moderația 
ce ș’au impusă. A opri acâstă serbare ară însemna în
cercarea de a înăbuși în inima junimei cele mai sfinte 
și generăse sentimente, pe cari datori suntemă să Ie des- 
voltămă și să le cultivămă; a opri acâstă serbare ară în
semnă a comite o crimă neiertată în contra patriei și a 
Românismului.*

«Nu credă, că se va găsi ună Română, care să vo- 
âscă și să cugete a împlini acâstă crimă.»

-------4-------
Omagie aduse poetului Alecsandri.
Referitorii la visita făcută de Bănățeni la 

Mehadia, mai primimu din Lugoșu urmetdrele 
amănunte:

încă în decursulă septămânei trecute d. Rrediceanu, 
președintele comitetului centrală din acestă comitată, es- 
rnise o provocare cătră tâte subcomitetele, prin care le 
îndemnă a luă parte la deput.ațiunea, ce va merge Du
minecă în 27 Iulie st. n. a. c. la băile Herculane, spre 
a salută pe bardulă națională, carele acum petrece prima 
oră la noi în Rănată. Acestă ordină se esecutâ cu stric- 
teță militară, căci în Zlua amintită la 11 a. m. pe terasa 
Salonului de cură din băile Herculane se aflau mai bine de 
50 de Români, veniți din diferite părți ale comitatului, 
așteptândă cu neastempără minutulă în care voră putâ 
privi pe bătrânulă poetă, pe care în inima loră îlă cu- 
noscâu deja toți din copilăriă.

La 1 oră p. m. deputațiunea în ordine esemplară 
se presentâ poetului în cortelulă său din «Rudolfs-Hof.» 
Aici în numele deputațiunei, d-lă Constantină Rădulescu 
sen., primarulă orașului Lugoșă, saluta pe d-lă V. Alexandri.

Cundscemu cuvântarea și răspunsulă D-lui 
V. Alexandri. In decursulă prânzului încă s’au 
ținută — după cum scrisesemu — mai multe

Măsurile în contra studențiloru croațl.
Gruvernulu croată nu s’a mulțumită cu eli

minarea câtorva studențl universitari, ci voiesce 
se facă pe viitorii chiar imposibilă ori ce mani
festare antiguvernamentală a tinerimei studibse. 
S’a ținută o conferență săptămâna trecută sub 
presidiulu șefului dela departamentul^ instrucți- 
unei publice V o n c i n a, la care au luată parte 
și mai mulți profesori de universitate. Acestă 
conferință a aprobată schimbările ce intențiunăză 
a le face guvernulă în statutul ă universității de 
Agramu, cari schimbări se voră face parte pe 
cale administrativă, parte pe cea legislativă?

înainte de tâte guvernulă plănuesce des
ființarea tuturoră reuniuniloră esistente la 
universitate și oprirea de a se înființa nouă re
uniuni, afară numai de reuniunea pentru ajuto
rarea studențiloră lipsiți, ală căreia fondă va fi 
administrată pe viitoră de rectorele universității, 
care va numi ună consiliu ajutătoră din studenții 
cei mai buni. Mai departe are de gândă guver
nulă a opri ori și ce adunare de studenți, 
ține-se ea sub ori ce pretecstă. Măsurile ce vo
iesce a le mai luă afară de acăsta sunt: modifi
carea procedurei disciplinare așa, ca guvernulă 
să aibă în viitoră o influință decisivă asupra sen- 
tințeloră senatului universității; Introducerea esa- 
meneloră semestrale obligătâre; fără aceste esa- 
mene se n’aibă valdre nici testimoniile esamene- 
loră de stată; să se facă apelulă nominală în 
fie-care săptămână de două ori de fie-care pro- 
fesoră, studentulă care are trei absențe nemoti
vate se eliminăză; Testimoniile dela universități 
străine amăsurată principiului reciprocității nu se 
recunoscă și nu se consideră nici la ocuparea 
unui postă în serviciulă statului.

Repetămă și acum că nu înțelegemă nici de 
cum cum se va pută îmbunătăți situațiunea în 
Croația prin asemeni disposițiuni și interdicțiunl 
draconice!

------------- $-------------

Naționalitățile și deputății.
Corespondentulă din Viena ală diarului „St. 

Peterburgskija Vjedomosti“ face lumei cunoscută 
„libertatea ungurăscă“ în chipulă următoră:

»Dintre locuitorii de 16 miliâne ai Translaitaniei 
elementulă maghiară este reprasentată prin 41 de pro
cente, Români suntă 16°/0 (numai?), Serbo-Croațl 15%, 
Germani 12%%, Slovaci 12%% s’ hi tine Ruși 2%%. 
După acesta proporțiune, dintre cei 453 de deputațl die- 
tall Maghiarii ar trebui se aibă 187 de deputațl în dietă, 
Românii 70, Serbo-Croații 70, Germanii 56, Slovacii 56, 
și Rușii 11 deputațl dietali.

Insă acăsta numai în teoriă este așa, er’ pracsa ne 
arată că cele 59% n’au decâtă numai 56 de deputațl, er cele 
41% nu sunt representate numai prin 187 de deputațl, 
ci prin 397, va se Zică au cu 210 deputațl mai multă 
decâtă li s’ară cuveni. Slovacii și Rușii sunt reduși la 
nulă; Serbii ca din batjocură au ună deputată, pe Dimitri- 
evicl; er’ Românii — îți vine să rîQI — au numai câte 
ună deputată la câte ună milionă.

-------<------
CONSTITUANTA ERANCESA.

Adi s’au întrunită în Versailles amândouă corpurile 
legiuitâre francese, ca în ședințe comune să desbată și 
să ia o hotărîre în privința revisuirii constituțiunei re
publicane. Ministrulă președinte Iules Ferry a luată 
acâstă măsură, pentru ca să evite ori ce neînțelegere și 
să smulgă din mâna monarchiștiloră și radicaliloru ori 
ce mijlocă de agitațiune.

Intrâga revisuire se va margini la reforma senatu
lui în sensă liberală. Articulele din constituținne, ce a- 
tingă forma republicană a statului nu voră întrâ în 
discuțiune.

Ce privesce reforma senatului observămă următo- 
rele: pănă acum 75 de membri de ai senatului se alegă 
de acesta pe viață, ceea ce era în contrazicere cu direc
țiunea liberală a republicei. Inslituțiunea acesta deci se 
va desființa, alegendu-se senatori pe câte 9 ani. Senato
rii de pănă acum aleși pe viață ’șl mănțină mandatele, 
și noulă modă de alegere se va aplică pe rândă, după 
cum se voră ivi vacanțe.

Pe viitoră comunele nu voră mai trimite numai 
câte ună delegată pentru alegerea senatoriloră, ci ună 
numără potrivită cu populațiunea comunei.

Se crede că revisuirea se va face răpede și fără 
desbaterl violente, deârece guvernulă e sprijinită de ma
joritatea constituantei.

Centenariulti lui Hoția în România.
In numârulă seu de Duminecă „România 

Liberă“ publică o corespondință, care iea în apă
rare pe tinerii arangiatori ai serbării centenarului 

toaste. Iată ce ne mai scrie și despre acestea 
„Opincarulu

D-lă C. Brediceanu a deschisă șirulă loră ră- 
dicendu-și paharulă său în sănătatea poetului pe care 
îlă felicită dimpreună cu noi și cu miile de Români ră
mași la vetrele loră trupesce, dar presențl cu sufletulă. 
Alexandri răspunde închinândă întru înaintarea și pros- 
perarea tuturoră Româniloră.

Dlă V e lo v a n ă, directorulă preparandiei din 
Caransebeșă, citâză vorbele poetului: «Multă vântă la 
mâră, dar puține grăunțe,* îlă felicită pentru meritele 
sale și onârea făcută națiunei române, pentru mândria 
națională pe care dânsulă a ridicat’o din pulbere pentru 
îngrijirea plină de succese, cu care densulă a știută să 
cultiveze pămentulă fructiferă aflată în inima Românului. 
Acum densulă fără frică și cu permisiunea poetului pâte 
Zice: «Multe grăunțe la m6ră, dar puțină ventă.»

Alexandri cu o viuă plăcere observâză, că tim- 
pulă le va aduce Iote cu sine; timpulă va aduce și 
vânlulă, salută acestă pămentă și-i doresce fructe 
mânâse.

Dr. A P o p o v i c i u îi poftesce poetului să-i fie 
spre sănătate cura făcută, și să-i dea noi puteri spre a 
putea lucră și mai departe pentru națiunea sa.

Alexandri: amintindă memoria strămoșiloră 
noștri legată de aceste băi, doresce deplină sănătate 
strănepoțiloră ce visitâză acestă locă.

Călțunariu, adv, în Orșiova, în toaslulă său 
iăudândă femeia, urâză mulți și fericiți ani Dnei Ale- 
xa-ndri, carea desigură și ea ’șl are meritulă său la 
renumele marelui poetă, și ca femeiă română la rege
nerarea națiunei sale.

Alexandri, aprobândă cele Zise de d-lă Călțuna
riu, îi mulțămesce pentru vorbele dlui.

In decursulă mesei Dlă Nicolau Pop o viciu, prof. 
în Caransebeșă, a încântată pe âspețl cu glasulă său so
noră, cântândă cu desteritate rară mai multe doine și 
hore naționale, âr la dorința Dlui V. Alexandri «Pasăre 
galbină în ciocă.* Rădicându-se masa, stându în piciore 
amă întonâtă cu toți: «Hai să damă mână cu mână.» 
«Calcă române plină de mândria* și apoi ne-amă luată 
Ziua bună dela marele nostru âspe, după-ce l’amă pe
trecută cu «Iarba rea din țâră piâră» etc.

---------- 1----------

Corespondența nostră din Comitate.
Comassația la Cenade.

încă în Ianuarie 29 și 30 an. cur. 1884 a eșită 
comisia la Cenade pentru comassare.. . pentru sistemi- 
sarea speseloră, alegerea inginerului etc. etc. — Și lucră
rile altcum — cu puține escepțiunl — au decursă bine, 
și s’au și întărită și dela locurile mai înalte. Noi însă 
prin acâstă scurtă descriere nu voimă să facemă istori- 
culă tuturoră bunătățiloră ce ni le-ar aduce comasația 
nostră la Cenade, căci și legea vechiă agrariă făcendă 
odinioiă nu a putută să-i dea în capă .... ci voimă nu
mai ca, dâcă e vorba ca să prosperămă sub ea, să fimă 
drepți, să depărlămă ura și egoismulă, și să nu ne gân- 
dimă'decâtă numai la binele fie-căruia, plângândă pre 
celă nefericită și ajutăndă unde se pote pre celă slabă 
și nepulinciosă. Oh! câtă de fericiți amă putâ fi noi, 
dâcă amă fi studiată mai bine trecutulă unei comune, 
carea pâte se va riunâ sub sarcina calamitățiloră și a 
nenorocirilor^ ce au apăsat’o până acuma. Să descriemă 
dară în scurtă trecntulă acestei comune, cu unele fase 
mai momentâse prin cari au trecută.

Cu anulă 1848, începe Cenadea de astăZI numai 
ală 4-lea seculă — precum se pare — dela urnirea sa, 
— căci numai cu puțină după aceea începură Banfescii 
cu multe promisiuni a aduce mărgineni aicea, de a că
roră nume e plină Cenadea, — și a-i așeZâ, deși cei 
mai vechi, dară ca noi colon! aicea. Cu anulă 1848 
se făcură schimbări mari, producându-se o mișcare ne mai 
pomenită, ca și pre airea, așa câtă acâstă mișcare ți se 
părea că se va termină cu ună echo așteptată de liber
tate, egalitate și frățietate; dară durere că nu a fostă 
așa, căci între luptele de atunci drepte și nedrepte, s’au 
comisă și multe nelegiuiri, și multe greșele, și deoparte 
și de ceealaltă, și lumea credea lotuși că preste tâte 
acestea se va fi trasă ună vălă de uitare... Dar iată... 
îndată după anulă 1850 sub regiraulă absolustică, s’au 
intentată procese grele asupra celoră 32 de familii din 
Cenade de ună Gyârfâs Lajos, fostă arendatoră atuncea 
la dominiulă Banfescu; i s’a fostă devastată adecă prin 
streini — prin lagărele streine — o pivniță cu vină, și 
dauna astăZI de preste 12,000 fl. v. auslr. trebuia să o 
solvâscă cele 23 familii, măcară că mulți din aceia, în tim- 
pulă devastărei ei, nici în Canade nu erau. Procesulă 
s’a purtată de advocații Morscher, Larcher, Gaetanu și 
alții, și lucrulă se trăgănase cu unele speranțe, până cândă 
pe la an. 1878 se chiamă în Aiudă la judecătoria foi- 
loră funduale preste 100 familii și Gyârfas se intabuleză 
pe toți, făcândă și la cei ce au căpătată patriomoniu, 
ori au cumpărată, spese enorme. Apoi îndată unora li 
se iau cară, boiă, oi și tâte, afară de aceia casă și moșiă. 
VăZSndă, unii acesta începă a se împăcâ. Acestă pro
cesă fatală purtată preste 25—28 de ani cu spesele ad- 
vocațiloră zadarnice au mai duplicată datoria deja amin
tită, și au făcută mulți cerșitorl cari au luată lumea în 
capă. Acâstă este una.

Intre aceste împrejurăâl grele, vine apoi procesulă 
pentru păduri. Se pârlă și acâsta cu spese enorme câțiva 
ani, și în urma urmeloră li se propune o împăciuire totă 
în defavorulă comunei, luândă domnii partea cea mai 
bună.



Și totil pe acelă timpii vinii esecuțiunile cele mari 
și grele, pentru crescerea îndoită a dăriloră, și cu cale 
și fără cale, cei mai mulțl se desbracă de totu ce mai 
avâu spre susținerea vieții lorii celei necăjite. Că de 
ore ce pe lângă tote acestea, acăstă comună, tot.deuna 
conformă posițiunei sale topografice și a productivității 
pământului, nu s’a putută hrăni și susține, ci numai și 
numai din economia de vite, de oi și de porci, mai ur- 
meză acuma cu comasația rtastră încă alte 100 familie, 
ce voră trebui cu siguritate să fugă în lume, decă d. e. 
ămenii noștri nu ar fi cu o mare prevedere și decă co
masația nostră s’ar face ca d. e. la Pauca seu Hosușeu 
în vecinătatea năstră.

Acăstă comună, pre lângă dările cele mari și grele 
de astădi, nu a avută și nu are chiar nici ună venită, 
ci tote poverile sale, prelângă loviturile de mai înainte, 
și le portă numai prin repartițiuni mari și grele, așa: 
a) afară de darea fără sămănă, . . repartițiuni pentru po
duri, b) pentru drumuri și punți grele, c) pentru pri- 
măriă, d) pentru notară, colectoră și jurați, e) pentru 
echivalente și accise, f) pentru scălă și învățătoră și 
apoi mai adauge neconlrolarea colectoriloră, său lichidați 
odată în 15—16 ani, rămânerea loră în încurcală cu 
miile etc. se va dice, că acestea suntă și se portă pre- 
tutindenea, ... da, așa este. Și chiar și la noi voră fi 
și voră cresce mereu și pre viitoră, căci așa suntă por
nite lucrurile, dară voră fi ca totă atâtea mijlăce, ce voră 
mai ajută celoră 32 familii și celorlalte 100, spre a pută 
mai cu ușurătatesdeșertă.

Vine acuma comassația năstră cu o tacsă în căciulă 
de vre-o 15—16,000 fl. v. a. Dară acuma să ne facemă 
o întrebare: Ore nu interesele năstre vitale ar mai re
clamă, ca prelângă procese, greutăți și spese introduse 
neîncetată și neîntreruptă, să se'mai introducă si ame- 
liorațiunl, să nu lovăscă totă numai în interesele năslre 
de existență? Ba da. Dară cine să o facă acăsta? căci 
noi înpinșl acuma, sub sarcina calamilățiloră nostre, nu 
mai putemă și nici că ne mai ascultă nimenea.

Ne provocămă dară la simțulă de lealitate și drep
tate a mai mariloră nostru, ori de ce condițiune voră fi, 
pentru că cei mai mari și mai tari suntă și trebue să fie 
părinții poporului, aducedu-șl aminte că poporulă îi sus
ține, și că suntă numai o espresiune în miniatură a su
veranității poporului. — Nu va fi de prisosă a aduce și 
ună esemplu în privința acăstă: Erâ la anulă 1862/3, și 
se lucră la Boiană, comit. Cetatea de Baltă, la limilația 
pășunatului și a păduriloră, ca la nisce acte premergătore 
comassației, ce mai târdiu s’a și făcută. Si atunci ad- 
ininistratorulă Contesei Genella Bethlen, anume Bâgyâ 
Ferentz sub preș, d-lui Cergedy, fiindă tale gata, a disă: 
»Domniloră ! Înălțarea stărei intelectuale și morale a po
porului încă este ună câștigă și o ameliorațiune. Dau 
dară în numele și cu voia Contesei Bethlen că fundațiune 
perpetuă pentru poporulă românescă din Boiană 28 jugere 
de pămentă bună pentru scdlă, câ celă puțină pre acăstă 
cale poporulă să potă fi ceva ajutată și ușurată. Ve<|l 
și resoluțiunea tribun. Urb. Dicio Sz. Martin din 10 Maiu 
an. 1867. Nr. 203, unde poporulă se introduce în folo
sința celoră 28 jug. de pămentă, donate pre sema scolei 
de acolo, de care pre câtă scimu scOla de acolo și astăzi 
se folosesce.

Ne provocămu dară din nou la simțulă de dreptate 
și lealitate a celoră puternici și avuțl pretutindenea, dară 
mai alesă avemă dreptă a o așteptă aceea la Cenade, 
unde nu sunt de câtă curți și domni românescl. Sunt 
două fonduri mari aicea, fondulă Basilitană și fondulă 
Șuluțiană, cu o avere de preste 2400 de jugăre. Ei voră 
luă acuși și din pășiunea comunei Cenade, pote 80, pole 
180, sau pote preste 300 jugăre de pămentă, și acuma 
credemă și sunlemu mai multă ca siguri, că voră ajută 
scăla, pre care nu au ajutat’o nici odată. Credemă, Zică 
că privindă preste trecululă acestei comune sdruncinate, 
nu voră mai pută trece cu vedeaea aceslă scdlă ruinată, 
său bisericile rădimate cu proptele, nici pe aceslă poporă, 
care scăcjendă și în avere și în brațe, vomă perde noi, 
va perde statulă, dară voră perde și dumnâloră cu si
guritate.

-------- ----------

UNU ASASINATU’lN SPANIA.
„La France libre“ publică următorulu arti

cula sensaționalu în afacerea esecutării din Ge- 
rona, în Spania, despre care amu vorbită în- 
tr’unu numără trecu tu :

»fiarele spaniole, dintre cari cea mai mare parte 
suntă in doliu ne aducă amănuntele cele mai mișcătore 
asupra oribilului asasinată comisă la Gerona din ordinulă 
lui Alfons XII. Este ceva îngrozitoră. Ar trebui se răsfoimă 
în trecută istoria monarchiiloră celoră mai sălbatice pentru 
a găsi o dramă asemenea celei ce a sângerată Spania 
în aceslă secolă ală XIX. Faptulă este atâtă de odiosă 
încâtă mai că nu’lă putemă crede. Acei nenorociți ofi- 
cerl, comandantulă Fernandez și locotenentulă Vallis au 
fostă împușcați, disprețuindu-se legile cele mai elemen
tare ale justiției. Participațiunea loră materială la revo- 
luțiunea din Aprilie, pentru care trebuia să fie pedepsiți 
cu mărte n’a putută să fie dovedită. Fără nici o probă 
consiliulă de răsboiu înaintea căruia au fostă aduși i-a 
condamnată la optă ani de închisăre. supt simplă cuvântă 
că în cursulă desbateriloră n’au ascunsă opiniunea loră 
republicană. Tribunalulă supremă de răsboiu, ună felă 
de curte de casațiă militară, a anulată sentința, condamna 
peoficerilamărteăr pe membrii consiliului de răsboiu la 3 
luni de închisăre spre a’i pedepsi pentru indulgența loră cătră 
acusațl. îndată ce acăstă sentință fu publicată Catalonia în- 
trăgă se ridică pentru a cere grațiarea acestoră nenorociți, 

• Din tăte rangurile societății, fără deosebire de opiniune, 
adresară rugăciuni ferbinți pentru a imploră mila pisma- 

șulni încoronată, care este stăpână absolută pe noroculă, 
onărea și viața a două-decl de milione suflete, lusuși 
clerulu, care, după cum observă ună diaru spaniolă, este 
totădâuna ascultată cu umilință de cătră rege, se ames
tecă în aceslă mișcare; dar nimicii nu făcu. Fiulă de 
sufletă ală bărbatului Isabelei fu inflecsibilă și mănținu 
odiăsa sentință. Garnisăna din Gerona, îmulțită în modă 
considerabilă, a asistată singură la acestă asasinată. 
Cetățenii, în semnă de doliu rămaseră închiși pe la ca
sele loră. Neavândă încredere în trupele sale, coman
dantulă pieței, când plutonulă de esecutare se formă, 
pronunță de trei ori aceste vorbe nedemne:

»In numele regelui, acela care va strigă grațiă! va 
fi imediată împușcată/

La întâia descărcătură locotenentulă Valles cădu 
ca trăsnită; comandantulă, Fernandez rănită greu, avu 
puterea să murmure: >Trăiescă încă; aveți milă și ter
minați odată cu mine.<

Comandantulă Fernandez lăsă în urmă-i o văduvă, 
ună băiată și două fete, din cari celă mai mare este de 
șăpte-spredece ani. Locotenentulă Valles lăsă asemenea 
o văduvă și o sărmană ființă care n’are decâtă vre-o 
câteva luni.

Unită de ună sentimentă de umanitate, care o ono- 
râză, totă pressa Barcelonei, cu escepțiune de ună sin
gură diară, organă ală d-lui Canovas, a luată inițativa 
de-o subscripțiune, pentru a veni în ajutorulă acestoră 
nenorociți.

Gerona și Barcelona sunt în doliu; în diua esecu
tării OrI-ce lucru s’a sistată, prăvăliile au fostă închise 
avândă pe ele acestă inscripțiune: »Închisă din causa 
doliului publică; grațiă pentru condamnați!*

Ună mare numără de locuitori din Gerona au emi
grată din orașă, ca semnă de protestațiune contra acestei 
sângerose esecutărl.

Ună guvernă, care comite asemenea acte, care are 
o astfelă de neîncredere în sentimentele justiției și uma
nității unanimă esprimate de țâra întregă, ale cărei des
tine pretinde elă că le conduce este o batjocură pentru 
lumea civilisată, și merită a fi proscrisă de națiuni.

Alphons XII., care de cândă s’a comisă crima din 
Gerona nu îndrăsnesce a se arătă în publică, întreține 
în Francia ună ambasadoră. Ne place să credemă că 
acestă domnă va înțelege că, d’aci înainte, misiunea sa 
la noi este terminată. Guvernamentală republicei nu 
pote să aibă nici ună raportă cu representantulă unui 
asasină.*

Furtulă de 30,000 florini.
Cercetările făcute pănă acum de poliția din Viena 

și cea .din Pesta asupra furtului de 30,000 fl. n’au ajunsă 
la nici ună resultată. Vienesii susțină că în Viena to
tală s’a făcută în cea mai mare ordine, dar în Pesta 
manipulațiunea a fostă incorectă. Lădița în care se aflau 
cei 30,000 fl. erâ tocmai, ca celelalte, provăZută cu tote 
mărcile, așa că numai ună singură sigilă a trădată totă. Poli
ția din Pesta snsține că schimbarea lădiții s’a făcută în 
Viena și că prin urmare acolo să se caute hoții. Cără
mizile, care au fostă înlocuite cu banii, au una litera A. 
ceealaltă litera E. Poliția cercetâză acum ce fabrice de 
cărămi(|i au aceste litere ca mărci.

După scirile cele mai nouă, poliția vienesă ară fi 
descoperită ună momentă de bănuâlă, după care, se crede, 
că cercetările voră ajunge la ună bună resultată. După 
acestă momentă bănuitoră, firele crimei ară porni din 
Pesta.

După o telegramă din Viena, în urma interogato
riului luată tuturoră persăneloră, care au luată parte 
la espediarea celoră 640,000 fl., resultă că sustragerea 
celoră 30.000 fl. nu sa întâmplată în Viena. Se men
ține părerea că lădița a fostă schimbată în Buda.

------- «-------

ScSptemAaia Financiară. —Citimă în »Curier. 
Fin. :< Fiecare săptămână, ce trece aduce câte o nouă 
probă despre abundența numerarului în piețele străine. 
Buletinele de bursă din Paris, Londra și Berlin suntă fârte 
semnificative în acestă privință. Fără a contestă influența, 
ce a avut-o Colera asupra burseloră, trebue să arătămă aci, 
că verl-câtă ară căută cineva, nu găsesce astăZî altă mo
tivă d’a justifică urcarea și fermitatea piețeloră străine, 
decâtă abondența numerarului. La noi, unde forța ba
nului este slabă, e naturală ca și forța cursuriloră să fie 
slabă. Astfelă se esplică marasmulă, în care ne aflămă 
pe lângă care vine să se mai adauge și stagiunea mărtă. 
E destulă a aminti aci, că în totă cursulă săptămânei nu 
s’a făcută nici o afacere pe bani gata, pentru a înțelege 
imediată, că acolo unde banii sunt rari, rare sau nule 
suntă și afacerile, și prin consequență nu putemă a vedea 
urcarea de cursuri, ce se vede în alte piețe, monetari- 
c e s c e, în condițiuni cu deosebire multă mai favorabile 
decâtă la noi. Totă ce s’a lucrată săptămâna de care, ne 
despărțimă, s’a lucrată pe termenă, și acesta într’o mă
sură forte slabă. Băncile Naționale au debutată Luni cu 
1406 și au terminată săptămâna fără afaceri. — Daco- 

Româniile, dela 344 s’au urcată la 347 și au închisă cu 
3467a- — Naționalele de asigurare abia s’au vădulă Zi
lele acestea pela Bursă colândă 240, 241. — Consiruc- 
țiunile au fostă, pe lângă Daco-Românii, singurile valori 
care au preocupată publiculă totă săptămâna. Dela 2631/a, 
ele au făcută treptata 26572, 266 și au finită cu 2(571/a 
după ce au asf insă ună momeniă 268. — Creditulă Mobi
liară română, n’a avută șansa Construcțiuniloră; menți
nute tată săptămâna la 206, cătră fine ele au cădută la 
204 și apoi la 2037a. — Aurulă continuă a persistă în 
raritatea lui, causă, pentru care și agiulă se menține la 
5.35. In resumată, pe când cei din piețile străine speră 
a vede urcarea de astăZ» dominândă două, trei luni, noi 
nu ne putemă bucură de acâstă speranță pănă ce situa- 
țiunea nostă monetară nu se va îmbunătăți printr’o es- 
portațiune de cereale mai seriăsă de cum a fostă aceia 
din primele luni ale anului și pănă acum. — In târgulă 
liberă afacerile au fostă și acolo aprăpe nule. Renta Per
petuă a înregistrată 937a; 5% amortisabilă 957a 1 6% 
rurală convertită 977a- Creditulă Fonciar rurală 7°/0 
10274; 5% 91; Creditulă Fonciară Urbană 7% 1013/4; 
60/° 97-50; 5% ^71/\. Losurile municipale au făcută 
34. Obligațiunile orașului BucurescI 5% s’au dată cu 84.

------- -----------

Diverse.
Legenda dela Vaterloo. — Se scie — după cum 

povestescă unii istorici — căcomandantulă vechei garde 
napoleonide, Cambronne, ară fi răspunsă Engleziloră, ce-i 
strigau să se predea în bătaia de la Vaterloo: »La garde 
meurt, mais elle ne se rend pas.*) După alții Cam
bronne nu a rostită acestă frasă eroică, ci numai o sin
gură vorbă, cesâmânăcu»meurt,* adecă:»merte!«In memo
riile Br. Hode Viel-Castel, din cari va eși curând ună nou vo- 
lurnă în Elveția, se găsesce încă o versiune despre acestă 
legendă. Castel reproduce adecă părerea, esprimată de 
generalulă Mellinel, care a fostă crescută de Ex -coman
dantulă gardei, ce-i era tutoră. Mellinet povestesce: 
,După bătaia de la Vaterloo, Cambronne mi se făcu epi- 
tropă, fiind-că tată-meu trăiâ în exilă. Elă ave o deo
sebită dragoste pentru mine și când eramă de 13 ani 
mă și primi în armată. Cambronne nu sciâ să porte 
numai spada; făcuse și studii adânci și erâ unulă dintre 
cei mai iscusiți latiniști. într’o di ne scăldamă amân
doi în Loire și trebue să mărturisescă, că pe nici ună 
trupă nu amă văZută mai multe răni, decâtă pe ală lui 
Cambronne și se pute cunosce că erau făcute de glănțe, 
focă, lănci, săbii și baionete. Innotândă alăturea cu elă, 
mă încumetaiu a-i Zic®: »E dreptă, generalulă meu, că, 
provocându-vă generalulă englesă, să depuneți armele, 
ați fi răspunsă cu >merte?< — Cambronne răspunse, 
după obiceiulă său, luindu-mă: »Credă, că mă cunosc!. 
Se potrivesce așa vorbă cu mine? Poți să creZI, că în- 
tr’ună momentă așa de seriosă și sărbătorescă, așă fi 
putută rosti o vorbă ca asta? — Nu, n’amă rostit-o. 
Dreptă este însă, că de câte ori ni se Zicea să ne pre- 
dămă, ridicamă spada în aeră și strigamă câtă mă lă
sau puterile: »Grenadirî, înainte!* Curândă fui rănită 
însă, căZuiă fără simțire la pământă și după trecere de 
o jumătate de căsă, Grenadirii nu mai putău merge îna
inte — muriseră!

*
Laube..— Henrică Laube, despre a cărui mărte 

primimă aZI o telegramă, a fostă unulă din cei mai dis
tinși scriitori ai literaturei germane mai nouă. S’a năs
cută în Sprottau în Silesia la 18 Septembre 1806. A 
studiată teologia în Halle și Breslau. Scriindă nisce ar
ticole politice despre mișcarea polonă din 1430, fu alun
gată din Saxonia arestată în Berlină și închisă nouă luni. 
Mai tâi’Ziu după ce mai fu închisă ună ană — anulă 
ântâiă ală traiului conjugală — după ce fu alesă în par- 
lamenlulă germană în 1848, se dete cu totală studiiloră 
și scrierii de piese teatrale, a căroră urmărire o începuse 
chiar de cândă se allâ în Breslau. Dela 1860 conduse 
teatrulă Vienei: ,Burgtheater« 16 ani. Merse apoi 
în Lipsea de unde să întorse în 1867 âră la Viena la 
»Stadttheater.« In totă timpulă s’a distinsă prin hăr
nicia și înțelepciunea conducerei sale; ce nu-lă va șterge 
din memoria Germaniloră sun) însă scrierile lui pline de 
spiritu. Consiliulă municipală ală Vienei a luată hotă- 
rîrea, să numiască o stradă a capitalei după numele lui 
Laube.

*
Sentințe. — învingerea e îndoită, când învingeto- 

rulă ’și-aduce oștirile întregi acasă. — E multă mai 
bine, să plângi de bucuriă, decâtă să te bucuri fcând 
plângi. — Cu vreme și taurulă sălbatică se prin
de în jugă. — Celă mai frumosă privilegiu, este nece
sitatea. — Vorbiți încetă, cândă vorbiți de dragoste. — 
Frumseța e unu farmecă, prin a cărui putere credința 
se topesce în sânge. — Amiciția e credinciăsă în tote 
lucrurile, afară de serviciulă dragostei. — Tăcerea e celă 
mai bună heroidă ală bucuriei. — Fericiți sunt cei ce 
audă, că sunt clevetiți și se potă îndreptă. — Nu’i de 
creZută, cum păte otrăvi vorba rea dragostea. — 0 față 
bine croită e ună dară ală norocului; scrierea și cetirea 
vină dela natură. — Cine pune mâna pe smălă, să 
feșteleșce. — In lupta neegală nu e nici o vitejiă ade
vărată. (W. Seliakespearo).

•) Garda more, dar nu se predă.

Editară: lacobă Mureșiauu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Rentă de aurii ungară6°/0 122.10
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.20
Rentă de hârliă 5°/0 . . 89.— 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 142.30
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 118.50

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

Bonuri rurale ungare . . 100.25 
Bonuri cu cl. de sortare 101. — 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă.............................. 101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.- 
Bonuri rurale transilvane 101 50

Uursulu la bursa de Viena 
din 2 Augustă st. n. 1884.

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

vinii ung.............................99.75
Imprumutulă cu premiu

ung.....................................116.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.25 
Renta de hărtiă austriacă 81.10 
Renta de arg. austr. . . 81.90
Renta de aură austr. . . 103.25 
Losurile din 1860 . . . 134 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  863 —
Act. băncel de credită ung. 312.75 
Act. băncel de credită austr. 311.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.74
Napoleon-d’orI................ 9.65^
Mărci 100 împ. germ. . . 59.45

BSursa de ISumiresct.
Cota oficială dela 19 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Cump. 93Va vend. 94
Renta rom. amorl. (5°/0) . . * 95l/a >

» convert. (6°/0) . . > 97 > 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . 341/4 » ------
Credit. fonc. rural (7°/0) . . > 102i/a » 102’/4

î) , » (3°/o) • H 901/, „ 91
> » urban (7°/0) . . > 10V/4 , 102
» » (6%) • • > 97i/2 » 98
> > (5°/o) • ■ * 87Va > 88

Banca națională a României » 1325 , 1405
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 346.^ , 347

« » » Națională . . > 240 > ----

Aură > 5'3O.°/o > •
Bancnote austriace contra aură » 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 4 Augustă st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . Cump. 9.14 Vând. 9.17
Argint românesc .... . . » 9.10 > 9.15
Napoleon-d’orI................. . . • 9.62 * 9.66
Lire turcescl..................... . . » 10.90 » 10.96
Imperiali......................... . . » 9.90 * 9.96
Galbeni............................. . . > 5.62 > 5.66
Scrisurile fonc. »Albina» . . . > 100.50 > 101.50
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere complete din „Gazetă" 
dela 1 Ianuariu a. c. se mai 
află.Londra 10 Livres sterlinge 121.45

t®* Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe una jumetate de anu seu 
pe unu anii, înainte de l-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile c., care
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei. ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS.“
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Inlocuesce pe deplinii vinulu finii de Bordeaux.
Acestă vină negru escelentă și fără îndoielă cela mai buna ala Un

gariei păte 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 anemia, stare fisică slăbită, precum și 
reconvalescențiloră s. a.

©O" Veritabilii e numai atunci dăcă atâtă eticheta câtă 
și capsula și dopula fie-cărei sticle va are marca de mai susil înregistrată 
la tribunala deodată cu firma.

Se capătă în sticle împlute la noi la domnii Umil I®orr la 
steua roșia (rothen Stern) în Brașovil, G. W. Grohmann în Sibiiu, Csiki 
Lultâts, Konya Săndor, Riskas Bela, Hirschfeld Săndor, Gergely Ferencz și 
Novâlc Viktor în Clușiu precum și în cele mai multe orașe și la tăte băile 
(scaldele) Transilvaniei.

Pentru

ABONAMENTE LA „GAZETA TRANSILVANIEI." 

se potti face la 1 și 15 
Austro-Ungaria

a fie-cărei luni.

Se acordă abonamente

Pentru România

Celă mai

si

pe anti
ii

|2 »
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și lunare i 

străinătate pe
ii 

|2

II
|4

de abonaremijlocu

12 fi. v. a.

cu .

anu 36

18

franci

ușorii

Abonamentele se plătescu înainte.
este prin mân

datu postaltu

Rugămti pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 

lămurită adresa, ca trimiterea (Jiarului se nu sufere nici 

cea mai mică întârdiere. Administi^ațiunea.
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(grâsniculu ^evedeiu Cădelniță 
în sinodulu archidiecesanu din strada Măcelariloru.

„Caliculă" din 1 Augnstă a. c. va tracta eschisivă despre experințele 
crâsnicului Zevedeiu Cădelniță, câștigate în sinodulă archidiecesană gr. or. 
din Sibiu și va fi îndoită mai mare, decâtă numerii ordinari.

Abonenții „Calicului“ vorti primi acestiî numără extraordinariu 
în condițiunile abonamentului anuală său semestrală. Deschidemă însă 
pentru acestă numără, redigiatu de Urzică Scandalografescu, unu abona- 
mentă specialii, cu prețulu de 30 cr. său 70 bani și destinămă întregii 
venitulu curată, în părți egale pentru:

I. Societatea „Concordia" din Blajă;
jlI. Premii în favorulă „Choruriloră plngariloră români din Ungaria 

și Banată."
Abonamentele la acestă numeră extraordinară la „Caliculă" se potă 

faca la ori-care librăria din țără și străinătate său dea-dreptulă la noi, 
până în 8 Augustă st. n.

Totodată deschidemă ună nou abonamentă la „Caliculă" pe ală 
doilea semestru 1884, cu 1 fi. 50 cr. său 3.50 franci. Esemplare com
plete dela începutulă anului costă 3 fi. său 7 franci.

Din
50 cr. său

Cei
matură

Colectanții de abonamente primescă ună rabată de 10°/0.

anulă 1883 mai posedemă 24 esemplare complete ă 1 fi. 
3-50 franci.

ce voiți a rîde, prenumerați „Caliculă,și care nu va rîde, ace- 
de sapă și lopată.la-i

Administrațiunea ,, Calicului. ‘ ‘

14—30 Magasiau de i
„C1SMA ROȘIB“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după rn&sură 

se voră efectuâ din materialii soliciți, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulă am onăre a recomandă onoratului pu

blică, Magazinulă meu de încălțăminte pentru bărbați, 

dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomândă onoratului publică depositulti 

de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 

se primescă și se efectuieză 

prointd și cu prețuri moderate.

G. Or ghid anu.
Tipografia Alexi Brașovă.


