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Brașovâ in 26 Iulie (7 Augustu).
Trebue se revenimu la cestiunea, ce amu 

atins’o în numărulu trecu tu, mai alesu după ce 
ne vedemu din nou insultați în modulu celu 
mai violentă și cu o manieră adevărată suru- 
giâscă de câtră o f6ie maghiară din Clușiu.

Limbagiulă murdară, de care se folosesce 
acăsta f6ie față de noi, nu merită altă întâmpi
nare decâtă disprețuiri nostru. Nu ne vomă mai 
pierde ddr timpulă polemisându c’ună diară de- 
o cultură și urbanitate așa de escuisită „patrio
tică,” ci vomă cercă a răspunde la acusările 
întregei presse maghiare.

Scimă că încercarea năstră va fi și de astă- 
dată zădarnică; scimă că înaintea pressei ma
ghiare nu este valabilă nici ună argumentă, de 
ar fi câtă de tare, ddcă combate principiele și 
purtarea ei; scimă că devisa Maghiariloru în ra- 
portulă loră cu Românii este adl: „Așa voimă, 
așa poruncimă;” amu citită mai eri ârăși într’ună 
organă ală guvernului somațiunea: „decă nu ve 
place aici, mergeți unde voiți, noi nu vă vomă 
reține, der decă remânețl trebue se ve supuneți 
necondiționată dictatului națiunei maghiare și nu 
aveți voiă să fiți nemulțumiți și să cârtiți în con
tra- ei; t6te aceste le scimă și dâcă totă ne mai damă 
ostenâla de a răspunde la acusările pressei ma
ghiare, o facerau acesta numai pentru respectulă 
ce’lă datorimă cetitoriloră noștri și pentru de a 
dâ satisfacțiune consciinței publice ofensate.

Maghiarii au păcătuită și păcătuescă mereu 
în contra nostră și nimică nu-i pbte face să se 
îndrepte. Una însă îi supără tare. Ii ddre că 
lumea din afară începe să le cun6scă păcatele 
si să-i arate cu degetulă. Pană mai 
anii trecuțl Maghiariloru li-a fostă succesă de a 
seduce opiniunea publică europână în privința 
adevărateloră loră năsuințe și le-ar plăcă și 
acum se trăcă înaintea lumei de 6menl far’ de 
prihană, cari ar merită simpatia și sprijinulă tu- 
turoră popdreloră civilisate.

Este dăr lucru f6rte firescă ca foile maghiare 
să fie înfuriate asupra ndstră fiind că, luptăndă 
pentru causa drâptă a poporului română, con- 
tribuimă la aceea, ca lumea să afle adevăratele 
intențiunl ale regimului maghiară.

Grațiă multă defăimațiloru „agitatori români 
și sași” națiunile culte ale Europei cunoscă as- 
tădl raporturile dintre suprematiștii maghiari și 
popdrele aservite, sciu, că idealulu, de care se 
conduce acjl regimulă maghiară, este maghiarisa- 
rea și că, vrândă a’lă realisâ mai curândă, elă 
și-a luată refugiulă la forță.

Faptulă maghiarisărei cu forța odată con
statată, Maghiarii sunt discreditați înaintea Eu
ropei și pretinsa loră missiune civilisătdre este trasă 
la îndoiălă. Eată de unde vine că foile maghiare 
sunt așa de înfuriate contra acelora, cari desco
peră păcatele maghiarismului violentă.

Unulă din diarele guvernului ne mustră, 
pentru că ne plângemă în contra „națiunei ma
ghiare ultra-cavaleresci și ultra-leale.” Ei bine! 
dăcă Maghiarii sunt cavaleri atâtu de cumpliți, 
de ce âmblă cu doi bani în trei pungi și nu 
voră să răcunăscă mai bine cu tdtă francheța 
păcatulu loră. Compatrioții noștri ar trebui să 
scie, că în timpulă telegrafeloră și ală drumuri-, 
loră de feru este absolută imposibilă, ca atenta-|

tele, ce ei le comită dîlnică în contra esistenței 
nostre naționale, se rămână necunoscute lumei 
din afară. Așadar ori să aibă curagiulă de a 
suportă consecințele barbarismului loră, ori să 
înceteze de a ne mai tiranisă.

A fi liberală în ochii lumei și despotă la 
tine acasă pbte merge numai pănă la o vreme 
și liberalismulu ungurescă este adl atâtă de 
compromisă? înaintea monarchiei întregi și a stră
inătății, încâtă suntemu dispensați de a mai de- 
monstrâ în specială, că regimulă maghiară în 
adevără. tinde a ne maghiarisâ cu forța.

Este acum la rândulă foiloru maghiare ca 
să ne dovedăscă, că nu esistă acâsta tendință, nu 
însă numai cu: „așa voimă și așa poruncimă,” 
ci cu fapte neresturnabile. Să ne arate câte scoli 
a înființată regimulă ungară de 17 ani încdce, 
pentru ca poporulă română să se instrueze în 
limba sa, căci sciutu este, că ună poporă numai 
în limba lui se pbte cultiva, și cum sprijinesce 
elă în generală învețămentulă românescă; să 
ne arate ce măsuri a luată pentru de a satisface 
trebuițele poporului român în administrația și justițiă 
și cum a îngrijită ca toți deregătorii și judecă
torii din ținuturile locuite de Români să cundscă 
bine limba română, ca să p6tă înțelege năcazurile 
și dorințele poporului și să-și p6tă împlini chiă- 
marea în modă mulțămitoră; să ne arate c’ună 
cuvântă totă ce a făcută regimulă maghiară 
pentru binele și prosperarea poporului română.

Atunci vomă pune într’o cumpănă faptele 
bune și într’alta faptele rele ale stăpânirei ma
ghiare și dăcă faptele bune voră precumpăni 
vomă recundsce, că amă fostă în mare rătăcire 
cândă ne-amă plânsă în contra asuprirei ma
ghiare. Decă insă nu ne potă dă dovedile cerute, 
foile maghiare să aibă celă puțină atâta respectă 
de nenorocirea unui poporă, ca se nu-i iea în 
nume de rău, că strigă cândă este lovită și in
sultată.

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

Pesta, 7 Augustă. — Linia căii ferate de 
stată austriace Tapolcsany-Belicz se va predă co- 
municațiunii la 1 Septembre.

Toulon, 7 Augustă. — De alaltaeri di- 
minâță au fostă 4, în Marsilia 8, în Arles 2 
morțl de coleră.

Versailles, 7 Augustă. — Comisiunea 
congresului a primită amendamentulă lui An- 
drieux, după care pretendenții la tronă sunt es- 
chișl dela preșidenția republicei.

Paris, 7 Augustă. — Ministrulă-președinte 
francesă din Hue, capitala Anemului, a primită 
instrucțiunea, ca pe noulă rege să’lă recunâscă 
numai în casulă, când va recundsce și elă t,6te 
clausele tractatului.

Ișl, — impăratulă germană a prânzită la 
3 6re în vila imperială. La prândulă de gală 
a luată parte și archiducesa Valeria.

Bruxela. — După ședința camerei în care 
s’a desbătută legătura diplomatică cu curia pa
pală, deputății ultramontani au fostă fluerați de 
mulțimea poporului. S’au făcută mai multe ares
tări.

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

CRONICA PILEI.
M. Sa împăratulă și regele a adresată comitelui 

Kalnoky următorea scrisdre: »Scumpe comite Kalnoky! 
In înțelegere eu amândoi miniștri mei președinți, voiescă,

ca în statutele ordineloră mele: »St. Ștefană,« >Leopoldă« 
și .Corăna de feră« să se desființeze acele hotărîrl, care 
lâgă cu singuraticile grade ale ordineloră pretențiunea de 
a fi înălțată la ună titlu său la demnitatea de consilieră 
secretă. Prin urmare, capitolulu VII din statutele ordi
nului ,St. Ștefană,» § 23 din statutele ordinului >Leopoldă,‘ 
în fine § 21 din statutele ordinului >Corăna de feră« se 
voră șterge pe viitoră. In privința acesta veți luă dis- 
posițiunile necesare și vă facă cunoscută, că voiu avisâ 
despre acesta și pe cancelarii acestoră ordine ale mele.<

*
DOmnele maghiare din Aradă au de gândă să înfi

ințeze untâ (jiară, care să fie redactată numai de dame, 
țtiarulă va fi politică, dar se va ocupă și cu arta bu
cătăriei.

*
Poliția din Aradă a pusă mâna pe doi înșelători, 

înșelătorii își procuraseră documente provădute cu sigile 
false și își adunau daruri filantropice. Pe unulă îlă 
chiamă Silbermann Samuel, pe celălaltă Schlesinger Vic
tor; unde nu căpătau — luau.

*
Partida independentă croată va scăte dela 1 Sep

tembre ună organă intitulată »ț)iarulă sud-slavică.< Re- 
dactoră va fi numită Derencin.

*
In Fiume a apărată ună (jiară intitulată >Litoralulă 

maghiară*  (A magyar tengyermellăk). piarulă e scrisă 
în 3 limbi: maghiară, italiană și germană. Limba ger
mană i se pare Ziarului ^Egyetertăs*  puțină justificată 
în diarulă poliglotă, sub cuvântă că în Fiume nimenea nu 
pricepe (?) limba germană.

*
Librăria și depositulă de hârtiă din Clușiu ale jidovului 

M. Schonfeld, în filele trecute la 10 <5re sera, s’au aprinsă 
și a arsă tătă marfa. Jidanulă e asigurată cu 5000 fi. 
Numai de câtă s’au începută a se face cercetări din par
tea organeloru poliției. Să nu fie causa focului >Ge- 
schăftulă?»

*
In ședința dela 4 Augustă a dietei din Bucovina 

s’au alesă în comitetulă administrativă ală țării: Voina- 
rovicî, Renney, SzimonovicI în loculă archimandritului 
Călinescu, Nicolau Mustață în loculă naționalului Lupulă. 
Da suplenți s’au alesă Alth, Flondor, Marin și Keschman.

*
Numărulă viiloră din Dealu-Mare, districtulă Praho

vei, atacate de filoxeră se urcă la 175. — Guvernulă 
și-a procurată substanțele necesare pentru distrugerea vi- 
țeloră uscate și tratarea celoră bolnave și le-a pusă la 
disposiția proprietariloră de vii. Românulă §ice, că dintre 
proprietarii de vii din podgoria atacată, numai unulă a 
consimțită, până acuma să aplice măsurile și s’a pusă 
pe lucru. Ceilalți refusă de a face ceva!

*
«L’Indep. Roum/ ne -spune, că d. Maiorescu a plecată 

în misiune în străinătate. Se elice că acuma se află la 
prințulă Antonă de Hohenzollern. Mai înainte d’a se în- 
tărce în țeră, d. Maiorescu se va opri 2—3 cjile la Ber
lină. La întărcere se asigură, că va fi numită adminis- 
tratoră ală domenului Coronei.

*
,Democratulă« ne spune că dela 20 Iulie circula - 

țiunea cu birjele, între Comarnică și Sinaia, a în
cetată. Trenulă de persOne, plecândă dela gara Ploescl, 
trece în susă dela gara Comarnică până Ia tunelulă celă 
mică, și de aci călătorii mergă pe josă o distanță fre
care, trecendă riulă pe o punte provisorie, peste care 
bagajele se transportă cu nisce vagonete, ăr de aci în
ainte ună trenă venită dela Sinaia face transportulă. 
Acestă schimbă de mișcare se face și cu călătorii ce vină 
din susă. fir până la restabilirea liniei are să mai trecă 
câtva timpă, dăcă în acestă intervală, alte viituri de ape 
nu-o voră strică din nou.

*
Alteța Sa ducele de Nassau, unchiulă Maiestății 

Sale reginei, va sosi în săptămâna viităre la castelulă Pe- 
leșului de la Sinaia,

*
Teatrală națională din BucurescI se va ilumina de si

gură cu lumina electrică. Ună credită de 71,018 fr. s’a



deschisă spre acestă scopu ministeriului instrucțiunii 
publice. *

De erl a începută a funcționâ la oficiulă telegrafică 
din București aparatulă Hughes pentru comunicația cu 
Pesta. Prin acestă aparată se potă expediâ până la 100 
telegrame pe oră. Elă mai are asupra aparatului Mor
se, întrebuințată până acuma, și avantagiulă că dă tele
gramele imprimate. *

In Belgradă se facă pregătiri pentru primirea re
gelui României, Car ol; punctele principale ale progra
mei, care încă nu e stabilită definitivă, voră fi: Salutarea 
sărbatorâscă a ospelui regescă, ună prândă de gală, vi- 
sitarea fortăreții și a Topciderului, o revistă de trupe, 
artificii și ună bală.

*
La băile din Gastein a murită în etate de 56 de 

ani prințulă George Carageorgievicî, în urma unei băle 
de plumâni. Cadavrulă va fi adusă la Viena.

*
S’a lățită vestea, că fiica principelui din Muntenegru, 

princesa Milica, se va logodi cu principele Bulgariei- 
,Mrg. Post*  die, că aici a jucată rolă și influința ru- 
sescă, care în totă casulă are însemnătate politică.

*) Bucovina se ține de Austria și nu de Ungaria.
**) In Ungaria, afară de câțiva magnați, și pr6 puțini iiterațl, 

nu o cnnosce mai nimenea.

*
S’a oferită de o damă suma de 100,000 mărci uni

versității din Heidelberga, dâcă ar voi să priinescă la stu
diu și femei. .Senatulă universitară însă a. retușată darulă

*
Fitzmaurice a făcută în parlamentulă englesă urmă- 

târea declarațiune: Este îndoiosă că edictulă. dată în 
România contra evreiioră cu comerciă ambulantă s‘ă în 
contrazicere cu articuluiă 44 ală congresului dela Ber
lină. Intru câtă este adevărată, că evreii sunt constrînșl 
a părăsi România, guvernulă se va informă.

UNGURII ȘI ROMÂNII.
Sub acestă titlu „La France“ publică ur- 

mătorulă articulu, subscrisă de L. Hugonnet:
Două pericole amenință Europa orientală: slavis- 

mulă și germanismul^, a căroru apropiere neașteptată a 
causată ore-care nelinisce în sînulă celoră două națiuni, 
care, din timpulă disparițiunei Poloniei, formâză ante- 
garda civilisațiunii.

Ungurii și Românii simtă necesitatea de a se uni, 
dâr cu tote acestea ele se codescă. Presa din București 
nu pote ignoră, că trei provincii românești: Bucovina*),  
Transilvania și Bănatulă sunt încă înlănțuite în monar- 
chia ungurâscă, și ea, presa, se întrebă, că 6re »Româ
nia irredentă*  nu trebue să aștepte emanciparea sa de 
cătră Rusia?

Purtarea Rușiloră în cestiunea Basarabiei trebue 
să arate Româniloră, că ei n’au nimică de sperată din 
acăstă parte, căci ei sunt ună obslacolă pentru unirea 
Slaviloră din nordă și din sudă și slavismulă nu doresce 
decâtă disparițiunea acestoră > despărțitori ai Slavi
loră. «

După părerea mea, unirea Unguriloră și a Români
loră cu Slavii din sudă, spre a ajunge să formeze în 
viitoră o confederațiune ca cea a Elveției, este singura 
resolvare scientifică a problemei, și eu amă propus’o 
acâsta, sunt mai multă de dece ani, înlr’o narațiune a 
călătoriei mele în România!

Pulszky ne spunea în anulă trecută: ,Mica nostră 
țeră n’are decâtă șese milidne de locuitori.*  Dar nici 
pe aceștia nu-i are, căci decând etnologia a intrată în 
politică, se scie forte bine, că Maghiarii suntă celă 
multă cinci milione, pe când din contră rasa 
română se ridică la aprope unspredece mi- 
liân e.

Ungurii recunoscă adi. că ei sunt turti catolici Ei 
posedă calitățile și defectele Turciloră. Ei, ca și aceștia, 
au respectată comunitățile slave și latine, ei n’au reușită 
nici odată a le unifică. Principalulă obstacolă eră chiar 
limba loră, care e din aceeași familiă ca și a Osmanlii- 
loră, adecă aglutinată, pe când Slavii și Românii au 
limbi cu flexiune.

A fostă ună timpă, când Ungurii își făcâu studiele 
în limba latină. Klapka a fostă instruită în modulă a- 
cesta. Pentru-ce să nu fi continuată și se fi alesă una 
din cele două limbi: francesă său iialiană ? Acesta e 
adoptată în marina austriacă și în consulatele din Le- 
vantă. Ea domnesce pe litoralulă Adriaticei.

E absolută necesară, ea popdrele, a căroră esis- 
tență este deopotrivă amenințată, să ajungă a posede o 
limbă comună, fără care nici odată nu se voră pute 
înțelege.

Limba francesă este forte răspândită în aceste ți
nuturi**),  dar, precum diceu cu durere Polonesii, Franța 
e pră departe! Cu tote acestea noi suntemă iubiți, dar 
speranța în noi se perde, căci în diferite împrejurări amă 
dovedită o ignoranță de necre(jutu.

Dăcă în 1849 amă fi avută o diplomațiă, ea ar fi 
putută salvă republicile Ungariei și României, fără se 
dea o împușcătură de tună. Patrioții unguri au fostă 
înfrânți, fiind că ună corpă de armată de 30,000 de 
Austriaci, retrasă pe teritoriulă română, n’a fostă des- 
armată și internată, ci a cantonată în Carpați, pentru 
că să revie să atace în spate pe Unguri, pe când Rușii 
îi amenințau în față. Maghiarii au fostă luațl între două 
focuri. Atunci ne-ar fi fostă ușoră să obținemă din par

tea Turciei desarmarea acestui corpă austriacă. Comi- 
sarulă turcescă din România favorisâ fârte multă revo- 
luțiunea, pe care comisarulă rusă se silea să o înăbu- 
șâscă.

In 1859 Napoleon III. n’a vrută să scie de Unguri 
pe cari i-ar fi putută emancipa, fără să se aștepte vic- 
toriele Prusiei din 1866. Dela acestă epocă, unii omeni 
politici francesl n’au încetată de a crede în posibilitatea 
unei alianțe austriace cu noi. Dar se trecea cu vederea 
că originea dualismului se află în înfrângerea Austriei 
de cătră Prusia și că resbunarea Austriei are să 
fiă f u nas tă Mag hi arilor ă. Iată pentru ce aceștia, 
cu tâtă simpatia loră pentru Franța, nu polă luâ parte 
într’ună conllictă de acestă natură. Ar fi necesară, ca 
cestiunea să fiă pusă atfeliu.

Poporulă parisiană, cu instinctulă seu, vedea mai 
clară, în 1848, decâtă toți âmenii noștri de stată. Elă 
simțiâ că salvarea republicei și a țării depinde de eman
ciparea tuturoră popâreloră Europei; și elă răspundea, 
prin strigătulă său de: »Să trăiască Polonia!» la 
circulara de necreduju a lui Lamartine, care în locă să 
încurageze popdrele, îndemnă pe regi se stea neutri. In 
acea (jl Franța a făcută ună faiimentă rușinosu, pe când, 
cu mai puțină ignoranță geografică, amă fi evitată cele 
cinci răsbdie mari, care dela acestă epocă au devastată 
Europa.

Arătă acestă punctă de vedere d-nei Adam, vigu- 
rosa ambasadâre *in  partibus,« care se silesce a păstră 
Franciei amiciții, pe care, de dece ani, diplomații oficiali 
le facă să le perdemă.

Astfelă noi amă favorisată, fără vre-unu folosă, în
treprinderile panslavismului în Orient.ă, pe când ne-ar fi 
fostă ușoră de-a evită răsboiulă din 1877. In congre- 
sulu din Berlină amă fi putută impedecâ de a sacrifică pe 
amicii noștri: pe Românii și pe Albanesii.

Am fi putută anexa în pace Tunisulă, fără să dămă 
espedițiunei nostre aparința unui atacă îndreptată în 
contra Italiei și fără să tolerăină, ca presa oficiosă să in
sulte în fiecare Z' Pe Italieni, vechii noștri tovarăși de 
arme. In fine ce necesitate eră, să permitemă, ca o 
mână de financiari să venZă Englesiloră poporulă egip- 
tănă, care ne iubea și ne iubesce încă?

Adeseori e mai puțină dificilă de a-șl face cineva 
datoria sa, decâtă a o cunăsce. Adevăralulă patnotismă 
nu constă în a linguși prejudițiele unei națiuni, căci lin
gușitorii perdă popârele totă așa de bine ca și regii. 
Credă că e mai folositoră a spune adevărulă țării mele 
și amiciloră săi.

„L’Inddpendance roumaine,11 după ce mul- 
țămesce d-lui L. Hugennot, că se interesâză de 
Români, observă că unii scriitori francesl comită 
o erore, durerdsă pentru Români, cândă îl pună 
pe ună picioră egală cu Ungurii. Scriitorii fran
cesl, cari vorbescă uneori cu entusiasmă despre 
„cavalerăsca națiune maghiară, “ nu se îutereseză 
șe scie, dăcă în aceste ținuturi mai sunt și alte 
popdre, care merită și mai multă interesulă unui 
France ă. Causa e că Francesii nu cunoscă bine 
pe Ungurii, decâtă după reclamele ce-și facă. 
Pe când Românii sunt ună poporu aprdpe fran
cesă prin sânge, temperamente, educațiune, mo
ravuri etc, Ungurii n’au nici cea mai mică ase- 
menare cu nobila națiune francesă, pentru că ei 
sugrumă mai multe milidne de frați de ai Fran- 
cesiloră. „L’Indăpendance roumaine“ încă reco
mandă d-nei Adam acestă punctă de vedere și o 
rogă atâtă pe dânsa, câtă și pe d. L. Hugonnet 
și pe toți publiciștii francesl, să se intereseze a 
cundsce situațiunea și suferințele Româniloră din 
regatulă St. Ștefană și să denunțe Europei civi- 
lisate intoleranța Unguriloră. Observațiunile și 
le înclieiă numitulă cliai’ă astfelă:

Amă vrâ și noi să putemu propagă și recomandă 
alianță ungaro-română, dar > bunii noștri amici Ungurii» 
ne facă acestă pasă din Z> în Z1 fotă mai imposibilă.

Să începă a fi mai drepți, mai umani, și atunci noi 
vomă fi cei dinlâiă cari le vomă întinde mâna.

---------O---------

CONFERINȚA DIN LONDRA JUDECATĂ DE DIARELE 
GERMANE.

O telegramă din Berlină cătră „Pester Loyd“ 
comunică următorele:

Tote foile berlinese vorbescă despre nimicirea con- 
f'erenței din Londra cu satisfacțiune. .Berliner Tagblatt» 
își bate jocă de bătrânulă Gladstone peste măsură. Mai 
fără esemplu este însă grozavulă atacă ală Z'aruLi 
>Norddeutsche Allg. Zeitg.*,  care recunosce pe față, că 
Germania și Francia au lucrată mână în mână în con
ferința din Londra și declară interesele ambeloră state 
față de Anglia de identice. Lui »Times« i se pare, că 
suntă pe lume său numai interese englesescl său nun-ai 
franțusesci. Celorlalte națiuni puse față în față cu aceste 
două, cari se află la culmea civilisațiunei, nu li-se recu
nosce dreplulă de a se îngriji de interesele loră proprii. 
Ele au numai să se alipâscă de una din amendoue pu
terile occidentale, și ajungă numai indirectă la valdre. 
Anglia nu numai și-a îndreptată privirile spre Germania, 
ca să apese asupra Franciei, ci acăstă dorință a Angliei 
s’a esprimatu și față cu Auslro-Ungaria, Italia și Rusia 
deopotrivă. Anglia desigură a așteptată, că numitele 
puteri mari își voră ține de onăre, a scăte castanele en
glezesc! din foculă francesă, lotuși nici una din cele 
patru puteri mari n’a aretată înclinațiune 

spre așa ceva: Rusia, Austro-Uungaria, Italia totă așa 
de puțină, ca și Germania; nici una din acestea n’a 
aflată, că este în interesulă loră, a asupri pe Francia 
pentru interesele Angliei; mai puțină s’a putută așteptă 
acăsta însă dela Germania, pe care »Times< o acusă de 
ani îutregl, că a avută și are intențiunl ostile față cu 
Anglia. Organulă principală englesescă întărită în con
tinuu pe Francia contra- Germaniei; din norocire însă 
elă află totă atâta de puțină creZământă în Parisă, ca și 
în Berlină. Nepracticele ațîțărl englesescl au urmărită 
într’adevără scopulă, să ni mi căscă Germaniloră 
din Berlină crednța de mai înainte în bună- 
voița Englesiloră și să agerâscă privirea politică a 
opiniei publice din Germania.

ANGLIA, FRANCIA Șl PRINȚULO BISMARCK.
Despre atitudinea Germaniei la conferența 

egiptână scrie corespondentulă farului „Times“ 
următdrele:

»Care este, Zice elu, adevăratulă motivă, care îm
pinge pe prințulă de Bismarck să sprijinâscă propunerile 
Franciei mai multă decâtă ale Angliei? Păte că, după 
părerea cancelarului, interesele Germanii să fie identifice 
cu ale Franței, în ceea ce privesce financele egiptene; 
pote că, abstracțiune făcendă de interesele creditorilor^ 
germani, conferența procură prințului de Bismarck o mi
nunată ocasiune, ca să-și atragă bunele grații ale Fran
ței fără să între în oposițiune directă cu Anglia.

,Dar se mai pdte face și altă ipotesă. Cancelarulă 
germană, sprijinindă prelențiunile Franciei, nu jăcă 
6re mai multă joculă Angliei? Prințulă de Bis
marck a fostă totd’auna de părere — și a și declaral’o 
lordului Salisbury la congresulă din Berlină — că în in
teresulă păcii europene, Egiptulă' va trebui să ca- 
Ză mai curendu seumai tâi'Ziuîn puterea An
gliei precum peninsula balcanică trebue să fie privită 
ca o moștenire eventuală, ce are să se împăr
țea c ă între Rusia și Austria.

»De aceea cancelarulă germană a și desaprobată 
în totd’auna conlrolulă anglo-francesă în Egiptă temăn- 
du-se ca nu cumva din acțiunea comună a aceloră două 
puteri occidentale pe malurile Nilului să resulle nisce com- 
plicațiunl d’o potrivă cu acele ce au produsă osupațiunea 
austro-prusiană in Șlesvig-Holstein. In fine prințulă de 
Biimaick este de părere că haosulă financiară ală Egipe- 
tului nu se va pute împrăștia printr’o conferință euro- 
penă, și că elă va dura pe câtă timpă Anglia nu va ave 
manile libere în Egiptă și nu va pută să lucreze pe pro- 
pia ei răspundere, fără să se îngrijâscă de intervenirea 
altoră puteri.»

--------- O---------

MANIFESTULU PRINȚULUI JEROME NAPOLEON.
Prințulă Jărome Napoleon a adresată mem- 

briloră congresului următorul! manifestă:
- D-vostră vă întruniți în adunarea națională și lu

crați ca putere constituantă. Adresându-mă cătră d-v. 
îmi eserciteză dreptulă meu de cetățână. Acestă dreptă 
l’amă plătită cu exilă și închisore. Aducerea aminte de 
acesta măsură arbitrară și de aceste acte violente nu mă 
impedecă a-mi împlini datoria. Eu lasă pe săma preten- 
dențiloru, cari pună dreptulă loră mai presusă de su
veranitatea poporului, uneltirile ascunse și alianțele echi
voce. Decă aceștia tacă,, ei sciu pentru ce facă acesta. 
Napoleon nu pote afla ascultare la aceea, cari le urmăză, 
seu la aceia, cari le servescă. Eu apeleză la democrațl, 
la patrioțl, la bonapartiștl și la adevărații republicani, la 
toți apărătorii revoluțiunei. Pe când d-vostră aplicați pu
terea constituantă la unele reforme ilusorice, continuați 
totodată a usurpâ adunarea din 1871, contra căreia ați 
protestată unanimă, confirmați constituțiunea, care are să 
mulțămâscă nascerea sa unei intrigi, a cărei țintă a fostă 
restaurațiunea regalistă; d-v6stră confirmați noulă sis
temă, care nu e nici monarchică nici republicană, care 
vatămă principiele d-vostră și abia duce de ac}i pe mâne. 
Renunțați la tote tradițiunile d-văstră și vă certați pentru 
subtilitățile unei proceduri copilăresc!. D-vostră nu sun
teți de scusată. Țera sufere, răulă cresce, afacerile se 
poticnescă, dificitulă se măresce situațiunea esternă e plină 
întunecată și periclitată, și lumea se întrăbă, încătrău 
mergemu? Stândă întrebarea astfelă, răspunsulă e, arun- 
că-te însuți în per icul ă, apucă-te de aventuri. 
Descuragiarea și trândăvia suntă cei mai siguri factori, cari 
promoveză reacțiunea.

Când vă sparie acestă neliniște și voițl să delătu- 
rațl neînțelegerile ce ne consumă, atunci apelați la cetă
țenii cei buni. In tăte partidele se găsescă mulțl de 
aceia, cari voră da uitării aceste neînțelegeri și împreună 
cu acestea veți căută acea constituțiune, ce i se cuvine 
democrației năstre. E în fine timpulă, să gândiți la țâră 
Adresați-vă către țâră, dâeă nu directă, cereți celă pu
țină alegerea de mandatari speciali, și decretați întrunirea 
unei constituante. Acâsta numai singură pâte esecutâ 
reformele necesare, și dâcă sufragiulă universală a con-



firinata lucrarea d-vbstră, cine ar cuteza să refuse spri- 
jinulă său unui guvernă eșitU din voința poporului? O, 
de v’ară pătrunde iubirea de patriă; redațî poporului 
esercițiulă suveranității sale. Acesta e dreptulu său și 
va li puterea sa, și numai atunci veți reafla marea 
națiune. NAPOLEON.

ALUNGAREA RUSILORU DIN BERLIN.
Cu privire la măsurile luate de poliția din 

Berlin împotriva Rușiloră. de acolo, diarele ruse 
nu se esprimă într’unu chipft aprobătoru. Și la 
ele au provocată aceste măsuri brecare indigna- 
țiune și nu e fără cale dar să vedemă ce 
dicu ele.

piarulu, ce apare în Petersburg „Herold“ 
dice, că acăstă prigonire a supușiloru muscali se 
face, pentru a în cor dă relațiunile între 
Germania și Rusia, întemeiându-se și pe îm
prejurarea, că numai Rușii sunt prigoniți, în 
vreme ce pe Austriac!, Italieni, Francesi, En- 
glesi, Americani ș. a. nici capulu nu îi dâre de 
ce face poliția berlinesă. Numita fdie mai spune 
că în unele cercuri ale societății se speră, că 
principile Bismarck va întârce âr pe președintele po
liției între granițele, pănă la cari se întinde pu
terea lui, tocmai așa cum a șciută mai acum 
câți-va ani se demisioneze pe ună căpitanii ală 
unei corvete de răsboiu, fiind că făcuse nisce 
încurcături internaționale pe țărmurii Spaniei. O 
causă convingătdre pentru justificarea acestoră 
măsuri, „Herold“ nu găsesce și-apoi dice, că de- 
ar fi făcută poliția din Petersburg cu cei vr’o 
12,000 Germani de acolo, ce face poliția din 
Berlin cu Rușii, ai fi putută să aștepți la decla- 
mări despre sălbătăcia, barbaria și brutalitatea 
rusâscă“ și Ddeu mai scie ce. Germania ar fi 
socotită o astfeliu de întâmplare dreptă o ofensă 
Nu pdte pricepe în sfîrșitu (Jiarulă rusescu, 
cum de se pdte da atâta putere unui simplu 
capă de polițiă, încâtă să i se permită a comite 
fapte și-a luâ măsuri provocatorice pentru Rusia, 
a cărei prietiniă cu Germania este așa de 
strînsă.

Cu mai pronunțată mâniă și indignare vor- 
besce (Jiarulu lui Komaroff:

»Nu este cu putință a desaprobâ de ajunsă ce să 
petrece acum în Berlin. Chiar și în vremile, în cari 
statuii! rusescă eră ațâță de mică, încâtă nu ajungea cu 
hotarăle sale, decâtă pănă la Smolensk și Nișny-Novgo- 
rod, supușii lui nu au fostă surghiuniți de nicăiri cu o 
astfeliu de cruzime. Din vremile lui Petru I. nimeni nu 
s’a jucată cu atâta ușurință cu numele rusescă și cu 
ondrea unui supusă rusă.»

,Nu amă dice nimică, decă măsurile, fie chiar și 
mai crude și mai nebunescl, ce le ia poliția germană 
împotriva supușlloră ruși, s’ară întinde și asupra supuși- 
loră celorlalte state. Atunci ar pută alunga pe toți 
străinii sub cuvântă, că sunt vagabundi, seu nihiliști ș. a, 
și lumea ar dice: Asta’i o țâră neospitalieră, pe care nu 
trebue să o mai visitămă. De vreme ce însă acâsta brutală 
procedură se îndreptă numai împotriva supusiloră ruși, 
ună stată mare nu pole să lase să trecă o astfeliu de 
întâmplare fără a lua sâmă de densa.» . . .

»Cu mai mare dreptă amă pute alungă 
noi pe toți străinii de origine germână, cari 
nu s’au aședată numai în Rusia, ci au apucată dela 
începută și toldeuna pe calea »intrigeloră interne.» Noi 
nu numai că nu amă făcută acâstă, ci le-amă făcută 
locă supușiloră germani la multe întreprinderi private, 
societăți de căi ferate și cniar și la posturile de stată. 
Seu din pricina acâsta se pbrtă Germania cătră supușii 
ruși de înaltă posițiune în chipulă arătată, cum s’ar 
purtă adecă și cătră ună țîgană fără casă, fără masă și 
necunoscută de nime?... De bună semă nu va lipsi o 
resolvare repede a acestei cestiuni.

ARESTĂRI ÎN VARȘOVIA.
J

După cum spună diarele din Cracovia, în Varșovia 
domnesce o mare panică, în urma numerOseloră arestări 
ce se facă mereu. ,Reforma» raportâză: că Mercur! 
sâra a sosită din Moscva ună agentă polițienescă înso
țită de alțl câți-va polițai, intrară într’o grădină situată 
in suburbia »Lumea-nouă,» ca să pândâscă trei nihiliști. 
Aceștia, cum observară pe polițai, doi din ei fugiră, âr 
ală treilea trase cu revolverulă asupra năvălitorului agentă 
și îlă răni greu. Comisarulă poliției însă, care încă în
soții pe agentă și asupra căruia încă trăsese nihilistulă 
cu revolverulă, isbutl să-lă răniască la mână cu o sa- 
biă și numai așa nihilistulă a putută fi prinsă și condusă 
înpreună cu agentulă rănită. Atentatorulă trebue se fi 
fostă ună revoluționară periculosă, numele său până acum 
nu s’a menționată. Iar ceilalți doi'nihiliști n’au putută 
fi până acum prinși. — Judecătorulă de pace Bardo vski, 

care a fostă arestată, fu pusă în libertate pentru o garanțiă în
semnată, dar s’a suspendată din funcțiunea sa.

REUNIUNEA PENTRU AJUTORAREA VEDUVELORU.
Comitetnlă reuniunei domneloră române pentru aju

torarea văduveloră scăpătate gr. or. din Brașovă și Să- 
cele are onbre a publică numele membreloră fundătbre, 
ajutătdte și active, precum și sumele de bani încurse, 
care prin acâsta și în publicitate să chitâeă cu mulțămită.

Brașovă, în 18 Iuliu 1884.
C o m it e tu 1 ă

prin St. losifă, secretară.
LISTA Nr. I.

Membre fundătore cu câte 25 fl. odată pentru 
totdâuna: D-le Susana A. Mureșianu, Maria G. Slănescu, 
Octavia M. Stănescu, Hareti Stănescu, Elena A. PopovicI, 
Maria Diamandi Manole. Suma totală 150 fl.

Membri sprijinitori: D-nu Const. I. Poppasu 
25 fl., I. H. Navrea 5 fl., Ioană Muntână comers. 3 fl., 
losifă Baracă prot. 3 fl., D-na Marina M. Mandragiu din 
Gâmpina 3 fl., D-lă Dr jur. T. Nica din BucurescI 3 fl.. 
Suma 42 fl..

Membre active pe cinci ani: D-nele Maria 
G. Barițiu 5 fl., Victoria C. Iuga 5 fl., Maria Munleanu 
5 fl., Marina Dragon Pulpașă 5 fl., P. T. Pernea 5 fl. 
Suma 25 fl.

Membre active: D-nele Elena Th. Mantsu 1 fl., 
Maria C. Hovsepiană 1 fl., Ana Petrescu 1 fl., Maria 
Pr. Pascu 2 fl., Eugenia Pascu 1 fl., Elena I. Mantsu 1 fl., 
Maria Christu 1 fl., Hgnes Dușoiu 2 fl., Maria N. Dușoiu 
2 fl., Maria H. Ciurcu 1 fl., Zoe M. Dima 1 fl., Elena 
P. Dima 1 fl„ Sofia Săniuță 1 fl., Sofia Dimitriu 1 fl., 
Polixena Ilasievici 1 fl., Salomia Baboianu 1 fl., Cornelia 
Mărgineanu 2 fl., Zinca Ingiurli 2 fl., Stănica Iarca 1 fl., 
Marina Russu 1 fl., Maria D. Furnică 1 fl., Paraschiva 
losifă 1., Carolina Nicolau 1. fl., Reveica Găitănariu l fl., 
Zinca I. Stinghe 1 fl., Maria L. Nastasi 1 fl., Maria Con- 
stantinides 1., Eleftera Zlatcu 1 fl., Carolina Lengeră 2 fl., 
Elena N, Orghidană 1 fl., Elena Bidu 111., Ana G. Brezanu 1 fl., 
Rosalia Pilția 1 fl., Maria G. Navrea 1 fl., Sultana Bidu 1 
fl., Elena G. Russu 1., Ecaterina PopovicI 1 11., Elisa 
Mureșiană 1 fi., Maria Prișcu 2 fl., Catinca Prișcu 2 fl., 
Zoe Petrică 1 fl., Filotea Glodară 1 11., Efrosina R. Panțu 
1 fl., Paraschiva Ch. Olteană 1 fl., Elena Lupană 1 fl., 
Maria Belu 1 fl., Filotea Budiu 2 fl., Dina I. Manole 2 fl., 
Emilia A 'onă 1 fl., Teoni Ch. Navrea 1 fl., Maria D. 
Stinghe 1 fl., Elena Pascu 1. fl., Alexandrina Moldovană
1 fl., Elena Sfelea 1 fl., Elepa Arefta 1 fl., Elena Dancea
2 fl., Reveica Zârnoveanu 2 fl., Paraschiva Gămulea 1 fl., 
Paraschiva Caliană 1 fl., Elena Iliescu 2 fl., Paraschiva 
N. Navrea 1 fl., Iustina G. Stinghe 1 fl., Ecaterina G. 
Stinghe 1 fl., Elena Stinghe 1 fl., Reveica Mitocă 1 fl., 
Elena Presmereană 1 fl., Ana Panțu 2 fl., Teresia Popă 1 
fl., Maria Bacică 1 fl., Maria Lupană 1 fl., Marina Bacică 1 
fl., Paraschiva Zamfiră 1 fl., Marina Furnică 1 fl. P. Negușă 
2 fl., Stanca Moroiană 1 fl., Paraschiva G. Cioflecă 1 fl., 
M. Mălaiu 2 fl., Reveica Muscă 1 fl., Reveica Neguță 
1 fl., Maria C. Rîșnoveanu 1 fl., Maria St. Stinghe 1 fl., 
Iudita Vătășană 1 fl., Paraschiva G. Dărdescu 1 fl., 
Maria Grindu 1 fl., Maria Butnar 1 fl., Frosina Căpățină 
1 fl., Reveica S. Pulpașiu 1 fl., Maria Climenescu Băn- 
cilă 2 fl., Carolina D. Constantină 2 fl., Paraschiva Uce- 
nescu 1 fl., Paraschiva Peligradă 1 fl., Reveica St. Gă- 
itană 1 11., Efrosina I. Popescu 1. fl., Virginia I. Bom
bănă 1 fl., Maria Pitișă 1 fl., Elena Voina 1 fl., Maria 
Colibană 1 fl., Suma 114 fl.

DIVERSE.
Grevă în Budapesta. — Lucrătorii și instalatorii 

de gază și apeducte ținură Dumineca trecută în Buda
pesta o adunare, in care s’au consultată despre diferențele 
existențe între ei și măiestrii loră. Diferența principală 
constă în neîntrerupta ocupațiune de la 6 bre diminâța 
până la 7 bre sera, bre de lucru pe care măieștrii voiau 
să le țiă și în viiloră. Adunarea unanimă a luată hotărârea, 
ca lucrulă să se încâpă numai de la 7 bre diminâța și 
să dureze până la 7 bre sâra, și a însărcinată ună co- 
mitetă, să comunice acesta hotărîre societății; în casă 
cândă acesta nu le va face concesiunea cerută, lucrătorii 
abdică la posturile loră.

—x—
împăratulu și împărțitorulu de scrisori. — îm- 

părțitorulă de scrisori Muller, de la oficiulă poștală din 
Alsergrund, a predată unui pungașiă în Hotelă »Union« 
trei asignațiunl poștale în preță de 500 fl. cari a fostă 
avisată oficiosă să-i reslitue. Muller, care mai nainte 
fusese trâmbitașă la husari, și mai târziu diriginte ală 
musicei reuniunei veteranului militară baronă Filipovici 
a făcută recursă contra sentinței, în urma acestui recursă 
a plătită 250 fl. odată și 5 fl. i s’au detrasă pe fie-care 
lună din lâfă. Bătrânulă Muller, care servise statulă 
aprope 43 de ani, în 29 Maiă fu primită în audiență la 
împăratulă, cere îi promise a ordonă investigațiune. Con- 
trolorulă supremă ală poștei din Alsergrund, Ignațiu Ul- 
brich, în Vinerea trecută încunosciințâ pe bătrânulă Muller, 
că e scăpată do plată, îi îmânnă decretulă, prin care 
împăratulă său la eliberată de ori și ce solvire. Cu la- 
crămile în ochi mulțămi bătrânulă husară și împărțitoră 
de scrisori superiorului său pentru grația împărătâscă.

x
Ună actă de pietate. — Din procesulă omorîtori- 

loră Hugo Schenk și consoțiloră săi e cunoscută fap- 
tulă, că acâstă bandă de tâlhari între altele a avută pla- 

nulă să ombre și pe domnișbra Hedviga de Malfatti. 
Acesta de bucuriă, că a scăpată de atentată, a ridicată 
lângă vila sa, lângă Kuniglberg în Hiezing, o capelă spre 
aducere aminte.

—x—
0 salvatore curăgioEă. — In baia cea mare de rîu 

din Szobolcs în Ungaria, care are două despărțăminte, 
fbrte departe unele de altele, pentru dame și bărbați, doi 
tineri îndrăsneți au trecută preste granițele prescrise și 
,se apropiau înotândă de baia dameloră. Damele, deși 
cam mânibse, deodată s’au spăriată, vâcjândă, că unulă 
din înotători obosindu-se cătjuse într’o văltbre și erâ în 
periculă să se înnece. Elă strigă desperată după ajutoră, 
care dela bărbați ar fi venită preâ târdiu, cândă tânera 
soțiă a unui profesoră de gimnasiu, d-na Kopcsai, necon- 
siderândă nici toaleta sa și nici pericululă, în care se 
află, sări cu curagiu peste scândurile despărțitbre și scbse 
pe nenorocitulă, eare îșl mai perduse consciința, din gura 
morții.

—x—
0 partiă de tarocă în trenă. — Trei călători jucau 

de trecere de vreme într’ună cupeu tarocă. Tocmai îm
părțise unulă dintre dânșii cărți și celălaltă cumpărase 
trei cărți — cum e joculă — cândă întră conductorulă 
năcăjită în cupeu și le cere cărțile de drumă. Celă ce 
cumpere acele trei cărți credândă că conductorulă vrea 
să facă numai o glumă, i- a dată acele trei cărți; âr con
ductorulă, fără de a se mai gândi, Ie marchează cu cleș
tele. Jucătorii amuțiră pentru ună momentă. După 
ce și-au venită însă în fire, căutară pe conductoră se le 
marcheze și celelalte cărți, ca să-și pbtă continuă joculă.

—x—
Concertă de bucătăriă. — In America concertele de 

piano încă și-au perdută puterea, care o avâu mai înainte. 
Dară »concertulă de bucătăriă' este nou și toți vorbescă 
despre elă. O d-șbră din Scoția, anume Dodd l’a adusă 
în modă, și dreptă vorbindă nu a adusă ceva rău. Mai 
întâiu făcu o carte de bucătăriă, care nu lasă nimică de 
dorită în ce privesce o gătire peactică, eftină și repede. 
Așa d. e. acestă carte conține diferite recete, după cari cu 
douăzeci și cinci de »cents,» se pote pregăti ună prâncjă 
indestulitoră pentru șese persone. Și nu e lucru de 
glumă. D-șbra Dodd ține cursuri în șalele societății 
»Cristian Asociațion of young Men» în New-York, gă- 
tindă totă atunci mâncarea despre, care vorbesce. Este 
de necrezută cu ce iuțâlă, simplicitate și curățeniă gă- 
tesce ea în presența publicului și instruâză tot-de-odată. 
Atâtă de raționată și lămurită este gătirea ca și discur- 
sulă ei. Bucatele gătite rămână fbrte puțină timpă în 
sală, din causă că publiculă se întrece a-le cumpără. 
Trebue însă să menționămă și să facemă cunoscută, că 
jumătatea publicului trebue să se multămâscă numai cu 
mirosulă bucateloră. Mirosulă bucateloră confirmă te
oria d-șorei Dodd. Reformatricea gastronomiei crede că 
numai cu aceslă ciclu de cursuri nu este împlinită misi
unea sa și că mai trebue să trâcă câtăva vreme. Ținta 
ei este, să înființeze ună felă de universitate de arta 
bucătăriei cu ună laboratoriu, unde orl-cine să pbtă în
văță iute și în modă practică, cum se gătâscă mâncări 
bune și nutritbre cu mijloce modeste.

—x—
Ună Ungură între antropofagi. — O fbie ungu- 

râscn a primită în Qilele acestea dela Arthur Grănn, din 
Santo Spirito (Australia) o scrisbre fbrte interesantă, care 
se ocupă cu descrierea țării și a omeniloră. >Mă aflu» 
scrie Arthur »în Spirito Santo, lângă rîulă Mordan între 
antropofagi. Nicăiri pe lume nu s’a lățită urîcibsa da
tină a antropofagiei așa de tare și fără să se pbtă sfîrși, 
ca în acestă petecă de pământă, care l’a descoperită cu- 
ceritorulă spaniolă Quiros în anulă ,1606. Zadarnică a 
fostă năsuința împreunată cu mari sacrificii a misiona- 
riloră, aceste bestii nu potă să se desbere de a mânca 
carne de omă. S’a întâmplată acum ,45 de ani, că au 
mâncată pe renumitulă misionară englesă Villims. Dâcă 
potă să-și procure de undeva carne de omă, o mănâncă 
și adl mai bucurosă, ca ori ce delicateță. Că eu n’am 
ajunsă încă în gura loră, am se mulțămescă împrejură- 
rei, că pe mine mă privescă ca p’o ființă divină. Și acâsta 
este de a se atribui aparatului meu americană de foto- 
grafiă, escelentului meu revolveră Remington, vr’o câtor-va 
rachete sunătore și fricei nemărginite a acestoră sălbatici. 
Când au văzută aceste creaturi tablourile făcute de mine, 
se rugău ca la ună Dumnezeu, căci astfe[ă de minuni 
încă nu mai văzuseră până acum. Câteva tjile mai na
inte însă am aurită, că li se face poftă grozavă de tru- 
pulă meu, căci licărindă cu limba (Jicâu în limba loră- 
>Bună ar mai fl de mâncată.» Pe mine mă trecură fiori 
reci. Iute am aprinsă o rachetă, ale cărei scântei le-am 
îndreptată asupra Canibaliloră, și acâsta îi speriă așa de 
tare, încâtă o luară la fugă căulândă a se depărlâ câtă 
mai repede de mine.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurei Mureșiauu.



Ouraulu la bursa de Vieua 
din 6 Augustă st. n. 1884.

Rentă de aură ungară60/0 122.15 
Rentă de aură 4°/0 • ■ ■ 92.30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.10 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare......................... 142.40
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)..............102.10

Bonuri rurale ungare . . 101.25 
Bonuri cu cl. de sortare 101.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................. 101.—
Bonuri cu cl, de sortarelOl.- 
Bonurl rurale transilvane 101 25

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

vină ung............................99.75
Imprumutulă cu premiu 

ung................................... 116.02
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.25
Renta de hărtiă austriacă 81.05
Renta de arg. austr. . . 81.90
Renta de aură austr. . . 103.52
Losurile din 1860 . . . 134 25
Acțiunile băncel austro- 

ungare.......................  863.—
Act. băncel de credită ung. 315.25
Act. băncel de credită austr. 314.75 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.74
Napoleon-d’orI................. 9.65‘/s
Mărci 100 împ. germ. . . 59.45 
Londra 10 Livres sterlinge 121.45

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 23 Iulie st. v. 1884.

Discontulă » ... 7—10 °/0 pe anii.

Renta română (5%)- • ■ • Cump. 93% vând. 94
Renta rom. amort. (5%) . . » 95% » —

> convert. (6%) ■ • * 97% » 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 34% » —
Credit fonc. rural (7%) . . * 102% > 102%

> >> ,, (5°/o) • n 90% 91
> » urban (7%) . . > toi% » 102
* » » (6%) • • » 97% > 98
> » (5%) • • > 87% 88

Banca națională a României » 1325 1400
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 345.% * 347

« > » Națională . . » 239% > —
Aură » 5 30.% * .—
Bancnote austriace contra aură > 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 7 Augustă st. p. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.12 Vând. 9.16
Argint românesc . . . . » 9.10 • 9.15
Napoleon-d’orI................. » 9.62 > 9.66
Lire turcescl..................... » 10.88 » 10.96
Imperiali......................... » 9.84 » 9.88
Galbeni............................. > 5.62 > 5.66
Scrisurile fonc. »Albina < . . . » 100.50 > 101.50

Numere complete din „Gazetă? 
dela 1 Ianuariu a. c. se mai 
află.

ABONAMENTE LA „GAZETA
se potu face la 1 și 15 
Austro-Ungaria pe anu
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Pentru

Se acbrdă abonamente și lunare 
Pentru România și străinătate pe ană

i
» » » v

î
v v v #

Celu mai ușorii mijlocu de abonare 
dată poștală. Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămurită adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârijiere, Administrațiunea.

BULDOG G. zi'Wsf M
Revoiveru, mică, comodu, cu șese BULLOOCC ”4i 

focuri 3 fl. 88 cr.; același mai mare 4 fl. 50 CL, 5 fl.

50 cr.; Pusei, 5 fl., 8 fl., 18 fl., 20 fl., 30 fl., peste totă 

cea mai bună și mai probată fabricațiune.

Se primescă comande:

Vieua, Praterstrasse 16, Rix.

TIPOGRAFIA ALEXI, B rasovu.
7 9

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

, Unica tipografia romândscă în tdtă Austro-Ungaria susținută de unu particulară, care s’a distinsă la esposițiunea națională din Sibiiu 
în anulă 1881 și în care se tipăresce acum si primulă diaru românii cuotidianu.

Acestei tipografii i-a succesu de a dobendi de la magistratul^ orașului Brașovu furnisarea tipărituri lorii necesare pentru orașu, 
învingendă prin concurență, pe cea mai vechiă și renumită tipografia din Brașovu.

Avantagiele pe care le p6te oferi acestu stabilimentu fiindu recunoscute chiar de streini, vor îndemna, precum ni place a crede 
pe toți Românii, cari au ceva de tipărită, de a se adresa mai întâiu la noi.

Dintre operile publicate până acum in editura ndstră
G. Cur țiu s. Gramatica limbei elenice prelucrată 

de Ștefană Iosifă, profesorii și directorii la 
gimnas. rom. gr-or. dinBrașovii, prețuit! fl. 2.50 

Gramatica limbei române, întocmită pentru 
scolele secundare de Nicolau Pilția, 
profesorii la gimnasiulă română greco- 
orientală din Brașovă, prețulă . . . . , 1.25 

ni permitemu a recomanda:
Arion, seu culegere de cânturi naționale 

spre întrebuințarea tinerimei de ambe- 
secse, culese și arangiate de Ion Dariu, 
învățătoră la scola primară din Satulung 
prețulă....................................................fl. —.30

Iuliu I. Roșea. Sacrificiu pentru Sacri
ficiu, romană orginală, prețulă . . . »-—.35

Mbrtea lui Miliai Vitdzulă, dramă națională
în 5 acte, de Slan Pârjol, prețulă . > —.40 

Rumănische Kunstdiclitungeu, ubersetzt von
TheocharAlexi, prețulă . . . . fl. 1.—

Noua Biblioteca Română, anulă I și II . » 10.— 
Noulft Călindarfi de casă întră în anulă ală V-lea.

La 3 Augustă va apare
Romamd-u istorica

BEIU, VODĂ, DOMNU
—= in cinci părți =—

Acestu romanu să va publică în broșuri â câte 20 cruceri său 50 bani.

17—30 agazinu de incălțămmte -w
„C1SMA ROȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după m&sură 

ae vorii efectua din materialii soliciți, 
și cu prețuri moderate.

Subscrisul!! am ondre a recomandă onoratului pu

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

Asemenea recomându onoratului publici! depositulti 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 

se primescă și se efectuiăză 
promtti și cu prețuri moderate.

G. Orghîdanu.
Tipografia Alexi Brașovă.


