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BrașovH în 30 Iulie (11 Augustu).
„Nemzet," organulu d-lui Tisza, dicea în- 

tr’unulu din numerile trecute, că după datele 
statistice obținute în urma recensământului din 
1880, 92.17 la sută dintre Români vorbescă nu
mai limba română, conchifjendu de aci, că Ro
mânii stmtu naționalitatea cea mai necultă.

Acâstă conclusiune nelogică — ca tâte con- 
clusiunile (jiareloru unguresc! — nu o putemu 
trece cu vederea, fără să răspundemil. Căci o 
afiirmațiune ca acesta, dâcă cei dela „Nemzet" 
mai au crerl în capii, nu se putâ face, decâtu 
din ura cea mare și disprețulii de totă ce e ro- 
mânesed.

Dâcă ar fi să socotimă gradulti de cultură 
ală unui poporă după numărulu limbiloru ce le 
vorbesce, atunci ar urmă, că tâte națiunile suntă 
neculte, și atunci cei dintâiu în lista popâreloru 
neculte ară fi de siguru Ungurii.

Credemu, că nimenea nu va (Jice că Fran- 
cesii, Germanii, Englesii etc. suntă popâre ne
culte, fiindcă afară de o mică parte, chiar dintre 
cei cu studii întinse, masa cea mare, a poporu
lui nu cunâsce — afară de fârte rare escepțiuni 
— și alte limbi, decâtu limba maternă.

Dar să rămânemu la Români și la Unguri.
Clasa nâstră inteligentă, multă-puțină câtă e, 

mai tâtă scie două, și parte mare chiar trei limbi. 
Dâcă ne scoborîmu în poporti chiar, se voru găsi 
fârte mulțl Români, cari pe lângă limba maternă 
mai cunoscu o limbă, fie cea germană, fie cea 
maghiară.

Câte limbi sciu însă Ungurii? In Transil
vania mai cu sâmă, dâcă ai cutriera-o în lungă 
și-n lată, mai că nu vei găsi decâtu funcționari, 
fie în ori-ce ramură, cari nu sciu decâtu unguresce; 
âr când vei dă și pe te câte unu funcționarii, cu 
care să te poți înțelege de va voi acela, dâcă nu 
va fi Română său Germană, e negreșitu Evreu. 
Dar esperiența a dovedită și mai multă: chiar 
în clasa inteligentă maghiară, aceia cari mai cu- 
noscă vr’o altă limbă decâtîi cea maghiară, sunt 
rarae aves între Unguri său elemente străine 
maghiari sate.

Noi scimu, că legea de naționalitate (j’ce 
anume, ca funcționarii din tâte ramurile să cu- 
nâscă limba naționalității, în mijloculu căreia 
trăiescă și cu care au de a face. Dar Ungurii 
n’au respectată acâstă lege, precum nu respectă 
nici odată nimicu, cândă e vorba de unu drepții 
ală naționalităților!! nemaghiare. Și ca să aibă 
Ungurii cu ce să dea în capii acestei legi, au 
fabricată legea dela 1877 pentru introducerea 
limbei maghiare în scâlele primare și cea dela 
1883 pentru scâlele secundare, impunându-se na- 
ționalitățiloră nemaghiare, să învețe unguresce, 
dâcă vrâ să se înțălâgă cu funcționarii.

„Vremă se ușurămă administrațiunea, ne 
<Jică Ungurii, de aceea e necesară o singură 
limbă: cea maghiară."

Ar trebui să scie însă Ungurii, că în acâstă 
țâră a fostă și altă administrațiune, și încă mai 
bună de câtă cea ungurâscă, fără să fie impusă 
o singură limbă. Noi Românii ne regulamă afa
cerile totă așa de bine românesce, ca și Nemții 
nemțesce și Ungurii unguresce. E o pretențiune 
absurdă, ca Românii să învețe limba ungurâscă, 
âr câți-va funcționari, caii trăescă din sudâreaj

poporului, să nu învețe limba lui, ceea ce chiar 
legea le impune.

In tâte țările culte din lume ună guvenă 
cu durere de inimă pentru țâră, pentru poporă, 
se acomodâză acestuia, caută să se înțălâgă cu 
poporulă, să-i vorbâscă în limba lui, căci numai 
ast-felă se potă cunâsce păsurile și durerile lui. 
Numai ună astfelă de guvernă ișl cunâsce mi
siunea sa și pâte introduce îmbunătățiri interne, 
căci ce poporă n’ar ajută unu guvernă cu bune 
intențiuni ?

Acum întrebămă pe „Nemzet?" Cine e in
cultă? Poporulă română, care în parte mare 
cunâsce două și chiar trei limbi, sâu poporulă 
ungurescă, care nu scie decâtă unguresce? Și 
apoi nu cumva, că cultura s ar concentrâ în 
cunâscerea limbei maghiare, cu care afară de 
granițele Ungariei mori de fâme?

Pareni-se, că cei dela „Nemzet," scriindă o 
astfelă de neghiobiă, n’au putută fi conduși de
câtă de două motive: sâu nu sciu decâtă numai 
unguresce și prin urmare sunt inculți, ca unii ce 
cunoscă numai o limbă, după cum (jică ei; sâu 
au scrisă conduși de ura și de disprețulă cătră 
Români.

Dâr fiindcă cei dela diarulu guvernamentală, 
voindă să lovâscă în noi, lovescă în ei înșiși, 
pentrucă fiindă inculți n’au nici logică, să-i 
scâtemă totă noi din baltă.

Nici în învățarea de limbi multe — căci 
atunci „Nemzet" a dată din nesciință o bună 
palmă Unguriloră, cari au dovedită totdâuna că 
sunt incapabili de a învăță limbi — nici în în
vățarea de carte multă nu stă cultura, ci ea este 
resultatulă desvoltărei sentimenteloră nobile, cu 
care fie-care omă nasce. Acestea facă numita 
Cultură a inimei.

Și acâsta o are Românulă. Adeseori au 
recunoscută chiar Ungurii, că Românulă e liniș
tită, ospitalieră, prevenitoră, nu e invidiosă, cu 
alte cuvinte are inimă bună, are cultura inimii. 
Nu totă așa e Ungurulă. După „logica" lui 
numai Ungurulă e omă. Vorbesce unguresce, 
îmbracă „Atila," pune până la pălăriă și pinteni 
la călcâie, desprețuesce totă ce nu e ungurescă, 
fii șovinistă până la sălbătăciă, și atunci ești 
„omă" și totdeodătă „cultă." Toți cei de altă 
limbă și rasă suntă inculți și sălbatici.

Dar nu numai cultura inimii o posedă Ro
mânii în gradă superioră, ci și a minții.; și dâcă 
acâsta din urmă nu a luată o estensiune mai 
mare, apoi totă Ungurii pârtă vină. Ei, lipsiți, 
de cultura inimii, ne-au prigonită, ne-au apăsată 
ne-au robită, ne-au oprită de-a ne face scâle, pe 
banii noștri chiar și de-a învăță carte, o pur
tare, care nu-șl pâte găsi sâmănă nici la cele 
mai înapoiate popâră.

Cine e incultă? întrebămă pe cei dela 
„Nemzet." Românulă, care cu tâte persecuți- 
unile sălbatice seculare din partea Unguriloră, 
ș’a cultivată și inima și mintea, sâu Ungurulă care, 
spre rușinea secolului acestuia, are încă devisa: Ori 
cine nu e Ungurii, nu e omit, prin urmare trebue 
stersil de pe fața pămentului?

Dămă ună sfată celoră dela „Nemzet: mai 
multă logică, cândă scrie, căci altfelă dovedescă, 
că cultura ungurâscă e sâcă de totă și în casulă 
acesta, ferâscă-ne Dumnezeu de ea!

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

Roma, 11 Augustu. — xn localitățile in
fectate până acum s’au ivită alaltaeri 6 cașuri 
nouă de coleră, cari s’au finită de mârte.

Paris, 11 Augustă. — In Marsilia au mu
rită de coleră 17, în Toulon 5, în Gigeau 10 
persâne. In localitățile din vecinătatea orașului 
Montpellier au fostă câteva cașuri mortale de 
coleră.

încercarea făcută alaltaeri în Meudon cu 
balonul cu cârmă a isbutită. După o că
lătoria de 23 de minute balonulă s’a întorsă ârăși 
la loculă de unde plecase.

Pojun, 11 Augustă. — Industriașii au ți
nută o adunare pentru formarea corporațiunii in
dustriale provădută în lege. Formarea unei ast- 
felă de corporațiunl a fostă respinsă cu unani
mitate.

-------o-------

CRONICA piLEI.
Acji, Luni la 30 Iulie, s’a celebrată cununia d-lui 

profesoră Dr. Aureliu Babeșă, fiiulă d-lui deputată Vin- 
cențiu Babeșă, cu d-șora Elena Dumitru Dossios*din Bra- 
șovă. Aflămă cu plăcere, că cu acesta ocasiune a sosită 
în mijloculă nostru d-lă Dr. Alexandru Mocioni, care a 
asistată ca nașă. Asemenea ni se spune, că și d-lă Geor- 
giu Mocioni împreună cu soția d-sale se află în orașulă 
nostru. Urămă tinerei părechi viâță lungă și fer cită, 
părințiloră bucuriă și ilustriloră âspețl bună sosire!

*
Acfi dimineță poliția a descoperită în valea, ce 

curge pe »Ulița mare» din Groveră ună copilă înecată. 
Copilulă nu pare a ave mai multă de cinci luni.

*
După mărturirea »Observatorului,» ună magnată 

ardelânfi a spusă d-lui Barițiu, redactorului acelui cjiară, 
că moștenitorii și urmașii Iui Kray din Pesta posedă por
tretele originale ale lui Horia și Cloșca, făcute în oleu 
la voința lui. Portretele le-ară vinde ei pentru 500 fl.

*
In cercurile diplomatice din Berlină se vorbesce, că 

prințulă Bismarck, cu ocasiunea călătoriei sale la Gastein, 
va avă o întâlnire cu cornițele Kalnoki în Gastein seu în 
Salzburg. Guvernamentalul .Nemzet» 4ice> că la întâl
nirea monarchiloră în Ișl nu s’a tratată despre prelun
girea alianței, care deja în anulă trecută s’a mai prelun
gită pe alțî șese ani.

*
In comunele Solyomko, Batoș și Uifalu din comila- 

tulă Cojocnei s’au arătată rîșT. — In ținutulă Papolțului 
s’au sporită multă urșii. — Lupii turbați au pusă în 
spaimă mai multe comune din comitatulă Solnocă-Dobâca

*
Regularea granițeloră dintre Austro-Ungaria și Ro

mânia s’a terminată. Membrii comisiunei române au 
sosită în Bucuresci cu protocolele respective, subscrise de 
amândouă părțile.

*
Rândunică albă s’a văzută în Clușiu în 

strada Podului. Rara pasăre în 8 Augustă a sburală 
primadată dimpreună cu surorile sale din cuibulă ce-lă 
aveu în casa Reschner din strada Podului. Celelalte rân- 
dunele tâte erau negre, ca de rândă, numai acesta una 
era albă la pene ca însăși nevinovăția. Rânduneua albă 
este una dintre cele mai mari rarități.

*
Mînisterulă de răsboiu, spună parele din Bucuresci, 

a însărcinată pe d-nii coloneii Poenaru și Wartiade și 
pe d. maioră Căplescu a asistă la manevrele armatei 
austriace. Pentru Germania, comisiunea este compusă din 
d-nii coloneii Dumitrescu Maicană și I. Lahovari.

*
.Voința Națională» mai află, că ministerulă instruc- 

țiunei publice a luată disposițiuni, ca să se împartă caele 
de caligrafia și cărți didactice, în sumă de vr-o 4,000 lei, 
scolariloră silitori și lipsiți de mijloce din scâlele rurale 
din țâră.



«Voința națională* află, că M. S. Regele a dăruită 
50,000 lei pentru restaurarea Catedralei dela lași și în 
specială pentru înpodobirea ferestreloră cu geamuri zu
grăvite (des vitraux), representândă diverse episode din 
viața sfințiloră. *

«Telegrafulă* din Bucuresci scrie: Deși nu s’a pre 
păcălită lumea cu moneda falsă, ce s’a fabricată în mare 
numără și adese-ori în țera nâstră, totuși au circulată 
pe piață ună numără destulă de măricelă de aceste fal- 
sificații, până cândă nu se stricau, și lăsau ast-felă pă
gubași pe o mulțime de 6meni onești, de negustori de 
totă felulă. — S’a descoperită la indivizii Vasile Mi- 
haiu și Ștefană Vasile o mașină de fabricată asemenea 
monedă, cu care au făcută deja încercări destulă de bine 
reușite. Falsificatorii au fostă arestați.

*
Bătrenulă artistă M. Millo a sosită cu trupa sea în 

Craiova și va dă mai multe representațiuni.
*

Se spune, că sistemulă metrică se va aplică în modă 
irevocabilă dela Vis Septembrie a. c. în t6tă România, 
afară de Dobrogea. Până atunci nouile măsuri și greutăți 
trebue să fie deja verificate.

*
jRăsboiulu* află, că la manevrele armatei francese, 

ce se voră face în luna lui Septembre viitorii, voră asistă 
ca delegați din partea guvernului română d. colonelă I. 
Cârpă și d. maioră I. Bereșteanu.

*
Același (jiară spune, că o plbie torențială cu pâtră 

a fostă dilele trecute în comunele Balotesci, BătinescI, 
Vărsătura, ȚifescI, MărășescI și Crucea de josă din ju- 
dețulă Putna. Furtuna a fostă așa de violentă, încâlă 
a distrusă copaci și a desvălită niște hambare Paguba 
trece peste 200,000 lei.

*
Manevrele armatei române se voră face în anulă 

acesta pe brigade, fiecare cu statulă său maioră.
*

Societatea lucrătoriloră tipografi din România 
«Gutembprg* va serbâ câtă mai curendă jubileulă de 
25 ani dela înființarea sa. Cu acestă prilegiu se va 
sfinți și ună stăgă ală ei. Ii dorimă câtă mai repede și 
sigură înaintare! *

Pentru a pune stavilă nihilismului, guvernulă 
rusescă a luată refugiulă la influența școlei și prin o 
circulară a ordonată sprijinirea șcdleloru din punctă de 
vedere morală și intelectuală. Printr’o altă circulară 
se poruncesce cea mai mare supraveghere a școlariloră 
ce suntă duși departe de părinți, er celoră chiemațl să 
împlinăscă — și fără de părinți — acestă însărcinare li 
se facă frumăse promisiuni. Aceștia sunt răspundători 
pentru tdtă greșela și totă răulă, ce voră comite 
școlarii. *

Prințulă Alexandru alu Bulgariei ș’a alesă în fine 
o soțiă, și alegerea sa a cădulă, precum, menționeză 
.Narodni Lisly« din Praga, asupra fiicei a doua a prin
țului Nicolae de Muntenegru, princesa Mii ița, născută 
în 26 Iulie 1866. Prințulă Nicolae va merge la 15 Aug. 
în Sofia, unde va ave locă logodna. însuși împăratulă 
Rusiei a dorită acestă legătură și va dărui miresei o 
rentă anuală de ună milionă de franci.

*
Cabinetulă clericală din Belgia se sdruncină tare. 

Țăra întregă e nemulțămită cu elă, din causa proiectului 
de lege a scoleloră și a intențiunii ce o are, de a în
tră în legături diplomatice cu curia papală. Proteste se 
ridică din tbte părțile. In Bruxela la 7 Augustă s’a con
semnată armata, garda cetățenăscă a stată sub arme, 
stradele, care ducă la palatulă națională, au fostă în
chise de trupe și de polițiă. Se crede, că 4'lele cabi
netului clericală sunt numărate deja, după ce nici bine 
nu se așezaseră miniștrii pe fotolii.

*
In Bayreuth s’a aflată între studenții, ce-au 

trecută bacalaureatulă la sfirșitulă anului acestuia sco
lastică, și ună omă de 38 de ani.

*
«Reforma* raportăză din Varșovia, că la judecăto- 

rulă de pace Bardovschi, despre a cărui arestare am 
vorbită altă dată, s’a găsită ună plană, după care pa
latulă imperială Belvedere, avea să fie aruncată în aeră 
prin subminare. Esecutarea erâ încredințată servitorului 
grădinii castelului, Lazunov, ună Rusă, la care s’au și 
găsită vr’o sută de ruble, ce le primise pentru acestă 
scopă. Gendarmeria a cercetată cu deamăruntulă caste- 
lulă, dar n’a descoperită nimică. Dama, care a fostă 
arestată cu Bardovschi, a mărturisită, că o parte din 
obiectele de tipărită a aruncat’o în fântâna delângă 
casarma gendarmeriei. S’a mai dovedită, că doi oficerl 
cari s’au sinucisă de curăndă, erau încurcați în acăsta 
afacere.

ÎNTREVEDEREA monarchiiloru.
■ Câteva Ziare germane, ocupându-se de între

vederea de la Ișl, scriu despre atitudinea națio- 
nalitățiloru, ce dominăză adl în Austria, fată cu 
alianța austro-germană. „Hamb. Corr,“ scrie în 
privința acăsta următdrele:

Slavii, păzitori și cultivătorl ai alianței cu Germa
nia! Ei, pe cari.... îi apucă colica, când audă câte ună 
cuvântă germână, ei se aibă în peptulă loră o adevărată 
și ferbinte simpatiă pentru alianța cu Germania? Crâdă 
acăsta acela^căruia îi place să se amăgescă pe sine în
suși. Ce e dreptă, asigură și Cehii și Polonii, că respectă 
alianța cu imperiulă germană, că nu o voră sdruncinâ, 
și acesta p6te fi adevărată, câtă timpă ei.... se temă 
de Germania. Credemă bucurosă, că ei nu voiescă să-și 
reamintescă sgomolosulă memorandă ală conducătorului 
loră politică cătră Napoleon III, și nici nu ne îndoimă. 
că ei în împrejurările de aiji, nu voru întreprinde nimică 
seriosă în contra alianței, fiind-că prin acăsta-șl slăbeseă 
puterile și urmarea oslcneleloră loră ar fi, aducerea urgisi
tului Germană iarăși la putere înăuntru. Dar că Slavii 
nu dorescă nimică mai ferbinte decâtă ca, decă ară is- 
bucni ună nou răsboiu franco-germană, să fie înfrânte 
armele germane, acesta o păte combate numai acela, 
care nici odată nu se învârtesce în cercurile slave, care 
nu spioneză nici odată convorbirile loră. care n’a studiată 
nici odată fiarele și esundările iisn lirice.

ANGLIA SI GERMANIA.J
piarulu „Standard? din Londra, care până 

acurnu s’arătâ ainicabilu față cu Germania, Z'ce 
într’ună. articulti, în care vorbesce asupra între
vedem dela Ișl, între altele:

«Ori și cine vede clară și limpede, că Anglia r.u i 
mai posede amiciția Germaniei. Tote încercările de a ț 
dovedi, că cornițele Munster n’a susținută la conferință 
contrapropunerile francese, suntă o nebuniă. Atitudinea 
neamicală și neplăcută a lui J inster în timpulă înlregei 
conferințe, atitudine pe care Austro-Ungaria și Rusia au 
aprobat’o, trebue să se ascrie esclusivă unoră motive po
litice. Dar facă Bismark cum îi place, noi nu ne vomă 
turbură. Noi încă nu vomă uită, să amintimu, în casă 
de trebuință, lui Munster, că Germania nu e Europa 
întregă. Amiciția Germaniei nu ne este absolută 
necesară, deși nu e multă timpă, de cândă amiciția 
Angliei a fostă neapărată trebuincidsă Germaniei, așa că 
fără de ea Alsația-Lotaringea ar fi și a^l pro
vincii francese. Da, fără amiciția Angliei, 
Alsația și Lotaringea potă deveni erășl pro
vincii francese. In unele lucruri suntemă toți mai 
ânlâiu Englesi și apoi politici de partide. Noi nu înlin- 
demă celui ce ne ofenseză obrazulă; putemă resplăli ini
miciția cu inimiciță, loviturile cu lovituri, vină ele ori 
din ce parte.

TURCIA Și MUNTENEGRULU.
Cu privire la relațiunile dintre Muntenegru și Turcia 

ună corespondentă alu ti «Corespondența politică*
scrie următorele cu data de 2 Augustă st. n. din Con- 
slanlinopolă:

«Primirea, ce i să făcu președintelui muntenegrenă, 
lui Boz o Petrovici aicea, este e nouă dovadă, că 
sultanulă doresce să aibă rel ițiunl câtă mai prietinesci 
cu Iote statele învecinate. După ce Petrovici a trecută 
carantina de 5 (dile, fii adusă în 29 Iulie st. n. de 
o barcă împăiătescă de pe corabia societății Loyd, de- 
barcândă înaintea palatului Doima-Bakce. Acolo îlă aș
tepta o trăsură de gală dela curte, care îlă duse la 
chiosculă Flamur, aprope de chiosculă Yildiz, unde se 
pregătise o locuință pe săma lui. Osman Bey, celă 
dintâiu șambelană ală sultanului, i-aduse, îndată după 
sosire, dspelui vestea dela domnulă său, că Maies
tatea Sa, 
Mercur!,

dspelui vestea dela domnulă său, 
nu-lu pole primi decâtă numai a doua di, 

de vreme ce în cjiua trecută se îngropase o 
soră a sultanului și din causa doliului trebuia să evite 
ori-ce primire. In dina următâre d. Petrovici împre
ună cu Bucovici, însărcinalulă de afaceri ală Munte- 
negrului, fură aduși în Yildiz unde sultanulă îi primi în 
sala cea mare liindă de față Assim pașa, Osman beiu 
Aii Riza beiu, Mavrogeni pașa și alțl însemnați demnitari 
dela curte. Petrovici dădu sultanului două pistăle fru- 
înăse și urjă iatagană dreptă dară din partea principe
lui Muntenegrului. In vorbirea sa esprimă elă preti- 
nescile gândiri ale principelui său pentru Sultană și băgă 
de sămă, că elă este trimisă să închege câtă ii va fi cu 
putință relațiunile loră, să-i esprime cea mai adâncă 
multămire a principelui pentru darurile primite dela 
Maiestatea Sa și să-lă roge, să primescă acele 
eăroră singură valore cjace in împrejurarea, 
moștenite dela strămoșii principelui. Sultanulă 
mulțămire darurile și observă, că asigurarea 
principelui îi face mare bucuriă, că împărtășesce prietineș- 
tile lui gândiri și că va păstra darurile ca ună suveniră 
plăcută. Sultanulă a primită apoi pe Petrovici în audi

arme, a 
că sunt 
primi cu 
prietiniei

ență privată, dându-i cumânilesale marele cordonă ală «Or
dinului Osmaniie* Bucovici, care are mai de multă a treia 
clasă a acestui ordină, primi clasa a doua a ordinului 
Medjidie. Se înțelege, că nu lipsesce acum nici acelă soiu de 
proroci politici, cari atribuescă acestora întămplări o mai 
mare însemnătate de câtă trebue și întemeându-se pe acăsta, 
făcu câte și mai câte comice combinațiuni. In cercurile 
mai apropiate, de P6rtă se pronunță asigurarea, că e 
nedreptă, să caute cineva gândiri și tendințe ascunse 
sub acâstă schimbare de prietinesci sentimente — gân
diri și tendințe, cari ar stă în contrazicere cu politica 
leală a Sultanului, ală cărei scopă este statorirea unoră 
bune relațiuni în totă loculă, așa cum s’a și dovedită 
de-atâtea ori față de marile puteri și mai alesă față de 
Austro-Ungaria.«

COMERCIULU ROMÂNIEI CU TARILE STREINE IN 1883.
Avemu în fine sub ochi date positive asupra eo- 

mereiului nostru cu țările străine. Minislerulă de finan- 
ce, înspăimântată singură de grâsniculă deficită cu care 
se incheiă în defavârea țării balanța de comereiu din 
annlu trecută, s’a grăbită a publică prin «Monitorulă 
Oficială,* mai nainte de termină chiar, ună tablou a in
dică mișcarea comercială a Homâniei în anulă 1883 
comparată cu anulă 1882

Publicațiunea ministerului are fără îndoială valbrea 
sa, și acâstă valore e cu atâtă mai mare, cu tată ea 
vine la timpă să ne deschidă ochii oficială, franca și le
ală, asupra unei stări de lucruri, care ne sărăcesce pe 
nesimțite, și care continuă cu pristosu i; grijirile de mulțl 
ani ale poporului română ș< ale .sima..iLră săi apărători.

Acestă lucrare mai are imit ună merită: acela d’a 
ne cere, fără se o spuie, să avisămă la mi(ji6cele de în
trebuințată pentru a combate ună rău, care, mai curândă 

• seu mai târdiu, va provocă indubitabilă o mare catastrofă 
economică. Deficitele pcrmauct-te cu cari se soideză în 
defavorea țârei, de vr’o căți-va ani neintrerupțl, balanța 
de comereiu, și agiulă celă mare ce a atinsă Biletulă 
de bancă în raportă cu arulă, trebue să deștepte astăzi 
mai multă de câtă orî-cându și pe cei mai apatici. 
Fără a recurge la date depărtate, ne vomă servi aci de 
resultatele aniloru 1880, 1881, 1882 și 1883 pentru a 
demonstra și mai bine prăpastia cătră care mergemă.
In 1880 importulă a fostă de 255,336,415 

iar exportulă de 218,918,878 fr. de 
unde a resultată ună deficită în 
defavorea nbstră de.....................

1881 importulă a atinsă 274,757,458 
iar exportulă de 206,518,317, lă- 
sândă astfelă ună deficită în 
defavorea noslră de

1882 importulă a fostă de 268,852,921
er exportulă de 244,730,199, ună 
altă deficită deci de.....................

1883 în fine importulă inregislr.
359,907178, er esportul 220,650279; 
se încheia deci c’ună deficită și mai 
înspăimântătorii în defavârea n6s- 
tră de .........................................
Aceste deficite, plătindu-se străinătății în aură, bi-

aură, -a ajunsă din depreciare în depreciare 
măsură cu căutarea aurului, a fi astăZI 

De nu se voră lua deci măsuri repeZl pen-

In

In

fr.

fr.

fr.

36,417,537

68,239.141

24,121,722.

fr. 139,256,899.

In

letulă de bancă, care la 1880 cotâ ună agio de l’/2 1’/, 
contra 
și în 
5.50.
tru a pune în mișcare industriile cele mai apropiate de 
agricultură, singurele in posițiune d’a mai împedicâ expor- 
tațiunea de aură, biletulă de bancă, cu totă garanția ce-lă 
încungiură și cu tbtă înțelepciunea administratorilor^ ce-lă 
emită, va căde în o și mai mare depreciare, astfelă că co
merciantele, ve<|end în cele din urmă, că își absorbe benefi
ciile muncii sale numai în agio, va sfârși prin a câdă într’o 
desăvârșită turburare.

Să nu ne facemă ilusiunl. Convențiunea de co- 
merciu cu Austro-Ungaria ne-a paralisată Iote elementele 
de producțiune și ne-a demoralisată pănă într’atâta po1- 
porulu cu obiectele falșe ce ne trimite, în câtă tdte in
dustriile, de care nu ne bucurămă altă dată, au trebuită 
să dispară. Ea nu ne-a lăsată decâtă cultura cerealeloră 
care, și acesta, se vede amenințată de concurența ce-i 
facă în piețele consumălore, America, Egiptulă și Indiile. 
Acesta este purulă adevără.

Elă acum după datele oficiale care e situațiunea 
exportului nostru de cereale, singură cale prin care intră 
aurulă în țeră:

In 1880 s’a exportată pentru suma de fr. 167,779.823.
In*1881 , 
In 1882 » 
In 1883 în fine,,
Prin urmare, pe când importațiunea sporesce cu 

pași gigantici din ană în ană, exportațiunea de cereale 
rămâne staționară, și odată cu ea și importațiunea aurului.

Gu 172 miliâne aură din cereale, fie chiar cu 197 
milidne cât au atinsă în 1882, se p6te plăti ore impor- 
tațiunl de 259 de milione? Evidentă că nu, și acăsta 
trebue să ne facă, să ne gândimă mai seriosă la aceea

» 157,255,757.
> 197,920,416. 

172,557,012.

>
>>
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ce avemă de făcută, decă voimă să salvăraă Biletulă de 
bancă și propria nostră existență economică.

Tăbăcăriile și curerăriile au dispărută. Căvăfiile 
au dispărută. Abageriile au dispărută.

Sforăriile, frânghiile și țăsăturele năstre produse de 
industria cânepei și a inului au dispărută. Industria 
moriloră, a lemneloră de lucru în fine, a uleiuriloră, a 
cerei cu derivatele loră precum și o mulțime de alte 
industrii, strînsă legate de agricultura ndstră, au dispă
rută și ele, una câte una, sub lovitura de grațiă a pro- 
duseloră austro-ungare. Ce e de făcută?

Să punemă în mișcare tote aceste industrii, să 
acordămă celoră ce merită prime de încuragiare și pro- 
tegându-le cu taxe de intrare în contra concurenței fal- 
seloră obiecte austro-ungare, amu avă de resultată peste 
90 miliăne franci, care ar rămânea anuală în țără, care 
nu ne-ar mai cere a trece frontiera, și care ne-ar per
mite a restabili echilibrulă sdruncinată de care ne plân- 
gemă astăzi. Fără aceste măsuri, noi nu vedemă pu
tința, nici d’a diminuâ trebuințele, nici d’a speră ca es- 
portațiunea năstră de cereale să ajungă vre-o dată a 
acoperi singură aceste trebuințe. Producțiunea nostră a 
rămasă în descrescere față cu trebuințele. Să dămă deci 
acestei producțiunl desvoltarea cea mai întinsă posibilă, 
și pericolulă va fi înlăturată. Să începemă cu alte cu
vinte a aplica programa economică a congresului 
dela lași, și răulă de care ne plângeină nu va mai există 1 

Curierulu Financiară.

BINDER PRINS DE BRIGAND!.
Din Belova, în Rumelia oatică, se scrie ur- 

mătdrele despre prinderea domnului Binder de 
brigand!, despre care am amintită într’ună nu
mără trecută.

Binder, care ca funcționară ală societății căiloră fe
rate orientale ocupă postulă de interpretă ală direcțiunii 
forestiere din Belova, plecă în săra de 21 Iulie, însoțită 
de soția și copilulă său, cu carulă din stațiunea Belova 
spre sătulă cu același nume, ce se află la 6 chilometre 
de stațiune. Abia se depărtase vr’o 600 de metri de 
acăsta, cândă 6 briganzi, cari purtau costume albanese 
și vorbeu grecesce, opriră carulă. D-na Binder strigă 
după ajutoră și îmbrățișă strînsă pe bărbatulă său, Bri
ganzi însă smuciră pe mama și pe copilă, împingându-i 
îndărătă în cară și porunciră căruțarului să-i întărcă la 
stațiune, er pe Binder îlă tercră în munți. Directorulă 
forestieră din Belova, Berngess, care mai acum doi ani 
încă avusese nenorocirea să fie prinsă de briganzi și încă 
împreună cu Binder, comunică casulă încă în sera aceea 
guvernului rumeliotă. Guvernatorulă generală Gavrilă 
Pașa dete imediată ordină să se urmărescă repede și cu 
energiă briganZi, fără însă să se pericliteze viața prizo
nierului Binder. Totdeodată încunosciințâ telegrafice au
toritățile din Nevrocop, în Macedonia, și Samocon, în Bul
garia, despre întâmplare, provocându-lă să ia măsuri, ca 
briganzii să nu trâcă granițele.

Trecuseră șâse Zle , fâră să se scie ceva despre 
sărtea lui Binder. Soția sa se afla intr’o stare desperată. 
Se credea, că e în jocă vr’o resbunare personală. Ceea 
ce făcea să se crâdă acesta, era sgomotulă răspândită, 
că ună Muntenegrănă, anume Dimitri, care de curendă 
scăpase din inchisore dela Tatar-Bazargic, unde fusese 
condamnată pentru omoră, și care amenințase acum câți
va ani pe Binder cu mortea, acum de curendă fusese 
văzută prin împrejurimile Sofiei. Se mai istorisia, că elă 
e capulă bandei, care a prinsă pe Binder. In săra de 
26 Iulie sosi scirea, că Binder trăesce. Directorulă fo
restier Berngess primi o scrisăre grecâscă subscrisă de 
Binder și de capulă briganZloră, în care i se cere 4000 
de punți turcescl ca preță de rescumpărare. îndată se 
trimise ună solă, ca să trateze cu briganZi și să le dea 
ună preță de 2000 de punți turcesc!. BriganZi însă stă- 
ruiră pe lângă suma dintâiă și declarară că, decă in 
timpă de optă Z'e după sosirea solului în Belova, nu li 
să voră da banii ceruțl, voră trimise soției lui Binder 
mai înâiă urechile, apoi nasulă și în urmă capulă băr
batului său. Se Zce> Binder, de spaimă și de gre
lele călătorii s’a bolnăvită și e purtată de doi briganzi 
pe o barcă. Se mai spune, că gendarmii au isbutită să 
strîmtoreze pe briganzi, punându-i între două focuri, așa 
că acum Binder e în pericolă de a fi omorîtă de ei, decă 
gendarmii îi voră atacă pe față.

PROGRAM U.
pentru adunarea generală XXIII ,Asociațiunei transilvane 
pentru literatura română și cultura poporului română,» 
care se va ține în 17/5 și 18/6 Augustă și Z'eie urmă- 
t6re a. c. în Orăștiă.

Ședința 1. în Augusta. 1. Ședința se deschide 
la 10 6re prin presidiulă ordinară. 2. Apelă nominală 
ală membriloră Asociațiunei, cari au dreptă a participa 
cu votă decisivă. 3. Exmiterea unei comisiunl de 3 mem
bri pentru încassarea de taxe de la membrii vechi și 
de la cei, cari voră voi a se înscrie de nou. 4. Ra- 
portulă comisiunei de înscriere amintite în timpulă prece
dentă. 5, Raportulă generală ală comitetului despre ac

tivitatea sa în decursulă anului trecută. 6. Presentarea 
proiectului de bugetă pentru anulă 1885. 7. Insinuarea
propuneriloră și a eventualeloră interpelări. 8. Alegerea 
unei comisiunl de 5, pentru examinarea proiectului de 
bugetă, și a unei comisiuni de 5, pentru studiarea pro
puneriloră. 9. Cetirea disertațiuniloră insinuate.

Ședința 11. în id/6 Augusta. 1. Autenticarea pro
cesului verbală ală ședinței precedente. 2. Raportulă 
comisiunei pentru înscrieri și încassârl. 3. Raportulă ce- 
lorălalte comisiunl, exmise în ședința I-ă. 4. Alegerea 
controlorului. 5. DisposițiunI pentru autenticarea proce
sului verbală ală ședinței a Il-a. 6. Continuare cu ce
tirea disertațiuniloră. 7. Defigerea locului și țimpului pen
tru viitorea adunare generală. 8. încheerea ședințeloră 
adunării generale.

Din ședința comitetului Asocciunei transilvane, ți
nută în Sibiiu la 8 Augustă n. 1884,

Iaeobu Bologa, m. p. Dr. D. P. Barcianu, m. p.
vice-presidentti. secretariu.

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

DIVERSE.
Despre tenărulă conte Paar, care în dilele trecute 

s’a declarată în foia oficiâsă din Austria de pusă sub 
tutelă, i se scrie din Viena Zarului Pest Journal* 
ce apare în Budapesta urmăforele; »Liniștea, ce domnia 
în viața socială din capitala Austriei, s’a turburată prin- 
tr’o „afacere interesantă*. Eroii acestei afaceri suntă 
ună tânără aristocrată și o ste de ală treilea rangă a 
unui teatru dintr’o suburbiă a Vienei. Se scie, că foia 
oficiOsă a publicată unu actă, prin care declară, că tri- 
bunalulă a pusă sub tutelă pentru risipă pe studentulă 
în dreptă din Viena, pe contele Ludovică Paar. Antece
dențele intervenirei tribunalului sunt următdrele: Tână- 
rulă conte de 25 de ani, declarată de risipitoră, este fi- 
iulă consulului austro-maghiară din Vaticană, era în- 
șcrîsă la drepturi la universitatea din Viena; dar în locă 
de »corpus juris» studia cu mare predilecțiune secretele 
de după culisse. Acestea tote le putea face. Dar când 
din timpă în timpă ajungea în perplexitate de bani, se 
aflau omeni buni, cari au considerațiune cu cătră tatălă seu 
erau gata a-i veni tânărului conte în ajutoră cu punga.

’Nainte de acesta cu unu ană, contele Ludovică 
făcu cunoscință cu o actriță forte frumosă, cu ochi negri, 
cu domnișora B., care mergea pe calea străbătută și de 
alte două surori ale sale, cunoscute în cronica scanda- 
losă din Viena și Budapesta. Domnișora B., l’a costată 
pe tenărulă conte sume enorme. Tatălă său, care locu- 
esce în Roma a auZtă despre cele ce făcea fiulă său, și 
îndată plecă la Viena, ca să-și scape pe fiulă seu din 
ghiarăle cămătariloră. A plătită datoriile de 80,000 fl., 
făcute de fiulă său. Treba s’a neteZtă și tenărulă conte 
a promisă, că se va îndreptă. Dar d’abia sosise tatălă 
său la Roma, și fiulă subscrise erășl o poliță de 15,000 
fl.. pentru ună împrumută de 12,000; se duse la dom
nișora B., și o invită să-lă însoțescă la o escursiune în 
— America. Ușuratica actriță se învoi numai decâtă, și 
plecară cătră Hamburg. Tenărulă conte lăsase îndărătă 
la locuința sa o scrisore, în care spunea ținta escursi- 
unei sale. Bătrenulă conte Paar prinde de veste și te- 
legrafâză consulului austriacă din Hamburg, cerându-i să 
dețină pe părechia amoresată. Consululă din Hamburg 
răspunde, că nu-i pote deține, de-orece amoresații n’au 
comisă nici ună faptă nelegală. Tânăra păreche a tre
cută deci în America și tenărulă conte, pusă sub tutelă, 
păte că se preumblă în aceste momente pe Broadway din 
New-York cu domnișâra B., la brață.»

Luptă eu ună ursă. — In apropierea comunei 
lâszd-Mindszent din comit. Torna-abany ună pădurariu a 
dată în 3 1. c. peste trei urși. Curagiosnlă pădurară 
țintesce iute și nimeresce pe unulă dintre ei. Ursulă 
cade la pământă, er ceialalțl doi au dispărută prin tu- 
fișă. Pădurarulă, spre mai mare siguranță, mai trage 
odată în ursulă ce zăcea pe pământă și grăbesce să 
aducă nisce cărbunari cari nu departe de loculă inciden
tului făcâu cărbuni, ca cu ajutorulă loră să transporteze 
ursulă împușcată. Peste puțină timpă să reîntdrse 
însoțită de cinci cărbunari la tufișulă unde zăceâ ursulă. 
Ursulă numai decâtă sare în susă. Cărbunarii o iau la 
fugă mâncândă pământulă. Curagiosul pădurară mai 
trage două focuri] în animalulă rănită de morte. Atunci 
ursulă, cu o mâniă turbată se repede asupra pădura
rului. Se începe o luptă crâncenă desperată între pă
durară și între fera sălbatică. Ursulă sfășiă carne de 
pe ambele brațe și de pe piciorulă dreptă ale pădurarului.

In acestă fatală posițiune îi veni cânele în ajutoră. 
Acesta prinse pe ursă de gâtă, și ursulă fu silită pentru 
momentă să lase jertfa din ghiare. Pădurarulă care-șl 
păstrase presența, l’a străpunsă de câte-ve ori cu cuți- 
tulă, și ursulă s’a întinsă, fără răsuflare, pe pământă. 
Pădurarulă se află acum sub îngrijire medicală, și-i pare 
rău, că deocamdată nu pote să stingă viâța și celoră 
lalțl doi urși.

Unii duelă curîosu. — Caseneuve, ună advocată diD 
Toulouse, s’a certată cu ună proprietară, și ună duelă 
era inevitabilă. Advocatulă, care nu luase în viața lui 

sabiă în mână, s’a spăriată multă de provocare, .și s’a 
dusă la măestrulă de scrimă din orașă, ca să-i cără sfată. 
Maestrulă i-a dată sfatulu următoră: „D-ta domnule, ai 
brațe tari, și n’ai să faci altă, decâtă să ții liniștită și 
țepănă sabia țintită dreptă spre ochii adversarului, și să 
aștepți pănă ce te va atacă și se va sfășiâ pe sine în
suși/1 Advocatulă i-a mulțămită maestrului pentru sfa- 
tulă ce i l’a dată, și s’a dusă acasă de și-a scrisă testamentulă. 
O oră mai târZu veni la maestrulă de scrimă și propri- 
etarulă, care încă eră absolută neespertă în a mânui 
sabia. Măestrulă i-a dată si proprietarului acelașă sfată. 
In Zua următore stau cei doi adversari față în față. 
Amândoi steteau neclintiți în locă două, trei, cinci, șepte 
minute, până ce în urmă s’ău ostenită. »Onorea e sa
tisfăcută. Sunteți îndestuliți domniloră?» — Zse «nulă 
dintre adiutanți, cu față serfosă. Adversarii au făcută 
semnă că »da«, și au plecată dimpreună cu medicii. 
»Nici n'aș fi crezută, că duelulă este ună lucru așa de 
greu» — Zse advocatulă ștergendu-și sudorile de pe frun
te. «Mai bucurosă așă pledâ dece ore neîntreruptă, de 
câtă șă mai dueleză odată — dece minute.

—x—

Necredința unei femei de 80 ani. — In Via Gra- 
ciosa trăiau doi omeni, cununați de celu puțină 60 de 
ani. Elă, Domnulă Checco, erâ de 25 ani cândă duse 
la altară pe Signora Tutta, care întrâ chiar în ală 20-lea 
ană. Ei trăiră șesedecl de ani în pace și în dragoste, 
fără să se năcăjască vre odată unulă pe altulă. Și 
acuma, cândă Checco erâ de 85 ani și Signora Tutta 
de 80 ani, șerpele gloriei se vîrî între dânșii, luândă chi- 
pulă și făptura lui Signor Gigi, ce stă într’o casă de lângă 
ei și care le turbură idila vie.ței loră. Signor Gigi, care 
— spună gurile rele — a fostă și în institute de nebuni, 
începuse a aruncă dela o vreme ochiri mai dulci bă
trânei Tutte și apoi sciută este, că bătrânii ajungă de 
multe ori în mintea copiiloră. Tutta se amoreză până 
după urechi de galantnlă seu vecină. Totă gurile rele 
mai spună, că ea îlă primi de mai multe ori în casa sa, 
cândă lipsiâ bărbatu-său. Ba ună prietenă spuse despre 
ăste întâmplări și lui Checco, care se măhni tare și se 
hotărî să pună capătă necinstei, ce-i făcea femeea sa. 
Elă se întorse odată pe la amâdl acasă și găsi pe Signor 
Gigi la picioreleSignorei Tutta. Turbată de mâniă, amă- 
gitulă Checco se aruncă asupra nemerniciloră amanțl, 
dar Tutta, în locă să se roge de ertare, puse mâna pe 
o botină și — ajutându-o și Gigi — se puse a învăță 
pe bătrânulă, cum trebue să respecte gingășia sentimen- 
teloră, cărându-i lovituri peste lovituri în capă. Checco 
fu dusă la snitală aprope mortă. Amanții, așa de gin
gași, au fostă arestați și acum se țină pertractări jude- 
cătoresci. Mai Zc& acum cineva, că inimile bătrâniloră 
se vestejescă!

—x—

Regele croitoriloră. — In Londra a murită în 5 
Augustă st. n. celă dintâiu croitoră din lume, Moise Isaak. 
Repausatulă ave ună »poetă“ anume, cu ună salariu 
anuală de 6000 fl., poetulă n’avea altă chemare, decâtă 
a potrivi în versuri anunțurile ce erau a se publică prin 
Zare. D. Moise, îmbrăcată în vestmintele cele mai alese, 
îșl primiâ mușterii, îi tractâ cu șampaniă, cu sherry și 
cu stridii. In șalele de așteptare se află la disposițiunea 
mușteriiloră o bibliotecă, seu decă nu aveu poftă să ci- 
tâscă, se puteu desfăta în pomposa colecțiune de tablouri 
și de animale umplute. Prinții regali au trimisă cununi 
de flori să se depună pe sicriulă iubitului loră croitoră. 
Moise a lăsată în urma sa mai multe milfone de florini.

—x—

Anecdotă. — Charivari publică o anecdotă in
teresantă despre Liszt. Liszt a făcută în 1835 o escursi
une artistică în Franța. Artistulu a anunțată unu Con
certă într’ună orașă din provință, ai cărui locuitori însă 
se pricepeu mai bine la ferberea de rachiu decâtă la 
musică. Astfelă s’a întâmplată lucru de necredută, că 
în sala de concertă a apărută ună publică numai de 7 
persone. Cu ună surîsă durerosă să sui Liszt pe scenă, 
și închinându-se înaintea publicului, dise: >Domniloră și 
Dbmneloră! Presența D-vostră este forte măgulifore 
pentru mine. Dar sala acăsta e nepotrivită și-ț.I vine să te 
îneci în ea. Deci decă poftiți, voiu să lasă să ’mi-ducă 
clavirulă la mine acasă, unde fundă numai noi voiu pute 
esecutâ programa statorită, în cea mai mare comoditate.» 
Propunerea acesta s’a primită, și Liszt nu numai că a 
desfătată pe cei 7 ascultători ai săi cu esecutarea sa 
artistică, ci după sfîrșitulă concertului ’i-a invitată și la 
cină, de la care n’a lipsită nici șampania. In Z°a ur
mătore sala concertului erâ plină de nu încăpea lumea.

Editoră: Iacobă Mureșianu.

Redactorii responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Rentă de aură ungară,6°/0 122.10
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.40
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89— 
Imprumutulă căiloră ferate 

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

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.20

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. - 
Bonuri rurale transilvane 101 52

dursulu la barBa de Viena 
din 9 Augustă st. n. 1884.

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

vină ung.........................99.
Imprumutulă cu premiu

ung.................................. 117
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115 60 
Renta de hărtiă austriacă 81.10 
Renta de arg. austr. . . 81.75
Renta de aură austr. . . 103.90 
Losurile din 1860 . . . 135 20
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 861.—
Act. băncel de credită ung. 316.25 
Act. băncel de credită austr. 313. - 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.74
Napoleon-d’orI.................. 9.65‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.55

Sursa de BucurescL
Cota oficială dela 26 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 93l/a vend. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . . > ^3 » —

convert. (6°/0) . . » 9774 » 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 34’/< * —
Credit. fonc. rural (7%) • • » 1027* » 103

> „ „ (5%) • • 907a n 9274
» » urban (7°/0) . . 10P/4 » 102

» (6°/0) • • » 9772 > 98
> ’ (5»/0) • • » 87i/a » 88

Banca națională a României > 1385 1400
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 345J/2 • 3497,

< > » Națională . . » 2377a > —
Aură > 5-35.o/o » .—
Bancnote auslriace contra aură » 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovfi
din 11 Augustă st. p. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.12 Vând. 9.15
Argint românesc .... T , * 9.05 9.10
Napoleon-d’orI................. > 9.62 » 9.1’5
Lire turcesc!..................... > 10.88 10.92
Imperiali......................... t» 9.85 » 9.87
Galbeni............................. 5.64 » 5.67
Scrisurile fonc. »Albina* . 100.50 > 101.50
Discontulă > ... 7—10 °/0 pe anii.

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

rsr- Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulti abonamentului pe una jumătate de anu său 
pe unu anu, înainte de l-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată dela 1 Aprile c., care
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei* "W ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

ABONAMENTE LA „GAZETA TRANSILVANIEI."
se potu face la 1 și 15 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe ană
n

» » » |2 »

li
» » » 14 »

12 fi. v. a

Se acărdă abonamente și lunare cu
Pentru România si străinătate pe anu . 36 franci

ii 18?? i2

J?
ii

>4 . 9 v
Celti. mai ușoru mijlocii de abonare este prin man

dată postalu. Abonamentele se plătescu înainte.
Rugămii pe domnii abonați să binevoiăscă a ne da

lămurită. adresa, ca trimiterea (Jiarului să nu sufere nici
cea mai mică întârdiere. Administrațiunea.

Inlocuesce pe deplinii vimdu finii de Bordeaux.
Acestu vinic negru escelentu și fără îndoielă celu mai bună ală Un

gariei p6te 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 cel oră ce suferă de anemiă, stare fisică slăbită, precum și 
reccmv ales cenților u s. a.

BCT'- Veritabilii e numai atunci ddcă atâtu eticheta câtă 
și capsula și dopulă fie-cărei sticle va are marca de mai susă înregistrată 
la tribunală deodată cu firma. ''SfeG

Se capătă în sticle împlute la noi la domnii Elinii Porr la 
steua roșiă (rotlien Stern) în Brașovă, G. W. Grohmann în Sibiiu, Csiki 
Lukâts, Konya Sândor, BisJcas Bela, Hirschfeld Sândor, Gergely Ferencz și 
Novâk Viktor în Clușiu precum și în cele mai multe orașe și la tdte băile 
(scaldele) Transilvaniei.

Cta pretai» de intrare: jumătate»

In fiecare di numai
9

Munkacsy.

pe scurtu timpii

este expusă în sala redutei din cetate

marea exposiție artistică istorică a lui veitee.
Acesta, unică în felul său și fără concurență, consistă din preste 150 figuri executate cu artă în mărime naturală, îmbrăcate deplinii și în

armate, modelate t6te de cei mai vestiți măiestrii ai Europei.

Cu deosebire e se distinge grupa de sen sațiu ne: 

CIIRISTOSV ÎNAINTEA LVI PILATV DE MUNKACSY, 
representată de 50 figuri în mărime naturală, făcute de d-nii Beno și ISivier profesori ai academiei din Paris, care au fnstă expuse în Paris 
și Londra și de curendă și în sala cea mare a Redutei din Budapesta și a fost recunoscute preste totă de presă și de publică de ună capă de 

operă unică în felulă seu.
De asemenea g'X’CLpă, strălucita:

Maria Stuart și regina BHsabeta cu curtea sa.
După tabloulă premiată a măiestrului italiană E. Eontana.

Afară de aceea aedstă grandidsă exposiție artistică e completată cu ună numără mare de grupe istorice, icone de genii, scene 
familiare, poeți și virtuoși însemnați ai trecutului și preseutului, precum și domnitori și eroi călări și pedestrii. 
Deschisă dhia dela 5 ore după amecli până la IO ore sera, în Dumineci și serbători dela 

3 ore d. a. până la IO ore sera.
Prețulu intrării de personă 20 cr.

Militarii dela sergenți în josu și copii plătescu jumătate.
Cu t6tă stima

Louis Veitee.
Tipografia Alexi Brașovă.


