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Brașovâ în 31 Iulie (12 Augustu).
Cu pericululă de a deveni monotoni, trebue 

3$ ne ocupămu a(|I iarăși cu cestiunea limbei.
La acesta ne înddmnă unii articulă alu 

celui mai răspândită (ȘjarD oposițională unguresc!! 
„Egyetărtăs/ care articulti se ocupă de cursu
rile de limba maghiară, ce le-a întrodusii gu
vernulă pentru învățătorii poporali nemaghiari.

Scimu, că în mai multe orașe din diferite 
ținuturi se ținu aceste cursuri tocmai în timpulîi 
vacanțelor!! școlare de vără și că învățătorii dela 
sate sunt datori să-le cerceteze.

„Egyetărtăs“ este fdrte amărîtii, că nu vede 
nici unu progresii de maghiarisare după urma 
acestor!! cursuri, cari sunt împreunate cu multe 
cheltuell.

Este fbrte caracteristică că, pe cândă foile 
guvernamentale se svercolescă în totă chipulu a 
face să crecfă lumea, că Maghiarii numai la ma
ghiarisare nu se gândescă, pe atunci patrioții din 
oposițiune le facă d-loră Tisza-Trăfort socotăla și 
îi tragă la răspundere, fiindcă nu li se pare de 
ajunsă zelulă de maghiarisare ce-lă desvâltă.

Guvernulă e rău, pentru-că nu scie maghia- 
risa destulă de bine și de iute. Sunt aprdpe 
cinci ani de când a fostă introdusă legea pentru 
maghiarisarea scdleloră poporale, și totuși se mai 
află încă aprope trei mii de învățători sătesc!, 
cari nu sciu unguresce. Cursurile durăză nu
mai șăse săptămâni, ce poți maghiarisa într’un timpă 
atâtă de scurtă? Mai departe, nu este bine că 
învățătorii dintr’ună ținută 6re-care se adună 
mai toți la unu locă, formândă astfelă grupuri, 
unde în convorbirile loră demonstrăză contra 
Unguriloră; cu ună cuventă, guvernulă nu ’șl 
înțelege pe deplină misiunea sa de a maghia- 
risâ scblele. Ceea ce face nu este îndestulitoră.

Acestea suntă pe scurtă punctele de acusa- 
țiune a guvernului din partea fdiei koșutiste.

I suntemă fdrte mulțămitorl, că nu umblă 
cu doi bani în trei pungi ca foile d-lui Tisza, 
ci • spune verde, că scopulă legei dela 1879 
este și rămâne maghiarisarea scdleloră.

Intr’aceea chiar „Egyetărtăs“ trebue să re- 
cundscă imposibilitatea fisică și pedagogică, de a 
se ajunge la scopă cu ajutorulă cursuriloră de 
limba maghiară din timpulă vacanțeloră. F6rte 
bine observă, că partea cea mai mare din învă
țători până în anulă următoră uită ce-au învă
țată în anulă acesta, de6re-ce ei, când se ducă 
la cursuri, nu sciu mai nici o b6bă unguresce.

Dar pătrunși fiindă de chiămarea maghiaris
mului, Ungurii dela „Egyetărtăs“ nu disperă, ci 
pretindă ca cursurile de limba maghiară să du
rele de aci încolo 8 săptămâni, pentru ca patria 
maghiară să fie salvată.

Intr’adevără, dăcă d. Trefort va aduce la 
îndeplinire sfaturile ce i se dau; dăcă mai alesă 
va înființâ încă odată pe atâtea cursuri, ca să 
nu fie pră mulți nemaghiari la unu locă; atunci 
îlă asigurămă, că totă atâtă de multă ca și până 
acum va măcinâ mdra maghiarisării. P6te să fie 
mai mulți său mai puțini învățători la ună locă, 
totdăuna se va găsi unulă între ei, care nici că 
va înjură pe Maghiari — precum insinuă fdia 
pestană, — dar nici că’i va lăudă, căci n’are de 
ce; ci va sci se le vorbăscă colegiloră săi dela 
inimă românesce, ca să’lu înțelăgă.

Este ridiculă că, față cu puterniculă curentă 
ală opiniunei publice maghiare, așa precum îi 
dă direcțiunea presa, se mai găsescă bmenl, cari 
susțină, că scopulă legei școlare dela 1879 nu 
este, decâtă de a ușură administrațiunea statului. 
Așa a (^isă, ce e dreptă, dieta când a votat’o, 
dar prin acele cuvinte a înțelesă de faptă ușu
rarea maghiarisării; căci este clară, că, dăcă 
ună comitată întregă trebue să învețe ungure
sce, pentru ca să se p6tă înțelege cu prefecții 
și cu subprefecții unguri, acăsta nu se p6te face 
decâtă numai pe calea maghiari sar ei. Așa dară 
(j.ică cum îi voră dice, dracu totă negru va 
rămână.

Rămâne acuma, ca nici noi se nu uitămă de 
sfânta ndstră misiune ca Români.

Dăcă „Egyetărtăs“ Zice, că guvernulă nu
mai atunci își va face datoria, cândă va urmă o 
politică energică în contra naționalitățiloră, atunci 
noi Românii avemă datoria de a luptă cu energia 
și hotărîrea unui poporă, ce-și vede amenințată 
esistința pentru apărarea ei.

De aceea amă sfătuită și sfătuimă pe toți 
factorii noștri naționali, se vegheze, ca grăuntele 
Românismului să nu fie atinsă de tăciunele înve
ninată.

picemă deci cătră mică și mare, cătră pre
oți și mireni, cărturari și necărturari, în mijlo- 
culă acestei năpasta' de maghiarisare: Vorbiți, 
scrieți românesce, pentru Dumnedeu!

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

Agram, 12 Augustă. — F6ia oficială pu
blică decretulă regală, prin care se convăcă dieta 
Croației pe (jiua de 23 Augustă.

Constantinopole, 12 Augustă. — Fiulă 
consulului italiană din Rodosto, care a fostă ră
pită de briganzi, a fostă eliberată pentru 4000 
punți turcesc!, preță de rescumperare.

Versailles, 12 Augustă. — Congresulă a 
primită cu 523 contra 139 voturi primulă punctă 
ală proiectului de revisuire, ăr cu 597 contra 
153 voturi a primită articolulă II, privitorii la 
nealegerea prințiloră ca președinți ai republicei.

CRONICA piLEI.
ErI, Luni între Orele 2 și 3, doui muncitori dela 

fabrica de gază a d-lui G. Popă, scotâu dintr’o fântână 
păcură (țițeiu). Din nebăgare de semă Ie scăpă vedra în 
fântână; fabricantulă le porunci să bage o scară și să o 
scOtă afară. Omenii ascultară. După ce scara fu pusă 
în fântână, ună tănără Arseniu Popa, cam de vre-o 
18—19 ani, secoborî în lăuntru; dar abia coborî câte
va cuie dela scară, și căcju amețită în păcură. S’au 
încercată a ’lă scote afară dar nu s’a putută, er’ ca să’și 
pună viăța în pericolă, nici unulă nu s’a încumetată. 
După porunca fabricantului, cadavrulă neînsuflețită fu 
scosă apoi cu nisce cârlige. Cadavrulă a fostă trans
portată la spitalulă civilă.

*
Pirotechniculă Schintzky se va produce de sără 

pentru a dăua 6ră în valea dela pălele Tâmpii.
*

Cele nouă regimente de ulani galițiene se voră 
schimbă în regimente de dragon!, și cele două regimente 
de ulani croate se voră schimbă în regimente de husari. 
Cavaleria de liniă austriacă va constă așa dară din do
uăzeci și trei regimente de dragonl și optsprezece de 
husari. *

Pentru manevrele honvenZiloră se voră concentrâ 
în tabăra de barace de la Târgulă-Mureșului regimentele 
de honveZI de la regimentulă săsescă (28), de la Clușiu 
(30), de la Bistrița (31), Dăeș (32), Târgulă-Mureșului (27), 
Deva (91), Aiudă (29) și Elisabetopole (20) și regi
mentulă de husari din Târgulă-Murureșului. La olaltă voră 
fi 2250 ămenl infanteriă și 600 cavaleriă. Manevrele 
voră țină 18 Z^e> 9 până la 27 Septembre st. n. 
Cavaleria va eși la câmpă numai la 18 Septembre.

*
Ministrulă ung. de agricultură a ordonată, să se facă 

»o conscripțiune a tuturora animaleloră domestice în inte- 
resulă economiei de vite/ Ună altă argumentă, 
afară de acestă interesă, ministrulă n’a adusă său 
nu are.

*
In sesiunea viitore a Reichsrathului austriacă și a 

dietei din Pesta se va presentâ proiectulă de lege privi- 
toră la pensionarea văduveloră oficeriloră, Cu acâstă 
ocasiune se va schimbă și legea pentru căsătoria ofi- 
ceriloră. Garanția nu se va mai socoti după etate, 
ci după gradă. Astfelă cauțiunea unui sublocotenentă său 
a miresei acestuia va fi de 25,000 fl. a unui locotenentă 
de 20,000, fl., a unui căpitană cl. II. de 15,000 fl., a unui 
căpitană ci. I. și a unui maioră de 12,000 fl. De la loc. 
colonelă în susă nu se cere nici o cauțiune.

*
Ministeriulă austriacă a încuviințată construirea unei 

casarme de cavaleriă, pentru trei escadrOne, pe cheltuiala 
fondului religiosă gr. or. din Bucovina. Suma proiectată 
e de 370,000 fl. și se va construi casarma pe domeniulă 
fondului religiosă Zuczka. situată dincolo de Prută aprope 
de Cernăuți.

*
Duminică, partida jună a Cehiloră a ținntă ună 

mare »taboră< pe muntele Lipan lângă Bomisch-Brod. 
Acesta este ună locă tradițională husitică, căci acolo au 
fostă nimiciți taboriții de nobilii cehi și de locuitorii din 
Praga, acolo a căZulă Procopă, conducătorulă^ loră. 
Junii Cehi pregătescă cu plăcere acolo astfelă de adunări 
poporale, pentru a-ș aduce aminte, căi nobilimea cehă^a 
fostă totdâuna anti-națională și dușmană poporului. »Na- 
rodni Listy“ aduce o programă amănunțită a adună- 
rei, numai ceva nu se spune într’ânsa: ce s’a întâm
plată adecă la acestă taboră și care este scopulă lui.

*
»Prima fabrică ardelenă de lumini; de stearină*  din 

Sibiiu și-a ținută Dumineca trecută adunarea sa gene
rală pentru anulă acesta. In anulă acesta lucrările ei 
au fostă mai spornice, decâtă în anulă trecută. Veni- 
tulă curată să urcă la 6479 fl. 91 cr., din cari la fon- 
dulă de reservă se voră adauge 1254 fl. 81 cr.', ridi- 
cându-se astfelă fondulă la suma de 10,088 fl. 23 cr.*

Impăratulă Wilhelmă ală Germaniei a invitată pe 
M. S. principele de corOnă Rudolf la o vânătore în Fri- 
sia ostică. Pe la mijioculă lui Octombre principele va 
merge la Berlină și de-acolo va plecâ împreună cu cur
tea berlinesă la Marea Nordică.

*
Sub președința generalului IovanovicI se va com

pune la Belgradă ună comitetă, care va aranja festivitățile 
pentru primirea regelui României. Regele Carolă va fi 
însoțită de ministrulă de răsboiu, și de o suită strălucită. 
La 9 Augustă voră sosi în Orșova yahtulă regală S t ef a n ă 
celă Mare, canoniera Gri vița și o șalupă de 
răsboiu.

*
Din Cernăuți să scrie, că dela Cacica, dela ocnele 

de sare, s’au furată 6000 fl. ce erau adresați într’ună 
pachetă de postă cătră oficiulă de dare ală țării. De 
magazinele ocneloră s’au găsită apoi, că lipsescă și 1300 
metri de sare în valOre de 11,000 fl. S’au arestatu doi 
oficianțl dela ocne și acum se facă cercetări.

*
Școlarulă lui Willenbacher, călăului din Viena, Ru

dolf de Seyfried, a fostă alesă călău provisoriu pentru 
Bosnia și Herțegovina. Seyfried e cunoscută de 
bună vânătoră și omă veselă. A primită ordină, să mergă 
în grabă, să-și ocupe »onorificulă< postă.

*



,Monitorulă oficială*  de Luni a publicată instruc
țiunile ministerului română pentru ținerea conferințeloră 
didactice ale învățătoriloră. Conferințele se voră țină 
de la 15—26 Augustă la reședința unuia din județele 
circumscripțiunei revisoriale, și de la 1—15 Septemvrie 
Ia reședința celuilaltă județă. Acolo unde situațiunea 
centrală a locului precum și înlesnirea de locuință și de 
traiu pentru învățători va permite, se va pută țină con
ferință cu învățătorii întregei circumscripțiuni. In acestă 
casă durata conferințeloră va fi de 20 (Jile, cu începere 
de la 15 Augustă.

*) Dar scandalulă brutală săvârșită de Evrei în Iași cu oca- 
siunea înmormântării rabinului Șor?

*
Președintele Grăvy a făcută o visită regelui Svediei, 

care se află în Paris. *
Consululă francesă din Salonică a bătută pe ună 

funcționară vamală turcescă și a insultată și pe direc- 
torulă vămii. S’a reclamată Porții și ambasadei francese 
din Constantinopolă. *

Francia a redusă suma cerută ca despăgubire de 
răsboiă din partea Chinei la 80 miliăne franci.

*
Călătoria țarului la Varșovia e lucru hotărîtă. De 

aici se va duce la Moscva și Kostroma, și în urmă în 
țăra Casaciloră dela Don. Călătoria, care va începe la 
24 Augustă, va dură 3 până la 4 săptămâni.

*
Amă amintită, că comandantulă regimentului de 

gardă călărâță din Petersburgă, prințulă Alexandru Ba
riatinschi, a fostă destituită din postulă de ajutantă im
perială și permutată la cavaleriă în armată. Causa este 
că Bariatinschi, care se trage din Ruricî, considerândă 
acăstă dinastiă superioră dinastiei Romanov, este de o 
mândriă deosebită. La diua numelui împerătesii, în 3 
Augustă, a apărută la curte simplu în tunică, âr nu în 
mare ținută; totă astfelă și sera la bală, unde la obser
varea ce i s’a făcută în acăstă privință ar fi răspunsă 
cam bruscă, dicendă că și-a arsă uniforma de mare ținută. 
Impăratulă însuși l’a pedepsită cu arestă de o lună la 
garda pieții, permutându-lă totdeodată. In anulă tre
cută Bariatinschi a mai fostă pedepsită de împăratulă în 
Moscva cu' arestă de trei dile la garda pieții, fiindcă la 
încoronare a apărută în simplă uniformă și cu ună jo
cheu englesă, pe care l’a vârâtă în suita imperială.

*
La congresulă antropologică din Breslau au luată 

parte activă Heinrich Schliemann și a ținută prelegere 
despre săpăturile făcute la Tiryns. Au mai cetită lucrări 
speciale profesorulă din Bonn Schaafhausen, profesorii 
Ranke și Cohn din Breslau, și profesorulă Schadenberg 
din Glogau. Schaafhausen a vorbită despre literatura 
antropologică și despre feluritele măsuri; Ranke despre in
troducerea măsureloră internaționale. Cohn despre plan
tele ante-istorice, âr Schadenberg a disertatu despre stră
vechii locuitori ai insuleloră filipine,

CEHII, MAGHIARII Șl CROAȚII.
>Pozor*  din Agram consideră lupta Cehiloră con

tra Germaniloră de ună evenimentă fdrte importantă pen
tru viitorulă Boemiei; dâr ca să pâtă reeșl învingători, 
Cehii trebue să aibă prieteni de ună sânge cu ei, pe 
cari totdeuna să potă contâ. Acești amici vechi probați 
sunt Croaiții, pe cari ar fi pagubă a-i schimba cu prie
tenii nuoi și a-i dâ la o parte de dragulă acestora. In 
prietenii cei nuoi, în Maghiari, Cehii nu potă avă încre
dere. Despre Maghiari numai atâta putemă scî și dice cu 
tdtă siguranța, că ei n’au fostă, nu sunt și nu voră fi 
nici odată amicii Slaviloră.

Cehii sciu tocmai așa de bine ca și Croații, ce sunt 
Ungurii astăzi în monarchiă, dOr să nu uite Cehii, că Un
gurii mâne voră fi în stare a-i trădâ Nemțiloră, numai 
ca să le potă face acestora câtă de puțină pe voie; dâr 
Cehii numai până atunci se voră bucură de buna voința 
Maghiariloră, până cândă aceștia în delegațiunl și la gu- 
vernulă austriacă voră pute eluptâ concesiuni în favorulă 
propiu. Acestea să și le însemne bine jPolilik,» care mai 
deunăcjl a scrisă simpatică pentru Maghiari într’ună ar- 
ticlu întitulată: Croații și Cehii.»

CURSURILE PENTRU LIMBA MAGHIARĂ.
In vr’o 8 său 10 orașe ale țării s’au adunată în

vățătorii de naționalitate nemaghiară, ca să satisfacă art. 
de lege XVIII din 1879 și să învețe limba ungurăscă. 
Maghiarii în genere și în specială cei dela »Egyetertăs« 
în numărulă dela 10 Augustă nu suntă mulțămiți cu 
sporulă. Raportulă ministrului de instrucțiune despre 
starea iustrucțiunei din 1880—81 însu-și dovedesce, că 
în Ungaria sunt încă mai multă de 2Va mii de învăță
tori, cari parte nu cunoscă de felă limba maghiară, parte 
nu sunt capabili de a o propune în scdlă. Deci cei dela 
„Egyetărtes" ceră măsuri mai grabnice și mai energice 
pentru lățirea limbei maghiare între învățătorii nema- 
ghiarl. Cursurile suplinitore nu-i mulțămescă »căcl, 
(Jică ei, se adună în câte ună orașă câte 100—120 de 
învățători, cari nu sciu unguresce, primescă diurne de- 
câte 70 cr. și instrucțiune de câte 2—3 6re pe (Ji — în 
decursă de 6 săptămâni.11

Dintre aceștia însă cea mai mare parte sunt Omeni, 
cari, cândă au venită să facă cursulă, d’abia cu- 
noscău două trei cuvinte ungurescl, dar conduși 
de ura ce o nutrescă față cu »rassa apăsătore tirană» 
nici de aceste dOue-trei cuvinte nu se folosâu.

»Egyetârtâs» recunosce că este imposibilitate fisică 
și pedagocică procedura cu învățarea limbei maghiare și 
că ce învățătorii au învățată în anulă acesta, până la 
anulă viitoră uită cu totulă și trebue să încăpă din nou.

Ajungerea resultatului dorită se mai jignesce și prin- 
tr’o altă împrejurare: »De comună se adună învăță
torii de aceeași naționalitate în același locă, și aceștia 
apoi se grupâză pe lângă cei mai buni de gură și se 
întrecă în a înjură pe Maghiară în limba română, sâr
bă etc.»

»Astfelă 80—100 de învățători adunați la o laltă 
se semtă o întregă putere, și au fostă cașuri, cândă 
ei publice s’au pusă de au demonstrată con
tra limbei și rassei maghiare. Cere apoi >Egye- 
tertes,*  ca învățătorii nemaghiarî să se adune în câte 
mai multe locuri și câtă mai puțini la ună locă. In locă de 6 
săptămâni, să fie celă puțină două luni pentru du
rata cursuriloră; afară de acestea, orele «Jilnice pentru in
strucțiune să se îmmulțescă, căci așa s’ar puie împedecâ 
între altele și agitațiunile naționale.

In fine încheiă (Jicândă, că Maghiarii, ca o mică na
țiune ce suntă, trebue să facă o politică energică contra 
naționalitățiloră. Invinuindă guvernulă (|ice: »0ri ce 
guvernă,care face o politică energică și hotă
rîtă contra naționalitățiloră, ar trebui să-și 
considere de principala sa chemare — ma- 
ghiarisarea scoleloră.«

»Dar flindă că guvernulă actuală, pe lângă ună bu- 
getă de 300 de miliOne, nu are destulă simță și bani 
pentru maghiarisare, conchidemă că acestă guvernă e 
fdrte rău.»

Sapienti satis! —

REFORMA ADMINISTRATIVĂ.
Dieta viitOre din Pesta ară ave de gândă să se ocupe, se 

<}ice, cu cestiunea reformei administrațiunei. Comitatulă To- 
rontală a hotărîtă mai deunăzi, să adreseze în acăstă 
privință o petițiune cătră dietă, în care se propună ur- 
mătOrele schimbări în organismulă actualei administra- 
țiunl:

In privința administrațiunei comunale, pe viitoră 
să se cără și dela primari orecare califîcațiune, dar să 
li se asigure o dotațiune corespuncjătore; aceste organe 
să fie numite în postă pe viâță. Ocolele notariloră cer- 
cuall să se mărăscă. Primarii și consiliulă comunală să 
fie responsabili personală și materială de hotărîrile loră. 
Administrațiunea comitateloră să aparțină statului, orga
nele esecutdre să fie numite în postă pe viăță. Ca refe-

EVREII DIN ROMÂNIA.
„Kdlnische Zeitung,“ unulu. din cele mai 

principale diare germane, se ocupă într’ună im
portantă articolă de cestiunea Evreiloră din Ro
mânia. Numitulă (Jiară, care se vede că a ur
mărită cu atențiune purtarea Evreiloră din tână- 
rulă regată română, dice că, a urî pe Evrei, 
este totă atâtă de necesară în România, ca și 
rufele curate și hainele nerupte pentru ună omă 
din societate. Cestiunea evreică este în România 
o cestiune politică și economică, care trebue cu 
ori ce preță resolvată. țliarulă germană ^ice, 
că Evreii din România nu trebue să se compare 
cu cei din Germania, și ătă de ce:

Deosebii e este în realitate forte mare. Pentru a dâ 
în Germania o ideiă despre starea de lucruri din România, 
voiu cită câteva cifre privilOre la partea de susă a Ro
mâniei. Negrescii are 853 de locuitori, din care 673 
suntă evrei; Fălticenii 16,000 de locuitori, din care 
10,000 evrei; Târgu-Frumosă 3000, din care 1800 evrei; 
Iașii 66,400, din care 36,000 evrei și așa mai departe. 
Botoșanii ar fi avendă, după cum ni-se spune, 12 bise
rici și 72 de sinagoge 1 Evreii de pe acolo galițieni, bu
covineni, suntă cu totulă habotnici (cu perciuni). Gul- 
tulă religiosă a devenită la dânșii ună fanatismă împinsă 
până la petrificare; superstițiunea maseloră evreesci în

nțl să nu funcționeze notarii comitatensl, ci raportori 
numiți anume. Asupra apelațiuniloră adresate vice-pre- 
fectului, pe viitoră să nu mai decidă numai acesta, ci 
ună senată colegială, căruia să i se încredințeze și lu
crările comitetului administrativă. Congregațiunea ară avă 
să eserciteze numai dreptulă privitoră la statute și să ad
ministreze averea comitatului. Teri tor iele comitatului să 
se hotărască din nou și în proporțiune dreptă. Oficiulă 
orfanală să se eschidă cu totulă din organismulă admi
nistrativă și să se aducă în strînsă legătură cu tribu
nalele.

trece cu multă pe acea a maseloră celoră mai inculte 
ale poporului română de prin părțile cele mai înfundate. 
Pe lângă acâsta, evreulă indigenă este de o murdărie de 
necredută, cu apucături brutale și crude și cu aplecări 
materialiste. Scirile autentice, culese în privința datine- 
loră superstițiose întrebuințate de evrei la căsătorii, naș- 
cerl și la unele cașuri de mOrte, suntă de astfeiă de na
tură, că nu se potă reproduce aci. Intoleranța <5rbă este 
caracterulă fundamentală ală cultului evreiescft. La Sa- 
dagura, aprOpe de Cernăuți, unde evreii suntă în majo
ritate, s’au întâmplată de curândă turburări, în cursulă 
cărora evreii au comisă grozăvii contra micei minorități 
de creștini.*)

In multe locuri din Galiția și Bucovina creștinii 
suntă desperați. Acolo e o nouă Palestină, noi suntemă 
sclavii evreiloră, strigă ei. Dâcă consideră cineva mur
dăria desgustătOre, în care trăiesce într’ună chipă mise- 
rabilă aceea rasă, carea degenerată fdrte multă în pri
vința fisică, din causa imensei sale înmulțiri, dâcă con
sideră că cultulă loră actuală, care nu mai este decâtă 
o caricatură nesuferită a religiunei loră originale, dâcă 
consideră, că evreii n’au învățată după atâta conviețuire 
cu creștinii nici macar să-și cârpâscă hainele, ci se mul
țămescă, dâcă li-s’a ruptă caftanulă, sâ pue d’asupra unu, 
două, trei, până ce o gaură acoperă pe cea-l’altă, că 
acâstă drojdiă a poporului lui Dumnezeu nu se gândesce 
decâtă la câștigă, că nici chiar femeile și fetele celoră 
bogațl nu-șl țină în casă o flore, ast-felă că, în Iași de 
esemplu, ună striănă deosebesce numai decâtă o casă 
evreiască de una de creștină, pentru că cum vede o flore 
scie, că acolo nu locuiesce ună evreu, — atunci va pri
cepe și scusâ cine-va că, nu inofensivulă țigană care îșl 
caută numai de traiu, ci evreulă care nu are altă țintă 
în viâța sa, decâtă sâ devie bogată cu ori ce preță, este 
desprețuită ca ună dobitocă murdară și urîtă ca ună in
amică, care suge sângele și viâța.

Dintre cei cinci sute de mii, cari locuiescă în Ro
mânia, sâu mai bine <|isă în Moldova, de unde se răs- 
pâDdescă câte puțini ca ună roiu de vespl peste totă 
țâra, care monopolisâză industria și comerciulă, care 
spionâză iote slăbiciunile boierului și țăranului, pentru 
ca să se presinte cu punga de cămătară în momentulă 
de nevoiă, din aceștia dică sunt mulțl cu averi colosale 
adunate prin ruina a câte trei, optă, <}ece familii vechi 
boerescl. Pe aceștia îi admiră și ca ei voescă sâ ajungă 
acele sute de mii de evrei, săraci cumplițî, cari vându 
și cerșescă prin locurile publice, pre stradă și prin gări, 
cerșindă ună francă, ună bană, cinci parale o c6jă de 
pâne.

Chiar dâcă din acei o sută de mii, ar muri cinci
mii prin închisori și ar emigrâ trei mii, totă rămâne 
două mii cari s’au îmbogățită în <)ece ani, în dauna 
Româniloră. Poporulă a făcută deja de multă acâstă 
observațiă, elă o face în fie-care de aceea nu pdte 
privi pe sărmanulă copilă evreu, care cerșesce ună ustu- 
roiu, decâtă ca o năpârcă înveninată, care mai curândă 
sâu mai târziu îi va suge sângele. Aci nu este ură din 
instinclă, de rasă sâu religiă, aci este o convingere ba- 
safă pe esperiență.

Pănă acum, afară de câte-va mici escepțiuni, evreii 
nu stăpânescă decâtă banulă. Legea îi opresce de a 
cumpără pământă. Acâstă oprire avâ resultate și bune 
și rele. Evreulă neputândă cumpără pământă, prețurile 
rămâneu mici, din causa numărului restrânsă de cumpă
rători, ast-felă că ună proprietară putea forte lesne, 
pentru o datoriă relativă mică, să fie ruinată în casă de 
recolte rele consecutive.

Când s’a proclamată independența, Românii avâu o 
Constituțiune. prin care evreii erau opriți de a cumpără 
imobile. Acâstă disposițiunâ eră contraria principiului 
organică ală stateloră moderne, că confesiunea, nu pdte 
să fie ună motivă pentru a privă pe cineva de dreptu
rile cetățenescl. In realitate, religiunea nu jucâ acolo 
nici ună rolă. In locă de evreu s’ar fi putută pune 
forte bine cămătară. Insă principele de Bismarck nu 
voi să recundscă independența României, decâtă dâcă se 
va suprimă acelă articolă din Constituțiune. Românii 
fură puși într’o grea posițiune prin acâstă cerință. Dâcă 
ar fi acordată evreiloră dreptulă de a cumpără proprie
tăți, acâsta ar fi produsă o revoluțiune socială. Pentru 
a scăpă din dilemă, se întinse acea interdicțiune asupra 
tuturoră străiniloră. Astfelă principiulă ideală ală egali- 
tăței fu respectată, și necesitatea practică asemenea. Pro- 
gresulă țârei se întârdiă întru câtva, deorece acâsta tre
buia să depărteze capitalurile streine, se speră însă că 
se voră putâ scăpă proprietarii de lațurile cametei prin 
institute de credită agricolă și financiară. Aceste fapte 
voră esplicâ în destulă esistența urei contra evreiloră. 
Am vorbită în țâră cu omeni patrioțl, de o mare cul
tură și am văzută că nimică nu i-ar putâ scote din con
vingerile loră. Ura și persecuțiunea evreiloră, pe care le 
găsimă în totă istoria, sunt manifestațiunl regretabile ale



luptei pentru esistentă, dăr lupta acăsta este cea mai viuă 
și mai grea între tote, ea impune sg nu se ia în consi- 
derațiune pentru alegerea mijlOceloră, decâtă eficacitatea 
lorii.

INSCIINTARE.I
P. T. membri ai asociațiunei transilvane pentru 

literatura română și cultura poporului română, carî vo- 
iescă a călători la adunarea generală din 17 Augustă 
a. c. suntă avisațl, că s’au trimisă sub datulă de atfl la 
t6te direcțiunile despărțăminteloră asociațiunei ună nu
mără corespun(}§toră de blanchete pentru dobândirea de 
bilete de drumă ferată cu preță scădută.

Doritorii de a călători la Orăștia spre scopulă in
dicată, sS se adreseze dar pentru astfelă de blanchete 
la direcțiunea despărțământului în care se află dânșii. 
Se face totodată cunoscută, că conformă resoluțiunei ve
nite dela on. direcțiune a căiloră ferate ale statului, pentru 
acâstă adunare se dau la cerere 3 categorii de bilete, adecă 
cu preță de clasa a IlI-a pentru clasa a Il-a; cu jumă
tate preță de cl. a II-a pentru cl. a IlI-a, 6r la trenuri 
Omnibus cu x/a preță de cl. 1. pentru cl. a Il-a de cu
peuri. La trenuri accelerate nu se dau bilete cu preță 
scăzută.

Biletele sunt valabile pe 4<lele din 13 până în 23 
Augustă st. n. Numele și comunele fie-cărui călăloră 
trebue să fie scrisă în blanchetă, âră acăsla se produce 
la cassa respectivă.

Presidiulă associațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română.

Sibiiu în 9 Augustă 1884. 
Bologa. v.-preș. G. Barițfl, secret.

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

CRONICA ECONOMICA.
Devastarea filoxerei în Ungaria.

D. dr. de Horvath, șefulă stațiunei filoxerice din 
Ungaria, în revista sa *Rovartani  Lapak*  publică ună re- 
sumată despre starea filoxerică în Ungaria. Facemă ună 
estrasă după acea revistă, spre a face cunoscută și ce- 
titoriloră noștri starea invasiunei filoxerei în Ungaria.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

Trebue să recunăscă oricine, că nu esistă între tdte 
insectele vătămătdre nici una, ală cărui nume se fiă atâta 
de răspândită, și cari să fi adusă pagube atâtă de mari, 
ca ală pusliitOrei de vii, filoxera. Natura ne ajută con
tra tuturoră inamiciloră din clasa insecteloră, și mulțu
mită acestui ajutoră, pagubele suferite din partea aceloră 
insecte nu Ie simțimă decâtă din când în când. Câte 
ună ană favorabilă înmulțirii loră ne pună cerealele în 
pericolă, vină apoi ună șiră de ani în care cu bucuriă 
culegemă râdele osteneloră nOstre.

Locustele în drumulă loră pustiescă regiuni întregi, 
molețulă grâneloră și cecidomia nimicescă în unii ani 
cerealele unoră localități din țările agricole; t6te aceste 
pagube împreunate, nu se potă intr’adevgru compară cu 
acele aduse de filoxeră în vii.

Natura nu a opusă pănă acumă nici ună obstacolă 
filoxerei și filoxera apărută în o localitate nu se depăr- 
tăză pănă ce și cea din urmă rădăcină de viță nu e dis
trusă. Acestui devastatoră, nu natura ci omulă caută a 
găsi să-i pună în cale ună stăvilară; mersulă răpede ală 
devastatoriloră, pagubele simțite în țările vecinale au ho- 
tărîtă diferitele state a lucră în comună contra acestui 
flagelă.

In 1877 în Elveția la Lausanne s’a ținută o con
ferință filoxerică internațională, ală cărui resultată a fost: 
>Convențiunea internațională din Berna 
1878.» Semnalămă și noi că acesta e primulă casă, că 
guvernele diferiteloră state s’au decisă pentru a lucra 
contra unei insecte vătămătore.

In Ungaria filoxera probabilă a fostă adusă încă 
din 1860; s’a înmulțită destulă de răpede, fără să fi a- 
trasă atențiunea vieriloră, diferitele stricăciuni obser
vate se atribuiau de multe ori altoră cause, nu însă 
filoxerei. In anulă 1875 s’a descoperită și raportată ofi
cială filoxera la Panciova unde la 40 hectare s’au gă
sită atacate. Răulă s’ară fi adusă cu vița importată din 
Francia.

Guvernulă crecjendă că acâsta e singura localitate 
în care s’a încuibată filoxerea, hotărî a se curăți întrâga 
întindere; în cursulă tratamentului în care s’a servită de 
sulfurulă de carbonă, s’a constatată în 1876, că de și la 
60 Hectare au fostă curățite, nu era speranță ca sg 
oprâscă răulă cu totulă, de aceea se încetă cu cheltue- 
lile de tratamentă și s’a căutată a limita răulă numai în 
hotarele Panciovei. Filoxera însă nu rămase în aceste 
limite cunoscute și vom vedea cum răulă s’a descoperită 
din ce în ce mai multă. In 1878 în vecinătate din Pan
ciova la Franzfeld sg descoperi ună nou focară filoxerică.

De și se credea că afară de aceste 2 localități fi
loxera nu se afla în nici o altă parte a Ungariei, încă 
în 1879 filoxera s’a constatată însă în 5 localități Peer, 
Kassa, Szstmâr-Nemeti, Nagy Karolă și Mezses Gyărok 
In 1880 cândă guvernulă a ordonată esaminarea prin 
esperțl a tuturoră viiloră din țâră s’a găsilă că în locă 
de 7, localitățile atacate sunt 38.

In 1881 și 1882 esaminările au descoperită încă 
44 localități infectate. Adăogândă încă 48 localități în 
care s’a descoperită filoxera în 1883 sg dobândesce cu 
finele anului 1883 suma de 130 localități filoxerate în 
Ungaria. Filoxera a fostă adusă; în Ungaria din Francia, 
din Rlosteaxburg și alte părți.

Din datele statistice se vede, că Ungaria posede în 
totală 325,314 Hectare vii. Din acestă întindere viile 
atacate îe cele 130 localități au întindere de 6,800 Hect. 
(12000 pog. catas:) din cari V*  parte sunt cu totulă dis

truse. Din cele argtate se vede că l6°/0 din viile Unga
riei sunt filoxerate O,6°/o sunt cu totulă distruse.

Localitățile atacate nu sunt cu totulă despărțite 
unele din altele ci în diferite părți ale țgrei găsimu grupe 
de localități filoxerate. Grupa cea mai mare e Tahi-tat- 
falu în apropiere de Budapesta de-o parte și de alta a 
Dunării, ocupândă în 26 comune o întindere de 2,100 
Hect. din cari 660 Hect. sunt cu desăvârșire distruse. Cea 
mai mare localitate pustiită, din acestă grupă, este Tahi- 
tdtfalu în care din 250 Hect. vii au rgmasă numai 37. 
Vecină cu acesta e Leanypfalu unde din 240 Hect. nu
mai 48 sunt capabile a mai produce ceva. Altă focară 
filoxerică constituesce grupulă dela laculă Balaton unde 
la 700 Hect. sunt infectate. Apoi regiunile Panciovei cu 
1,000 Hect. atacate. La Ermellik la 15 localități găsimă 
o mare grupă atacată care dela Szilagy plecând la Peer 
a trecută peste comit. Bihâr și pănă acum peste 500 
Hect. vii sunt atacate.

In Comitatulă Borsod sunt 2 mari grupe de infec- 
țiune la Bodva grupulă Szendro cu 300 Hect. și valea 
SajO grupulă Barcza cu 2000 Hect. Acestea sunt grupe 
periculOse cu privire la viile de pe văile munțiloră Tokay.

Regiunile Panciovei nu sunt de primulă rangă în 
viile ugnare, pământurile se voră pute cu folosă destina 
altoră culturi. Regiunile din comitatulă Temes la Ver- 
setz, Fehertemplom sunt localități cu ună viitoră frumosă 
în cultura viei, însă din nenorocire deja supuse tributu
lui filoxerei.

Cu totă mersulă repede ală destrucțiunei viiloră 
prin filoxeră, care amenința seriosă viiloră cultura în Unga
ria, ca prin minune în viile cele mai vestite ca Tokay, 
Tzegzard, Villâny, văile munțiloră Arad și viile din Ar- 
dglă etc., filoxera nu s’a constatată încă spre nenorocire 
culturei. Guvernulă face tote sacrificiile posibile pentru 
a luptâ contra râului.

Cestiunea filoxerei în România.
Podgorenii noștri sunt forte îngrijațl și cu dreptă 

cuvântă. FrumOsa și bănosa cultură a viiloră este fOrte 
amenințață de filoxeră. Cu câtă se viziteză mai multă 
localitățile vinicole din Prahova cu atâtă se descopere 
că teribila insectă s’a întinsă. Viile care pănă astă-dl 
par a fi neatacate, este forte probabilă că multe au deja 
filocse ă, însă la începută. Aparința de vigOre și rodulă 
multă, ce înfățișeză multe dintre vii, nu trebue să ne a- 
măgescă. In Franța s’a constatată și se constată în 
fiă-care ană că vii care au produsă cu abundență cu 
ună ană înainte, erau deja filoxerate. Pentru aceia este 
de cea mai urgentă necesitate ca agenții trimiși de gu
vernă sg studieze fiecare vie, chiar pe cele ce pară mai 
sănătose. Lucrarea nu este greu de făcută. Edeajuusă 
ca ună vieră chiar sg fi vgijută vița filoxerată pentru ca 
la rigâre să potă cundsce chiar după cercetarea rădăci- 
niloră dacă este atacată. Cu tdte acestea pentru mai 
multă siguranță suntemă de părere ca sâ se ia tineri 
din scOlele de agricultură și veterinărie; sâ li se arâte 
cum sg observe cu lupa vițele bolnave; sâ fie esaminațl 
dacă în adevgră au dobândită deprinderea de a constata 
filoxera și după aceia sâ fie trămișl a cerceta viile. Se 
pot lua și alte persone, căci în tondă ori-ce omă pOte 
dobândi tarte curendă deprinderea de a constata vițele 
filoxerate. Cundscerea viiloră atacate este neapărată 
pentru ca sâ p6tă aplica mijldcele de distrugere fără a- 
mânare preste totă loculă.

De altă parte este de trebuință ca sâ se viziteze 
t6te podgoriile din țeră spre a se constata dacă filoxera 
există și airea afară de Prahova, căci după Ore cari 
informațiunl ce amă primită s’a observată vii care îu- 
fățișâzâ o vegetațiune bolnavă în podgoriile Buzăului și 
ale Odobesciloră. Când din norocire acesta nu s’ară a- 
deverl, atunci trebuescă luate măsuri pentru ca să uu se 
ducă viță din Prahova în nici o parte a țârei, să se ia 
tâte disposițiunile luate în alte țâri pentru a feri județele 
în care viile voră fi sânătOse.

Guvernulă a numită o comisiune în Bucuresci și 
ună comitetă la Ploescl care să se ocupe cu îngrijirea 
viiloră filoxerate. S’a făcută deja deposite la Valea Că- 
lugărâscă, Urlați, Plâșa și BoldescI, de pămentă sulfosă 
dela Câmpina, cenușă, tibiu, vară și alcoolă amilică. 
După indicațiunile D-liii chimistă Bernath sg face o a- 
mestecătură specială cu unele din aceste substanțe și se 
aplică la tratameutulă vițeloră bolnave.

Starea recoltelor?! în România.
Seceratulă orbului și grâului s’a începută in părțile 

mai meridionale ale țgrei încă de pela 20 Iunie; mai 
spre munte cătră sfârșitulă lunei. 0 săptămână mai în- 
trâgă de ploie a împedicată seceratulă în multe locali
tăți, cu t<5te că grâulă era bună de taiată. După ploie 
venindu căldura, unele grâne mai tânjii s’au coptă pre 
în pripă, aceea ce este în tot-deuna rău, altele care erau 
deja cOpte precum este grâulă albă, s’au scuturată. în
târzierea forțată a seceratului a scumpită lucrătorii în 
multe localități, fie-care agricultoră grăbindu-se să ispră- 
vâscă câtă mai fără înțărcare. Lipsa de Omeni și tim- 
pulă a făcută pe agricultori se nu potă termină treera- 
tulă nici pela 15 și 20 de Iuliu, cu tote că grâulă eră 
gata de taiată chiar dela întâiu ale lunei.

Recolta slabă în unele județe, va dă resultate mul- 
țămitore; acolo unde grânele au scăpată de opărelă. Ca
litatea se vede bună, bobulă sănătosă și plină, pe unde 
grâulă nu este pălită. Prețurile însă se arată bune, s’a 
vândută deja grâu de calitate mediocră cu 85 lei chila 
muntenescă, preță mulțămitoră.

Porumburile continuă a vegetâ cu deosebită vigOre; 
cele timpurii erau pela începutulă lui Iulie în unele loca
lități din Prahova și airea, înalte pe doi metri, le dedese 
mătasea și eră aprope de legată. PlOia ce a dată cătră 
Zece ale lunei, a ajutată multă vegetațiunea acestei plânte, 
cu tote că a cam vătămată grâulă. Chiar porumburile 
cele mai lârZii s’au îndreptată și dăcă timpulă le va fi 
priinciosă voră produce câtă va fi de lipsă pentru a 
asigură hrana cultivatorului.

Lipsa de grâu și orZă în unele localități de pe 
marginea Dunărei au făcută pe câltivatorl să pună meiu; 
bine au făcută, căci de și semănătura a putută fi cam 
târdie totuși, cu ploile cele dese este tarte probacilu că 
meiurile voră reuși.

Hrana vițeloră este scăpată; de unde până a nu 
începe ploile în fOrte multe localități nu mai avâu ce 
paște; după plOie și cele mai seracl locuri s’au acoperită 
cu ărbă. Miriștele suntă verZi; chiar fânețele s’au în
dreptată. Bucuria cultivatoriloră este nespusă, și acâsta 
se esplică fOrte ușoră cândă se gândesce cineva că lipsa 
de hrană pentru vite este peirea culturei. („Ecou. Rur.“)

-------- :

DIVERSE.
0 plantă care mănâncă pesoe. — Pănă acum se 

sciâ, că sunt plante cari mănâncă numai insecte, dar 
acum o nouă descoperire a D-rului Simms din Oxford, 
ne asigură, că planta cu bășică, anume: ^Utricularia 
vulgaris» este în stare sg prinZă pescl mici și sg-i 
omOre. Intr’ună borcană cu pescl mici s’au prinsă și 
omorîtă de Utricularia, după o nouă esperiență, mai 
multă de doispreZece pescl în șâse Ore. Cei mai mulți 
au fostă apucați de capă și în acestă casă capulă eră 
așa de adâncă atrasă în bășică, [încâtă botulă ajungea 
pănă la partea posteriOră a bășicei. Ochii pescelui se 
vedâu clară printre păreții bășicei. Rareori se vede 
câte ună pesce apucată de vârfulă botului. Ună numără 
însemnată a fostă apucată de cOdă, trei său patru au 
fostă atrași cu capulă și cu c6da în doug bășici înve
cinate.

—x—
Ună ursă flegmatică. — La începutulă acestei 

luni ună ursă umplu de groză pe locuitorii din Tiflis. 
Foia rusescă »Kaukas« scrie: >Ună episodă tragică-co- 
mică s’a întâmplată aci în noptea de 4 Iulie. Pe la 11 
Ore noptea apăru ună ursă forte mare, In orașă se 
înprăștiâ o mare panică. Agenții polițienescl începură a 
dâ semnale prin fluere. Tote prăvăliele se închiseră. 
Toți fugâu speriați. In acestă timpă mărețulă ursă îșl 
continuă preumblarea sa pe strade murmurândă. Pre
cum se vede, a voită sg facă și o visită la. Peski, dar 
se miră vgZendă starea urită, în care se află aceea parte 
a orașului, și se întOrse nepăsgtoră către aerulă curată 
ală munțiloră patriei sale pe malulă dreptă ală rîului 
Kura și ajunse pe puntea Avlabar. Ursulă răsturnă aci 
vre o câteva șetre d’ale comercianțiloră de fructe și 
mânca din ele o bună cantitate. De aci merse mai 
departe, er trecătorii se ascundeu care unde putea. 
Se Zlce că în Sinjkoja dete unui Dvornică, care dormiâ 
o palmă așa de puternică, în câtă îlă trezi din somnă. 
Pe la Antișațkaja 10 polițai cu săbii îlă atacară. Der 
ursulă să făcu nevâZută. Se începu o gdnă în contra 
ursului; cânii fură lăsați liberi, Or Omenii eșiră cu lan
terne. De o dată strigătulă »aci este*  răsună. Și în- 
tr’adevgră, ursulă stei ea pe o grămadă de gunoiă. Din 
tote părțile se auZiră împușcături, der ursulă nu se tur
bură de locă. Liniștită îșî continuă preumblarea sa. La 
o nouă descărcătură ursulă se întOrse cătră persecutorii 
săi.' Aceștia se retraseră, publiculă fugi unulă după al- 
tulă, și ursulă putu, fără să fie turburată, să-și continue 
calea până la o mOră sub a căreia rOtă se așeZă. Acum 
s’a începută o adevărată înconjurare și bombardamente, 
făcu pe inimică sg caZă, însg nu la piciOrele năvălito- 
riloră ci în apă. Ună omă inimosă scOse animalulă 
afară. Ursulă erâ de susă până josă numai răni. Lun
gimea lui erâ de 21/a archimi. Elă fu transportată la 
Sciastok.

—x—
Celu mai bogată arendașă din lume. — Nicolae 

Auchorena, care a murită nu de multă în Buenos-Ayres, 
a fostă pOte celă mai bogată arendașă de pe fața pă
mântului. După mOrtei s’a constatată, că elă a avută 
1710 mile de pământă de arată, 152,000 de vite cor
nute și 410.000 de oi. Afară de acestea a mai avută în 
Buenos-Ayres mai multe case; întrâga sa avere sa pre
țuită la 40 de milione. De lu tatălă-sâu a moștenită, 
sunt acum 30 de ani, patru milione de florini.

—x—
Recensâmentulă locuitoriloră din Atena. — Resul- 

tatulă recensementului din Aprilă a. c. făcută în capi
tala Greciei este surprinZâtoră. Suntă adecă acum în 
Atena întrâgă, subînț.elegendu-se aici și garnisona de 6137 
indiviZI, 84,903 de suflete, va se Z* că cu 18,069 mai 
mulți de câtă cândă cu recesementulă din urmă, adecă 
din 1879. S’au publicată și datele cele din urmă, cinci 
recensemente, și aceste încă arată crescerea îmbucu- 
rătdre a numărului locuitoriloră din capitala grecgscă. 
Datele oficiose ale statisticei sunt următorele; In 1856 
Alena a avută 30,069 de locuitori, în 1861: 41,298 în 
1870: 44,510, și în 1879: 66,834. Așadară de cândă 
cu primulă recensemântă din Atena dela 1856 încâce, 
numgrulă locuitoriloră s’a îmulțită cu 58,834 adecă cu 
180 de percente. Este interesantă că numgrulă femei- 
loră în capitala grecâscă e surprinZâtoră de mică. După 
recensemântulă din Aprile a. c. sunt în Atena 47,240 de 
bărbați și 37,660 de femei.

Deci Zece mii de bărbați trebue seu sg rămână ne- 
insurați său să-și ia neveste din provinciă.



Rentă de aură ungară6°/0 122.15 
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.45 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.20 
Imprumutulă căiloră ferate

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

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.30 

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 102.20 

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

Oursulu la bursa de Vlena 
din 11 Augustă st. n. 1884.

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

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

ung................................. 117.40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.70 
Renta de hărtiă austriacă 81.10 
Renta de arg. austr. . . 81.75
Renta de aură austr. . . 103.70 
Losurile din 1860 . . . 135 30
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  850.—
Act. băncel de credită ung. 317.50 
Act. băncel de credită austr. 314.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.73
Napoleon-d’orI................. 9.65'/8
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

ISîsrsa de ISucuresci.

Discontulă > ... 7—10 °/0 pe anii.

Cota oficială dela 31 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 93’/a vând. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . . » 953/8 »------

> convert. (6%) ■ • 97 V, » 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 34x/4 > ------
Credit fonc. rural (7%) . . > 1021/. , 103

» „ (5%) • • 901/j „ 92*/ 4
> n urban (7%) . . > 101’/< . 102
» > » (6’/o) • • 97x/a » 98
> i > (5°/0) • • » 87*/» > 88

Banca națională a României > 1385 , 1400
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 345.*/ a » 3491/a

« > » Națională . . » 237*/ a
Aură • > 5'35.°/0
Bancnote austriace contra aură > 2.07. , 2.09

Cursulu pieței Brașovfl
din 12 Augusttt st. p. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.12 Vând. 9.15
Argint românesc .... > 9.05 > 9.10
Napoleon-d’orI................. > 9.62 » 9.65
Lire turcescl..................... 10.88 > 10.92
Imperiali......................... , » 9.85 » 9.87
Galbeni............................. > 5.64 > 5.67
Scrisurile fonc. »Albina» . * * 100.50 » 101.50

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

war*  Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe una jumătate de anu său 
pe unii 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. -iba ADMINISTRAȚIA GAZ TRANS “

ABONAMENTE LA „GAZETA
se potu face la 1 și 15 
Austro-Ungaria pe anii 
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TRANSILVANIEI?'
a fie-cărei luni.
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Deiiositn ic iicslffli’i ic Brașovu.
Subscrișii au onbre a aduce la cunoscința onor, 

publicu, că în piața Brașovului „Târguit! Florilorti“ 326 

și-au stabiliți! unu depositii alii cunoscutelor^ fabricate de

fl.Pentru

Se aedrdă abonamente și lunare 
Pentru România și străinătate pe anii

2

4

ușorii mijlocii de abonare
Abonamentele se plătescii înainte.

• y
• •

• •

cu .

v. a.
»

franci
v
n

2?

W
Celii mai 

datîi postalu.
Rugămu pe domnii abonați se binevoiâscă a ne da 

lămuriți! adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârcjieie. Administrațiunea.

Postauu de lână neamestecatu
si de cuiere veritabilă si mărfuri de modă 

și ne rugămu de binevoitorul!! concurși! alii onor, pu
blici! Hindi! gata a’lU servi câtii mai solidă.

i—i5 Wâlhelm Scherg & Comp.

2 »

4 »

v
i
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invitare de abonamentu la cele mai eftine diare române.
„Amiculii Familiei44 4* ar^ beletristicii și enciclopedicii-literarii — cu ilustrațiunl. Apare regulata în 1/13-a și 15/27-a di a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 cole; — și publică: novele, poesii, romanuri, aventuri picante, impresiunl de căîâtoriă, studii sociali; — articlii scientificl mai alesă din sferâ economiei și a higienei 
de casă. — »Sciri din lumea mare*  cu preferință acelea, cari interesâză mai de aprâpe societatea românescă, — „principiă din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
numără este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre */ 3 afiă 2 fl., pre */ 4 de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulti romanii.44 piară bisericcscă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a §i (c- n-) a fie-cărei lune, în numeri câte de l1/* —2l/a căle 
și publică: .articlii din sfera tuturoru sciințe'oră teologice' — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre dominecl, ser- 
bătorl și diferite ocasiuni, mai alesă pentru ocasiunî funebrall, precum și »schițe de predici,» și ori-ce amenunte aplicabili în predici, »catechese« și alte »învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiuni literare, scirî — din sfera bise.ricâscă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre 1/a 2 fl., pre 1/4 I fl. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Românii.4? Pentru tâte trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—P/s călă — și publică: >no- 
vele poporale, istoriăre, fabule, poesii, anecdote, proverbii' și alte »amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economiă, industriă, higienă ș. a., — >scirl din 
lnmea mare» mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporulă nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibili în timbre poștali.

Tote aceste trei diare deodată abonate costau pre anulă întregă 8 fl. v. a., pentru România 20 franci — Iei.

— ■ ■■ Esemplare complete dela începutulă anului mai sunt câteva. ■—
Aceia, cari voră abonâ t6te trei diarele nostre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fdrte frumose.

ISTumerl de protâ se trimitil gratis ori ©W..
A se adresă la: Cancelaria „ATEGRUȚ'1C44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de vendare următărele opuri’ de minune eftine:

Amoră și dincolo de mormentă. Novelă de Ponson du Terail, trad. de 
N. F. Negruțiu. Prețulă 30 cr. — Biblioteca Săteanului Română. Cartea I., 
II., III., IV., cuprindă materii forte interesante și amusante. Prețulă la tote 
patru 1 fi. — câte una deosebi 30 cr. — Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr. — Colectă de Rc- 
cepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă pentru economi, industriași 
și comercianțl. Prețulu 50 cr. — Apologia- DiscusiunI filologice și istorice 
maghiare privitore la Români, învederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasi. 
— Partea I. Paulă Hunfalvy despre Cronica lui Georg Gabr. Șincai. Prețulă 
30 cr. — Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere învederită și apre- 
țiată de Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. și II. Prețulă fie-căreia e 40 cr. — 
Ambele împreună 70 cr. — Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine cuprinde 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă redusă (dela

—------- T6te acestea 20 opuri deodată procurate 

1 fl. 20 cr. la) 60 cr. — Iflgenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. — Iflgenia în Tauris. 
Tragediă în 5 acte, după Eiripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui Dragoșă. Novela 
istorică națională. Prețulă 20 cr. — Elă trebue se se însorc. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
lioptl seu trei morțl vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini’ Prețulă 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goethe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scălele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulantulă. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu mă uita. 
Colecțiune; de versuri funebrall urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Prețulă 50 cr.

se dau cu prețulă bagatelă de 3 fl. 60 cr. -—

18—30 agazîuu de încălțăminte
„C1SMA ROȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după măsură 
se voră efectua din materialii solidă, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulă am ondre 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 efectuiâză 

promtă și cu prețuri moderate.

Gr. Or ghid anu.
Tipografia Alexi Brașovă,


