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Brașovu în 1 (13) Augustu.
încă n’amu eșită din așa numita „stagiune 

m6rtă“ și au și începută se circule totu feliuhl 
de scirl menite de a deșteptă îngrijirile paclni- 
ciloru cetățeni din statele bătrânei Europe. Se 
vorbesce ârăși de emisari revoluționari ruși, cari 
ar cutrieră peninsula balcanică; se (jice între
vederea împăraților^ la Ișl, care de astădată a 
dată locă celoru. mai cutezate combinațiuni po
litice, va fi urmată acum de-o întâlnire a principelui 
de Bismarck cu ministrulu nostru de esterne, 
comite Kalnoky la Friedrichsruhe, și însăși foile, 
ce-și ieau inspirațiunile din birourile ministeriu- 
lui de afaceri străine dela Viena, se silescă a dă 
acestei întâlniri proiectate o deosebită importanță. 
C’ună cuvântă, dâcă este ca se credemă sciriloră 
celoru mai nouă răspândite dela Viena și dela 
Berlinu, lumea diplomatică pare a fi profundă 
agitată de cele ce se pregătescu în secretă.

Oficioșii noștri, se înțelege, descriu t6tă miș
carea acâsta de după culise ca o acțiune, ce are 
de scopă numai și numai susținerea păcii, dâr 
ori câtu de solemnele declarațiuni ar face astăzi, 
nimenea nu le mai crede. Ba, neîncrederea în 
durabilitatea păcii este atâtu de mare și generală, 
încâtu dâcă cineva vorbesce de ună plană, ce și 
l’a croită pentru viitorii, obicinuesce a introduce 
vorbirea sa cu cuvintele: „Dâcă nu vomă avă 
răsboiu la primăvâră, voiu întreprinde asta și 
asta. “

Și cine pdte sci mai bine decâtă oficioșii 
noștri dâcă vomă avă său nu răsboiu la primă- 
vără? Ore nu ei sunt fericiții, cari mai au parte 
de câte o sfîrmitură ce cade dela mâsa, la care 
ședă marii potentați și diplomați, cari conducă 
destinele lumei? Ei bine, acești oficioși ne asi
gură, că pace vomă avă, căci totă ce se lucrâză, 
numai pentru draga pace se lucrâză. Chiar și 
întâlnirea proiectată a prințului Bismarck cu co
rnițele Kalnoky n’are altă scopă, decâtă ală sus- 
ținerei păcii europene.

S’a disă că alianța dintre Austria și Ger
mania a lostă încheiată la 1879 pe cinci ani. 
Prin urmare în anulă acesta ea urmă se fie re- 
înoită său să înceteze. Unii au credută că în
trevederea prințului Bismarck cu minisrulă Kal- 
noki are de scopu reînoirea tractatului de pace. 
Oficioșii De spunu acum, că nu este de lipsă a 
se mai reînoi alianța, căci acâsta s’a întâmplată 
deja anulă trecutu.

Scimu de altă parte, că alianța austro-ger- 
mană a fostă declarată tot-dăuna ca o alianță 
pentru conservarea păcii, fără de scopuri ofensive. 
Prin urmare reinoirea ei, ce s’a întâmplată în
ainte cu ună ană, a trebuită se asigure și mai 
departe pacea, încâtă adecă acâsta depinde dela 
Germania și Austro-Ungaria.

Sub asemeni împrejurări nu înțălegemu ce 
scopă mai pdte avă o întâlnire nouă între Bis- 
mark și Kalnoky.

Organulă eficiosă „Die Presse“ din Viena 
se încârcă a ne esplicâ importanța intrevederei 
viitâre a miniștriloră ambeloră împărății, dâr ne 
lasă în aceeași nedumerire. „Acâstă întrevedere 
— 4ice „Presse“ — are de scopă a constată că 
intimitatea austro-germană va durâ și pe viitorii. “

Mai era de lipsă o asemenea constatare ? 
Și de ce și pentru cine?

Mai departe ne spune fâia oficidsă, că între
vederea lui Bismarck și Kalnoky mai are de scopă 
stabilirea unui perfectă acordă în privința mij- 
lâceloru și a țintei, ce trebue să o urmărâscă po
litica esternă iubitâre de pace a ambeloră îm
părății.

Nici asta n’o înțălegemă. Cum s’a putută 
ca alianța între Germania și Austro-Ungaria se 
esiste de cinci ani, și se fie reînoită, pdte ârășl 
pe cinci ani fără ca cabinetele din Berlină și 
Viena se fie în deplină acordă asupra scopuri- 
loră și mijldceloră politica loră esteridre ?

Mărturisimă, că nu înțelegemă ce noimă mai 
potă avă atâtea întrevederi dâcă e vorba numai 
de pace și de defensivă. Trebue piin urmare 
că sunt în jocă și planuri, cari potă se schimbe 
fdia și se trâcă în ofensivă. Unde se amestecă 
d. Bismark, acolo anevoie se resolvă lucrurile în 
deplină liniște.

Ca semne esteridre, cari sprijinescă bănue- 
lile ndstre, potă fi considerate faimele despre ră
cirea relațiuniloră cu Italia și despre o nouă es- 
pedițiune de emisari ruși în Bosnia și Herțego- 
vina.

Nu se va pune dâr în contrazicere cu actu
alitatea nimenea, care va începe conversațiunea 
cu cuvintele: „Dâcă nu vomă avă cumva răs
boiu la primă vâră.. .“

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

Pesta, 13 Augustă. — Eri comisiunea tech- 
nică polițienâscă a visitată gara căii ferate a sta
tului. Resultatul e fdrte bună. Comunicațiunea 
se va deschide hotărîtă la 16 Augustă.

Agram, 13 Augustă — In călătoria între
prinsă la granițele superidre, Banulă a fostă pri
mită pretutindenea dela Gospici până la Petro- 
vosello cu celă mai mare entusiasmă și adora- 
țiune.

Paris, 13 Augustă. — In cele din urmă 
24 de dre s’au ivită în Marsilia 11 cașuri mor
tale de coleră, âr în Toulon nici unulă.

CRONICA piLEI.
Astă seră, musica orașului va cântă în grădina 

,La leulă de aură1 din Blumăna.
*

Mâne Joi, în 14 Augustă, musica orașului va dâ 
o serală-concertă în grădina hotelului »Pomulă verde,* 
sub conducerea măiestrului ei d. A. Brandner.

*

Ni se scrie din comuna Intorsura-Buzăului, că lo
cuitorului Nicolae Bularca i-a fătată o vacă cinci viței, 
toți bine desvoltațî și mari, dar însă toți morți. Chinurile 
vacei au durată vr’o 4 6re.

*
Totă de acolo suntemă informați, că în ndptea 

spre 30 Iulie a căzută o brumă, care a stricată tuturoră 
planteloră gingașe.

*
Proprietarulă domenieloră din Radnot și Ternava 

are de gând se vencjă moșiile sale. După cum se vor 
besce domeniulă după Târnave cu 350,000 fl., îlă 
va cumpără archi-episcopia română din Blașă, ăr pe 
celă din Radnot îlă va cumpără d-lă Schossberger cu 
1,200,000 fl.

*

In scăla militară din Sibiiu s’au primită mai 4‘kle 
trecute 14 tineri români. »Kolozsvâri-Koszlony« întrebă 
că nici acuma nu ne vomă îndestuli? — Ii răspundemă, 
că scăla militară din Sibiiu nu este ungurăscă și nu 

păte întrebă deci dându’șl aerulă unui îndurătoră stă
până. Vorba ceea: De închizi dracului ușa, să bagă pe 
ferăstră în casă.!

*

Poliția din Pesta a isgonită din orașă 15 persâne, 
între care mai mulți dilerl, câțl-va industriași și comer- 
cianțl și ună studentă, care e isgonită pentru dece ani. 
Alțl 29 de individl au fostă trimiși în comunele loră.

*

Din Serajevo se scrie unei foi din Pesta, că șăse 
emisari ruși au plecată prin Serbia în Bosnia și Herțe- 
govina. Ei sunt provăcjuțl cu pașapărle în regulă și că- 
lătorescă ca corespondenți de (fiare. Doi din ei ar fi 
oficerl ruși concediați, er ceilalți doi oficerl activi.

*
Aceiași foiă raportăză, că la 27 Iulie, 15 hoți 

conduși de ună gendarmă indigenă deșertată, în uni
formă, au comisă ună mare furtă în JelecI, ună sată 
spre vestă de Focea, din provinciile ocupate.

*
In noptea spre 10 Augustă, peste Pesta s’a descăr

cată cu violență ună nuoră, ținendă plăia mai multe 
6re și causândă pagube însemnate. Nici chiar trenulă 
n’a putută merge, din causă că linia a fostă inundată. 
Mai multă de 70 de case au fostă dărîmate și parte mare 
duse de valuri. Și-au perdută viața în valuri 14 per- 
săne, între care o femeiă bolnavă cu 4 copii ai săi, și 
ună băiată de 15 ani, care îngrijea de ună copilă încă 
în fașe.

*
Carolă Eotvos a scrisă o carte de ună cuprinsă 

mai mare despre procesulă lui Tissa-Esslar. Cartea va 
apărea încă în decursulă anului curentă. Manuscriptulă 
se află în mânile unoră traducători, de vreme ce va apă
rea deodată în trei limbi: maghiară, germână și francesă 
în Budapesta, Viena și Paris.

*
Fdia oficială a Bosniei anunță, că în Serajevo a 

fostă numită advocată pentru țările ocupate mohameda- 
nulă Irssuff Beg Filipovicl. FilipovicI este celă dintâiă 
advocată mohamedană în Bosnia. Iussuff Beg de astfelă 
stetea în mare cinste și vază pentru cunoscințele sale 
juridice și în vremea, cândă provinciile erau sub stăpânirea 
turcăscă.

*
Duminecă, comitetulă pentru zidirea teatrului na

țională cehă și-a ținută adunarea generală sub preșe- 
dința lui Rieger. Deficitulă neacoperită, ce s’a făcută 
prin clădirea așa de repede a teatrului, este de 125,000 
fl. Pentru acoperirea lui adunarea a hotărîtă, să mai 
facă ună apelă cătră poporulă cehă. In acestă teatru 
nu se voră pută jucâ, decâtă numai piese cehe și sla
vone.

*
»Presse< anunță, că întrevederea dintre prințulă 

Bismark și cornițele Kalnoky va fi în Friedrichsruhe în 
săptămâna viitore.

*
După informările farului > Academie* descoperirile lui 

Schliemann în Tiryns suntă de o mare importanță. Clă
dirile descoperite de Schliemann suntă două temple și 
ună paiață. întocmirea, mărimea și posițiunea loră se 
asămănă de minune cu acele ale palatului și ale temple- 
loră cetăței a doua preistorice din Hissarlic și astfelă 
ajută să se hotărască data celoră din urmă. Lăsândă 
afară iconele de pe păreți, antichitățile din Tiryns trebue 
să fie mai vechi, decâtă cele dela Micene, de vreme ce 
afară de vasele vechi de pămcntă, ce s’au găsită sub 
ele, s’a mai desgropată și o mare mulțime de unelte 
obsidice.

*
Ună autoră dramatică, Dumaisne a dată ună ma

nifestă, prin care provocă pe toți locuitorii țărei să-i co
munice istoria vieței loră. Cei cari i oferă subiectă 
pentru o comediă voră primi o miiă de franci dreptă 
premiu, er cei cari îi voră dâ ună subiectă de tragediă 
două mii de franci.

*
Prințulă Victoră Bonaparte a sosită în Ișl, însoțită 

de marchisulă Lavalette.
*



Se scrie din Petersburg, că teatrulă de vâră din 
Tomsck, în Siberia, a arsă totală. Se. crede, că foculă a 
fostă pusă de ună exilată politică. Paguba este forte 
mare. La stingere s’au nenorocită mai multe persăne.

*
Congresulă internațională ală mediciloră s’a întru

nită în Copenhaga la 10 Augustă în presența familiei re
gale danese, a regelui și reginei Greciei, a ministriloră, 
a presidiului camerei și a capiloră autori tățiloră. Intre 
participatorii congresului sunt 350 de DanesI, 150 Sve- 
dianl, 100 Norvegianî și 800 de alte națiuni. Președinte 
s’a alesă profesorulă Panum, care a bineventată con
gresulă. Profesorii Paget, Virchov și Pasteur i-au mul- 
țămită pentru cordiala primire.

*
Congresulă, ce era să se reunâscă în Hamburg 

pentru codificarea dreptului gințiloră, la care era se par
ticipe diferite ilustrațiuni juridice din tăte țările, sa amâ
nată pentru anulă viitoră, din causa inconvenienteloră, 
ce presintă voiagiulă prin carantinele decretate pre
tutindeni.

*
>Vossische Zeitung* a primită o telegramă, în care 

i se comunică, că poliția din Hamburg a făcută o im
portantă descoperire. La 8 Augustă săra, poliția a visi- 
tată vaporulă englesă »Elisabeth,» care ancorâză în acelă 
portă, și a găsită ună numără de scrieri anarchiste ti
părite în Polonia rusăscă, o listă de membri anarchisll 
germani, precum și ună pachetă cu dinamită și bombe 
esplosibile. Patru marinari, cari au fostă arestați, au 
mărturisită, că mai multă timpă au mijlocită comunica- 
țiunea între anarchisti englesl și germani. Totdodată 
marinarii au spusă, că aparțină unei societăți anarchiste 
din Huli.

*
>Freeman Journal,* ce apare în Dublin, anunță că 

s’a trimisă o circulară cătră tote stațiunile polițienescl 
irlandeze, cumcă ună preotă catolică e pe drumă de la 
America spre Europa și e unulă din cei mai periculoși 
emisari ai comitetului veghiătoră ală ,Invincibililoră.« Pre
otului i s’ar fl încredințată o misiune sensațională. Po
liția îlă pândesce, că să pună mâna pe elă.

*
Se telegrafiază din Cairo, că statulă inaioră gene

rală pregătesce o espedițiune, la care voră luâ parte 
4000 de omeni, trupe englese și egiptene. Espedițiunea 
va porni pe apă spre Dongola, de unde își va continuă 
marșulă prin pustiă cătră Chartum.

*
Din Petruburg su telegrafeză, că a sosită acolo ofi- 

cerii germani austro-ungarî și francesi trimiși spre a lua 
parte la manevrele rusescl.

*
Biuroulă >Reuter« susține scirea, că Kelung a fostă 

bombardată de Francesi cam o Oră, distrugându-i-se for- 
tificațiunile. Trupele chinese s’au retrasă. Perderile nu 
se cunoscă încă.

*
iTemps» (Jice, că Francia nu va părăsi insula For- 

mosa din apele Chinei, pănă ce nu i se va plăti din par
tea Chinei despăgubirea de răsboiu.

ROMÂNII SI UNGURII.J
piarulă „Carpații,“ ce apare în Craiova, să 

ocupă în numărulu său de fondu de la 29 Iul. 
de înjurăturile murdare, aduse de presa maghi
ară memoriei lui Horia și Cloșca, și prin ur
mare națiunei române întregi, după cum au și 
obiceiulu representanții ideiloră civilisațiunei ma
ghiare. Dăcă presa ungurăscă și-a mai moderată 
în cât-va glasulu, acăsta se datoresce răspunsu
lui bărbătescă, ce ea a întâmpinată la majorita
tea Româniloru.

»Astfelă facă în totdeuna simpaticii noștri vecini, 
In t<5te cestiunile de vitalitate pentru națiunea română 
de sub stăpânirea loră. Cândă situațiunea, din causa 
numărului prâ mare ală Româniloră și unirii puternice, 
ce se înrădăcinâză pentru aceștia, devine mai accentu
ată, >voini coșii* noștri vecini fără nici ună scrupulă. 
fără nici o rușine, se schimbă de îndată la față; ceea 
ce îi face ea la începutulă ver cărei idei, să inventeze 
tote calomniile posibile, să urmeze tote armele și la ur
ma urmeloră »nolens volens* — să se calmeze.

Acâstă calmare însă este numai aparentă, căci în 
realitate, pre sub ascunsă, la fie-ce ocasiune caută a mări 
apăsarea și a îndoi suferințele celoră, cari se opuseseră 
vederiloră loră; dar și acâstă procedare va luâ sfîrșitulă, 
ce trebue se aibă, sfîrșită inevitabilă și temută de apăsă- 
toră, pre care însă nu-lă va pută încungiurâ, căci a în
aintată pră multă.

La vorbele Maghiarilor^, cari 
mânii de sub stăpânirea loru nu suntfl apăsați, 
dându ca probă despre acâsta faptulu, că Româ
nii nu au datu înapoi, nu au succombată, „Car- 
pații“ răspundă, că niciodată ei nu voră suc- 
comba, ori cât de mare ar fi vrășmășia Ma-

ghiarilorti, care nu inspiră, decâtu disprețîî. 
Ce privesce libertatea, cu care așa de multu 
se laudă Maghiarii, (fiarulu craiovânu dice, că 
libertate n’are nici Maghiarulă, necum Românulu, 
apoi își esprimă siguranța, că Românii îșî voru 
îndoi forțele pentru susținerea naționalității loru, 
amenințată de jugulu barbară !

TABORULU PARTIDEI JUNE CEHE.
La »taborulă* aranjată de partida jună cehă pe 

muntele Lipan au luată parte vre-o două mii de persOne. 
După ce președintele a arătată scopulă meetingului — 
desbaterea propunerei lui Kwîzala cunoscute și pomenile 
și într’unulă din numerii trecuți ai »Gazetei* — luă cu- 
vântulă deputatulă Tișleru. Elă dise, că propunerea lui 
Kwizala, nu are însemnătate numai pentru Boemia, ci 
pentru întrega Austriă. Propunerea a fostă admisă în 
anulă jtrecută de clubulă Cehdoră din dietă și numai 
Rieger și Zeithammer au votată în contra ei. Propune
rea o numesce oratorută drâplă și etică, și apoi — tre- 
cândă la >nemoralulă< scopă ală »Schulvereinului* 
germană — (jice c& e de lipsă a face o lege pentru 
ferirea copiiloră de »ologirî spirituale.* Propunerea lui 
Kwizala nu este nouă; acum sunt douăzeci de ani, 
Venzig a făcută o asemeuea propunere în dieta Boe- 
miei, care o a respinsă. Tișler spune că, propunendă 
apoi Clam-Martinitz în clubulă deputațiloră cehi intro
ducerea limbei germane ca studiu obligată în scălele 
cehe, deputății au fostă gata a primi propunerea lui 
Kwizala, doi numai s’au opusă. (Strigăte : Cine sunt ăștl 
doi!) Tișler: unulă e Zeithammer. (Slr.: Rușine să’i fie! 
Pfui!). Sfîrșindă cuvântarea sa, Tișler îndemnă pe ale
gători, să însărcineze anume pe deputății loră, să lupte 
pentru primirea propunerei lui Kwizala. Nobilii ce ’i sunt 
potrivnici, voră deschide în sfîrșită ochii și nu voră mai 
lucră așa, ca se li se pOtă dă numele de dușmani ai 
poporului Cehă.

Dr. Eduard Gregr vorbi cu cea mai mare înverșu
nare împotriva >Schulvereinului,« căruia îi atribue des- 
națioDalisarea nâmului cehă și tendințe dușmăndse. Elă 
dise, că decă se pedepsescă de tribunale pesevenchele, 
ce seducă fetițele, de ce să nu se facă și legi pentru 
♦ pesevenchii Schulvereinu-lui germană.* Prin aceea, că 
copii cehi se ducă la scoli germane, se facă anarchiștl, 
și vagabuncjl — nepropoveduindu-li-se dragostea de palriă. 
Decă Boemia va fi germanisată, apoi ușoră va pute mai 
târcjiu se fie ruptă de Austria și încorporată la ună altă 
stată. Gregr sfârși cu vorbele: Jmpăratulă nostru să ne 
apere, să apere naționalitatea nemului cehă, pentru ca și 
elă să p6tă luptă pentru stată în vreme de nevoe și de 
pericolă. ‘

Adunarea a luată apoi o resoluțiune, prin care 
deputății sunt provocațl, să se întrepună pentru propu
nerea lut Kwizala și să caute, să pună stavilă tendințe- 
loră și lucrăriloră „Schulvereinului,* ce stă sub scutulă 
guvernului actuală, care este sprijinită de deputății cehi.

MANIFESTATIUNI ÎN BELGIA.J
Am amintită, că proiectulă de lege a scoleloră, fă

cută de guvernulă clericală, și intențiunea acestuia de a 
intră în relațiunl diplomatice cu curia papală, a produsă 
o agitațiune în tOtă Belgia și poporulă a făcută manifes- 
tațiuni în contra guvernului.

O telegramă din Bruxela spune, că manifestațiunea 
iberală, la care au luată parte 20,000 de persone din 
tote clasele populațiunii din Bruxela, a fostă forte sim
patică salutată. Toți purtau flori jCentaurese,* simbolulă 
partidei liberale.

Independenții și clericalii au făcută și ei o con- 
tra-manifestațiune, la care abia au luată parte vre-o 
5000 de persăne. Populațiunea i-au primită cu flu- 
erăturî și cu strigăte batjocoritore. Ministrulă de jus- 
tițiă Woele, care eșise în balconă și fusese aclamată de 
independenți, fu deasemenea fluerală de publică, care i-a 
adresată cuvinte batjocurităre. Garda cetățenâscă a 

’ostă în continuu sub arme, er trupele consemnate.
O altă telegramă totă din Bruxela comunică, că 

comandantulă de divisiă Vandersmissen a pedepsită cu 
arest ă de optă (file pe ună oficeră, fiind că Mercurl, în 
săptămâna trecută, satisfăcuse cererei guvernatorului de 
Brabant. care ceruse trupe pentru apărarea camerei, 
fără ca acesta să se fi făcută conformă legei.

CORESPONDINTA NOSTRĂ DIN COMITATE.J
Cristurulu săcuiescu, în 8 Augustă 1884.

Nu este lucru mai păgubitoră, decâtă atunci când 
învățătorii unei națiuni nu potă trăi în iubire frățescă. 
Nu este mai tristă lucru, decâtă ca noi învățătorii ro
mâni să nu ne putemă înțelege cum trebue să-se înțe- 
legă fiii unei și aceleiași națiuni.

învățătorii români adunați la cursulă suplinitoră de 
limba maghiară impusă de lege, înțelegându-șl importanța 
chemărei și datorința de Români ce-o au, înființară cu 
multă tactă și zelă o mică societate, pe timpulă câtă va 

durâ cursulă memorată. Societatea, ca să-și p<5tă duce 
trebile bine, și-a alesă ună președinte, ună vice-preșe- 
dinte și doi notari.

Biroulă alesă împreună eu membri societății au 
percursă tote lucrurile în ordine bună, ținându-se unele 
disertațiunl și lecțiunl din sfera pedagogică, și consultân- 
dule unulă cu altulă. Insă durere, că iată ună domnă 
Moise Frățilă învățătoră în Sălișce, îndată ce sosi în mij- 
loculă nostru, începu a băgă zizanii între învățători atin- 
gându-se de confesiune și (jicândă că membrii gr. cat. din 
birou nu-să în stare a ne conduce, fiind-că ei n’au Re
uniuni învățătorescl, și prin urmare nu potă stâ față cu 
noi, nici că sunt în stare să conducă o Reuniune. Ună 
altă domnă, Bârsană, asemenea a vorbită în modă des- 
prețuitoră despre birou.

D-lă M. Frățilă (|ise: Vă voiu învăța eu! și să 
scițl că sunt trimisă din partea referentului consistorială 
din Sibiiu. Pănă acum nu v’am spus’o, însă acum v’o 
spună francă.

Domnii de mai susă băgară o cârtă grozavă în 
inimile învățătoriloră. In fine eșiră cu vre-o câți-va în
vățători din societate, esprimându-se că nu voră mai 
frecuentâ ședința, pănâ voră fi greco-catolici în birou. 
In ședința următâre, âră veniră în societate unde au 
fostă primiți cu brațele deschise; fiindă că sunteină toți 
o națiune, și noi ca fii ei trebue să ne iubimă unulă 
pre altulă, căci:

»Unde-să doi puterea cresce 
Și dușmanulă nu sporesce!*

Indeșertă, că respectivii domni, în locă de a se îm- 
păcâ, ărăși se apucară de certă. Pote-că le-a fostă sco
pulă, să fie aleși in birou. Și decă d-lă Frățilă e în- 
vățăloră în Săliște — de aci nu urmeză încă, că trebue 
să fie președintele societății. Apoi dăcă d-loră au aspirată 
a fi aleși în birou, atunci să se fi purtată de modelă, și 
prin acesta ar fi putută argumentă că merită a fi res
pectați din partea învățătoriloră.

Der dânșii, văcjândă că nu-și potă ajunge doritulă 
scopă, ni-au provocată pe noi învățătorii gr. or. ca să ne 
rumpemă din societate, și încă într’ună sgomotă încâtă 
au aiergatu profesorii și directorulă de la colegiulă uni
tară, ca să asculte certa și ura ce era între noi. D. Fră
țilă ne (jice că, dăcă nu ne vomă separă de ceilalți, ne 
va arătă Veneratului consistoră, flind-că D-sa s’a espri- 
mată, că »aicieu ocupă loculă referentului de la Sibiiu.* 
Și prin astfelă de apucături desbinându-se învățătorii, a 
formată o societate deosebită gr. or. unde d-lă Fră
țilă fu alesă președinte și d-lă Bârsană vice-președinte.

Astfelă avemă acum două societăți, căci nici cei
lalți nu voră părăsi societatea croită de la începutulă 
cursului, și prin urmare vomă fi două străiți gole.

Nu înțelegă de ce noi învățătorii unei națiuni să 
nu putemă trăi în frățietate vre-o șese săptămâni, după 
(fisa poetului.

Eu ți-să frate, tu-ml ești frate 
In noi doi ună sufletă bate!

Nu-mi vine a crede, că veneratulă nostru consis- 
toriu din Sibiiu să fi însărcinată p’ună astfelă de omă 

t
spre a cercetă cursulă de limba maghiară, ca trămisă ală 
lui. Nu credă, ca aserțiunile d-lui Frățilă să fie adevă
rate. Și dăcă suntă adevărate îmi pare fOrte rău, că 
d-sa îndată ce sosi în mijloculă nostru a începută a băgă 
intrigi referitâre la confesiuni, par’că acum ar fi seclulă, 
în care să ne disputămă asupra confesiuniloră. Și decă 
respectivii domni presupună, că posedă mai multă cul
tură, ca alții, atunci a trebuită ca dânșii să premârgă 
cu esemplu și să insufle încredere și curagiu în frații în
vățători, argumentându-le, că noi suntemă o națiune 
multă cercată, și că numai prin unire vomă pută învinge 
tote greutățile, ce ne submină pașii ce-i întreprindemă, 
der nu pre astfelă de căi.

COHESPONDINȚĂ PARTICULARĂ A »GAZET. TRANS.*
Bucuresci, 28 Iulie 1884.

In articolulă de fondă din Nr. 127 dela 24 Iulie 
ală multă stimatului D-vOstră (fiară am cetită despre 
purtarea puțină ospitalieră a Unguriloră față cu Ospeții 
de pe la băile de acolo.

Intr’adevără e tristă lucru, ca Ospeții, străini mai 
alesă, cari lasă atâția bani pe la băile ungurescl, să fie 
și ei loviți de biciulă maghiarisării, silindu-i să-și maghia- 
riseze numele e pe firme etc. seu să au(jă numai cân
tece ungurescl dela o musică plătită totă din punga loră.

Ar trebui se scie Ungurii, că Românii liberi au for
mată și formâză totdeuna maioritatea Ospețiloră pe la 
băile loră și prin urmare ar merită să fie tratați câtă 
mai omenesce, căci al'felă nu dspeții voră păgubi, cândă 
nu voră mai merge pe la băile ungurescl, ei tocmai 
Ungurii.

Ar fi bine să se gândescă seriosă Uugurii la ceea 
ce perdă prin purtarea loră neospitalieră față cu lumea 
dela băi, care merge acolo tocmai să-și caute de sănă
tate seu să-și uite câtva timpă de grijele vieții, âr nu să 
aibă neplăceri și să se căiască de banii cheltuiți.

Să nu uite Ungurii, că și România are mulțime 



de băi, precum Constanța, Balta Albă, Slănică, Ciolană. 
Câmpina, Câmpu-lungu, Puciosa, Lacu-Sărată, Sinaia, 
OlănescI etc., băi escelente, care atragă din ană în ană 
totă mai multă lume din cei ce altădată mergâu pe le 
băile ungurescî.

Dar cum îșl voră așterne, așa voră durmi.
1. M.

CONGRESULU PĂCII.
Congresulă. internațională ală păcii și-a ter

minată lucrările Joia trecută. In a patra șe
dință congresulă a luată urmățdrele resoluțiuni:

1. Considerândă, că enorma înarmare ce esistă 
a<Jt în Europa este o sarcină colosală pentru popore și 
ună periclu mare pentru pacea Europei;

2. Considerândă, că acăstă înarmare n’a isbutită 
să asigure și să mănțină pacea între națiuni, âr pe de 
altă parte ea invâlvă însăși o amenințătOre declarare de 
răsboiă intre națiune și națiune;

3. Considerândă, că în legămintele civilisate prin 
progresiva civilisațiune esistă legi șî tribunale pentru re- 
gularea neînțelegeriloră individuale, și că e nelegală, dâcă 
indivizii întrebuințâză forța, pentru a-șl asigură pretin
sele loră drepturi;

4. Considerândă, că poporele suntă în faptă aso- 
ciărl mai mari de indivizi și că basele stabilite de astfelă 
de asociărî și praxa sunt cele mai întrebuințate și prac
tice pentru legămentulă poporeloră:

Congresulă e de părere în scopulă asigurării poli
ticei de desarmare reciprocă în Europa și în lumea civilisată, 
ce se cere atâtă de urgentă de o politică întemeiată pe 
umanitate, că cea mai înaltă problemă nu numai a mareloră 
puteri (Marea Britaniă, Francia, Germania, Austria, Rusia 
și Italia), ci și a stateloră mai mici, e ca să se unescă pe 
calea unui congresă seu a unei comisiuni, în scopulă 
esprimată, de a stabili ună sistemă de tribunală interna
țională decifjătoră și de a institui o curte judecătorâscă 
permanentă.

Toții în acestă ședință a arătată Don Pedro 
S. Lamaa (Argentina), că statele americane de 
rasă latină voră convocă ună congresă în pri
vința păcii, tribunalului decidâtoru și desarmării, 
ce se va țină. în Paris. Congresulă a felicitată 
respectivele guverne și și-a esprimată speranța, 
că acelă congresă parisiană se va țină câtă mai 
curăndă.

„Românulă“ spune, că la congresulă din 
Berna s’a decisă, ca sâ. se propună puteriloră și 
neutralisarea României și a Dunărei dela Porțile 
de feră până la gurile fluviului.

Cestiunea neutralisării Alsației-Lotaringiei se 
<Ș.ice, că nu s’a atinsă de locă.

Mai amintimă o resoluțiune luată de con
gresă în ultima ședință, și anume: căile de apă 
interoceanice și canalele să se declare neutre.

Viitorulă congresă ală păcii s’a propusă să 
se țiă în Bucu»-escl.

Din Mehadia i se scrie României între altele: 
De ciardașă mi s’au împuiată urechile ; eiardașulă diminâța, 
eiardașulă după amă(|I, eiardașulă săra în salonă. Ciar
dașă și âr ciardașă, deși nimeni nu’lă gustă. O dovadă 
s’a și dată de publică (filele trecute. Ca de obiceiu dan- 
țulă se deschide cu eiardașulă; dar nimeni nu’lă jocă. 
Cu tâte acestea, în urma câtor-va bătăi din palme, din 
partea puținiloră Unguri ce se aflau în salonă, — or
chestra reîncepu nobiluiă cântecă maghiară. Dar, oh! 
ce nenorocire, publiculă plictisită a începută se sîsîe, ba 
chiar să fiuere, și atunci, de voe de nevoe, orchestra 
tăcu. Ungurii eșiră din salonă, bombănindă, decă nu și 
înjurândă ; și asta fuse totă. Săracă fălniciă maghiară, 
cum fuseși tu sdrobită 1.......... Cu tâte acestea însă
danțulă nu se deschide decâtă totă cu eiardașulă. . . .

Anulă acesta, au visitată băile Mehadia 2,600 de 
persdne, dintre cari două treimi și mai bine numai Ro
mâni din România liberă și din ținuturile aflate sub Co
rona sfântului Ștefană. Restulă sunt sârbi, bulgari, nemți, 
greci și numai 9 familii unguresc!. In alți ani, numărulă 
visitatoriloră se ridică pănă la 6 său 7 mii. Descreșce- 
rea numărului visitatoriloră — cari toți erau Români — 
nu se pâte altminteri espiicâ decâtă prin faptulă, că în 
țera nostră s’au deschisă mai multe stabilimente balne
are, cari potă cu dreptă cuvântă rivalisâ cu cele de aci 
și de airea atâtă in ce privesce confortulă și calitatea 
apeloră minerale, câtă și în ce privesce posițiunile si ae- 
rulă și pe de altă parte persistența necuviinciâsă a Un- 
guriloră de a desconsideră pe tote căile pe aceia de cari 
tocmai au mai multă interesă, căci ei sunt ceri alimen- 
tâză băile. Câțiva ani numai, și, de sigură, băile Meha- 
diei au să rămână pustii.

Au sosită în băi membrii societății cântărețiloră ro
mâni din Lugoșă, cari, cu începere de a<|I, voră da câ- 
te-va representațiunl în salonulă de cură. Asâră, la Ba
racă, s’a deschisă ună cafee chantant în miniatură: Ună

căntăreță și o cântărăță vienesă acompaniațl de o biată 
armonică. Stârșescă, cu două glume, aucfite în restau- 
rantă: Ascultă, acestă pesce nu e prâspătă! — Ba da 
domnule, fârte prâspătă ! — Că dor m’ei face, să credă 
că a fostă în ghiață? — Chiar așa; atâta numai pdte, 
că ghiața n’a fostă prdspătă 1

Alta: — Chelneră, maioneza este forte sărată. — 
Sf’avețI dreptulă se vă plângeți de pește. — Nu-mi totă 
trăncăni; pote să fie ce-va mai sărată? — Da! domnule. 
— Pote că ouăle, pâte pătrunjelulă? —- Nu, domnule.... 
socotâla.

EVREII ÎN ROMÂNIA.
Gnvernamentalulă <Le Pays* Încă răspunde la in- 

terpelațiunea ce scimă, că a făcut’o Worms în camera 
englesă cu privire la situațiunea ce s’a creată Evreiloră 
în România prin votarea legei împotriva comerciului am
bulantă. Elă încă mărturisesce, că legea nu-i privesce 
numai pe ei, pe Evrei, ci și pe Români și pe fie-care 
străină din țâră. ț)ice că legea este în adevără prohihi- 
tivă numai atunci, cândă prin astfelă de comerciă s’ar 
pută săvârși înșelătorii; dar că ea statoresce unele es- 
cepțiunl legitime pentru astfelă de articole trebuinciâse, 
cari suntă aprobate de ministeriu în înțelegere cu con- 
siliele comunale și județene. Legea ia apoi cu privire 
la samsarii m.jlocitorl unele înțelepte disposițiunl, ală că- 
roră scopă este evitarea criminaleloră apucături și ma
nevre, ce ruinâză creditulă României. Legea trebue așa 
dâră, să ăe socotită de o garanțiă formală pentru comer- 
ciulă europână. Toți neguțătorii, străini și indigeni, au 
prtmit’o și au socotit-o de bună. Numai câțl-va evrei 
s’au ridicată să facă gură împotriva ei. >Le Pays< mai 
bagă apoi de sâmă, că Evreii din România nici de cum 
nu sunt persecutați, după cum pretinde d-lă Vorms, că 
nu vede la nimeni vre ună interesă, și mai puțină la 
Evrei, ca să caute a provocă nascerea cestiunei antise- 
mitice în România, care a rămasă cu totulă liniștită, în 
vreme ce într’o mare parte a Europei s’au făcută atâtea 
și așa pronunțate agitațiuni în contra Evreiloră.

DIVERSE.
Sf&ntulă din Banfa. — fiarele maghiare ne spună 

despre ună sfântă ungureșcă următârele: «Țăranulă 
Francisca Szomor din comuna Banfa, comit. Baranya, 
întrămându-se dintr’o bălă de tifusă, de care suferise 
două săptămâni, s’a pusă să propoveduâscă învățăturile 
Mântuitorului ca ună ală doilea Messia, împodobindă sin
guratecele țese cu neghiobii dintre cele mai absurde. 
Faima acestui amăgitoră, despre care poporulă crede, că 
e adevărată sfântă, s’a răspândită și prin comitatele ve
cine. De prin ținuturi îndepărtate vină credincioșii în 
caravane întregi, ca să-i asculte neghiobele-i cuvântări.

Așa au mersă din comunele învecinate, din ținutu
rile Dravei, de pe la Szigetvâr, ba chiar și de pe la Kapos- 
vâr procesiuni formate de credincioși, cari apoi la întâr- 
cerea loră acasă povestescă minuni prin comune despre 
profetulă ungurescă. Sfântulă făcătoră de minuni, după 
cum tflice poporulă, două săptămâni întregi s’a nutrită cu 
mâncare cerâscă; în același timpă Domnulă nostru Isusă 
Christosă mai de multe ori i-s’a arătată în chipă de po
rumbă, aducendu-i vești. Mai spună încă, că porumbulă, 
cândă pentru prima oră i-s’a arătată, i-a apăsată pe 
mană următărea înscripțiune: >S’a nutrită cu mân
care cerâscă.» Insă acăstă inscripțiune o pote ceti 
numai părintele (preotulă din sată? R. G.), din causă că 
e scrisă în limba latină. E ciudată lucru, că acestă 
profetă în cuvântările sale dă chiară și candrie pentru 
pocăință. Afară de acestea, elă se ocupă și cu esplicarea 
fenomeneloră din natură.

Ecă aci câteva esemple din înțeleptele sale cuvântări: 
.Stelele, ce lucescă pe ceră, suntă corpuri cari trăescă 
tocmai ca noi. Fulgerele nu sunt fulgere, ci numai 
nisce admonițiuni din partea sufleteloră, ce se muncescă 
pe cealaltă lume, cătră locuitorii de pe pământă, ca aceș
tia să se ferescă de păcală. Sfânta An na nu s’a năs
cută, ci s’a făcută din o flâre virgină curată, și ea a 
născută pe Maria, âr Maria pe Isusă. Sârele, ce-și 
răspândesce raZele sale asupra nostră, îlă ține Dumne
zeu pe mâna sa stângă, și cândă îlă întdree cătră noi, 
atunci la noi e lumină, âr cândă îlă întdree de cătră 
noi, e întunerecă. Fost-au vânători, cari au vrută să 
împusce în sore și să-lă trântâscă de pe ceră, și pentru 
acea, Dumnezeu i-a pedepsită cu pedepsa, că acum ardă 
în para focului pe cealaltă lume și din sdre neîntreruptă 
cadă asupra loră glonțe de focă.«

După ce sferșesce cu tîleuirea fenomeneloră natu
rale, începe a spune, că în Nazaretă se află o cruce fă
cută din mărgele totă de aură curată; mai departe că 
cerulă pentru aceea e câte odată roșu, pentru că Maica 
Precesta Maria merge la DumneZeu, terîndu-se în ge
nunchi să-lă râge, ca să ierte păcatele tuturoră dmeni- 
loră, dar din genunchi îi curge sângele, și de acolo este 
roșâța ce se vede pe ceră.< Poporulă ascultă plină de 
evlaviă cuvintele .Sfîntului Ungură< și numărulă aderen- 
țiloră lui cresce din Z> în —

—x—
Soldați nazaronl. — Intre artileriștii reserviștl din 

tabăra de lângă Timișora se află și doi nazarenl. Unulă 
dintre ei după multă codire în sfirșită totuși s’a decisă 
ca să ia parte la esercițiulă de arme. L’au amenințată 
cu pușcăria de cinci ani, și acesta avu efectă. A cedată 
forței, Zirilndă: »Mai bine iau parte la esercițiile de

arme, decâtă să mă închi'Ză pe ună timpă atâtă de în
delungată. Domnulă DumneZeu în marea sa îndurare 
ddr’ mă va iertă! ‘ Celalaltă artileristă de naționalitate 
sârbă, a rămasă neclintită pe lângă hotărirea de a nu 
pune mâna pe arme. Cândă i-s’a încinsă sabia la briu, 
îndată a desfăcută curâua și fără se atingă obiectulă 
ucigătoră a aruncat’o dela sine. Nazarânulă, care vor- 
besce numai sârbesce, a spusă prin tălmaciu, că religia 
sa îlă opresce de a purtă arme, și fiindcă elă nici-decum 
nu vrâ să se lapede de legea sa, elă arme nu va purtă, 
facă ce voră voi cu elă. Nazarânulă să află acum în 
arestulă taberei.

—x—
Ună omoră. — Nicolae Ghencea, locuitoră din co

muna Caravaneștl, județulă Teleorman, după o muncă 
de 5—6 ani, adunase vre-o 30—40 napoleoni. In luna 
Februarie din anulă trecută, plâcă la Roșiorii-de-Vede 
și trage în gazdă la ună Ilie Cucu, unde stă ca 4 Zile! 
de aici dispare fără a i se mai cunâsce urmele.

Ivan Ghenea, consătână cu victima, povățuită de 
rumârea publică, care încriniinâ pe Ilie Cucu de ună 
omucidă, denunță parchetului bănuelile sale și spune că 
ar există martori, fără însă să indice numele ver-unuia, 
decâtă dă numai nisce informațiuni de altmintrelea des
tulă de confuse. Sub-prefectulă din plasa Târgului, de
legată de parchetă a urmări acâstă misteridsă crimă, 
procedâză îndată cu multă discrețiune și dibăciă în cule
gerea informațiuniloră trebuinciâse, spre a pune mâna pe 
firulă crimei; și în adevără, isbufesce să afle, că omorulă 
lui Nicolae Ghencea s’ar fi săvârșită de Ilie Cucu în com
plicitate cu fiulă său Dumitru și alții; âr cadavrulă ar fi 
fostă îngropată împrejurulă casei într’o grdpă de vărzăriă 
sâu în nisce pogone de usturoiu.

După acâsta, ajutată de D. Florea Ionescu, poli- 
țaiulă orașului, și Anghelă Viișoreană, comisară pe lângă 
acea polițiă, au urmată cu investigațiunile, făcândă per- 
chisițiunl și săpături pela mai multe locuri bănuite, și în 
Ziua de 5 Iulie, la drele 8 a. m., isbuLescă a descoperi 
cadavrulă victimei, îngropată în odaia casei, unde locuiâ 
Ilie Cucu și fiulă său.

Din cercetări resultă, că mobilulă crimei a fostă fur- 
tulă. Ilie Cucu, în complicitate cu fiulă său Dumitru și 
cu Tudoră Țugui, într’una din serile lunei Februarie, con
cepu ideea de a omorî pe dspele loră, care fiindă tur
mentată de băutură se culcase, și a-lă jăfui. Acâstâ idee 
o și pună în executare, căci pela ârele 11 nâptea, Ilie 
Cucu ia ună strângă, îlă pune împrejurulă gâtului lui Ni
colae Ghencea, fiulă său Dumitru împreună cu Tudoră 
Țugui se pună pe corpu-i, și asl-felă îlă sugrumă. După 
ce văZură că este mortă, îlă caută de bani, dar nu gă- 
sescă la dânsulă decâtă 6 napoleoni într’o pungă ce purtă 
la brâu, pe cari îi împartă.

După acâsta scotă cadavrulă, îlă transportâză și’lă 
bagă într’o grdpă de vărzăriă, pe care o astupă cu nisce 
băligară. In luna Martie însă, autorii acestei crime, fiindă 
chemați la poliția locală și cercetați asupra disparițiunei 
lui Nicolae Ghencea, despre care n’au voită a declară 
nimică, s’au îngrijată și, bănuindă că se voră face nouă 
cercetări sau sondage pe terenă, au strămutată în mieZulă 
nopței cadavrulă din vărzăriă în casa în care acum s’a 
găsită descompusă, avândă d’abia puțină carne pe unele 
din dse. In grâpă s’a mai găsită cojoculă mortului, obe- 
lele, târsânele, cari au fostă recunoscute de sora lui, pre
cum și ștrângulă cu care a fostă sugrumată. Afară de 
autorii acestei crime, însemnați mai susă, cari s’au depusă 
în prevențiă, s’a mai constatată de justițiă — căci după 
găsirea cadavrului a descinsă în localitate și D. jude-in- 
structoră împreună cu D. substitută — că au asistată 
ca spectatori pasivi la comiterea crimei și Maria, soția 
lui Ilie Cucu, și Nicula, soția lui Dumitru Ilie Cucu.

—x—
0 nihilistă. — Ună Ziară din Paris primesce ur- 

mătârea scire din Petersburg: >Peste câteva Z’ie se va 
judecă aici procesulă a 16 nihiliștl, între cari figurâză și 
d-șora Feighnine. Acâstă țânără a trecută prin aventu
rile cele mai estraordinare. Ea este din Polonia. La 
vârsta de 15 ani a fugită dela părinți și s’a măritată din 
dragoste cu unulă. Când cu răscâla din piața Kazan, 
în 1873, Feighnine mergea în fruntea studențiloră și ținea 
în mână ună stâgă roșu, pe care eră scrisă: »Țâră și 
libertate.» Pentru acestă faptă,'ea fu condamnată 
împreună cu alții la exilă în Siberia. La judecată, tâ
năra Feighnine, care abia eră de 16 ani, păstră o atitu
dine arogantă și adresă procurorului generală cuvinte se
mețe și batjocoritore. Fiindă trimisă în Siberia, ea de
veni mamă, dar copilulă muri din causa lipsei și mise- 
rii. Acum doi ani, Feighnine reuși să scape din Sibe
ria, cu mare greutate, și abiâ după ună ană și jumătate 
putu s’ajungă la Petersburg, făcândă drumulă pe josă și 
cerșindă. Ea suferi cele mai crude miserii, luptându-se 
cu fâmea, cu frigulă și ascunZendu-se mereu. După ce 
sosi la Petersburg, ea pregăti ună atentată destinată să 
prăpădâscă casa imperială a Romanoviloră. Fiindă ares
tată de poliția secretă, va fi judecată peste puțină d’ună 
tribunală escepțională. Sortea sa e hotărîtă mai dina
inte: >Mortea sâu exilă pe viață în fundulă Siberiei.»

Bibliografii.
A apărută în Iași la tipografia lucrătoriloră asociațl 

broșurică: »Două cești uni de dreptă.» Se ocupă 
de dreptulă consuliloră austriacl cu privire la amesteculă 
loră în afacerile justiției și de posițiunea politică a Evrei
loră în România.

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



Rentă de aură ungară6°/0 122.1£>
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) . . .

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-

miștt............................. 101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.- 
Bonuri rurale transilvane 101 25

Oorsală la bursa de Vlena 
din 12 Augustă st. n. 1884.

96.30

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

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

ung................................... 116.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.90 
Renta de hărtiă austriacă 81. - 
Renta de arg. austr. . . 81.45
Renta de aură austr. . . 103.70 
Losurile din 1860 . . .135 30
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  860 —
Act. băncel de credită ung. 318.25 
Act. băncel de credită austr. 315.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.74
Napoleon-d’orI................. 9.65*/s
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlinge 121;60

ISursa de
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28
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Renta rom. amort. (5°/0)
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Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

« » » Națională . .
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

fonc.

>

Buc. (20 1.) 
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2.09

Cursulu pieței Brașovă
din 13 Augustă st. d. 1884.

Bancnote românești . . . . Cump. 9.12 Vend. 9.15
Argint românesc . . . . . . « 9.05 « 9.10
Napoleon-d’orI................. . . « 9.62 . 9.65
Lire turcești..................... . . . 10.88 » 10.92
Imperiali......................... . . . 9.85 . 9.87
Galbeni............................. . . » 5.64 « 5.67
Scrisurile fonc. «Albina» . . . « 100.50 » 101.50
Discontulă » . . 7—10 0/0 pe ană.

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

Nr. 2941—884. 1—3
preț. Concursă
Spre ocuparea de 2 posturi de medici de cercă cu locuința în 

Brand și Zernesci cu ldfa anuală de câte 300 fl.; se deschide prin 
acesta concursă cu acelă adausă cumcă în lipsa de concurenți la ambele 
posturi, alesulă unui cercă va avea se împlindscă provisorice agendele 
medicali pentru amândoue cercurile fiindă cu locuința în Brană cu leafa 
de .600 fl.

Doritorii de a concură la aceste posturi se învită prin acăsta a'și 
înaintâ suplicele instruate cu diploma de medică la subscrisulă negreșită 
până la finea lunei Augustă a. c.

Branu în 10 Augustă 1884.
Alesaudru Solie,

pretore.

fDeDDSittt ie postavuri ie taovt
Subscrișii au onore a aduce la cunoștința onor.

publicu, că în piața Brașovului „Târgulu Floriloru” 326 

și-au stabilitei untî depositu ală cunoscutelor^ fabricate de

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

și ne rugămu de binevoitorul^ concursă alu onor* pu
blică fiindă gata a’lă servi câtă mai solidă.

2—15 Wilhelm Sclierg & Comp.
as

Conspectul^ operațiunilor^ institutului
de creditu și de economii,, ALBINA“ in luna luliu 1884.
INTRATE.

Numărară din 30 Iuniu a. c................................................................ fl. 55976.17
Depuneri.................................................................•........................• „ 202597.40
Cambii rescumpărate............................................................................. „ 188231.54
împrumuturi hipotec. și alte împrumuturi.................................................,, 34210.68
Interese și provisiunl............................................................................. „ 13093.39
Fondulă de pensiuni............................................................................. ,, 33.50
Moneta...................................................................................................... „ 45616.50
Effecte......................................................................................................„ 54071.47
Conturi curente......................................................................................„ 100677.25
Diverse .................................................................. • . . • . . . „ 45459.75

fl. 739967.65
Sibiu în 31 luliu 1884.

Visarionik Romanii m. p.
Directoră esecutivă.

EȘITE.

Depuneri ............................................................................................. fl. 71338.66
Cambiî-escomptate ............................................................................. „ 230365.80
împrumuturi hipotec. și alte împrumuturi............................................ ,, 110988.—
Interese pentru depuneri..................................................................... ,, 65.29
Competință de stată..............................................................................  3665.69
Dividendă....................................................................................... • . „ 18760.—
Salare și spese . . •........................................................................... ,, 2220.50
Moneta................................................................•.............................. „ 67669.42
Conturî-Curente ..................................................................................„ 99195.18
Diverse . . . ...............................................................................„ 45579.67
Saldo în numărară cu 31 Iuniu......................................................... „ 90119.44

fl. 739967.65

losilft Eissaî m. p.
Comptabilă.

Invitare de abonamentu la cele mai eftine diare române.
J

„Amiculii Familiei44 diară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a cji a fie-cărei lune în numeri câte 
2—3 cble; — și publică: novele, poesii, romanurî, aventuri picante, impresium de căitioriă, studii sociali;— articlii scientificl mai alesă din sferâ economiei și a higienei 
de casă. — «ScirI din lumea mare* cu preferință acelea, cari intereseză mai de aprope societatea românâscă, — „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 Va ană 2 fl., pre V* de ană I- fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibill în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulii romanft.“ piară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a di (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de l1/*—2Va cble 
și publică: .articlii din sfera tuturoră sciințe’oră teologice* — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre domineci, ser- 
bătorl și diferite ocasiuni, mai alesă pentru ocasiuni funebrali, precum și »schițe de predici,» și ori-ce amenunte aplicabili în predici, «catechese» și alte «învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiunl literare, sciri — din sfera bisericbscă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre 1/3 2 fl., pre Vi I A- — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Românii/! Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—P/3 cblă — și publică: «no
vele poporale, istoribre, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoștințe de economiă, industriă, higienă ș. a., — «sciri din 
lnmea mare» mai alesă acelea cari mai de aprbpe atingă pe poporulă nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibill în timbre poștali.

T6te aceste trei diare deodată abonate costau pre anulă întregă 8 fl. v. a., pentru România 20 franci — lei.

— ■ Esemplare complete dela începutulă anului mai sunt câteva. ..........—

Aceia, cari voră abonâ t6te trei diarele ndstre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fdrte frumdse.

3SFu.in.eri d.e proloă se trimitv. g'ratis ori cui.
Mt- A se adresă la: Cancelaria „NECfRUȚ'lU46 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de venejare următbrele 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 fbrte interesante și amusante. Prețulă la tbte 
patru 1 fi. — câte una deosebi 30 cr. — Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii fbrte interesante și amusante. Prețulă 30 cr. — Colectă de Re- 
cepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă pentru economi, industriași 
și comercianți. Prețulă 50 cr. — Apologiă- Discusiuni filologice și istorice 
maghiare privitbre 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 se dau cu

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 E iripide 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 să se însdre. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți seu trei morți vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini. Prețulă 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goelhe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scblele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Pctnlantulă. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu me uita. 
Colecțiune; de versuri funebrali urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Prețulă 50 cr.

prețulă bagatelă de 3 fl. 60 cr. —

Tipografia Alexi Brașovă,


