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Brașovu în 2 (14) Augusttl.
Scrisârea din Gristurulu săcuiescu, ce amil 

publicat’o în numărulă de eri, ni-a pusă în 
uimire.

De când s’a adusă legea pentru Introdu
cerea limbei maghiare în scâlele nâstre poporale 
și de cândă în urma acestei legi învățătorii 
noștri sunt siliți de a cercetă în timpulu vacan- 
țeloru de peste vâră cursurile de limba maghiară, 
instituite în diferite orașe, n’amu autjită ca ar
monia frățâscă dintre ei să fi fostă vreodată tur
burată. Totdăuna ni s’a vestită numai bine 
despre relațiunile lorii de amicițiă și despre soli
daritatea, ce domnea între dânșii ca între frați 
de același sânge și ce eră fârte naturalii se 
domnâscă, când ei stau față cu nisce instructori 
impuși maghiari și când au să supârte împreună 
o calamitate, de care trebue a(ji să suferimu cu 
țoții fără nici o deosebire.

Nu de multu amii foștii înștiințați și din 
Cristurulii săcuiescu — unde funcționâză unu 
asemenea cursă pentru limba maghiară — că 
învățătorii români dela acestii cursă fără de nici 
o deosebire s’au întrunită în societate, cu scopă 
de a se consultă în ârele libere și de a se per- 
fecționă în științele pedagogice. Acum deodată 
aflămă dela ună binesâmțitoră, că, băgândă 
unii membrii zizaniă confesională între învăță
tori, s’a făcută scisiune. „Astfelă — adauge co- 
respondentulă — avemu acum două societăți, prin 
urmare vomă fi doue străiți gole.?

Mărturisimă, că nici-odată n’amă sâmțită pu
terea și trista însemnătate a cuvinteloră din urmă, 
întrebuințate în scrisârea din vorbă, mai multă 
ca tocmai acum, când se tractă de atitudinea în- 
vățătoriloră noștri în nisce împrejurări, cari nu 
numai că nu admită posibilitatea unei scisiuni 
între fiii aceleiași mame, dâr încă ar trebui se fie 
ună stimulentă puternică spre a-i face să-și dă 
mâna, ca se pâtă bravă mai ușoră periclulă ce-i 
amenință.

„Straiță gâlă“ — âtă adevărata espresiune 
pentru toți nenorociții cari în orbia său răutatea 
loru âmblă să sădâscă ură și certă între noi; 
„straiță gâlă“ âtă simbolulă sărăciei spirituale, 
âtă chipulu, care ar trebui se fie lipită pe-o tă
bliță și acățată de gâtulă tuturoră ignoranțiloră, 
lașiloră și trădătoriloră acelora, cari în fața ini
micului să folosescă de arme detestabile ca aceea 
a ațîțărei urei confesiunale între frați.

Deosebirea de confesiune la alte popâre con- 
locuitâre, precum sunt Maghiarii, n’are urmări 
stricăciâse pentru desvoltarea loru națională, pen
tru că ei s’au învățată ca în afaceri naționale să 
nu țină contă decâtă numai de mărturisirea na
țională.

La noi însă din nenorocire lucrurile stau 
multă mai rău în privința acâsta și „straița gâlă“ 
și acuma ne iese încă prea de multe-ori înainte.

De vei călători prin țâră și vei visitâ loca
litățile locuite de Români, vei află în multe co
mune rurale, ba chiar și în unele urbane câte 
doue scoli primare românești și celă ce te va 
conduce îți va spune că scâla cea din capulă 
satului este greco-orientală, âr cea de mai la vale 
unită — doue străiți gâle.

De vei întrebă în cela său cela orașă, unde 
locuescă Români de amendoue confesiunile, că 

I câte reuniuni românesc! se află acolo, ți se va 
răspunde de ordinară: doue, una a Româniloru 
gr. cat. și alta a Româniloră gr. or. — doue 
străiți gâle.

Pănă mai în anii trecuți nu esistâ decâtă 
o singură reuniune a femeiloră române, care în
trunea pe tâte Româncele nâstre făr’ de nici o 
deosebire. Acum vei găsi în orașe ca Făgăra- 
șulă, Abrudulu ș. a. câte două reuniuni una a 
femeiloră unite, âr’ alta a celoră greco-orientale- 
Ba mai multă încă, într’ună orășelu — pare-ni-se 
în Orăștiă — Românii arangâză nisce baluri și 
vitrega nâstră sârte o brodesce așa ca în anulă 
Domnului o miie optu sute optu-(jeci și patru 
Românii din aceeași localitate se jâce în aceeași 
sără la două petreceri, deosebite după confesiune.

Dâcă suntemă în stare se tolerămă în diua 
de astădi încă și baluri confesionale, atunci nu 
e âre cu dreptu ca se ne mirămă noi înșine de 
pațiența aprâpe supranaturală ce-o desvoltămu?

Și âre care e pricina că noi Românii de 
dincâce nu‘ suntemă în stare de a birui relele ce 
se nască din intrigele confesiunale pentru des
voltarea nâstră națională? De ce noi se fimu în pri
vința religionară mai înapoiați și mai îndăretnici 
decâtă Maghiarii?

Amă (Jisă la diferite ocasiuni, că confesiu- 
nalismulă va esistâ și nu va pute fi suprimată 
pe câtă timpă va esistâ deosebirea de confesiuni 
între noi, ba chiar se nu fie acâsta deosebire, 
confesiunalismulă se pâte face față cu o altă con
fesiune neromână din țâră. Prin urmare în nici 
ună casă nu ne putemă așteptă ca elă să dis
pară cu desevârșire, pănă cândă voră esistâ con
fesiunile și voră fi de apărată interese confesiu
nale.

Insă, când dicemă despre cineva că „face 
confesionalismă, “ nu înțelegemă că elă se ocupă 
de interesele bisericei sale, ceea ce este o datoria 
pentru fiecare, ci înțelegemă, că se folosesce de 
ignoranța și de slăbiciunile âmeniloră, abusândă 
de autoritatea sa preoțâscă sâu mirână, spre a 
împedecâ prin intrigi" confesionale vreo lucrare 
bună națională începută în unire și solidaritate, 
sâu spre a zădărnici din ambițiune falsă perso
nală ori din poftă de răsbunare o inițiativă fru- 
mâsă și sănătâsă a altuia, sâu numai și numai 
cu scopă de a desbinâ pe Români între ei, fă- 
cândă astfelă servicii de trădătoră dușmaniloră 
esistenței nâstre.

Acestă feliu de „confesionalismă11 nu este 
prin nimică justificată; elă calcă preceptele evan- 
geliului creștineștii; elu nasce cârtă și ură și a- 
duce dărăpănare între âmeiji; elă slăbesce pute
rea și împiedecă desvoltarea națională a unui po- 
poru; elă profanâză sânțenia legăturei dintre fiii 
aceleiași mame, dintre frații de acelaș sânge. îm
potriva acestui șârpe înveninată vomă râdicâ în- 
totdâuna lancea, toți Românii binesâmțitori, și de 
va avâ ceriulă milă de noi ne va dâ puterea, 
ca odată totuși se-i putemă sdrobf capulă.

Casulă cu învățătorii noștri dela cursulă din 
Cristurulă săcuiescă ne admoniâză ca se prive- 
ghiămă toți din tâte părțile cu mai mare încor
dare, căci pericululă ce ne amenință, dâcă vomă 
suferi ca să se reîmprospeteze certele miserabile 
confesiunale, este a<ji mai mare ca ori și când.

Din ce s’a născută cârta între învețătorii ro

mâni întruniți la Christură ? Motorulă faptei 
rele a fostă și aici păcatulă că fiecare vrâ se fie 
conducătoră. De ce altulă și de ce nu eu? Pre- 
tecstulă de a delăturâ pe celalaltă este ușoră 
aflată dâcă să întâmplă se fie de altă confesiune 
și scisiunea e gata. Așa s’a întâmplată pretu
tindeni unde suntă câte dâue reuniuni, în locă 
de una, care să-i întrunâscă pe toți.

Inspectorii scâleloră nâstre confesionale sunt 
datori față cu marile interese ale învățământu
lui românescă de a cercetă în asemeni cașuri, 
cari sunt culpabilii și de ai dojeni aspru. Nu-i 
de ajunsă, că organisațiunea scâleloră nâstre 
după confesiuni îngreuâză destulă de multă co
municarea între învățătorii noștri de ambele con
fesiuni, se mai contribuimă și noi la îngreuiarea 
ei prin nepăsare.a nâstră?

Dâr spre a ajunge la ună bună sfârșită ar 
trebui ca capii bisericeloră nâstre înșiși să se în- 
țelâgă mai întâiu între sine despre aceea, că ce 
e de făcută ca să redicămă instrucțiunea nâstră 
și să combinămă puterile acolo unde suntă prea 
slabe. Cea dintâiu condițiune spre a delăturâ 
relele, ce se nască din intrigele confesiunale și 
spre a înălță învățământulă românescă, este re- 
solvarea cestiunei scâleloră române din comunele 
amestecate.

Trebue să veghiămă și se lucrămă ca Ro
mâni adevărați căci. de nu vomă remânâ în 
veci cu — straița gâlă 1

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

Viena, 14 Augustă. — Ministrulă de es- 
terne Kalnoky a plecată a(ji la Varzin, ca să 
visiteze pe prințulă Bismarck.

Versailles, 14 Augustă. — Congresulă a 
respinsă amendamentulă privitoră la alegerea se
natului prin votu universală. Apoi a primită 
tâte articolele proiectului de revisuire, votându-le 
în totală cu 509 contra 172 voturi. Președin
tele a declarată sesiunea închisă.

Paris, 14 Augustă. — In miculă sată 
Ameryes au fostă în două (Iile 40 de cașuri mor
tale de coleră.

CRONICA piLEI.
Domnii cari voiescă se ia parte la festivitățile aran

jate de Asociațiunea Transilvană, ce-și va țină 
adunarea generală în Orăștiă, și cari voră dura de la 
16—19 Augustă a. c., se potă adresă pentru bilete de 
drumă de feră cu preță scătjută la d. protopopă 1. Pe- 
trică.

*
D-lă Iuliu Crișană, Română, vestesce publicului 

brașovenă, că a deschisă în ulița »Vămei« ună salonă 
pentru frisată etc. ... și să rogă de publiculă română, 
se’lă sprijinescă.

*
Monumentulă împerătesii Maria Teresia se-va ridică 

între museele curții, înaintea stauleloră imperiale. Monu
mentulă se va desvăli sărbătoresce în anulă 1887.

*
f .Monitorulă oficială® publică următorulă avisă: 

• Conformă ordinului corpului II de armată Nr. 16,604 
primită pe lângă ală divisiei 4 Nr. 7,137, reservele de 
ori-ce armă, dispensații pentru motive fămiliare, tinerii 
admiși pentru serviciulă auxiliară și milițieni, urmândă 
a începe esercițiulă militară de Duminică, conformă le- 
giloră și reglementeloră în vigăre; se publică spre cu
noștința generală că, cu începere de Duminecă, 29 Iul. 
1884, orele 6 diminâța, în fie-care Duminecă regulată 
pănă la 1 Octombre, toți tinerii din categoriile enumărate 



mai susti, să se afle presenți pentru instrucția, cei din 
Bucuresci la reședința companieloră de dorobanți, pe 
teritoriulG căreia domiciliază; er cei din comunele rurale 
în comuna lorii, pe terenulă destinată de comandantulă 
companiei pentru esercițiu, cunoscândă că toți aceia ce 
nu voră fi următori, se voră urmări și pedepsi conformă 
regulamenteloră reserveloră și milițiiloră. *

*
♦ Telegrafulă» din Bucuresci află, că ministerulă de 

lucrări publice își pune cea mai mare activitate pentru 
stabilirea căiloră de comunicația cu Transilvania pe la 
punctele Târgu-Jiu, Câineni și Predeală.

*
Ghristina, soția lui Ion Alexandru din cătunulă 

Ulmeni, comuna Spătărei, județulă Teleormană în Ro
mânia, în năptea de 16 spre 17 Iulie, a născută 3 
copii de sexă femeescă. După două dile au încetată 
câte-șl trei din viâță; âr muma loră se află în deplină 
sănătate. *

Din causa ploiloră torențiale, ce au cădută în <|iua 
de 18 Iulie, apa Gilortului, debordândă din matca sa, a 
inundată și nimicită t6tă recolta și fenațele a 13 co
mune din România.

*
In cjiua de 25 Iulie, cădândă pe teritoriulă comuneloră 

Porcesc! și Bârzoven! din județulă Romană, în Moldova o 
plăie torențială cu pâtră în mărimea unui ou de porumbă, 
a stricată cu desăvârșire holdele de prin grădinile locui- 
toriloră, precum și de prin țarină. In Porcesc! 12 fălci 
anison, 150 de fălci păpușoiu, 15 fălci orză, 25 fălci 
ovăsă și 25 fălci grâu de primăveră; a stricată și unu 
podeță de pe șoseua județiană Roman-Buhușă. In Bârzo- 
ven! a distrusă 240 fălci păpușoiu, 20 fălci orză, 50 fălci 
ovăsă și 60 fălci fenațe.

*
In nâptea de 25 și 26 Iulie, pe tăritorulă comune

loră Bahna și Onișcani', totă județulă Roman, căcjendă o 
pldiă torențială cu furtună și petră, s’au stricată holdele 
și sămănăturile din acele comune. La cea dintâiu, 135 
fălci păpușoiu și alte holde, precum și 17 și jumătate 
fălci ovăsă; la cea d’a doua, 40 fălci păpușoiu.

*
Ună numără de studenți ruteni sa’u întrunită în- 

tr’o societate de concertă, avendă de gândă să călăto- 
răscă prin Galiția și Bucovina și să dea concerte.

*
♦ Salzbr. Volksbl.» primesce din Ișl scirea, că din 

causa numărului forte mare de ăspeți, ministrulă de co- 
merciă, baronulă Pino, sosindă acolo n’a găsită nici ună 
cuartieră și a fostă silită să dormă noptea dintâiă într’ună 
vagonă.

*
Comunei din Baden i s’a dăruită acum câteva dile 

25.000 fl. din partea unei dame, care nu și-a făcută cu
noscută numele, ca cu acești bani să se întemeieze ună 
institută orfanală de fete.

*
Regele Humbert a sosită în Pordenone lângă Udine, 

ca să asiste la ma’nevrele cavaleriei, ce se voră țină 
acolo. *

♦ Royal Human Society» din Londra a medaliată 
și distinsă de rendulă acesta patru copii dela 10 până 
la 13 ani pentru curagiulă loră eroică. Toți patru copii 
scăpaseră persone de înecare.

*
La 21, 22 și 23 Septemvre se va serbâ la Kiev a 

50-a aniversare a înființărei acestei universități. Tote 
universitățile și corpurile scientifice din Europa au pri
mită invitări. Serbia nu a fostă invitată, pe cândă Munte- 
negrulă și Bulgaria au fostă rugate să trimită delegați. 
Postulă Mitropolită serbescă Mihailă a fostă invitată.

*
Se vorbesce, că efectivulă armatei englese din 

Egiptă se va ridică la 10 mii de ămeni, pentru espedi- 
țiunea proiectată cătră Chartum.

*

Concursulă internațională. — Cu ocasia 
Congresului din Madridă de la 29 septembre 1884, aso
ciația literară și artistică internațională a desemnată ca 
subiectă ală concursului ală doilea internațională, cesti- 
unea următăre: Despre si mțămentulăonărei: Es- 
presia sa în literatura spaniolă, și în litera- 
turele celorlalte țări. Scriitorii din tote țările 
sunt invitați a concură. Manuscrisele, ale căroră lun
gime nu va putea întrece o foie a revistei, adică 1000 
—1200 linii, voră fi adresate, franco și în plică reco
mandată, înainte de 31 Augustă 1884 secretarului gene
rală ală asociațiunei, d. Jules Lermina, la Bry-sur-Marne 
(Seine) în Francia. Ele nu voră fi semnate; voră avă 
pe pliculă esterioră o devisă, care va fi repetată pe ună 
plică pecetluită, cuprinclendu numele și adresa concuren
tului ; plicurile nu voră fi deschise decâtă după hotă- 
rirea juriului, compusă din membrii comitetului de onore 
și din biroulă Asociațiunei. Voră fi redactate pe cât se 

păte în franțuzesce. Cu t6te acestea, manuscrisele voră 
pută fi scrise și în altă limbă, și cele premiate voră fi 
traduse pe franțuzesce prin îngrijirea Asociației. Se va 
decerne ună premiu și o mențiune onorabilă.

Cu ocasia congresului voră avă locă serbări cu 
cheltuel! reduse cu totulă pentru membrii asociației.

♦PESTER LLOYD* Șl RUSIA.

Scirea sensațională,’ că pe drumu cătră Bos
nia și Erțegovina suntii patru emisari ruși, între 
cari și doui oficeri activi ruși, face pe „Pester 
Lloyd11 dela 12 Augustă, se trateze în articolulă 
său de fondă cestiunea amiciției Rusiei cu Ger
mania și Austro-Ungaria. Oficiosulu din Pesta 
susține, că scirea despre emisari este sigură și 
că rubla, și cu ea propaganda slavă, j6că rolă 
mare în politica rusescă esternă.

■»Da, dice Pester-Loyd, propaganda revoluționară a 
vecinului dela nordă o înțelegemă forte bine. Ceea ce nu 
ințelegemă însă, este amiciția sa pentru Austro-Ungaria, 
alipirea sa la alianța dintre monarchia năstră și imperiulă 
germană. Luândă lucrulă mai de aprope, vedi bine, ne- 
o putemă esplicâ și acăsta în bine său în rău . . . Pentru 
ce să’șl țiă Rusia dușmănia ascunsă și să stă de-o parte, 
dăcă păte face și obțină în pace, ceea ce ar pută nisui 
și esecutâ în cărtă? Ce are se părdă Rusia, fiindă in
timă cu Austro-Ungaria și Germania ? Totdăuna se 
seceră folăsele, ce le oferă o astfelă de legătură, fă ă să 
se risce ceva. Dar nu trebue nici măcară să renunțe 
Rusia la tactica sa. Păte agită la Balcani totă așa de 
bine ca și mai înainte, și pote pregăti terenulă pentru 
viitărea sa acțiune ca și până acum. Da, siluațiunea îi 
este încă și mai favorabilă decâtă mai înainte, căci adi 
cine va bănui ceva despre intențiunile aliatului? Dăcă 
elă trimite emisari în Bosnia, aceștia au negreșitu însăr
cinarea, să întărăscă populațiunea țăriloră ocupate în 
alipirea cătră monarchia nostră; amiculă nu va spionă 
doră slăbiciunea amicului său, nu va seduce populați
unea să rupă jurământulă de credință său să i causeze 
vr’o perplesitale. Prin urmare înțelegemă fărte bine, 
pentru ce Rusia s’a alăturată la alianța Austro-Ungariei 
și Germaniei.*

După ce oficiosulu „Pester Lloyd“ face aceste 
observațiuni ironice, întrăbă, pentru ce Austro-Un
garia primesce acostă meschină amăgire? 
Pentru susținerea păcii nu pdte fi, căci e multă 
mai bine, decă de voe și cu mână liberă se îm- 
pedecă propaganda rusă. Rusia nu pote renunță 
la tradițiunile sale, la planurile sale revoluționare, 
căci atunci ea ar negâ sistemulu desvoltării sale 
istorice și ar jertfi motivulu esistenții statului. 
Sufletul* imperiului rusă ește revoluțiunea inter
națională, care nu se unesce cu cugetul* conser
vatorii, motivulu esistenței Austro-Ungariei.......
Ori cât* de mari progrese, 4’ce 4’aru^ pestanu, 
ar face politica austro-ungară în Balcani și ori 
câtu de impuuetore s’ar arătă puterea și însem
nătatea Austro-Ungariei în cașul* unui conflict* 
serioșii, totuși acăsta n’ar pută concură cu mij- 
lăcele de agitare ale Rusiei, care stau în armoniă 
cu înclinările interne ale popârelor* din Bal
cani.

> Putemă să închidemă ochii, continuă »Pester-Loyd, ♦ 
și totuși vomă observă, că Rusia n’a pusă capătă acti
vității sale la Balcani. Din timpă în timpă, când ici, 
când colo să vădă lucrările de subminare ruse, cu totă 
dibăcia agitațiunii. Și totă acăstă acțiune, care turbură 
pacea, și acestă conjurațiune continuă în contra siguranță 
monarchiei năstre se face sub scutulă fericitei intimități 
dintre Austro-Ungaria și Rusia, sub scutulă acelei alianțe, 
ală cărei escelentă scopă este menținerea păcii și înte- 
meiării liniștii și siguranței puterilor* aliate. Nici odată 
n’a fostă în relațiunile reciproce ale mareloră imperii o 
amăgire, care să dea mai multă de gândită.»

Oficiosul* din Pesta dice, că prințul* Bis- 
marck ar trebui să se gândescă seriosu la acăstă 
și arta diplomatică a guvernului germanii să nu 
fie absorbită tot* numai în veghiarea asupra 
Franciei, căci periculele cele mari ce amenință 
’și au isvorulă în Rusia. Garanțele siguranții și 
ale viitorului nu zăcu în atragerea, ci în respin
gerea și în ținerea în freu a Rusiei.

CENTENARIULU LUI HORI A ÎN CRAIOVA.
(Coresp. part, a ,.Gaz. Trans “) 

Craiova, finele lui Iulie a. c.
Aici încă vomă serbâ centenariulă lui Horia, nu 

însă în modă demonstrativă, ci în modă comemora
tivă, nu pentru ,.a manifestă în contra Ungariei,11 
cum (Jice „Tribuna11 în Nr. 81, despre cei din Bucuresci 
și Iași, ci pentru că, oferindu-ni-se ocasiune, suntemă da
tori nu numai a păstră, ci și a împrospătâ memo
ria bărbaților*, cari s’au distinsă în ceva., mai alesă în 
combaterea tirăniei, cum au sciutu și cum au putută.

Cei din Bucuresci și Iași atacați cu atâtă afrontă 
de cătră „Tribuna11 din Sibiiu în Nr. 81, voră scf la 
rândul* loră să răspundă, — noi (jicemă atâta că în- 
trâgă Revista „Tribunei11 din primulă Sibiiu, 23 Iulie st. 
v., este o întorsătură și o sucitură cameleonică, ăr pa- 
sagiulă dela finele colănei întâiu este o insinuare pre
ventivă, pe care n’o putemă califică c’ună epitetă mai 
îndulcită, decâtă perfidă, și menită a figură într’ună 
(jiară ca „Ellenzâk11 și „Szâkely Nemzet,11 dar nu într’ună 
(jiară românesc*, și de ore-care renume precumă își fă
cuse sieși — pe dreptă — „Tribuna.11 Aucjl acolo! 
♦ Tribuna» le scie tăte (! ?) câte se voră întâmplă cu oca- 
siunea centenarului (seu mai bine a banchetului) din Bu
curesci, spre supărarea urechiloră ungurescl, pare că are 
spiritușă, și ca una care cunosce mai bine pe capii aran- 
giatorl îi denunță lumei ungurescl, mai înainte de timpă. 
Cum se numesce acesta? Lăsămă să răspundă cei ce au 
scris-o, ăr noi să ne vedemă de istoriă, pentru că ea 
adesea se repețesce, și să nu cădemă în greșelele ante
cesorilor* noștri.

Guvernă în susă, guvernă în josă; emigranțl încolo, 
emigranți încăce. Ce atâta sfară în țâră? Guvernulă Ro
mâniei se află în cele mai bune relațiunl cu guvernulă 
Austro-Ungară. Emigranții și cetățenii liberi se potă mișcă 
liberă într’o țără liberă ca România, și-șî potă manifestă 
opiniunile loră în tătă libertatea, după drept ulă acordată 
loră de Constituțiunea țărei. Dacă cineva își pierde 
mințile, aci suntă procurorii, aci este poliția; voră sci 
ei să-și facă datoria, fără de insinuațiunile .Tribunei,» 
și ale lui ♦ Bukaresti Hirado.«

Decă nu putemu mâncâ și be, dăcă nu putemă 
vorbi și scrie totdeuna pe placulă Unguriloră, n’avemă 
ce le face. Inghiță găluscele, că și noi amă înghițită pră 
multe si mai înghițim* încă dela ei. Fie insă siguri că 
nu ne vomă înecă cu ele, pentru că suntemă obicinuițl. 
Aducă-și numai aminte că se pote întâmpla odată și re- 
gurgilațiune, fenomenă cu totulă naturală.

Că emigranții ardeleni suntă inițiatorii centenarului 
Horiană, așa este, și așa trebue să fiă; pentru-că ai 
loră sfinți suntă cei trei martiri Horia, Cloșca și Crișană. 
Și dacă se alătură și alți cetățeni indigeni, acăsta o facă 
din simpatiă frățescă. Cine, cui strică? Și urmașii noștri 
se voră asociâ, cândă urmașii d-loră voră serbâ cente
nariulă lui Tudoră Vladimirescu și alți binemeritați de 
țeră ca elă.

Vomă serbâ dar noi emigranții ardeleni, câți ne 
au învrednicită D-cjeu a ajunge suta de ani dela miș
carea strămoșilor* noștri «glebae adscripti,» spre a 
răsturnă sclăvia. Și cu noi se voră asociâ și frații noștri 
de ună sânge. Vomă serbâ-o în modă demnă, fără 
sgomotă, fără demonstrațiunl, fără de-a supără pe nici o 
autoritate, nici de aici, nici de aiurea, afară păte de fiii 
și nepoții aceloră oligarchl, cari au causată acea mișcare 
de tristă aducere aminte.

Mai multă încă, vomă lăsă cu limbă de mărte fii- 
loră și nepoților* noștri, ca ei încă să serbeze centena- 
rulă și ală altoră sfinți din Calendarulă națională, pre
cumă: Avramă Iancu, Sim. Balintă, Vlăduțiu, Solomonă 
Dobra, Buteanu ș. a.

Amă <|is-o, și n’o retragă. m.

MAGHIARISAREA.
(Răspunsă d-lui Rethi).

Deva, 12 Augustă 1884.
D-lă Rethi Lajos, inspector* reg. de scole în comi- 

tatulă Huniădorii, răspunzând* la ună articlu ală d-lui 
Anania Trombitașă, publicată în »Magyar Polgar,» es- 
pune pe largă faptele săvârșite de d-lui, pe timpul* dela 
înființarea inspectoratelor* de scole și până acuma.

Am ajunsă acolo, în câtă în diua de astăzi și în 
sistemulu de față, abia se mai află câte un Maghiară ici 
colo, cu carele să poți sta la vorbă seriâsă. D-lă Râthi 
este umilă din acei puțini, cu cari mai poți schimbă câte 
ună cuvântă, fără însă să-ți fie permisă a sperâ, că vei 
pute ajunge la o bună înțelegere; din acestă motivă, și 
cu deosebire, fiind-că d-lui se provâcă la fapte săvârșite de 
d-sa pe teritorulă acestui comitat*; datori suntemă, noi 
acești de aici, a dâ și în acestă respectă, răspunsulă cu
venită, ca nu prin tăcere adevărulă să rămână înmor
mântată. Fiind-că d-lă Rethi documentez* aserțiunile 
sale cu date din vieța școlară, mă voiă sili a răspunde și 
eu totă cu argumente din vieța școlară; și decă voiă re
curge la dove<jl străine de terenulă școlară, acăsta o 
voiă face, nnmai întru câtă va fi de lipsă pentru docu
mentarea celoră ce-mi voiă permite a le aflrmâ, —

D-lui numai decâtă, la începutulă ardeiului său din 
»M. P.« Nr. 180 dela 5 Augustă, se declară solidară cu 
cele (jise în arLicolulă de fondă din numărulă precedentă 
(178) ală numitului diară. Credemă, că ori care omă, — 
avendă câtă de mărginită simță de dreptate, adevără și 
echitate — se va indigna până în adânculă inimei sale, 
de cele afirmate în citatulă articolă; fiind-că acolo nu 
se cjice nici mai mnltă nici mai puțină, decâtă că Ro
mânii trebue să fie luațl la răsperă. Scriitorul* acelui 
articlu, susține că Românii amenință națiunea maghiară. 
De aceea cjice, că ,se apără.» In contra cui se apără? 
Cine dintre Români atacă, sâu a atacată vr’odată esistența 
națiunei maghiare? Seu dâră este ună periclu pentru ele- 
mentulă maghiară, că Românii voiescă și voră voi des- 
voltarea și cultivarea limbei loră materne, și câștigarea 
egalității de dreptă națională conlucrândă prin acesta la fe



ricirea generală și mulțămirea tuturoră locuitorilor^ din 
multă cereala nâstră patriă? Ore două elemente etero
gene, dar avisate a trăi împreună îu bună înțelegere, să 
nu potă suportă reciprocă cultura și prosperarea loră na
țională, său, — se mă esplică — prosperarea unuia în 
modă egală, are să jignâscă ea ore esistența și prospe
rarea celui laltă ? A admite așa ceva este după mine o 
absurditate. Și nu credă, că d-lă Rethi va afirmă con- 
trariulă.

Dăcă der desvoltarea și luminarea poporului română 
în direcțiune națională, nu jignesce și nu pericliteză esis
tența poporului maghiară, de unde și pentru ce atâtea 
obstacule și restricțiun* puse în calea înaintării spirituale 
a elementului română?

Fără ca să am temă, a fi desmințită, cuteză a afir
mă susă și tare, că Românii, prin luptele loră naționale, 
nu au nici lină scopă ascunsă; ei nu țintescă altceva, 
decâtă câștigarea. — pe terenă legală — a egalei în
dreptățiri. Acăsta a loră năsuință, după mine, nu nu
mai nu se pâte, cu dreptă cuvântă, stigmatisâ de ten
dință contraria statului, ci din contră ea este a se sti
mă și prețui din partea fie-cărui omă, care ține la asi- 
oma: quod tibi justum, alteri aeqnum. Noi nu voimă 
a suprematisă pe nimenea, dar nu voimă nici a fi su- 
prematisațl; acesta însâmnă: «clara pact a.«

Și acuma să revenimă la d-lă Rethi. D-lui între 
altele, <|'ce c&: a,âtă inspectorii de scâle, câtă și actua- 
lulă ministru ală instruețiunei publice nu facă nici o deo
sebire intre scâlele confesionale și cele de stată, ci, încâtă 
privesce pe învățătorii români, față cu oceștia sunt încă 
indulgențl. Apoi cjice, că deși s’au înființată o mulțime 
de scăle de stată, scopulă loră nu este de a atacă vre-o 
naționalitate, ci pură și simplu răspândirea limbei 
statului și a culturei, adăugândă, că de la dînsulă nici 
odată n’a eșită nici o instrucțiune cătră învățători în di
recțiunea, ca aceia să îndemne pe elevi a să lăpădâ de 
naționalitatea loră; din contră elă tolă dâuna a accen
tuată că chiămarea învățătoriloră fiindu a instrui bine, 
și-a răspândi limba statului, nu le este permisă, sub nici 
o împrejurare, să vateme sîmțulă de naționalitate ală 
cuiva.

Dăcă așa ar fi, și decă răspândirea limbei statului 
nu ar fi indentică cu maghiarisarea, ar merge cum ară 
mai merge, dar din nenorocire, faptele dovedescă chiar 
contrariulă. La noi numai aceea este bună instruire, 
care se restrînge eminamente la învățarea limbei ma
ghiare și rogă pe d-lă Rethi se-ml numâscă ună singură 
învățăloră română, carele să fi fostă lăudată, seu remu
nerată și în casulă, decă elă n’a arătată progresă deo
sebită din limba ungurâscă. Apoi eu socotescă, că ci
neva pote fi bună învățătoră, fără ca elă să fie bine 
deprinsă în limba statului.

D-lă Rethi, ca omă de scâlă, trebue să cunoscă bine 
legea despre instrucțiunea publică în scolele poporale 
(art. de lege XXXVIII, din 1868.) precum și aceea des
pre egala îndreptățire a naționalitățiloră (art. 
XLIV, din acelașă ană,) prin urmare ar trebui, ca în ad- 
ministrațiunea învățământului, să observe cu sânțeniă §-ii 
relativi la usulă diferiteloră limbi; și fiindă că d-lui, 
precum și colegii d-sale, la cari i place a se provocă, au 
trasă cu buretele preste ei, mă vâdă silită a-i revocă în 
memoriă câțl-va din acei §-i, ca să se convingă odată 
și d-sa, cum la noi nu mai este astădl nimenea oLi .-i- 
nuită a respectă disposițiunile aceloră legi, cari conțină 
ore care umbră de îndreptățire și pentru limbile națio
nalitățiloră nemaghiare; încâtă adecă nu devine și acâsta 
ilusoriă prin portița ce o lasă deschisă mai fiecare para- 
grafă acelui «nem lehet* (nu se pote) cu care suntemă 
întâmpinați la fie-ccre pasă ce-lă întreprindemă.

In §-ulă 58. art. de L. 38. din 1868, numai de
câtă la începută să 4'cei e&: ’fiecare băiată are să fie 
instruită în limba sa maternă, încâtă acâstă limbă este 
una dintre lîmbele usitale în comună. Apoi în §-Iă 80, 
relativă la institutele pentru instrucțiunea populară înfi
ințate din partea statului, ârăși se c|ice apriată, că aceste 
institute (adecă școlele de stată, ăllami iskolâk) sunt a 
se organisă în modulă determinată în §§-ii 23—78 între 
cari §-i se cuprinde și §-lă 58 mai susă citată.

După cum și d-lă Rethi va sci și cu deosebire d-sa 
va sci, că §-ulă 80 esLe acela, pe care se pune mai 
mare pondă din partea organeloră de instrucțiune; se 
facă scâle de stată în comunele rurale, și încă în unele 
comune curată românesc!; eră ca învățători se institue 
aslfelă de indivicjl, cari absolută nu sciu românesce. 
Acum întrebă eu pe d-lă Rethi, să-mi spună verde și 
respicată: unde a rămasă respectarea §-Iui citată? Ca 
să nu se (Jică. însă, esagereză, aducă ca esemplu co
muna Bărsâu, în carea elevii de scâlă sunt toți români, 
âră dascalulă loră este ungură, carele absolutamente nu 
scie românesce; și după ce d-lă Rethi (jice, că dînsulă 
nu face nici o deosebire între învățători, din punctulă 
de vedere națională, să ne arate măcară ună singură 
casă, unde într’o comună curată ungurâscă, să fie apli
cată ună dascală română carele să nu scie unguresce? 
Și în urmă, după esperiența făcută, în calitate de in
spectară de scole, într’ună șiră lungă de ani, să ne mai 
spună, că 6re pote fi vorbă de progresă acolo, unde în- 
vățătorulă nu se pote înțelege cu școlarii? Și cum, în ce 
modă să instruescă băeții în limba loră maternă? Mi-ar 
plăcea multă, decă d-lă Rethi, ar răspunde la aceste în
trebări, avândă ca direcțiune dreptulă rațională.

Apoi mai dice d-lă R. că: »D-lui a respectată și 
respectâză limba și scola românâscă, într’ună astfelă de 
modă, că decă și din partea conducătoriloră români s’ar 
observă ună asemenea respectă față cu limba statului, 
pacea între noi ar fi sântă și amă procede pe calea cul
turei în înțălegere frățâscă.' Ca esemplu citâză prepa
randia de stată din Deva, carea stă sub inspecțiunea 
d-sale, în care «limba și literatura română se propune 
de cătră ună distinsă profesoră cunoscută și pe tărâmulă 
literalurei. Dinsulă propune (limba română) nu numai 
Româniloră, ci și Maghiariloră născuți în comitatele Ciucă, 
Hâromszâk, Mureșă-Turda etc., ca eșindă ei în poporă, 
să pâtă dă acestuia și copiiloră lui direcțiune în limba 
loră. <

Va să (Jică, după d-lă Râlhi, Românii pârtă vina, 
că înțălegerea frățâscă între Români și Unguri lipsesce. 
— Nicăiri nu se pdte aplică mai potrivită, decâtă aici 
fabula cu «lupulă și mielulu.*

Dar să cercetămă, încâtă dreptatea este pe partea 
d-lui Rethi?

Câtă și cum respecteză d-loră limba română în 
scâlă, amă dovedită chiar adinea-orl, unde amă arătată, 
că se institue în scâle de slală curată românesc! învă
țători, absolută necunoscători de limba română. Va să 
dică, în scolele de stată, nu numai că nu se respecteză 
limba română, ci ea este lovită oblu în creștetă.

Despre conducătorii români nu se pote cu dreptă 
cuvântă afirmă, că ei nu respectă limba maghiară, pen
tru că, ântâiu: ei nefiindă la putere nu dispună de mijlo- 
cele recerute, pentru a se pute dovedi acesta; ală doilea: 
inteligență români, aprâpe toți vorbescă limba maghiară, 
pecândă din inleligința maghiară abia câteva percente 
cunoscă pe cea română, și apoi și aceștia numai cum au 
învățat’o dela servitori acasă la părinții loră; și ală treilea: 
in scâlele confesionale române limba maghiară este stu
diu obligată; până cândă în scâlele confesionali unguresc! 
nici macar a ceti și scrie nu se învăță românesce.

Aceste sunt tată atâtea esemple din cari se vede, 
că frații maghiari, nici măcară în miniatură nu respec
teză limba românăscă; și cu lâte acestea Românii suni 
cei vinovațî. Acum să vedemă, cum stămă cu limba 
română la preparandia de stată din Deva, de care d-lă 
Râlhi este atâtă de mândru?

Adevărulă este, că limba și literatura română la 
numitulă institută se propune eleviloru români și dintre 
Unguri acelora, cari au pronunciă bună românăscă, în 
limba română de cătră ună profesoră română; dar ti- 
neriloră maghiari începători se propune de cătră ună pro- 
fesoră ungură, carele nu scie nici pronunță cuvintele ro
mânesc!; bună ără la «fluture* îi dice: flutăre; la fla
cără: flakAra, după intonarea ungurâscă etc. — De 
la acesta nu voră fi în stare elevii să învețe limba ro
mână nici odată.

Aci aflu cu cale, să introducă nițelă pe d-lă Rethi, 
în spiritulă legei (art. 28 din 1868 §-ii 81—115) despre 
înființarea preparandieloră de stată. Aceste preparandie 
suntu înființate, conformă §-lui 81 prin diferite ținuturi 
ale țărei, în numără de 20.; negreșită cu scopă, ca în
vățătorii de diferite naționalități, să se perfecționeze în 
limba loră maternă: și acesta o afirmă cu atâtă mai 
vârtosă, de fire ce în acei §-I nicăiri nu se pomenesce, 
că limba de propunere are să fie cea ungurescă, sâu a 
statului; prin urmare, rămâne, ca ea să fie cea a națio
nalității de pe teritorulă, unde este școla înființată. Și 
cumcă așa este, să vede, până la evidență, din §. 88 în 
care se dispune precum urmâză: «Studiele obligate sunt: 
a) Doctrina religiunei și a moralului; b) Pedagogia; 
c) Invățămânlulă metodului de instrucțiune; d) Geografia; 
e) Istoria; f)^ limba maternă: g) limba ungurâscă; 
h) limba germână etc.« De aci, se constată fără îndo- 
iâlă, că limba de propunere nu pote să fie cea ungu
rescă, ci ea are să fie cea «maternă,* adecă una din 
limbele usitate în respectivulă ținută. (Va urma)

CONGRESULU DIN BERNA.
Resoluțiunea, care a luat’o congresulă in

ternaționalii din Berna, la propunerea d-loru Ar- 
mășescu și Ad. Stern, în privința neutralisării 
României, este următârea:

Considerândă, că puterile semnatare ale tractatu
lui din Berlină au recunoscută independența României, 
fără a-i da totdeodată sancțiunea neceseră, adecă neu
tralitatea teritorului său și a Dunării;

Că în starea actuală a justiției internaționale, drep
turile unei țcri slabe, ca România, și integritatea sa n’ar 
putea fi asigurată, de câtă prin neutralitatea sa;

Că România, situată între mari puteri rivale; este 
ună obiectă de intrige, care potă amenința chiar esis
tența sa;

Că o Româniă puternică și inviolabilă, este o ne
cesitate politică de prima ordine, și că adevăratele in
terese ale Europei ceră ca România, precum e ea desti
nată, să servâscă de bulevardă civilisațiunei în Orientu, 
și de stavilă între puterile rivale;

Că neutralitatea României i ar permite să îndepli- 
nâscă marele sarcina, ce trebue să și le împună actual- 
minte pentru apărarea drepturiloră sale, și de a aplică 
isvârele, devenite asemenea disponibile, la opera desvol- 
tării sale interiore:

Considerândă între altele, că Dunărea este artera 
principală a comerciului României și îi formâză fruntaria 
pe o mare întindere; că țările riverane slave au mai 
pretulindenea o posițiune strategică superioră celei a Ro
mâniei asupra Dunării; că aceste popâre, desvollându-se 
și sprijinite de marea putere slavă, ară pută amenință 
într’o di siguranța României și interesele păcii generale, 
și că neutralisarea acestui fluviu ar fi celă mai bună 
mijlocă de a împedecă nascerea acestoră conflicte.

Considerândă în fine, că neutralisările în generală 
sunlă cărările cătră scopulă urmărită de acestă congresă 
— pacea universală, arbitragiulă internațională — în 
vederea că aceste țări voră trebui se fie ajutârele cele 
mai prețiâse ale acestei opere;

Congresulă emite resoluțiunea:
Ca marele puteri să recunâscă și să garanteze:
1. Neutralitatea perpetuă a României.
2. Neutralitatea Dunării, dela Porțile de feră până 

ța gurile sale, sub supraveghiarea unei comîsiuni euro
pene.

„IAncUpendance Roumaine“ dice, că d-ni 
Armășescu și Ad. Stern, membri asociațiunei in
ternaționale de arbitragiu, n’au representată, la 
congresulă de Berna, guvernulu română.

DIVERSE.
Potopă în comitatulu Cică. — Oltulă, în urma plo- 

iloră și ruperiloră de nori din 6 și 7 1. c., a inundată 
întregulă comitată ală Cicului. Grozave ruperi de nori 
au fostă în 7 1. c. în ținuturile comuneloră Cică-Racoșă 
și Madarașă. Omenii nu-și aducă aminte, ca atâta apă 
să fi acoperită cândva hotarăle loră. Apa curgea prin 
mijloculă satului, astfelă că nu numai curțile, dar chiar 
și casele s’au umplută cu totulă de apă. Noptea în- 
trâgă autjiai strigătele de «ajutoră.* Carăle trebuiau să 
le lege de șoprone, ca apa să nu le răpâscă. Prin odăi 
âmenii trebuia să-și caute scăpare pe mobilele mai grele, 
căci pe cele mai mici apa cu cea mai mare ușurătate 
le spălă din casă. In 8 1. c. diminâța loculă dintre Ma
darașă și Racoșă era încă totă o mare întinsă. Drumulă 
de țâră și podulă de peste Oltă erau cu totulă sub apă, 
și carele putâu merge numai cu ajutorulă călăuziloră că
lări. Căruța poștei ajutată și călăuzită de Omeni, cari 
cercau înainte drumulă, — a fostă răpită de valuri. Totă 
cu acestă ocasiune grindina încă a făcută pagube enorme 
in ținutulă dela St. Domocoșă pănă Ia Racoșă. Terito- 
rulă bântuită de ape și de grindină oferă o priveliște 
infiorătâre.

Gură mare și trebă puțină. — Cu ocasiunea mee- 
tingului ală doilea din Paris, ținută în sala Lâvis contra 
Congresului din Versailles, s’a întâmplată ună incidență 
curiosă. Ună anarchistă făcuse propunerea, ca malcon- 
lenții să mârgă la Versailles, să impresore Congresulă 
națională și să sburătorâscă pe oportuniști. Atunci ceru 
să vorbâscă Lisbonne, care în răscâla din urmă a comu
nei fusese greu rănită și de atunci umblă cu cârje, și se 
sui pe tribună. — .Cetățeniloră, dise elă, vreți în ade- 
vără să mergeți la Versailles?* — «Da, vremă.* — 
«Forte bine, și eu vrâu; sciți fârte bine cine suntă eu, 
și unde mă puteți aflâ. Și apoi sciți și ce am făcută 
eu în 1871. Nu sunt omulă, care numai flecăresce, și 
de făcută nu face nimică. In dilele din Maiu se aflau 
în Paris celă puțină 200,000 de lărmuitori, cari sbierau: 
«Să trăâscă comuna.* Dar d’abia 10,000 dintre ei au 
luptată. Acâsta nu este iertată să se mai repeteze acum.* 
— «Nu, nu.' — „Aici sunteți cam 900, cari strigați: 
„La (Versailles 1“ ,.Ei bine, vreți în adevără să ple
cați?" — „Da, da, la Versailles!1'— „Forte bine, acâsta 
pâte fi ună lucru frumosă. Dar fiindcă voi mă cunâsceți, 
așă vrâ să vă cunoscă și eu pe voi. Cine vrâ să mârgă 
mâne cu mine la Versailles, să trâcă ici în drâptă lângă 
părete!" Câțiva cetățeni s’au desfăcută din adunare, și 
s’au postată la loculă arătată de Lisbonne. Acesta îi 
numără. Erau cu toții nouăspre-cjece. Elă îi salută cu 
mândriă în față și le dise: — „Vă admiră și vă mulță- 
mescă în numele sfintei cause, dar vedeți că nu suntemă 
destui, ca să putemă să spargemă Congresulă. £r cei 
cu gura mare să plece acum și să-și caute de trâbă. 
Și apoi să-și țină gura! Cărați-vă, căci vă așteptă mue- 
rile.“ Mulțimea flueră pe Lisbonne, când acesta, spriji
nită de cârje, se scoborî de pe tribună, dar elă le dise 
liniștită: — „Deârece aci se face numai ună lucru ne
trebnică, eu mergă se bău ună pahară de bere, căci ast
felă voiu face ceva mai înțeleptă. Cine va avă ceva cu 
mine, caute-mă în cafenea." După acestea eșl din sală 
și adunarea se sfârși.

0 amăgire. — Ier! 31 Iulie o panica domni printre 
populațiunea din strada Justiției din Bucuresc! și stradele 
laterale. Se răspândise sgomotulă, că o mortă din strada 
Justiției, Nr. 1, înviase. Acâstă scire să lăți numai de
câtă cu iuțâla fulgerului și atrase în jurulă susă citatei 
case o mulțime fârte mare, curiosă a aflâ adevărulă. 
Din informațiunile ce ni le-amă putută culege chiar dela 
fața locului, putemă comunică cetitoriloră următârele: 
Sâmbătă încetă din viâță în casa menționată d-na Ma- 
vromati, fica d-lui Stravolca; ieri pe câadu totulă erâ pre
gătită spre a se începe serviciulă funebru, pe cândă 
chiar preoții cu P. S. S. archierulă Calistă se aflau pre- 
senți, unui membru din familiă, care îmbrățișă pe mortă, 
i se păru că dânsa mai dădea semne de viâță. Imediată 
preoții, la invitațiunea familiei, plecară, doliulă se ridică 
și carulă funebru dispăru în mijloculă bucuriei generale 
a familiei și prietiniloră presențl, cari credură că morta 
ne erâ decâtă leșinată. Se depuse îndată mârta pe o 
canapea, i se făcu totă aceea ce putâ se o readucă la 
viâță, în casulă cândă ea n’ar fi fostă decâtă leșinată. 
In timpulă acesta sosescă și medicii, cari au fostă che
mați în grabă, și dd. dr. Capșa, Drasch și Marină Du- 
mitrescu, spre cea mai amară decepțiune a familiei, de
clarară că d-na Mavromati este mortă și că s’au înșălată 
aceia, cari au credută pentru momentă, că dânsa mai 
dădea âre cari semne de viâță. Ceea ce a făcută sâ se 
crâdă acâsta este faptulă, după cum se c|ice, că o oglindă 
pusă la nasulă și gura decedatei a fostă aburită. . Acp 
casa ca și familia s’au îmbrăcată din nou în doliu și în
mormântarea s’a făcută la 4 ore. «România.*
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Cursulu la bursa de Vlena 
din 14 Augustil st. n. 1884.

Bursa de Rucnrescl.
Rentă de aură ungară6°/0 122.90
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.45
Rentă de hârtia 50/0 • ■ 89.20 
tmprumutulă căiloră ferate 

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

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.40

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 101.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

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

ung.....................................115.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115 90 
Renta de hărtiă austriacă 80.95 
Renta de arg. austr. . . 81.70
Renta de aură austr. . . 103.70 
Losurile din 1860 . . .135 30
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  859 —
Act. băncel de credită ung. 317.75
Act. băncel de credită austr. 315.40
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.74
Napoleon-d’orI.................. 9.65*/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

Cota oficială dela 30 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 931/a vând. 94
Renta rom. amort. (5%) . . > 95% > —

» convert. (6%) . . > 97 V4 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 34’/. * —
Credit. fonc. rural (7%) . . > 102% » 103

» „ (5%) • • 11 90% 92%
» » urban (7%) . . 101% > 102
» , (6%) • . > 97% > 98

■» > (5%) • • » 87%/ 88
Banca națională a României » 1385 > 1400
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 340. > 350

« » » Națională . . » 237% » —
Aură > 5-35.% > .—
Bancnote austriace contra aură 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovfi
din 14 Augustă st. p. 1884.

Bancnote românescl . . . Cump. 9.13 Vând. 9.15
Argint românesc .... . . • 9.05 > 9.10
Napoleon-d’orI................. . . • 9.62 » 9.65
Lire turcescl..................... . . . 10.90 > 10.92
Imperiali......................... . . » 9.86 » 9.88
Galbeni............................. . . » 5.64 » 5.67
Scrisurile fonc. »Albina» . . . » 100.50 101.50
Discontulă » . 7—10 % pe ană.

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

i

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețuit! abonamentului pe una jumătate de anti său 
pe unii anu, înainte de 1-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatti dela 1 Aprile c., care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fl., ăr pentru România 8 lei, ADMINISTRAȚIA GAZ TRANS

ABONAMENTE LA „GAZETA 
se potU face la & și £5 
Austro-Ungaria pe anu 
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TRANSILVANIEI."
a fie-cărei luni.
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llGBDsitii tis postavnn ie tavi. r r ,
Subscrișii au onăre a aduce la cunoscința onor, 

publicu, că în piața Brașovului „Târguit! Floriloru“ 326 
și-au stabilită ună deposită ală cunoscuteloră fabricate de

Postauu de lână neamesteeatu 
și de cuiere veritabilă și mărfuri de modă 

și ne rugămă de binevoitorul!! concursă ală onor, pu
blică fiindă gata a’lă servi câtă mai solidă, 

3—i5 Wilhelm Scherg & Comp.
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Se acbrdâ abonamente și lunare 
Pentru România și străinătate pe ană

2 „

4 JJ 
Colt! mai ușoru mijlocii de abonare 

dată poștalii. Abonamentele se plătescu înainte.
Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 

lămurită adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârdieie, Adwiinistrațiunea.
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Gustav Biedermann, Praga, Pflastergasse Nr. 5.
Singurulă representantă pentru Austro-Ungaria, Italia, Rusia 

și România, a jabricei chimice pentru mijlocele desinfecțiunei „Kolinu 
Nagel & Comp.

D-nii Nagel & Comp, mi-au predată intriga producțiune a loru 
de mijloce desinfectudse, pe cari mă aflu în posițiune a le oferi cu 
prețurile fabricei în ori ce cantitate.

Specialitățile următdre dintre eari o mare parte mai întâiă a 
fost introdusă de mine și care pe viitorii este destinată a jucâ unu 
mare rolă în hygienă, le recomându înalteloru autorități, on- publicu 
și fabriceloră, și însemneză că preparațiunile fabricei Nagel & Comp. 
au foștii salutate de cătră fisicii orașului Praga, și s’au găsită ca 
cele mai preferabile.

Ca măsuri fundamentale în acăstă scriere servescă cercetările 
comitetului sănătății din Germania precum și cercetările lui Pasteus, 
Koch, Pettenkofer ș. a.

Oferii: Cloru de mangan, Jără sulfă pentru canaluri și retirate 
gr. 100, fl. 26.

Acidă carbolică 20%, fl. 20.

Acida carbonică concentrată și curată chimică după percente.
Vară acidă-sulfurică pentru odăi de bolnavi, paliativă, și mij

locii pentru apărare în contra bdleloră lipicidse, 10° — gr. 100, fl. 10.
Pulvere de carbonă a lui Bauer (acidă jenică mangan) pentru um

blători gr. 100 fl. 14.
Creosolin, licuidă, bună și recoritoră, mijlocii de desinfectare în 

soluțiune concentrată gr. 100 fl. 40.
Creosolin, amestecată cu cărbuni de lemnu 20%, mijlocu de des

infectare cu capacitatea cea mai mare de absorbițiune gr. 100, fl. 16.
Acăsta nouă specialitate este d’ună efectă sigură și se p6te pune 

în ori ce locă, pentru că este fără mirosit. Cpeosolinulă se compune 
din fenolă (methil-fenol) cresolu și săruri de fieră.

Strujituri de carbonă pentru grajduri fără mirosă, conținendu 
acidă carbonică curată gr. 100, fl. 8.

Carbolineum, (oleiu) conține dela 10—12°/o crosolă, 12—15% 
acidă fenică și este celă mai bună mijlocă pentru conservarea lem
nului gr. 100, cr. 24.

Prospecte trămită la cerere franco.

19—30 Magaânu de încălțăminte
„C1SMA ROȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după mesură
»e voră efectuâ 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 depositulfl 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primescă și se etectuiâză 

promtă și cu prețuri moderate.

G. Or ghid anu.

Tipografia Alexi Brașovă,


