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Duminecă 5 (17) Augustă 1884.

□CT Din causa serbătorii de Luni, Schimbarea la 
față, jurnalulu va apare numai Marți sera

Brașovu în 4 (16) Augustu.
In presăra adunărei generale a Asociațiunei 

ndstre literare transilvane, ce se va întruni mâne 
în Orăștiă, multe și feliurite gânduri ne agită 
mintea.

Unde amil fi și unde suntemil!
Unde amil fi, dâcă mersulil îmbucurătorii, 

ce-lă luase desvoltarea poporului românii sub re- 
gimulii mai blândă și mai tolerantă austriacă din 
anii 1860, nu ar fi fostă în modă atâtă de cru- 
delă întreruptă de cătră dmenii regimului de as
tăzi! Nu eră nici p’atunci țâra acdsta vr’ună 
Eldorado pentru Români, nu, căci și în acea 
epocă ei erau cei din urmă, la cari se gândeau 
puternicii Dâr se gândeau și acesta vrea
să (jică multă.

Astăzi nimeni nu ne mai are grijea, nici 
măcară p’atâta câtă ni-o avău „Bezirkerii“ lui 
Bacii și dăcă 6menii stăpânirei unguresc! se gân- 
descă la noi, o facă numai de supărare, pentru 
că trebue să se convingă din cji în mai multă 
că cu totă firea ndstră pacinică și cu totă pați- 
ența ce-o desvoltămă, nu mai suntemă buni de 
a servi ca materială pentru înălțarea gloriei ma
ghiarismului.

O sută de ani dela revoluțiunea lui Horia 
au fostă de ajunsă spre a dă desvoltărei nostre 
naționale o direcțiune de sine stătătdre, spre a 
deșteptă consciința de Română în pepturile ndstre 
și spre a ne face să cundscemă umilirea și ruși
nea, ce ajunge p’ună poporă, care nu scie se 
lupte și să mdră pentru libertatea sa.

Marea mișcare dela 1784 și cea dela 1848 au 
ruptă lanțurile, de cari erâ legată spiritulu na
țională românescu, ca Prometeu de stâncă. In 
ajunulă rescdlei lui Horia a apărută cea d’ântâiu 
gramatică română și activitatea literară din anii 
1830 și 1840 a inaugurată deșteptarea Români- 
loră „din jugulă celă de m6rte.“

Acdsta dovedesce, că desvoltarea națională 
merge mână în mână cu desvoltarea literară. 
Istoria literaturei unui poporă este istoria vieței, 
a decădinței său a înălțatei lui naționale.

Vomă înțelege prin urmare, că în filele aceste 
de umilire națională nu ne putemă bucură de avân- 
tulă literară, de care se bucură popdrele libere. 
Dăr precum tirania cumplită din veaculă trecută 
n’a putută împedecâ pe părinții literaturei nostre 
de a pune temelia ei, așa nu ne va pută opri 
nici despotismulă de adi, fie elu de ori ce na
tură, de a clădi mai departe pe acăstă temeliă.

In veaculă acesta, care este botezată veaculă 
luminiloră și ală civilisațiunei, s’ar părea că e 
multă mai ușoră de a clădi, căci multe și per
fecționate sunt acli mijldcele de înaintare, ce 
stau la disposițiunea unui poporă. Nu este ertatu 
a trece cu vederea însă, că și mijldcele de dis- 
trucțiune s’au perfecționată și s’au rafinată, și că 
dela apusă a fostă importată deodată cu cultura 
d’acolo ună curentă de idei periculdse, cari ca o 
brumă neașteptată atacă crudele plantațiunl ale 
culturei ndstre naționale.

Nu se potrivescu t6te pentru toți. Cultura 
ndstră nu sufere de a fi îmbrăcată în vestminte 
străine, ea cere ca să ne croimîi o haină, ce se 
potrivesce pe trupulu nostru. De aceea Dici ideile 

reacționare, nici cele pră avansate, ale estremului 
radicalismu, nu sunt plante pentru pământulu 
românescă. La suflarea spiritului străină popo
rului română nu pdte cresce sămânța culturei, ce 
au semenat’o antecesorii noștri.

Pe când în vechime avămă să luptămă 
numai contra unui singură inimică, astăzi suntemă 
siliți a stă față cu mai mulțl dușmani, cari 
amenință din diferite părți cultura romândscă.

Curentulu materialistă și egoistă alu veacu
lui pare a favorisâ opera destructdre și grelele 
sarcini publice, cari absorbă adi tdtă munca 
poporului, și contribue numai la tempb’ea lui. 
Sub astfelă de împrejurări e îndoită de mare 
meritulu celoră ce stăruiescă cu energia și cu 
perseverență pe cărarea culturei naționale luptândă 
pentru înaintarea și apărarea ei de tote înrîurin- 
țele i trăine.

Ceea ce ne nelinișteșce însă nu e atâtă gre- 
ua situațiune, câtu imprejurarea, că numărulă ce
loră ce’și dedică forțele spirituale și materiale 
pentru ajungerea marelui ideală de cultură, ce a 
încălzită inima înainte mergătoriloră noștri din 
vâculu trecută și din prima jumătate a veacului, 
în care trăimu, în locă să se mărăscă, pare că 
se totă împuțineză.

Grenerațiunea jună, în raportă cu ceea ce au 
făcută bătrânii, arată pre puține resultate ale 
rnuncei sale pe terâmulu literară, și ceea ce este 
și mai întristătoră, mare parte dintrânsa s’a în
străinată mai multă său mai puțină de spiritulă 
adevărată națională din causă, că său îi lipsesce 
cunoscința istoriei seu îi lipsesce sentimentulu cu
rată românescă, ce se pdte sădi numai în familiă 
și în șcdlă.

Este învederată, că acăsta nu pdte rămână 
așa, dăcă e vorba se resistămu cu succesu curen
tului desnaționalisătoră.

Missiunea întruniriloră ndstre literare cre- 
demil, că trebue să fie înainte de tdte de a deș
teptă, de a stimula și de a cultivă sentimentulă 
adevărată pentru progressulă națională, mai alesă 
în inimile junimei ndstre. Acăsta însă nu se pdte 
ajunge prin formalități, prin cetire de raporturi, 
de processe-verbale și de petițiuni, și prin circu
lare de liste de subscripțiunl, nici prin baluri și 
alte petreceri, ci numai prin vorbiri și scrieri de 
spirită, cari să escite entusiasmulă generală și prin 
fapte, cari să deștepte mulțumirea geuerală.

Reuniunile ndstre să-și populariseze câtă mai 
multă scopurile, acomodându-se spiritului popo
rului și ținândă contă mai multă de trebuințele 
lui cele mai urgente spirituale.

Salutămă întrunirea de mâne a Asociațiunei 
transilvane pentru literatura și cultura poporului 
română, dorindă ea sacrulă entusiasmă ală antece- 
soriloru noștri să conducă ale ei lucrări și să în- 
miiăscă rddele loră.

SCIR1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.«)

Sibiu, 16 Augustă. — Rudolf Marlin, 
acusată ca complice intelectuală la omorulă fa
miliei Friedewanger, a avută ună atacă de apo- 
plexiă (gută), paralisându-i-se jumătate corpulă.

Miiuchen, 17 Augustă — Eri ndpte s’au 
furată din casa principală a poștei, prin mijlo
cirea unei chei imitate, 100,000 de mărci.

Paris, 16 Augustă. — Camera a primită 
creditulă pentru expedițiunea din Tonchină. — 
Alaltaeri au fostă în Toulonă 3, în Marsilia 18 
morți de coleră.

Berlin, 16 Augustă. — Kalnoky a plecată 
eri diminăța, la 7x/a dre, la Varzin.

CRONICA piLEI.
In călătoria sa la Aradă, M. Sa Impăratulă și re

gele Franciscă va fi întovărășită de ministru de comer- 
ciu Szechănyi, eventuală de ministrulă de finanțe 
Szâpâryși de Jekelfalussy. Curtea impărătăscă 
va petrece tătă tdmna în Buda-Pesta și în Godollă.

*
«Telegrafulă» spune, că direcțiunea generală a pe- 

nitenciareloră din România a contractată cu fabricantulă 
Derner din Brașovă furnitura mașineloră necesare fabri- 
cei de abâ (zeche), ce se va înființâ la penitenciarulă 
Cozia. Aceste mașini, cari voră servi două ateliere, costă 
2779 florini, plus transportulă pănă la Cozia.

*
Samuilă Kessler, mare fabricantă din Murășă-Oșor- 

heiu, a primită, cu posta din 8 Augustă diminăța, o 
scrisăre cu bani dela «Banca-Fleischer» din Viena. Pe 
pliculu scrisărei se află scrisă suma de 3650 fl. 30 cr.; 
dar după ce Kessler desfăcu scrisorea, stătu încremenită, 
căci trei bancnote de câte o mie lipsiau, 6r 
în scrisăre erau numai 650 fl. 30 cr. Kessler se duse 
îndată la postă, făcu arătare. Șefulă dela postă luâ 
protocolă despre acestu casă, și telegrafâ la ,Banca- 
Fleischer,< er dela bancă sosi răspunsulă, că acolo gre- 
șelă nu s’a făcută și cele trei mii s’au espedată înaintea 
unoră marturi. Pe pliculă scrisorei nici o vătămare nu 
s’a observată, și sigilele tăte erau întregi. Cercetarea 
pornită va trebui să lămurăscă acăstă gingașă afacere.

*
«Kolozsvâri-Kozlony» a scrisă ună articolă de fondă 

despre reformare a re ligiăsă a Evreiloră, pe care 
îlă șfirșesce cu vorbele: «Limbă și religiune,” în 
aceste două vorbe stă secretulă asimilărei și transformă- 
rei naționale. Dintre armeni numai pră puțini și în cer
curi de totă intime se folosescă de limba mamei loră, 
dar în inimile loră și în relațiunile loră cu străinii 
suntă maghiari. Cu privire la serviciulă dumnecjeescă 
au, nu-i vorbă,- ună episcopă și obiceiuri proprii, dar 
credința loră e una cu a Maghiariloră. Reforma 
limbei și a religiunei va fi resolvarea finală a cestiunei 
antisemitice. Din acestă tenfieiu salutămă mișcarea patri
otică dintre Evreii din Budapesta.»

Veijă-se în ce tabere potă căută cei dela «KOldsz- 
vâri-Kozlony» desertori îndrăgiți de legea și limba ma
ghiară! —

*
*

Ministerulă comună c. r. de răsboiu a luată dis
posițiunea, să nu se mai cumpere cai pentru 
armată dela samsari, ci nemijlocită dela economii, 
cari potă dovedi, că prăsescu cai.

*
In Covasna s’a sinucisă ună diurnistă, care a tre

cută peste 100 de am, și a participată la răsbăele cu 
Napoleonă. Motivulă sinuciderei a fostă că n’a găsită 
săra pe nevasta sa acasă, ca să-i gătescă cina.

*
Cu prilejulă aniversării a decea a universității din 

Agram (19 Oct. n.), independenții au de gândă să 
facă o ovațiune episcopului Strossmaier. Elă va veni din 
Djacovar la Agram și in acea d[i va deschide și galeria 
de tablouri, din palatulă academiei sud-slavice.

*
Cetimă prin foi unguresc!, că redactorulă dela 

«Havi Fuzetek* (Broșure lunare) d. Ioană Dvorzsâk a 
publicată în «Magyar Korona» o declarațiune, în care 
spune, că s’a retrasă dela redactarea 4>aruLi «Katho- 
likus csalâd,1 din causă că a aflată, că editorulă (jiarului 
catolică nu este creștină, ci jidovă.

Se voră găsi destui jidovl-maghiarl, cari să-i ia 
loculă.

*



fostă depărtați și înlocuițl prin partisanl ai direcțiunii 
vechi conservatăre, este cea mai bună dovadă despre le
gătura internă a partidei oposiționale a liberaliloră-con- 
servatorî, ce și-a începută vieța cu atâtea reclame poli
tice. Ca o altă dovadă despre neputința oposiționaliloru 
trebue socotită și parola, ce-au dată ei, că se voră ab
ține dela alegerile, ce se voră face la lomnă. Nu-i vo bă, 
acesta a loră hotărîre o justifică dânșii dicândă, că sub 
ună ministeră ca ală lui Brătianu este imposibilă, să poți 
ridica vocea poporului într’o așa măsură, în câtă se se 
potă simți. De altă parte nici o îndoială nu mai pote 
încăpâ, că hotărirea, de-a continua poiltica de pasivitate, 
nu este ună rodu ală ne reuși telo ră svârcolirl și In
trigi, ce a făcută oposițiunea pentru sdruncinarea siste
mului de guvernare. Astfelă stândă lucrurile, nici nu 
mai este de lipsă, ca ministrulu-președinte Brătianu să 
renunțe a mai face călătoria sa la băi, după cum s’a și 
anunțată de cât-va vreme de unele tjiare. Elă va merge 
câtă mai curândă la Carlsbad, (la Marienbad — Red. Gaz.), 
se facă mai multe săptămâni cură, fiindă înlocuită în 
ministeriulă de interne de domnulă Câmpineană și în 
președință de d. Dumitru Sturza.

Încordata observare și constatarea relațiuniioră, ce 
esistă între oposițiune și unele persâne ale palatului le
gațiunei rusesc! de aici, a avută urmarea, că din partea 
numitei legațiuni s’a găsită cu cale și necesară a se face 
o desmintire oficială a bănueleloru, că ea conspiră împo
triva liniștei din năuntru a României. Comunicatulă pu
blicată în «Monitorulă oficială* în acâsta cesliune se măr- 
ginesce însă numai pe lângă desmințirea sensaționalei 
sciri dată de «Indâpendance Roumaine,* că între România 
și Rusia s’ar fi întâmplată unele încordări, cari între al
tele au avută ca urmare și rechemarea ambasadorului 
română din Petersburg. Dâcă «Corespondenței politice* 
din Viena i se scrie acum din Bucuresci, că scirile des
pre simpatiile cercuriloră rusesc! de aici față cu oposi
țiunea ară fi luate din vântu, ca și informările despre 
relațiunile personale ale câtor-va membrii din legațiunea 
rusescă cu politica rusâscă-panslavă și cu agenții ei, atunci 
trebue să ne mirămu numai de râcâlă, de care chiar 
numitulu comunicată alu «Monitorului oficială* se folo- 
sesce dreptă dovadă pentru îndreptățirea desmințirei co
respondenței. Corespodentulă d-vostră nu va retrage 
nici o vorbă din informările despre caracteristica atitu
dine a unoră persone din ambasada rusâscă de aici po
menite în scrisorile anteriâre, atitudine, dovedită față cu 
agitațiunea panslavistă și agitațiunea română.

Bucurosu concede elă, că politica oficiosă actuală 
a Rusiei nu oferă simtome ainenințălore nici pentru Ro
mânia, nici pentru pacea peninsulei balcanice; totă așa 
de puțină va afirmă elă, că acțiunea oficială a ambasa
dei de aici, ar sta în contradicere cu schimbarea politi
cei guvernului din Petersburg, inaugurată prin apropierea 
Rusiei de liga de pace germană-austro-ungară. De altă 
parte elă crede, că trebue se intoneze, că cei mai mulți 
diplomați tineri ai Rusiei din scola lui Gorciacoff și Ig- 
natieff, privescă politica urmată de actualulă ministru de 
esterne dreptă numai ună supărăciosă stadiu de trecere, 
i pote chiar interesulă întăririi relațiuniioră Rusiei cu 
alianța de pace a Europei mijlocii, că pressa oficiosă aus
triacă sucește și răsucește unele sciri, ce se referescă la 
personalulu ambasadei rusescl din Bucuresci și, cari nu 
se potu uni cu acâstă armonisare de interese, până ce 
voră dă nascere unei desmințirl. Dâcă se adeveresce 
însă, că corespondenlulă aplecală spre desmințirl ală «Co
respondenței politice* este una și aceiași personă cu a- 
celă corespondentă ală »Pressei« din Viena, care până 
mai deunădi căută se găsâscă semne nouă despre lățirea 
agitațiunei rusescl pănă și în cele mai neînsemnate și 
mai neponderose întâmplări, atunci nu mai e de lipsă, 
să mai stămă de vo*-bă, pentru a putâ clasifică după 
merită valorea desmințirei, de plăcere dată de «Cores- 
pondința politică. * Corespondentul d-vâstră nu este le
gală în nici o parte cu ale sale priviri și crede că stă 
în înțelegere numai cu redacțiunea farului d-vostră, dâcă 
caută să păstreze informăriloră sale cea mai deplină ne- 
înteresare în observarea și judecarea tuturoră întâmplărî- 
loră, cari i se pară că ascundă ună peHcolă pentru in
teresele Austro-Ungariei — de s’ar ivi elă măcară și nu
mai în viitoră.*

-------- .*--------

FRANCIA SI ANGLIA.f
Care a fostă resultatulă flascului conferenței dela 

londra?.... Lămuririle, câte s’au adusă cu privire la afa
cerile Egipetului și — ceea ce va dă multă încă de lucru 
îuropei — încordarea relațiuniioră între Anglia și țările 
continentului. Acâstă încordare se pronunță însă mai cu 
putere în relațiunile Albionului cu republica francesă, âr 
dreptă o dovadă ne pâte servi între altele următârele 
șire, scrise de unulă dintre organele ministerului Ferry, 
șire în adevără menite să producă sensațiune. «Paris* 
dice:

«Englesii nu lasă să trâcă nici ună prilejă, să nu 
se pună în calea operațiuniloră nostre și să ne țină lu- 
crulă pe locă. Nu voimu se mai revenimă la intrigile 
oră din Madagascar și la pretențiunile căpitanului Iohn- 
stone dela ,Dryad,« referitore la ridicarea blocadei fă
cute de admiralulă Pierre. Dar în aceste momente cine 
conduce cetele howasiane? Ună oficeră ală armatei re
gulate englese, colonelulă Wallonghby. La Congo, Anglia 
a căutată să se facă stăpână pe gura rîului. In China 
întâlnimă pe EnglesI în mijloculă drumului nostru. In Ke- 
jung consululă Maiestăței Sale Reginei protestâză împo
triva desbarcărei Francesiloră. In ală cui nume și de ce? 
De ce se amestecă acestă funcționară? Și nu ar fi folositoră 
să scimă, de face acâsta din propriulă său îndemnă sâu 
dândă ascultare inslrucținniloră guvernului său? In Fu- 
Ceu amesteculu Englesiloră în afacerile nostre e și mai

Marția trecută, Maiestatea Sa Regele Carolă a pri
mită la castelulă Peleșului în audiență oficială pe esce . 
Sa Don Miguel Bertodano y Patisson marchisă de 
Moral, ministrulă reședințe ală Regelui Spaniei împreună 
cu personalulă legațiunei regale.

*
O adunare de comercianțî, care s’a ținută alaltaerî 

în BucurescI, a decisă serbarea Duminecei, pentru care 
scopă au și înaintată o petițiune la ministeră.

*
Linia telegrafică între BucurescI și Viena este în

treruptă.
*

La 25 Septembre a. c. se va ține înaintea unui 
juriu ală universității drn BucurescI, ună concursă pentru 
ocuparea a cinci burse la Scola normală superioră de 
pe lângă acâstă Universitate. Din aceste cinci, patru 
burse sunt în secțiunea de litere și una în aceea a sciin- 
țeloră matematice.

In diua de 25 Iulie, a cădută în comuna Siliștea 
din județulă Neamțu, în Moldova, o plâiă cu grindină în 
mărimea oului de găină și a distrusă cu desăvârșire re
coltele : ca vr’o 239 fălci păpușoiu, 65 fălci ovăsă și 50 
fălci orză, precum și grădinile locuiioriloră din Barcă. 
Asemenea fânulă în brasde pe câste și căpițele de pe la 
șesurl au fostă luate de apă. Pagubele causate sunt 
mari. S’a găsită a doua di grindină încă netopită.

*
Curiâse sunt planurile de colonisare, ce i se 

atribuescă guvernului rusescă. Scirile, ce vină dela Atena 
adecă, spună că stăpânirea rusă cumpără în Macedo
nia ținuturi mari de țâră, ca sâ așede acolo pe Ovreii 
emigranțl. Scopulă i-ar fi, să pâtă esercitâ drept ulă de 
protectorată consulară peste emigranți. Vestea ne pare 
cu totulă neverosimilă.

*
D. dr. I. Felix, membru ală consiliului medicală 

superioră și profesoră la facultatea de medicină din Bu
curescI, va fi însărcinată de guvernulă română ca să 
asiste la congresulă internațională de higienă ce se va 
ține în Augustă la Haga (Olanda).

*
Deputațiunea oficeriloră francesi, ce va luă parte 

la manevrele armatei austriace de pe câmpulă Marchei, 
va sosi în Viena la 7 seu 8 Sept. n. E condusă de ge- 
neralulă de cavaleriă Lhotte.

*
Despre starea sănătății lui Victoră Hugo circu

lau, încă adl e săptămână, faime neliniștitore. Joi a fostă 
săptămâna, căruntulă poetă a fostă de față la ședința 
congresului din Versailles, dar prietinii săi îlă rugară, ca 
cu privire la etatea sa înaintată, să nu participe la cele
lalte ședințe, cari încă au să fie fârte osteniciâse și sgo- 
motose. Lipsirea fără veste a lui Victoră Hugo dela con- 
gresă a făcută să se răspândesca acele faime neliniștitore, 
cari în adevără nu au nici ună temeiu. Paul Meurice, 
ginerele marelui poetă, a mersă Sâmbătă la Charlre, ca 
să ducă o scrisore, în care V. Hugo îșî esprimă felici
tările sale cu ocasiunea desvălirei monumentului ridicată 
în onârea scriitorei George Sand. Acâsta scrisdre s’a ce
tită la solenitatea, ce s’a ținută Dumineca trecută.

*
Ex-Chedivulă Ismailă pașa a sosită împreună cu 

haremulă său în Viena și s’a aședată în hotelulă »Mielulă 
de aură.» Sosirea Chedivului a strînsă o mare mulțime 
de omeni împrejurulă hotelului, împrejurare, pe care 
Chedivulă o socotesce dreptă o ovațiune adusă lui.

*
Din Varșovia se scrie, că planulă manevreloră din 

anulă acesta ale armatei ruse constă în marcarea întră- 
rei ei in Galiția prin diferite puncte dela granițe. «Pesler 
Lloyd» elice, ar fi 0 interesantă privelisce strategică pen
tru cei-1 patru oficerl austriacl, cari sunt trimiși să asiste 
la aceste manevre, dâcă în adevără planulă ară fi acesta.

*
Europenii păgubiți prin bomba rdamentulă 

Alexandriei au făcută o demonstrațiă la locuința con
sulului englesă, pretindândă despăgubirile. Consululă a 
primită deputațiunea loră și a promisă, că va face cu
noscute guvernului britană pretensiunile loră. Ei au mersă 
apoi la consulii francesi și italiană, să grăbâscă ei plăti- 
rea despăgubiriloră.

*
După veștile mai nouă venite din Spania, Regele 

ar fi tare bolnavă. Se crede, că mântuire pentru elă 
nu este.

PESTER LLOYD Șl OPOSIȚIUNEA ROMÂNĂ.
Lui „Pester Lloyd? i-se scrie din Bucuresci 

cu datulă de 10 Augustă. st. n.
«Prevederea mea, că unirea vechiloră conservatori 

cu independinții liberali ai domnului Vernescu, nu va 
durâ multă vreme, s’a și împlinită. Nu-i vorbă, acâstă 
împrejurare nu se dă încă pe față; dar întâmplarea, că 
redactorii din partea d-lui Vernescu dela «România* au 

de nesuferită. Admiralulă Dowell dă voe detașamenteloră 
de soldați de marină și de artileriă, să desbarce chiar 
înaintea vasului Admîralului Coubert, cu primejdia de 
a se nasce ună sângerosă conflictă între trupele ambe- 
loră națiuni și încurcăli îngrozitore internaționale. Nu 
scimă, cum va justifică guvernulă englesă ună astfelă de 
amestecă, dâcă cabinetulă nostru — și nici de cum nu 
stămă la îndoială — va cere deslușiri dela dânsulă. De 
abia două (jfile, reua voință a Englesiloră s’a pronuațată 
și mai lămurită Sub pretecstă da coleră, corabia de 
transportă francesă ,l)jemanh,< ce mergea spre Indo- 
China, găsi trecerea prin canalulă Suez închisă de agen- 
lulă englesă Wiâville. Anglia rîde de noi și caută cârtă 
in totă chipulă. Scie, apoi cu ce superficialitate observă 
agenții Maiestății Sale Reginei măsurile sanitare, când 
e vorba de vre-o navă englesă, de-ară fi și de voră 
dovedi chiar că e infectată. De allfelă vaporele bănuite 
ar putâ trece lotdâuna canalulă sub condițiune, că nu 
voră trage la uscată. Acestui mică și perfidă răsboiu 
trebue să i se pună capătă în totă casulă. Englesii nu 
sunt bine dispuși, înțelegemă acestă, dar nu e încă nici 
ună temeiu, se ne facă s’o simțimă și noi acâstă indis- 
posițiune.*

CÂLETORIA REGELUI CAROLU LA BELGRADU.
Ună corespondentă ală paiului francesă 

„Le Monde“ scrie despre călătoria regelui Româ
niei la Belgradă urmă țârele:

La Belgradă se facă pregătiri, să primâscă pe 
Regele Carolu alu României în modă strălucită. Acestei 
visite unii îi dau o mare importanță politică. Visita avâ 
sâ se facă de multă, dar neînțelegerite ivite în timpulă 
din urmă între cele două regate au făcută să s’amâne. 
România se răcise în modă deosebită de Serbia, din 
causa atitudinei, ce a observat-o acâsta în sînulă comi- 
siunii europene a Dunării. Serbia, dândă sprijinulă său 
Austriei, a făcut-o pe acâsta atot-puternică în comisiune 
și ii dă România în mâni. Chiar după proiectulă lui 
Bariere, chiar după amendamentulă primită la Londra 
in Martie 1883, România se vedea, cu dreptă cuvântă, 
sacrificată, și sacrificată de Serbia. Adl protestările Ro
mâniei au perdutu din puterâa loră și lucrulă e în momen- 
lulu de a se potoli. Călătoria Regelui Carolă nu e celă mai 
bună semnă despre reînpăciuirea și viitorea amicițiă a 
celoru două guverne?

„L’Indâpendence roumaine“ ’șl esprima do
rința de a vedea desmințindu-se, prin fiarele 
guvernamentale, interpretarea ce o tace (|iarulă 
francesă călătoriei Regelui României.

ADUNAREA GENERALĂ A DESPĂRȚĂMÂNTULUI XII. 
ALU ASOCIAȚIUNEI TRANRILVANE.

„DațI, și vi se va dă voue!“
De multă nu apucaiă până în mână cu atâta bu

curia și emoțiune ca acuma, cândă vă trimetă acestă 
raportă.

Nici odată seu rară porte s’au ținută în acestă colță 
nordică ală Transilvaniei o adunare alâtă de frumâsă și 
românăscă ca acâsta, despre care vă relateză:

In 10 Augustă a. c. Lăpușulă și scaldele dela Stoi- 
cenl întruniseră în sânulu loră ună publică numerosă, la
mura și elita inteligenței române din inunicipiulă Solnocă- 
Dobâcei.

Din Deșiu ne onorară domnii, din subcoinitelulă des
părțământului, Augustină Munteană, directoră și membru 
fundatoră, Gabrielă Mânu, advocată și membru pe viâță, 
Vasilie Hossu, judele, — și Petru Mureșiană Sereganulă, 
secretarulă, cu prâ stimabilele dumnâloră familii, și mai 
mulți juni. Adunarea decurse apriată și conformă pro
gramei sale publicate în Nr. 128 ală acestui veterană 
diaru. Subpretorele d. Carolă Marillai veni din partea 
autorității poliției locale, pentru supraveghiare.

1). directoră ținu o vorbire de deschidere medâsă 
și instructivă, care se primi cu ,Să trăiâscă* îndelungate. 
La acâsta d. Ioană Georgiu, spirituală în seminarulă g. 
cat. din Gherla — care petrece feriele pe aici — ca pre
ședinte alu comitetului filială de primire, răspunse ase
menea în termini oratorici, salutândă pe d. directoră, co- 
mitetulă despărțământului și adunarea generală în numele 
Lăpușeniloră; fu aplaudată.

Din raportulă secretarului se află, că despărțămân
tul ă are 49 membrii, dintre cari 23 ordinari și 23 aju
tători, cari pentru ună despărțământ u vaslu cum e acesta 
cu 318 comune, este ună numără de Iotă prâ mică de 
membrii; se încasară 173 fl; se făcură prin activulă se
cretară 254 espediții din 49 Nrl ai protocolului de in
trate: d.sp. are biete 15 cărți în biblioteca sa, actele și 
f'âia Âsociațiunei, precum și ună diară politică și 77 fl. 
fondulu aceleia, din cari 20 fl. colectați prin secretarulă; 
s’au spesatăpe tipărituri și porlulă poștală 5 fl. 75 cr; s’au 
ținută 7 ședințe și s’au colectată 14 fl. pentru înteme- 
iarea unei biblioteci poporale în Becleană; s’au ajutată 
dela societatea «Transilvania* 2 învățăcei dela meserii 
cu câte 75 fl. și școlele din Lăpușă și Beclână cu câte 
100 fl.

In comisiunea pentru înscrieri de membrii se ale
seră la propunerea d-lui Mânu și a presidiului cu acla
mația: d-nii Vasilie Mustea, protopopă gr. cat. în Lăpu- 
șulă ung., Aronă Cosma, preotă gr. cat. în Rehia, și Ioană 
Mirzocă, proprietară din Beclână, cari încasară 136 fl., 
taxe de la membrii ordinari șir ajutători, în cari încurseră



și colecte, ce se voră publică în foia asociațiunei .Tran
silvania.»

In comisia pentru propuneri intrară d-nii Samuelă 
Cupsia. protopopii gr cat. în Gupșeni, Augustinu Popii, 
advocată în Lăpușulă ung. și Emilii Mânu, preotu gr. 
cat. în Boiereai. Acestă comisiă referă prin d. Popă, 
despre modalitatea conferirei unui ajutoră la unii învă
țăceii! de la meserii, care suplică la adunare. Alte pro
puneri nu s’a făcută.

Cu mare bucariă anunță, că la acesta adunare se 
insinuară patru diserlațiunî, ună semnă de progresă. 
Din acestea patru disertații, tote bine lucrate de autorii 
loră și tdte admise spre cetire, din care inse se putură 
citi numai trei din causa scurțimei timpului și anume:
1. a domnului Gabrielă Mânu, bine cunoscutulă advocată 
și anteluptătoră ală nostru, despre scola din Lăpușulă 
ung. în mare parte ajutată de d-sa, care îșT ceti opera
bilă în tonă emoționată; 2. a abilului învățătoră a aces
tei șcâle d. Alexe Latițiu despre: »Cultura arboriloră,» 
bine pronunțată; 3. a docentului Idnă Popă Re eganulă 
despre: «Codru,» citate de poesii poporale și dela divulă 
«Andrei Mureșană.» Tote acestea disertațiuni fură as
cultate cu atențiunea recerută și aplaudate la fine. A. 
4-a disertațiă a d-lui Vasilie Filipă, preotă gr. cat. în 
Lăpușulă românescă, neputându-se ceti, fiindcă trecuse 
timpulu. se va recomandă spre publicarea primo loco în 
organulă asociațiunei «Transilvania»

Noi ne-amă bucurată din adenculă inimei ndstre 
pentru viulă interesă, ce pdrtă domnii conferențari pentru 
mărețele scopuri, ce are acâsta mare și umană institu- 
țiune a Româniloră.

Observâmă, că decă se va procede și în viitoră așa 
de nimerită și cu tactică fină prin subcomitetulă desp. 
și conducătorii poporului nostru, despărțămentulă Deșiului 
Nr. XII îșî va eluptâ ună renume așa de mare, încâtă 
se va pute numără între cele dintâiu despărțăminte dintre 
cele 22 ale «Asociațiunei Transilvane.»

De astă dață reușita, despre care amintimă, se a- 
tribue nunumai comitetului din Deșiu în frunte cu d-nii 
Mânu, Munteanu, Hossu, Mureșiană și Bogdană; ci și co
mitetului de primire din Lăpușulă ung. condusă de ener- 
giculă lui președinte Georgiu, v.-preș. Popă, prot. Mustea 
și Latișiu, precum și toți ceilalți.

Adunarea generală viitore s’a fixată la propunerea 
motivată a secretariuiui pe 1 Auguslă 1885 în Ciachi- 
gârbău, asemenea centrulă unui cercă poliiică.

După închiderea adunării, abia pela 6 ore sera pu- 
bliculă, favorită și de ună ceru senină, se duse la băile 
din Stoiceni, cale de 1 oră.

Teatrulă începu la 8 6re sera, unde ne delectară 
actorii diletanți români din Becleană, conduși de dască- 
lulă Simionă Moldovană, cu ajutoriulu soției sale d-na 
Fldrea și a d-lui Ioană Grecu, ca regisoră, precum se 
anunță în acestă diară.

S’au jucată piesele: 1. «Paraeliserulă* seu «Florină 
și Florica,* operetă în ună actă de Vasile Alexandri, și
2. .Cârlanii» vodevilă în ună actu de C. Negruzi, între 
repețitele și freneticele aplause generale ale publicului, 
mărită cu toți dspeții neromâni aflători la scalde. 
Actorii au fostă rechemați pe scenă în semnă de re- 
cunosciință. Observămă, că costumele diletanțiloră tote 
suntă naționale cu tricoloră românescă, ceea ce le-au 
mărită aspectulă. Ei suntă: Vasile Chița, Ioană Svagau, 
Ioană Moldovană, Ludovica-Florea-și Ioană Diugană, 3 
frați și nepoți ai d-nei învățătorese Florea Moldovană din 
Becleană; la finea representațiunei, diletanții cântară 
armoniosă câteva strofe din «Latina gintă* și «Peneșiu 
Curcanulă* ale marelui Alesandri, între nemărginitele a- 
plause ale publicului de vre-o 300 persdne.

Balulă se începu la 10 <5re și dură până în dalba 
4iuă următore cu însuflețire și veseliă generală, necon
turbată de nici cela mai mică escesă ori inconveniență.

lnLratulă casei fu preste 190 fl. între cari vre-o 20 
suprasolviri, lista cărora se va publică mai târdiu. Dile
tanții rechirați prin comitetulă despărțământului se remu
nerară pentru spesele de călătoria și diurne cu 55 fl. — 
afară de cuartire și întreținere, în pausă d. Alexa La- 
țișiă, dândă din ală său 1 fl., le-au colectată 12 fl.

Se succedară câte ună jocă și câte o cântare ro
mânescă până dimineța.

Nouă ne crescea inima văcjendă «Hora română,« și 
ne plăcu forte saltulă provincială «Chioriana.*

Intre dspeții streini au fostă și câleva famili ma
ghiare. Românii și Ungurii și-au petrecută prin urmare 
aci împreună în bună armoniă, ceea ce ar fi bine să se 
p6tă realisă pretutindenea, spre binele reciprocă ală 
acestoră două popore avisate a trăi împreună.

Acestă îndestulitoră, ba splendidă resaltală morală 
și materială ală organisărei festivității, este a se mulțămi 
zelosului președinte d. Georgiu, ci întregului comitetă 
filială de primire din Lăpușulă ungurescă.

Vă mulțămimă frățesce domniloră și frațiloră Lă- 
pușeni, pentru zelulă și bunăvoința, și ostenelele ce vi 
le-ați dată spre a ridică prestigiulu și înălță sfânta causă 
a .Asociațiunei transilvane» pentru literatura și cultura 
poporului română ce representămă cu toții în genere, și 
pentru căldurdsa și sinpatica primire, ce ne-ați făcută.

»DațI, și vi se va dă vouă.» Ună participante.

CORESPONDINȚA MOSTRĂ DIN COMITATE.
Preluca, în 13 Augtă 1884.

Vină a vă face cunoscută, că în Preluca, cerculă 
Lăpușului ungurescă, acuma de curândă s’a întâmplată 
următorulă casă:

In 13 Augustă a. c. d. solgăbirău din Lăpușă și-a 
trimesă pe adjunctulă său în Preluca, ca să judece pre 
câți-va bieți omeni de vinovați, pentru că nu au votată 
cu ocasiunea alegerei dietale dela Lăpușă în partea 
guvernamentală. Acei 6meni au fostă judecați și mai in- 
ainte, dară atunci au făcută recursă, și acuma din nou 
i-au judecată.

Bieții dmenl, năcăjiți că abia îșî potă susține vieța 
dintr’o di într’alta, au fostă judecați de adjunctă împreună 
cu notarulă, care de sine se înțălege că nu pdte lipsi 
cândă e vorba de jăcuiri: unui omă i-s’a luată o vacă 
pentru 60 fl., dela altulO 2 boi fotă pentru atâta, și a- 
cesta numai pentru că nu au voită să-și dea dreptulă de 
alegătoră pentru bani.

In cerculă Lăpușului de altmintrelea se facă înves- 
tigațiuni și pote încă să se provoce o alegere nouă.

Așa merge treba în țera ungurescă. Trebue dară, 
ca vrândă nevrândă, să ne facemă Unguri.

Acesta va fi însă:
«Cândti va face plopulă nuci
»Și răchita mere dulci. *

Unu românu din Preluca.

DIVERSE.
0 tâlhăriă modernă. — Ieri s’a începută la tribu- 

nalulă din Leitmeritz pertractarea finală a atentatului 
comisă cu mare speculă de frații Rosler înlr’o m6ră din 
Teplicz. Iată în ce constă modernitatea atentatului: Ca- 
rolă Rosler, ingineră fără ocupațiune, și fratele său 
Franciscă, fostă amploiată la calea ferată, de altmintrelea 
pungași cunoscuți, se hotărîră a tăbărî în noptea din 10 
Aprile 1884 asupra morei .Schveitzer« a lui Aureliu Mul- 
ler, care atunci nu erâ acasă. Spre a evită ori-ce felă 
de bănuelă, Carolă s’a îmbrăcată ca gendarmă și Fran
ciscă ca polițaiă. Gamă pe la 10 ore ndptea, întâlniră 
ei pe strada, unde se afla mora, pe ună păzitoră de 
ndpte, căruia îi porunciră în tonă oficiosă, că îndată ce 
va observă vre-ună individă suspiciosă, să lluere. După 
ce în chipulă acesta au pusă în respectă pe păzitorulă, 
intrară în curte, se urcară în etagiulă ală doilea, unde 
îi întâmpină cumnatulă proprietarului, pe care-lă deștep
tase cânele din somnă. Gendarmulă provoca numai decâtă 
pe Nehring — așa se chiamă cumnatulă lui Muller — în nu
mele legei, să deschidă ușa. Nehring înspăimântată deschise 
ușa odăii de durmitu, gendarmulă rămase ca sentinelă, 6r 
polițaiulă întră înlăuntru. Acum îi spuse cestă din urmă 
lui Nehring, că dânsulă cu cumnatulă său sunt bănuițl, 
că portă corespondențe politice cu lumea din afară și că 
ei doi, organe ale siguranței publice, au însărcinarea a 
cercetă totulă cu de amăruntulă. La provocarea polița
iului, Nehring a deschică tdte dulapele și cutiile, pe unde 
se aflau hârtii; polițaiulă, deși a dată peste multe cores
pondențe, le-a aruncată la o parte, băgândă în buzunară 
ună portofoliu cu 63 fl. fiindcă hârtii de valore n’a gă
sită. După ce cercetase tote cu de amăruntulă, cândă 
erâ tocmai să părăsescă mdra, proprietarulu acesteia 
Muller sosesce acasă. In curte întrebă pe gendarmă , ce 
caută acei, er acesta îlă provocă să mergă în odaia sa. 
Aci polițaiulă îlă declară în numele legei de prinsă. Re- 
flesiunile lui Muller, că poliția e în erâre, n’avură nici 
ună efeclă; polițaiulă îi repetă de mai multe ori, că elă 
e bănuită că portă corespondențe politice secrete, și că 
face monele false de câte 5 fi; ba îlă provocă fără amâ
nare a deschide numai decâtă casa, și a-i predă t6le hâr
tiile de valâre. Muller s’a opusă, însă când gendarmulă 
i-a pusă baioneta în peplă, n’a mai avută încătrău; 
deschise casa și tâlharii au pusă mâna pe hârtii de va
lore în preță de 37,8000 fl., bani gata 267 fl. și o sută 
de mărci. In chipulă acesta satisfăcuți, ordonară lui Mul
ler să intre în odaia lui, la care, voră pădi doi gendarml 
până dimineță. Gendarmulă rămase aci cât-va timpă, 
apoi dispăru. A doua (jfi Muller se duse numai decâtă 
la comanda gendarmiloră și spuse întâmplarea. Faptulă 
se publică prin diare, și ună băiată de prăvăliă cu nu
mele Kratz descoperi gendarmiloră, că elă încă a fostă 
invitată de frații Rosller la atentatulă comisă. In urma 
acestei denunțări, tâlharii fură prinși, închiși și acum li 
se face pertractarea finală.

—x—

Perirea unei corăbii. — Despre perirea corăbiei 
americane pentru transportă de vite «Britannia,» ună ma
rinară de pe corabia cufundată a scrisă în săptămâna 
trecută din Londra diarului «Fi urne» următorele:

Din New-York am plecată în 19 Iulie. Pe lângă 
alte mărfuri, pe bordulă corăbiei nostre se aflau și o sută 
șese-decî de boi îngrășați. Deși negurele erau forte dese, 
noi totuși sosirămă cu pace pănă la țărmurii englesi.

In 30 Iulie erăși ne-a copleșită o desă negură, toc
mai pe când ne aflamă la o depărtare cam de 10—13 
mile de Portland. Luarămă deci tâte măsurile de asigurare, și 
înaintamă încetă. Pănăla o dră după miedul nopții, dândă ne
întreruptă s e m ne, am trecută nevătămați pe lângă mai multe 
corăbii, ce veneu din direcția opusă. Cam pe la o oră 
audirămă o fluerătură, ce venea dela o corabiă care 
plutea cătră noi. Corabia nostră ferea în drepta, er în 
stânga fluerătură totă mai tare se auijia. Căpitanulă 
nostru a comandată «în drâptâ,» și în clipa ce urmă 
observarămă lampele albă și verde ale corăbiei ce ne venea 
în față. Nu trecu o secundă și costa stângă a corăbiei nostre 
tocmai sub podă fu nimerită de o grozavă lovitură, 
și spartă cu desăvârșire, îndată slobozirămă în mare 

.caicele de scăpare,* și he puserâmă să măsurămă câtă 
de înaltă erâ apa ce intrase în corabiă. Ne convinserămă 
că corabia nu se mai pdte mântui. Cealaltă corabiă 
«Bellcairn,* care lovise într’a ndstră, încă slobozi caicele 
sale în apă și le trimise în ajutorulă nostru. In vreme 
ce «Britannia» nostră se cufundă, ne sileamă să scăpămă 
ce mai puteamă încă scăpă Pe la șese ore boii de pe 
bordă erau în apă până la grumază; și atunci și noi ne 
luarămă rămasă bună dela «Britannia,» și cu caicele mer- 
serămă de ne suirămă pe .Bellcairn.» Bieții boi după aceea, 
vedându-se părăsiți, au începută să se svîrcolâscă in 
drepta și în stânga. .Britannia» încă luptându-se până 
la o vreme cu valurile, se clătină în drepta și în stînga, 
până ce în urmă a dispărută cu totulă în valuri. După 
cufundarea «Britaniei,» ți se făcea milă cândă vedeai pe 
cei 160 de boi notândă în tdte părțile și mugindă cu o 
desperațiune înfiorătdre, suindu-se unii pe alții în instinc- 
tulă loră de conservare, tocmai că — omenii. Dar în 
zadară. Noi nu le putămă ajută.

«Bellcairn,» care încă suferise, nu a mersă la Ca- 
dix, loculă unde erâ destinată, ci s’a reîntorsă la Sout- 
hampton. Amă sosită săra târdiu; 10 boi au fostă scă- 
pați de o corabiă cu vaporă, care îi aflase luptându-se 
cu valurile. Holrapfel, propietarulă «Britanniei,» a inten
tată procesă contra corăbiei .Bellcairn.» —

—x—
Binder prinsă de Briganzi- — Din Filipopolă se 

scrie cătră .Gorespondmța polițică»: Soția nenorocitului 
Binder din Belova, care a fostă prinsă de briganzi, a 
trimesă mai filele trecute acestora 368 punți turcesc! cu 
ună curieră, rugându-i prin o scrisdre făcută în limba 
grecescă, să-lă libereze — mai mulți bani nu avea nici 
ea. La 31 Iulie st. n, țâranulă trimisă cu banii se în- 
torse aducândă o scrisore dela briganzi. Bangelli — așa 
se subscrie căpitanulă bandei — îi răspunse adecă, că 
de nu-i va dă cei 1632 ce mai lipsescă până la 2000 pt. 
câtă a cerută elă, va omorî pe Binder, precum va omorî 
și pe fiecare amploiată ală societății pentru căile ferate 
din Orientă. Țăranulă nu a putută să dea ochi cu ne- 
norocitulă prisonieră. Scrisorea lui Bangelli de altfelă nu 
este subscrisă de Binder, precum au fostă cele două scri
sori, ce a mai trimisă elă soției acestuia, împrejurare, ce 
te face să presupun!, că elă va fi cu totulă slăbită de 
strapațele și chinurile, ce a fostă să sufere. După cum 
se vede din vorbele bandițiloră, Binder a fostă dusă de 
ei în munții Periu, voindă să-și asigure fuga în casă, că 
ar fi atăcați. Autoritățile au trimesă, nu-i vorbă, 600 gen
darmi, să-i urmărescă, dar pe niște terene așa de greu 
de străbătută, cum suntă cele dela Belova, nu se crede, 
că voră săvârși ceva.

—x—

Invențiune nouă. — «Răsboiulă» spune, că un esperi- 
mentă interesantă se va face Duminecă, 5 ale curentei, la 
orele 7 sera, în curtea casei prințului Bibescu, situată în 
fața spitalului Brâncoveanu. — D. ingineră Schalla din 
Viena, îmbrăcată cu unăaparată inventată de elă, va întră 
în mijloculă unui focă teribilă, produsă prin aprinderea 
a patru stânjinl de lemne, unse cu pucidsă și cătrană, 
pentru ca să arc|ă mai bine. Numitulă susține, că va 
stă în mijloculă unei călduri de 1000 de grade Celsius 
câtă trebue pentruj a topi tuciulă, până cândă va fi con
sumată totă cantitatea de lemne, cu ochii liberi, fără a 
întrebuința măcar vr’o sticlă acoperitore, și va eșf în 
urmă cu desăvârșire nevătămată. Nu se face de câtă o 
singură esperiență. Totă d. Schalla este inventatorulă 
lămpii electrice de rotațiune, încercată în Englitera pen
tru iluminarea cdsteloră maritime, — ală plugului pen
tru curățitulă stradeloră de noroiă, prafă și zăpadă, In
trodusă adi în Paris, Viena, Berlină etc., precum și ală 
aparatului parlamentară de votare etc. După descrierea 
diareloră străine celoră mai importante, aparatulă de focă 
ală d-lui Schalla a fostă pretutindeni forte admirată. — 
Impăratulă Germaniei, asistândă la o asemenea produc- 
țiune, felicitându-lă s’a esprimată astfel:

»Acestă încercare trebue s’o privescă cineva, spre 
a se miră de progresulă ce au făcută invențiunile.»

—x—
0 statistică. — Ună originală, care a murită, a 

avută ideia fantastică d’a face o comptabilitate în partidă 
duplă a sârutăriloră schimbate, între elă și soția lui, în 
timpulă unei peridde de două deci de ani. In întâiulă 
ană sărutările au ajunsă la cifra de 36,500, său 100 
sărutări pe di; ună mecanismă destulă de respectabilă. 
In anulă ală doilea cifra s’a redusă la jumătate. 
In ală treilea cifra mijlociăa serutăriloră a fostă cjece pe c|i. 
In fine, după cinci ani, nu se mai numără de câtă două 
sărutări pe una diminâța și una săra. Câtă pentru 
anii următori, nici nu trebue să mai vorbimă, abia din 
cândă în cândă îșî dedeu câte o sărutare, la cjile mari. 
Pare că după 4ece ani ^e căsătoriă, soții nu se mai să
rutau de locă.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Rentă da aurti ungară6°/0 122.10
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.50
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.20 
Imprumutulti căilor!! ferate 

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

lorfi ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.30

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 118.50

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

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

miș«...............................101.25
Bonuri cu cl. de sortarel01.25 
Bonuri rurale transilvane 101 25

Cursulu la bursa de Viena 
din 14 Augusta st. n. 1884.

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

vinii ung......................... 99.
Imprumutulii cu premiu 

ung...................................115.80
Losurile pentru regulacea

Tisei și Segedinului . 115.80
Renta de hărtiă austriacă 80.95
Renta de arg. austr. . . 81.75
Renta de aurii austr. . . 103.65
Losurile din 1860 . . . 135.—
Acțiunile băncei austro- 

ungare........................  859.~
Act. băncei de credita ung. 317.50 
Act. băncei de credită austr. 315.30 
Argintul!! —. — GalbinI

împărătesei................. 5.74
Napoleon-d’ori.................. 9.64>/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlinge 121.65

ESiirsa de BSucnrescI.

Cota oficială dala 2 Angliștii st. v. 1881

Renta română (5%). . . .
Renta rom. a mort. (5°/0) .

» convert. (6°/0) . .
împr. oraș. Buc. (20 I.) . .
Credit fonc. rural (7%) • .

>î » (5°/o) •
» » urban (7%) . .

» (6%) ■ •
> (5°/0) • •

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

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

Cump. 933/, vând. 94
953/â
97’/,
34’ /, 

102’/,
90’/a

101 s/4
97’/2
87’/a 

1385 
340. 
2371/a 

540. °/0 
2 07.

98

103
92’/,

102
98
88

1400
354’/a
243 i

2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 15 Augustti st. o. 1884.

Bancnote românesc! .... 
Argint românesc.....................
Napoleon-d’ori.........................
Lire turcescl.............................
Imperiali.................................
Galbeni.....................................
Scrisurile fonc. * Albina» . . . 
Discontulă » . . .

Iu mp. 9.10 Venii. 9.15
» 9.05 s 9 10
> 9.62 s 9j 5
» 10.90 » 10/2
> 9.86 9.88
> 5.64 > 5.67
» 100.50 » 101.50

7—10 ’/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 
ria lui Gross (în casa prcfecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitti prețulu abonamentului pe una jumetate de anu seu 
pe unu anu, înainte de l-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile c., care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei. ADMINISTRAȚIA GAZ TRANS “

F
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Condițiunile se potă vedd în numita comună. 
Licitarea e fixată pe diua de 

rn. în 
Comuna respectivă ’șl reservă dreptulă 

se voră presentâ la licitațiă, 
In casă că licitarea se va publică și în 

“ nu se va luă în considerare, decâtă

Comuna bisericdscă „Șinca nouă“ publică licitațiune pen
tru darea în antreprisă a clădirii unei biserici nouă după planulă 
ce’lă posede. Cheltuelile clădirii suntă evaluate la suma de 
11,5®O li. 
Cauțiunea va fi în bani gata.
15 Augustă st. v. (Sfântă Măria) 1884. la 10 6re a. 
comuna Șinca nouă.
de a alege dintre arcliitecții, ce 
pe care’lă va voi. 
„Telegrafulă Română, 
cea din „Gazetă.“

$

Inlocuesce pe deplinii vinulii finu de Bordeaux.
Acestă vinu negru escelent® și fără îndoielă cela mai bun® alîl Un

gariei p6te fi pusă în privința cualității sale superiore alături cu vinurile 
fine de Bordeaux și medicii cei mai de frunte îlă prescrie cu cele mai 
bune succese celoră ce suferă de anemia, stare fisică slăbită, precum și 
reconvalescenților® s. a.

OST" Veritabilii e numai atunci ddcă atâtă eticheta câtă 
și capsula și dopul® fie-cărei sticle va are marca de mai sus® înregistrată 
la tribunal® deodată cu firma. •"S&2

Se capătă în sticle împlute la noi la domnii Emil IPorr la 
stăua roșiă (rothen Stern) în Brașov®, G. W. Grohmann în Sibiiu, Csiki 
Lukăts, Konya Sândor, Riskas Bela, Hirschfeld Sândor, Gergely Ferencz și 
Novâk Viktor în Clușiu precum și în cele mai multe orașe și la t,6te băile 
(scaldele) Transilvaniei.

Rcînee.np.ndri lnp.rii.rilp. mp.lp. c.n J?

*

R

Reîncependă lucrările mele cu xj
AURU Șl ARGINTU £

întrerupte acum câțl-va ani, am onorea a anunță, că mi-am rv 
strămutată laboratoriulă meu în casa de sub num61’ulti 401 M* 
din Ulița Negră. In chipulă celă mai solidă și mai frumdsă 
sfrvârșescă lucrări, ce se țină de sfera meseriei mele, fiă din 
nou, fie ,i reparaturi. He„rica Iekeli..s. £

Cu prețulu de intrare: jumătate.

In fiecare di numai9
Munkacsy.

pe scurtu timpu

este expusă în sala redutei din cetate

marea expositie artistică istorică a tai Veitee.& 5
Acesta, unică în felul său și fără concurență, consistă din preste 150 figuri executate cu artă în mărime naturală, îmbrăcate deplină și în

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

Cu deosebire e se distinge grupa de sen sațiu ne:

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

operă unică în felulă seu.
De asemenea grupă străinei tâ:

Maria Stuart și regina Elisabeta cu curtea sa.
După tabloulă premiată a măiestrului italiană IE. Fontana.

Afară de aceea acostă grandidsă exposiție artistică e completată, cu ună numeră mare de grupe istorice, icone de genii, scene 
familiare, poeți și virtuoși însemnați ai trecutului și presentului, precum și domnitori și eroi călări și pedestru. 
Deschisă diua dela 5 ore după amedi pănă la IO ore sera, în Dumineci și sărbători dela 

3 ore d. a. pană la 10 ore sera,
MS" Prețulu intrării de personă 20 cr.

Militarii dela sergenți în josu și copii plătescu jumetate.
Cu tdtă stima

Louis Veltee.
Tipografia Alexi Brașovâ.


