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144. Luni, Marți 14 (26) Augusta 1884.

Brașovu în 13 (25) Augustu.
Republica francesă și-a datu multă silință, 

în cei 4ece ani ce au urmatu imediată. după răs- 
boiulu germano-francesu, de a eșf din starea ei 
isolată, dâr cu tdte sforțările ei n’a pututu do
bândi nici ună succesu diplomatică mai însem
nată în Europa. Germania cu cancelarulu ei 
ocupară totu terâmulă și apucăturile stângace ale 
diplomațiloră republicei favorisau numai planu
rile bismarkiane. Nemulțumirea ce a aprinsă în 
urma acâsta spiritele în Francia și dorulă de a 
câștigă nuoi lauri, dândă nouă dovedi despre va- 
16rea militară și despre puterea Francesiloră, au 
contribuită p6te mai multă ca ori și ce alte con- 
siderațiuni la aceea, că republica a inaugurată 
înainte cu trei ani o politică colonială francesă, 
în stilă mare. Expedițiunea în contra Chrumiriloră 
din Africa a fostă numai ună mică începută. Nu 
multă după aceea Francia a cucerită Tunesia, a 
anectată insulele Taliiti, a pusă piciorulă pe 
țărmurii insemnatului rîu Congo, a pusă în lucrare 
ocuparea insulei africane Madagascar, unde a 
trămisă 11 corăbii cu vreo 2500 de dmenl și în 
urma espedițiunei din Tonchină, după multe lupte 
cu-o armată de 17000 omeni și cu-o numărâsă 
flota, a isbutită a-și supune regatulă Anamului 
cu Tonchinulă, în Asia răsăritână.

Sunt mai multă de duoi ani de cândă du- 
râză răsboiulă în delta Tonchinului. După ce 
le-a fostă succesu trupeloră francese de a luă 
cetatea Bac-Ninh în luna lui Marte trecută, se credea 
că în curândă campania va fi terminată. Coman
danții francesi însă se mulțămiră cu victoria aceea 
și cu alte mici succese și nu întreprinseră ni
micii spre a ocupă fortărețele Lang-Son, Cao- 
Bang și Lao-Cai, cari domină defileele, ce ducă 
spre China și cari ar fi asigurată Francesiloră 
posesiunea Tonchinului. Causa acestei 4empori- 
sări erau instrucțiunile, ce le căpătă comandan- 
dantulă supremă ală trupeloră de espedițiune 
Millot dela guvernulă francesă, care voiea să se 
evite cu ori-ce preță conflictulă cu China.

In urma acesta inimicițiele au și fostă sis
tate șl se începură negociările de pace cu China, 
cari s’au încheiată în modulă celă mai mulțumi- 
toră pentru Francia la 11 Maiu anulă curentă 
cu tractatulă dela Tien-tsin.

In urma acestui tractată, încheiată în nu
mele Chinei de vice-regele Li-Hung-Chang, apro
bată de împărătâsa Chinei și de consiliulă impe
rială (Tsung-li-Yamen) și pro văzută cu sigiliulă 
statului, Francia dobândi protectoratulă peste re
gatulă Anamului și Tonchină, Chinesii se obli
gară a deșertă fortărețele Lang-So, Cao-Bang, 
Chat-Che, Lao-Cai precum și t6te punctele for
tificate dela fruntarii.

Conformă tractatului dela Tient-tsin, pe la 
mijloculu lunei lui Iuniu, Francesii trămiseră o 
col6nă de vre-o 700 de 6meni ca se ocupe Lang- 
Sonulă, care trebuia se fie evacuată încă dela 6 
Iunie de trupele chinese. Când colo ce să vecjl? 
Chinesii în locă de a părăsi fortărețele se pre
găteau de a face resistență Francesiloră și când 
colăna memorată se apropiă de Lang-Son, ea fă 
atacată de vre-o 3000 ChinesI și după o luptă 
îndelungată fu silită a se retrage cu mari pier
deri.

Era învederată în urma acesta, că Chinesii 

au călcată în piciăre tractatulă încheiată de ei 
în t6tă forma și pentru acâstă purtare perfidă 
guvernulă francesă a cerută dela guvernulă din 
Peching o satisfacțiune estraordinară: desapro- 
barea procederei comanaanțiloră chinesi, deșer
tarea imediată a fortărețeloră dela graniță și o 
despăgubire de răsboiu de 200 milidne franci.

Negoțierile se începură la Shangai între re- 
presentantulă Franciei Patenotre și delegații gu
vernului chinesă. Cu mare anevoiă și târdiu se 
învoiră Chinesii de a deșertă, dreptă satisfacțiune, 
fortărețele și a plăti 31/» milidne franci pentru 
familiele Francesiloră căduți la Bac-Le! Francia 
nu s’a mulțămită cu acâstă sumă, dar, în ulti- 
matulă său, a cerută în locă de 200 numai 80 mii. 
franci ca despăgubire. Marele consiliu imperială 
chinesă n’a voită nici decum să primâscă acâstă con- 
dițiune. Delegații chinesi au plecată din Shangai și 
negoțiările au rămasă să se continue la Paris în
tre ministrulă Ferry și trămisulă chinesă Li- 
Fong-Pao. Ele n’au avută însă nici ună resul- 
tată. Trimisului chinesă i s’au dată pașapârtele, 
âr consululă francesă din Peking a primită in
strucțiuni se părăsâscă capitala chinesă. Toto
dată o parte din flota francesă a primită ordină 
de a blocâ portulă Che-Lung și a pune mâna 
pe bogatele deposite de cărbuni de acolo. Cu 
acesta s’au începută inimicițiele cu China, fără 
a se declară formală răsboiulă.

Telegrama din Shangai ne spune, că flota 
francesă, sub comanda admiralului Courbet, a 
bombardată și distrusă arsenalulă din Fu-Ceu, 
în care se fabrică totă feliulă de materială de 
răsboiu ală Chinei, și a cufundată șâpte cano- 
niere chinese.

De ceea ce s’a temută guvernulă francesă 
n’a scăpată, conflictulă cu China a isbucnită.

Se anunță, că Li-Fong-Pao, deși are de câ
te-va dile pașapârtele în mână, nu a plecată încă 
din Parisă. P6te că aștâptă instrucțiuni, să în- 
câpă din nou negoțiările. Acâsta ar fi unu bine 
nu numai pentru China, ci și pentru Francia, 
care tocmai acum, când ar trebui să-și concen
treze t6te puterile în Europa, se vede încurcată 
într’ună răsboiu, ce va cere multe jertfe și în 
dmeni și în bani.

Se (jice, că Anglia n’ar fi cu totulă străină 
decisiuniloru luate de marele consiliu chinesă. 
Cumcă Germania și prințulă Bismark privescă cu 
plăcere la încurcăturile ce le are Francia în afară 
din Europa, este ună lucru f6rte naturală, și se 
p6te lesne pricepe pentru ce cabinetulă din Ber
lină o sprijinesce în aceste întreprinderi.

China e slabă, arsenalulă ei principală este 
deja distrusă, materială de răsboiu ar mai avă, 
dar n’are soldați și oficeri; însă nici flota fran
cesă nu p6te face multă, dâcă nu va avă trupe 
de ajunsă pentru debarcare. Cei 20,000 de 
dmeni din Tonchină nu se potă mișcă de acolo, 
căci- posițiunile ocupate în aceea provinciă trebue 
apărate. Ar trebui prin urmare să trimâtă Fran
cia aprdpe încă odată p’atâta oștire în China.

Amă dori, ca bombardamentulu dela Fu- 
Ceu să fie de ajunsă spre a înfrânge cerbicia 
Chinesiloru, căci ar fi tristă, ca în fața celoru ce 
se prepară de marele împărății în Europa, 
Francia să fie cu mânile legate din causa încur- 
căturiloră ei în Asia.

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

Viena, 24 Augustă. — Maiestatea Sa plâcă 
în 28 c. săra de la Bruck la Aradă, - unde va 
sosi în 29 c. diminâța. După manevră va plecă 
la 3 Septembre la Angern, unde va asistă la 
manevrele cavaleriei. In 6 Septemvre se va duce 
la Viena, de unde în 9 Septemvre se va întdrce 
la Angern cu deputațiunile țări loră streine, ca să 
asiste la încheiarea manevreloră.

Specia, 24 Augustă. — După o furtună 
violentă colera a isbucrită aci fără veste. Dintre 
70 de bolnavi de coleră, 48 au murită.

Roma, 24 Augustă. — In cele din urmă 
trei dile au fostă în provinciile infectate 108 bol
navi și 59 morți de coleră.

Scliailgai, 24 Augustă. — Arsenalulă din 
Fu-Ceu, după ună bombardamentu de trei 6re 
de cătră flota francesă, a fostă distrusă alaltaerl. 
Șâpte canoniere chinese s’au cufundată, âr două 
au isbutită să scape. Flota francesă a rămasă 
intactă.

Marsillia, 24 Augustă. — Aci au fostă 
18, în Toulon 9, în alte locatitățl 37 morți de 
coleră.

Aradă. — 24 Augustă. Adi au începută 
esercițiele de arme.

CRONICA piLEI.
In deputațiunea de dame, ee se va presentâ la Aradă 

M. S. împăratului sub conducerea d-nei Salacz voră fi și 
domnele Oncu, Beleșă și d-ra Bonciu, române.

*
Onomastica lui Ludovică Kossuth, capulă revoluțiu- 

nei maghiare din 1848, se va serba cu mare pompă în 
mai multe orașe unguresc!, anume în Seghedină, în Ora
dea mare, în Strigoniu și alte orașe și sate.*

Cu ocasiunea serbării dilei naseerii împăratului s’au 
dată în 16 și 17 Augustă representațiuni teatrale și ba
luri în casa de nebuni din Brănnfeld. Din 740 de bol
navi internați, 400 au asistată la representațiunile tea
trale ce le-a dată o societate de diletanți. Nebunii îșl 
esprimară mulțămită loră dăruindă fie-cărui diletantă 
câte-o cunună de flori.

*
Corulă vocală din Lipova, cu ocasiunea serbării 

hramului sf. biserici, care va fi în 15 (27) Augustă, va 
dă sera ună concertă și jocă in curtea bisericii gr. or. 
Prețulă intrării: loculă I e 1 fl.. loculă II e 60 cr., și 
parteră 40 cr. de persână. In casă de ploiă concertulă 
și joculu se voră dă în ospătăria la »Regele Ungariei/

*
»Telegrafulă« scrie: D. Gr. Gabrielescu, primulă 

tenoră ală teatrului națională a sosită cailele acestea în 
capitală. D-sa fusese în Egiptă, unde a fostă angajată, 
și la întorcere, trecândă prin Constantinopolă, a dată și 
acolo ună concertă în saldnele consulului generală ală 
României de acolo, unde a fostă primită cu mulțămirea 
datorată unui talentă așa de cunoscută ca ală d-sale.

*
»Națiunea« spune, că domnii Moceană și Ve- 

lescu se află deja în Madrid. Debutulă loră și ală în- 
soțitoreloră loru, două tinere spaniole, a fostă Joi 2 (14) 
în grădina Retiro. »La corespondinza d’ Espania* dă acâstă 
noutate, adăugendă că voră eșeculâ danțurl caracteristice 
române. — Nu ne îndoimă că succesulă compatrioțiloră 
noștri va fi mare. *

»Monitorulă oficială* spune, că în diua de 26 Iulie 
trecută, cădAndă o pldiă torențială pe teritorulă comunei 
Șarulă-Dornei din județulă Suceava, în Moldova, au fostă 
trăsnite 72 oi și 4 mascuri în muntele numită Dealu- 
Vărată.

*
Răspuncjendă la scirea dată de »Răsboiulă,» că vre 

o 400 de familii germane ar fi hotărîte să plece din Do- 
brogea în America, <jice >Tulcea<: »Este adevărată, că în 
cursulă anului trecută și în primăvera anului curgătoru



vre-o trei seu patru familii de coloniști germani din co
muna Gataloi au emigrații în America; însă unii dint’înșii 
sau și întorșii înapoi căiți cu tolulă de întreprinderea 
lorii, de âre ce acestii Eldorado ală tuturorii necăpătui- 
țiloră și aventurieriloră nu este de aprăpe tocmai așa 
cum îlă zugrăvesce imaginațiunea lorii și promisiunile ne
bune ale celorii interesați.*

*
Colonelulii de gendarmeriă din Odessa, Katansky 

x a foștii la 20 Augusgii st. n. atacatii de fata unui co- 
merciantii de acolo, anume Kalinșnaja, dândii în colonelă 
mai multe împușcături de revolveră, dar fără a’lă răni. 
Fata a fostă arestată.

*
Se (jice, că papa are intențiunea, să adreseze gu

vernului republicei franceze unii protestă încontra 
legi de divorță, fiindcă este în contra-dicere cu 

• sacramentulă căsătoriei. In Roma se vorbesce și despre 
unele instrucțiuni, care le-a dală sfântulă scaună episco- 
piloră francesî în privința aplicărei legii de divorță. Tot- 
dodată papa a declarată, că protestantismulă a făcută 
din Germania o forțăreță de rătăciri și prejudiții de cele 
mai triste; elă (papa) va sci, să combată terenulă pasă 
cu pasă și va purtă luptă crâncenă și fără încetare.

*
La 27 Augustă n. se va face în presența Țarului 

manevre simulându ună atacă asupra întărit uriloră de cătră 
Nord ale orașului Kronstadt și la 29 August Țarulă va trece 
în revistă întrega sa flotă.

*
Impăratulă Wilhelmă a trimesă o telegramă gu

vernatorului generală Gurko, în semnă de recunoștință 
pentru toastulă, care s’a ținută în onorea M. Sale la ser
barea iubileului regimentului de grenadiri rusesci, care îi 
portă numele său, în tabăra din Varșovia. Telegrama 
este următorea: »Vă mulțămescă pentru prețiâsa tele
gramă, ce mi-o ați trimesă, și poftescă regimentului în 
acăstă di norocă bună. Acâstă di este pentru armata 
prusiană ca diua gloriei dela St. Privaț, în memoria ace
lora fapte, care în anii 1813 și 1814 au pusă ba să 
la frățietatea de arme între armata rusăscă 
și prusiană. WILHELM.* In tabără telegrama fu pri
mită cu o bucuriă nespusă și cu strigări de entusiasmă: 
«Să trăiască consoții nostrii Germani.* Totă mai pro
babile sunt veștile, că pentru întărirea prieteniei va urmă 
o întrevedere între monarchii Austro-Ungariei, Germaniei 
și Rusiei; dar nu s’a fixată timpulă și loculă. In casă, 
când medicii nu voră află cu cale să călătorâscă împă- 
ratulă Wilhelm, Germania va fi representată prin princi
pele de coronă.

*
Aniversarea de 200 de ani dela mortea poetului 

francesă C o r n e i 11 e se va serbâ la 1 Octombre în Rouen, 
loculă nascerii poetului. Spre acestă scopă s’a consti
tuită ună comitetă, în frunte cu președintele de onâre, 
Victoră Hugo. La serbarea în memoria părintelui tea
trului națională francesă, «Theatre franțais* va merge 
în corpă la Rouen, ca să arangeze acolo două represen- 
tatiunl teatrale. In prima sără se va representâ »Cid«, 
fără nici o ștergere, în forma sa originală, precum se re- 
presenlâ sunlă acum două sute de am. In săra a doua 
se voră representâ nisce părți din diferitele opuri ale lui 
Gorneille; afară de aceea apoteosa poetului și ună imnă 
ală lui Victoră Hugo.

*
O mare parte din pressă spune, că admiralulă Cur- 

bet ar fi primită ordinală să bombardeze Fu-Ceu și 
Admiralulă Lespăs a ocupâ imediată Ke-Lung. Francia 
cere ca despăgubire suma de 90 milione din partea Chi
nei și predarea a vre-o câteva stațiuni. In Ministeră însă 
se crede, că confliclulă nu se va resolvâ decâtă numai 
prin răsboiu.

*
După o telegramă din Peking a lui «Times,* Ceong- 

li-Yamen respinge în continuu cererile Franciei și de
clară, că China e pregătită de răsboiu.

*
Din Suachim se scrie, că vice-consululă francesă a 

fostă omorîtu de bediuni în interiofulă Arabiei, pe cândă 
se întorcea dela Rabuk la Nedșd.

*
Intre indigenii din Zambeșă a isbucnită o revoltă 

generală. Armata portugesă de acolo a fostă totală bă
tută și a cerută ajutoră din Portugalia.

*
Din Capstadt se raporteză, că o proclamațiune da

tată din Pretoria anunță, că s’a înființată în țâra Zuluși- 
loră o republică a boeriloră și că țera Zulușiloră s’a pusă 
sub protecțiunea acestei republice.

ANGLIA SI AUSTRO-UNGARIA. f
In articolulă seu de fondă din Vinerea trecută »Pes- 

ter Lloyd* constată mai întâiă, că mulți CrivoșcianI, Ubli- 
ani și Paborianl, cari au luată parte la ridicarea in- 
surgențiloră din 1881—82 se întorcă în patriă. Mărtu
risirile acestoruă fugari îndărătnici, sălbatici, doritori de 
jafă și omoruri, dau cele mai interesante informațiuni

CORESPONDINTA NOSTRĂ DIN COMITATE.

Baia-mare, în 12 Augustă 1884.
Cu totă respectulă am onore a vă adresă acestă 

corespondință ca raportă despre decurgerea petrecerei de 
vâră ținută în Lipou, corn. Satu-mare, la 10 Augustă, ru- 
gându-vă să binevoiți a o primi pentru publicare în pre- 
țuitulă Qiară ce-lă redactați.

Deși în mai multe locuri s’au ținută asemenea pe
treceri, totuși ni s’au schimbată tema de nereușire în 
bucuriă, cândă am văduvă adunându-se atâția âspeți de 
ambele secse chiar și din locuri mai depărtate, ț)ică 
amă fostă adunați mulți. După multele neajunsuri, ne
cazuri, ba chiar asupriri ne cade fârte bine din cândă în 
cândă să convenimă, să ne mai cunoscemă, să vorbimă 
unii cu alții despre sortea nemeritală, în care suntemă 
noi ceșLi din acestă comitată (din tâte comitatele. — 
Red. Gaz.) Și-și au propriele loră folose aceste conve
niri. Invățămă a cunâsce greșelele trecutului, ne silimă 
a căutâ și a găsi mijlâce de a paralisâ indiferentismulă 
și orba nepăsare, ce cumplită bântue o parte considera
bilă a inteliginței părțiloră Sătmărene în cesliuni nu nu
mai politice, ba chiar și sociale.

Năcazurile ni sunlă generale, și suferințele nâslre 
causeză durere în totă corpulă națională; dar că ne dore 
chiar așa de tare și că nu ne silimă a lecui rana în 
grabă, ci o lăsămă să se totă întindă, cuteză a (jice, că 
în multe cașuri chiar și noi suntemă de vină. Unde ni 
suntă reuniunile? unde comitetele politice? în cadrulă 
cărora să ne scimă în unire apără în contra elementului 
orbă, ce ca stânca ruptă de pre câstele muntelui cade 
în prăpăstiă rupândă și distrugândă totă ce află în ca- 
e’și, până ce sdrobită și ea în mai multe bucăți cade 
acolo de unde nu se mai pole ridică la loculă unde a 
stată cu tăriă.

Ne place a ne scusă cu »sărăcia.* La mulți de- 
visa e ca să ne înavuțimă ântâiu, apoi să lucrămă. Este 
ceva dreptă în acesta. Omulă lipsită de mijloce nu pâte 
ace nimică chiar și de voiesce. Dar nu suntemă noi 

chiar atâtă de mișeii. Poporulă română nu a alergată 
după ajutoră străină și nici că a fostă ajutată de nicăirl, 
și totuși a făcută multă, în unele locuri chiar minuni — 
de considerămă situațiunea în care se află. Nu miseria 
e boia nostră! Cu miseria aceea, în care suntemă și 
noi Sătmărenii, deși nu amă face minuni, amă pute face 
destulă, ne-amă pute face datoria. Avemă însă noi o 
iplă mai mare decâtă miseria, și acesta: indiferentismulă, 
nepăsarea în tote unde ar trebui să lucrămă și să fa
cemă ; la noi — onâre puțineloră escepțiuni — miseria 
e numai ună vălă, sub care voimă se ascundemă rana 
ce ne bântue: indiferentismulă. Avemă și bărbați zeloși 
arejendă de dorulă unei situațiuni mai bune, dar suntă 
paralisați în intențiunile loră de nepăsarea nutrită și de 
interesulă egoistică.

Ne plângemă, arătâmă că suntemă neîndestulițl cu 
situațiunea actuală, că suntemă înnapoiați în cultura po
porală și că ne compleșescă străinii. Apoi nu cumva

pentru istoria agitațiuniloră panslaviste — constată adecă, 
că la aceste agitațiuni s’au împărtășită și agitătorl en
glezi, după cum chiar și presupunâu atunci autoritățile. 
>Nicî de cum nu ne gândimă, <jfice apoi «Pester Lloyd,* 
să facemă răspumjâtoră pe guvernulă engleză pentru ră
tăcirea aceloră insurgenți. Dar de altă parte nici noi nu 
suntemă ațâți de naivi în credințele nâstre, să nu ve- 
demă aici, decâtă numai excentricitatea unoră Englezi, 
cari nu sciu folosi prisosulă baniloră loră, decâtă să cum
pere Crivoscianiloră și Herțegovineniloră pusei și patrone.' 
Acestă împrejurare o socotesce diarulă pestană, dreptă o 
nouă dovadă, că guvernulă englesă se pune în calea interese- 
loră Austro-Ungariei în peninsula balcanică. De a voită îm
părăția nâstră se-șl găsâscă și să facă cale comerciului 
seu în țările balcanice, de a voită să lege cu aceste țări 
rățeua sa de drumuri ferate, — Englezii i-au pusă în cale 
pedecl, r6de ale intrigiloră bine de totă și pe ascunsă fău
rite în capitala imperiului osmană. Agitațiunea engleză 
încă e o dovadă de dușmănirea intereseloră austriace 
ungare. »Englezii sunt mulțămiți, decă potă neliniști po- 
sițiunile nostre înaintate în peninsula balcanică și decă 
ne potă împedecâ consolidarea nostră de acolo și crea
rea unei base pentru operațiunile nostre politice-comer- 
ciale. ,Pester Lloyd,* sfîrșesce astfelă: »Acestă espe- 
riență, seu mai bine (J'cendă, acâstă împrospătare a es- 
periențeloră celoră vechi va fi de bună sâmă hotărîtâre 
în privința alitudinei nostre față cu Anglia. Stimă, că 
la fie-care pasă ce-lă facemă în peninsula balcanică în- 
telnimă invidia fățișă și ascunsă a acestui concurentă 
comercială politică, care nu se sfiesce a se folosi până 
și de perfidele mijloce ale jidăririloră naționale. Vomă 
fi înțeleși dară (Țcendă: Amici amiciloră noștri, dușmani 
dușmaniloră noștri, și decă în lupta opiniuniloră, ce des
partă aij.1 Anglia de Francia și de Germania nu vomă 
fi de partea celoră ce au aflată de bună mijlocă în contra 
nostră până și complimentarea înaintea bandeloră de 
tâlhari.«

așteptămu, ca să ni-se schimbe situațiunea în mai bună 
fără lucrulă, seu mai bine fără lupta nâstră? —
Acâstă înzădară o vomă așteptă. Ce nu voimă a face 
noi, voiescă cavalerii noștri cetățeni; de nu scimă noi a 
formă reuniuni de apărare, sciu domnii dtiei a formă 
reuniuni maghiarisătâre și cu spiritulă loră demoralisătoră, 
în scurtă timpă a sciută să și între în unele inimi pu
trede. Aici e reuniunea «Szecheniană,* care nunumai 
că înfloresce, dar începe a-și aduce și fructele sale. Și 
ce e causa? — Am disă.

In anulă trecută, când s’a înființată acâstă reuni
une, când ântâiași dată ș’a ridicată capulă de hidră, ze
loșii noștrii bărbați au începută a face propagandă ideei 
de o reuniune a femeiloră, s’au și încercată a-o duce în 
deplinire, dar nu au isbutită cu dorulă loră, și a ră
masă la o parte realisarea ei. Și cine sunt de vină? 
Doră contrarii noștrii? Amă păcătui de amă dice acâsta ; 
de vină e indeferentismulă nostru.

Acâstă hidră modernă — reuniunea maghiarisă- 
tdre — corupă învățătorii, a căroră datorință ar fi nutrirea 
naționalismului în inimile fragede ale copilașiloră români. 
Dar în multe privințe nu mă miră de acesta. Cores
pondența unui domnă învățătoriu Sălăgiană din «Gazetă* 
— cu care nu numai eu, dar mulți pe deplină consem- 
țescă, — mă dispenseză de a mă ocupâ mai pe largă 
cu acâsta cestiune. Neștiința — după cum se esprimă 
ună învățătoriu Szecheniană — e causă destulă de gravă 
și durerâsă, dar nu e și invincibilă. Aceia cari s’au 
vândută pentru 30 de bani, de sigură n’au sciută ce 
facă; dar unde au fostă amucl superiorii loru oficioși — 
preoții? Său nici ei n’au sciută ce însâmnă acâsta? 
N’așă crede! Credă numai atunci, decă nu le-ar intră în 
casă nici ună cjiară românescă, cu care să se ajute în 
neștiința loră, și să-i lumineze și pe învățătorii dela scâ- 
lele loră parochiale. Durere însă, casulă acesta nu e 
rară, e rrlai desă decâlu ciurulă. Și pentru ce? Pentru 
sărăciă dâră? Nici decâtă! Și aici băla, colera nâstră....
nepăsarea. De-ar avâ învățătorii noștri d.iare, sâu de 
nu potă ei ave — ceea-ce la cei mai mulți e așa — ar 
putâ să le aibă dela preoții loră, seu dâcă nici de aici, 
atunci ar trebui să-le aibă ambii cu poporenii la olaltă 
in biblioteca sătâscă, și ar fi scutiți și unulă și altulă a 
se apără cu neștiință ce nu e prâ măgulitoră lucru, ar 
fi apărați de orbecare; dar unde sunt aceste biblioteci? 
In comuna nostră numai o asemenea bibliotecă sciu sus
ținută, sâu baremă ajutată din fondulă bisericei, și încă 
aprope de Debrețină. Nu s’ar putâ ore înființa biblioteci 
în tote comunele, seu baremă în cele mai bogate de ar 
fi zslă?... Pănă ce vomă fi totă indiferenți de noi în
șine, nu sciu cândă nu ne vomă putâ plânge de sârtea 
nâstră necăjită. De nu ne vomă reculege, de nu vomă 
luă o direcțiune mai gânditâre și activă, nu sciu unde o 
să ajungemă. Să facemă, mulți puțini câți suntemă, dar 
să nu așteptămă duua de mâne, și prin fapte esistente 
de sigură și cei indeferenți se voră putâ aduce pe calea 
cea bună.

După realisare strigă reuniunea femeiloră ; viață cere 
reuniunea învățăloriloră; poporulă noslru e setosă de 
lumină, scoli bune și biblioteci să-i creămă, mâne pâte 
că va fi târdiull!

Cerendu-mi scuse de acâstă digresiune, mă întorcă 
a obiectulă despre care mi-am propusă se vă relateză.

Petrecerea menționată, după cum s’a anunțată și 
prin toi, o au aranjată tinerii comitatului, sub condu
cerea bravului veterană ală ’ preoțiloră Sătmăreni, Rdssm. 
Dnă. Ciriacă Barbulă Arch. Diaconă On. din Lipou cu 
scopă filantropică. Și ce a fostă scopulu? Stima ce 
o au cei mai mulți tineri din Satumare cătră memoria 
bărbatului aceluia, care ne-a lăsată fără să vâdă înflo
rită florea ce a crescută din sămânța ce ni-a sămă- 
nată în animile nâstre; iubirea ce și astăcji păstrămă 
cătră acelă sore, la ale câruia ratje ne-amă umplută de 
căldura ce fie-care Română trebue să și-o aibă în pep- 
tulă său; recunoștința cătră acelă bărbată, care atâtă 
prin cuvintele câtă și scrierile sale ne-au învățată că 
numai una să gândimă: prosperarea și fericirea scumpei 
nostre națiuni; (jică stima, iubirea și recunosciința cătră 
memoria lui Iustină Popfiu, fostă când-va profesară la 
catedra de limba română dela gimnasiulă din Oradea- 
mare și mai târdiu parochă și protopopă în Leta-mare 
(Biharia) ne-au adusă la acea unanimă conțelegere, ca 
să arangiămă o petrecere din ală cărei venită să sporimă 
fondulă, din care i-s’ară ridică ună monumentă la mor- 
mântulă său din Leta-mare, unde-i zacă osămintele acum 
de doi ani Petrecerea s’a începută la 6 ore d. m. 
avendă uuă timpă forte frumosă, și pe când apunea 
sârele, participândă ună publică, cum amă c|isă mai la 
începută, forte frumosă. Frumosă a fostă cerculă de 
«Ardelâna* cu care s’a începută joculă și care o-au ju
cată 40 de părechi. In pausa cea mare au urmată ună 
ospăță comună, dela care n’au lipsită toastele frmâse și 
instructive.

Petrecerea a durată pănă la răvărsal.ulă doriloră în 
modă fârte animată, când apoi toți âspepi s’au depărtată
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ducândă cu sine suvenirile cele mai plăcute, și dorulă 
de a ne revedâ câtă mai curândă la balulu dela Bicsadă.

Venitulă bi'utto a fostă 134 11., despre care se va 
face rațiociniu amănunțită în diare.

.............n................u.

LĂSAT1-VE DE ECONOMIA DE TREi HOTARE.J
Cele vechi au trecută, iată 
tote s’au înoitti.

2 Cor. 5, 17.

Administrațiunea cercuală din Țera- Bârsei a reu- 
niunei economice săsescl din Transilvania invitase pe 
membrii și amicii reuniunei pe 4 Maiu 1884 la Hermană, 
unde ave să se țînă o disertațiune asupra schimbărei 
fructeloră la sămănată. După ce acea disertați
une a fostă ascultată de adunare, la care luaseră parte 
mai tote comunele din Țăra-Bârsei, se încinse o tiuă și 
interesantă schimbare de idei. Membrii se despărțiră cu 
dorința, ca pererile esprimate asupra schimbărei fruc- 
teloră la sămănată să se tipărescă și să se împarță 
și celoră absenți. Quintesența aceloră păreri culmineză 
în proposițiunea: Lăsați-vă de eco'nomia de trei 
hotară (câmpuri)!

In Transilvania abia se află ună ținută, în care să 
esiste condițiuni mai favorabile pentru o înfloritore eco- 
nomiă de câmpă ca în Țăra-Bârsei. Ună pasă însă este 
indispensabilă, pentru ca economia de câmpă să ia aci 
ună avânlă. Acesta este trecerea dela economia 
de trei la cea cu șăse hotară (câmpuri)!

Trei temeiuri ceră imperiosă, ca să ne abatemă 
dela sistema de trei hotară întrebuințată până acuma:

1. Trebue să producemă mai multă nutreță, 
vitele de tăiată sunt și rămână o marfă tare căutată.

2. Cultura cerealeloră favorisată numai și numai 
prin sistema de trei hotară a obosită pământulă aslfelă, în- 
câtă noi abia mai culegemă pătratulă dela aceea, ce să- 
mănămă.

3. Nu trebue să mai lăsămă nefolosită a treia 
parte din pământă, pentru că darea, ce-o plătimă pen
tru ea, este prea mare Acestea sunt temeiuri, pe cari 
nimenea nu le pole răsturnă și în acea adunare nici n’a 
cercată nimenea a face acesta.

Se tracteză numai de ună lucru: »Ce să pune mă 
la locă?* Economia de trei hotară folosită pănă a- 
cuma a fostă împreunatăcu sămănare comună. 
Aceea, ce are să între în loculă economiei de trei ho
tară, trebue să primescă în sine ordinea sămănării co
mune. Pentru aceea este pentru noi forte corespun<|ă- 
târe schimbarea fructeloră la sămănată cu 
ordine de sămănare comună. Dăcă este, 
ca să lucrămă în contra economiei de trei hotară, 
atunci trebue ca schimbarea fructeloră de sămănată, 
care sistemă are să înlocuăscă pe acea, trebue să-’șl 
pună o întreită țintă; ea trebue:

1. să procure locă pentru cultivarea nutrețului; 
ea trebue:

2. să reguleze sămănarea fructeloră astfelă, ca să 
nu obosăscă pămentulă; ea trebue:

3. să lase o parte mai mică din ogoră pentru 
islază (ogoră).

Acestoră întocmiri le corăspunde mai bine economia 
de șăse hotară cu ordine de sămănare comună și cu 
islază. Ea are pe lângă acâsta și marele avanlagiu, că 
se alătură la modulă de economiă de pănă acuma și 
înlesnesce trecerea dela sistema vechiă la cea nouă.

Cum să urmeze fructele în economia de șăse ho
tară, ce s’a propusă ?

Fructele trebue să urmeze astfelă unele după altele, 
încâtă fie-care din ele să pretindă alte materii nutrităre 
din pămenlă și ca alternativă să se folosăscă când 
scărța când fundulă pământului. Răndulă, în care au 
să urmeze fructele, trebue să lie astfelă, ca producerea 
grăunțeloră să nu să altereze de locă. ,In fine trebue 
să se întocmăscă lucrurile astfelă. ca să nu fie de lipsă 
pră multă lucru de mână, ci de vite său de mașine.

Acestoră recerințe le corăspunde ordinea fructe
loră, în carea se vină pentru iernare două specii (de 
fructe), pentru vărare una, pentru săpare alta și una 
pentru nutreță, pe când a șăsea se cuvine pentru islază. 
Ca regulă valorăză: fructe păidse nu potă urmâ 
dupâ fructe păiăse, fructe de săpată după 
fruc te de săpată.

Folăsele economiei de șăse hotară sunt următorele:
1. Ea garantăză o producțiune mai mare de fructe 

în grăunțe, pentru că ea nu păte să pretindă dela pă- 
mentă a-le produce așa de curândă unele după altele, 
și pentru că prin cultura fructeloră de săpată și a nu
trețului pămentulă se curăță bine de sămânța buruieni- 
loră. Țăra-Bârsei ar pută produce celă mai bună grâu 
și cea mai bună săcară fiind-că referințele climatice și 
ale pământului sunt fărte priinciăse pentru acăsta. Dară 
cu sistema economică de astățjl este împreunată erbo- 
șiarea (imburuienarea) și din preună cu dânsa scăderea 
calității bucateloru. Celă mai roditoră fructă de vâră în 
Țăra-Bârsei este orzulă. Orzulă din Țăra-Bârsei are la 
berării prețuri preferite. In sistema de șăse hotară, ce 
se propune, se va pute produce celă mai fină orză, 
pentru că cu acesta puterea pământului se cruță și erbo- 
șiarea se împedecă.

2. Ea Iasă culturei. trifoiului, care este atâtă de 
rentabilă, destulă locă. Trifoiului roșiu măciucată oferă 
în economia de șăse hotară o cositură, în anulă ală 
doilea două cosituri, fiind timpulă favorabilă trei. Tri- 
foiulă se rentâză și pentru aceea, că umbresc pământulă 
și produce fermentațiunea lui. Findă trifoiulă buiacă, 
pământulă se curăță de buruiană. Cu rămășițele buruie- 
niloră sale elă îmbogățesce ogorulă. Unde nu creșce 
trifoiulă de Stiria, acolo cresce trifoiulă bastardă 
său esparseta.

8. Ea face posibilă despărțirea în spațiu a fruc
teloră de săpată de celelalte fructe de vâră. Acâstă des- 
chilinire este necesară, pentru că sămânarea și culegerea 

fructeloră de săpată nu cade în același timpă cu sămâ
narea și culegerea fructeloră păiăse de vâră.

4, Ea face, că fructele de săpată să vină la va- 
lore. Acestea suntă o parte esențială indispensabilă a 
economiei de șese hotară. Ele pretindă o arătură mai 
adâncă, adecă, o sporire a scorței pământului, și curăță 
pământulă. Ele dau o mare prnducțiune; însă numai 
acolo unde mașina de sămânată, precum și cea de să
pată reducă lucrulă de mână la ună minimum. Tăte 
aceste unelte se potă întrebuința în Țăra-Bârsei mai 
ușoră ca ori unde, pentru că aicea nu este mei nicăirea 
pământulă vârtosă și lutosă său argilosă și fiind-că ogo- 
rele suntă mai tote situate pe șesă.

A treia întrebare este: >Cum trebue să pro- 
cedemă la introducerea economică de 6 ho
tară, ce se intenționeză?»

Să evitămă a privi și a designa nu tr ir ea în 
grajduri ca punctă de mânecare. Căci nutrirea în 
grajduri este o ciuhă, care nu atrage, ci produce totă 
felulă de visiunl deșerte. Economia de șese hotară să 
păte esecutâ și fără nutrirea în grajduri. Ea nu are ni- 
mică de a face cu folosirea pășunitului; ea nici nu cu
prinde totă ogorulă cu plugulă, ci numai jumătate din elă.

Așa dară: deocamdată, și numai unde trebue, pen
tru că este de dorită, să lăsămă nutrirea în grajduri la 
o parte, pentru ca să nu sporimă fără de causă numă- 
rulă dificultățiloră la trecerea de la sistema vechiă la cea 
nouă.

Este așa de clară ca lumina sorelui, că nutrirea în 
grajdă a viteloră de trasă și în decursulă verei de sine 
va încetă, îndată ce economia de 6 hotară va fi Intro
dusă și va produce nutrimentă de ajunsă pentru trebu
ința viteloră de trasă. Tota omidă va afla de mai 
avantagiosă a-și nutri bine vitele sale de trașii în 
grajdă, în loca si le lase se flămenddscă pe ogore: 
elă mai bucuroșii le va avi în totă timpulă la în
demână, decâtu si le caute pe ogore adeseori câte 
o jumitate de di. Nutrirea în grajdă la economia 
de șese hotari se impune de sine. Numai se nu
mai trăgănimu lucrulă! Referințele de comunicați- 
une s’au străformată. Și purtarea economiei rurale 
si nu fie ea influințată de tote acestea? Si nu se 
schimbe ea ore, ca si devină mai rentabilă?

Progresului economică rurală să i să deschidă 
calea!

ASSOCIAȚIUNEA GENERALĂ A STUDENTILORU 
UNIVERSITARI ROMÂNI.

Secțiunea Bucuresci Nr. 159.
Se aduce la cunoscință D-loră Studenți, cari după 

statute au dreptulă de a participă la Congresulă, care se 
va ține la Galați, că înscrierile se facă în dilele de 11, 
13, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30 și 31 Augustă a. c. de 
la ărele 6—8 p. m , în localulă Societății Studențiloră 
universitari , Unirea», Strada Dionisie Nr. 26 și 28.

Conformă decisiunei luate de comisiunea organisă- 
tăre, jînscrierea se va închide irevocabilă la 
31 Augustă, orele 8 sera.

Cotisațiunea este fixată la 6 lei 50 bani de fie
care studentă, în schimbulă căreia se va elibera o cartă 
de membru, o cocardă și anuarulă congresului precedentă.

Studenții, cari lipsescă din Bucuresci, potă trimite 
cotisațiunea în timbre - său mandată poștală, pe adresa 
casierului, D-lă Gh. S. Alexandrescu, Strada Țăra- 
niloră Nr. 65, arătândă adresa D-loră cum și stațiunea 
de cale ferată unde voră așteptă trecerea trenului.

Actele pe basa cărora se va pută face înscrierea 
sunt: inscripțiuni, foi de frequentare și certificate liberate 
din partea secretariateloră șcăleloră.

Acăstă disposițiune se aplică și studențiloră din 
districte.

Studenții din străinătate voră binevoi a presentâ 
carta de studentă.

țiiua și <5ra plecării se voră vedâ în programa ce 
se va publică la timpă prin diare. —

Bucuresci 7/19 Augustă 1884. Coinisiunca.

DIVERSE.
Progresele instrucțiunei în Franța. — Paul Bert, 

fostă ministru ală instrucțiunei sub Gambetta, vorbesce 
de progresulă instrucțiunei în anii 1877 până la 1883, 
ajungândă la nișce conclusiuni bine întemeiate.

Dela 1877 până la 1883 numărulă șcăleloră popo
rale au ajunsă de la 59,021 la 64,510; ală învățătoriloră 
dela 80.063 la 88.220; ală scolâriloră dela 3,823.348 la 
4.409,310. In acelașă timpă s’au sporită și institutele 
private; în 1877 erau 12,526 cu 893,578 școlari, în 1883 
12,796 cu 1,022,841 școlari. Copii de 7 până la 13 ani 
au cercetată scola, în 1877, 3,806,531; în 1881, 4,382,293 
și în 1883, 4,546,030. Acesta e numărulă scolâriloră în
scriși; âr’ ală celoră obligați să cerceteze șcăla este cu 
vre-o 40,000 mai mare, de unde se vede că la o sută 
de copii, unulă nu a cercetat-o.

O lege dela 9 Augustă 1879 însărcineză pe fie-care 
departamentă, să susțină ună seminară pentru învățători 
și învățătorese. Atunci avea Franța 80 seminare pentru 
învățători și 16 pentru învățătorese. La începutulă anului 
1884 cele dintâiă se sporiră cn 5, cele din urmă cu 41, 
întrunindu-se 5074 tineri și 2447 fete; 36 departamente 
nu au căutată până acum să împlinescă legea și după 
Paul Bert voră mai trece încă 6 ani, până cândă în 25 
departamente voră pută predâ instrucția învățătoresele. 
Elă se mai plânge, că vre-o 1244 congreganiștî nu au 
diploma de învățători, că cei noui nu merită multă încre

dere și că vre-o 8531 învățători și învățătorese nu oferă 
o garanță îndestulii6re nici în privința pedagogică, nici 
în cea politică. Pricina este consiliulă superioră de in
strucțiune, care a luată unele măsuri nepotrivite în ces- 
tiunea instrucțiunei.

Școlile călugăriloră și călugărițeloră încă s’au spo
rită, căd, dice Bert cu amărăciune, «aprâpe în fie-care 
comună, unde s’au deschisă scoli comunale, abații mâ- 
măstiriloră au deschisă scoli prirate, pentru cari preoții 
au recrutatu școlari. Nici ună mijlocă nu a fostă nefo
losită de aceștia; s’au clevetită școlile fără Dumnedeu, 
învățătorii și învățătorele lumesc! mai cu sâmă; s’au ame- 
rințată părinții, sa’u refusată întâia comuniune pentru 
învățăceii șcăleloră lumescl, în scurtă tăte mijlăcele s’au 
folosită, și încă fără să fie pedepsite.'Cu câtă-va energiă 
s’ară pută face tăte bine.»

Desvăliraa unui monumentă. — Duminecă s’a 
desvălită în Besanțon statua lui Jouffroy, inventatorulă 
adevărată ală corăbiei cu vaporă. Statua a cioplit’o 
sculptorulă Charles Goutre. La serbare a presidată Fer- 
dinande de Lesseps, ca trămisă din partea Academiei 
franceze. Jouffroy încă în 1776 a pusă pe Doubs o 
mică corabiă cu vaporă, dar’ n’a avută mare succesă; 
în 1783 a făcută o altă încercare la Lyon, și acestă es- 
perimentă a isbutită mai bine. Inventatorulă nu și-a 
putută validitâ ideea cum să cade, pentru că .Institut 
de France» nu i-a dată sprijinulă trebuinciosă, ba chiar 
îi luâ în baljocură esperimentele. Pentru aceea în ge
nerală Fulton este considerată de inventatorulă corăbiei 
*cu vaporă, deși acesta numai în 1803 a așternută îna
intea lui Napoleon 1. ună plană de o corabiă cu vaporă 
mai mare. Dar chiar Fulton însu-șl a recunoscută, că 
gloria invențiunei i se cuvine lui Jouffroy.

Vieniavski și cânele țarului. — Renumitulă violi- 
nistă polonă Vieniavski a fostă odată, cândă se aflâ în 
Petersburg, chiămată să cânte înaintea împăratului Ale
xandru II. La ora fixată, presentându-se la palatulă de 
ârnă, fu condusă într’o odaiă pomposă, unde apăru în
dată și țarulă cu colosalulă său câne din Funlanda-nouă. 
Cândă îșl începu artistulă concertulă, cânele, care se 
aședase la piciorele țarului, se ridică în piciore și păși 
spre Vieniavski. Acesta cânta mai departe, deși se te- 
temea, că cânele îlă va acompaniâ cu ună urlet scosă 
din tâte puterile. Cânele se ridică pe două piciâre și 
îșl puse labele pe șoldurile cântărețului. Vieniavski păs- 
trându-și presența continuă concertulă; dar cânele totă 
nu se astâmperă. Mai pe urmă începu a dă din c6dă 
de câte ori trăgea artistulă cu arculă. In fine împăra- 
tulă, care până acum urmărise lucrulă zîmbindă, com- 
pătimindă pe artistă, îlă întrebă: — »Vieniavski, te ge- 
nâză cânele?—« «Mejestate,* murmură artistulă recreată 
>mă temă, să n’ulă geneză eă pe elă/ Alexandru 
rîse cu hohotă, chemă cânele la sine și violinistulă îșl 
continuă liniștită concertulă.

Palatulă regesoă din Atena. —- După >Messageres 
d’Athenes» paguba, ce-a făcut-o foculă în palatulă regescă 
numai în mobile, se urcă la 100,000 franci. Mobilele 
din 24 de odăi din etagiulă ală doilea în mare parte au 
fostă arse. Repararea palatului s’a începută în dilele 
recente. — Cu ocasiunea focului, comandantulă pompie- 
riloră din Athena, colonelulă Sachos, i-a dată unui ofi- 
ceră de artileriă, care nu voiâ să-lă asculte, o lovitură 
cu sabia în capă și l’a rănită greu. Colonelulă va fi 
trasă la dare de sâmă.

Ună elefanții la «Table d’hâte.» — Intr’una din 
Duminecile trecute nisce ăspețl din Stokholm într’o gră
dină publică, tocmai când voiau să se pună la mesă, 
primiră vlsita unui ospe de frunte, a elefantului Șeriff, 
care se aflâ atunci acolo. Elefantulă, primblându-se co
modă jură împrejură, veni și în bufetă, pe care-lă trecu 
în revistă atâtă de radicală, încâtă n’a 'rămasă nimică 
pentru ospețl.

Ună patriarehă modernă. — In Vama, ună locă 
din Bucovina, trăiesce ună israilită cu numele Saivel Merd- 
ler, care e de peste 117 ani, va să dUcă a ajunsă etatea 
patriarchiloră din Bibliă. E mai bătrână decâtă losifă, 
care a trăită numai 110 ani, și numai cu trei ani mai 
tânără decătă Moise, marele legislatoră ală testamentului 
vechiu. Se crede, că Merdler va întrece pe protopărinții 
săi din Bibliă, căci e deplină sănătosă și are o poftă de 
mâncare deosebită; memoria lui încă e forte bună, îșl 
aduce aminte d. e. de timpulă, cândă domneu în Buco
vina Pașii turcesc!. Elă a avută 10 copii, dintre cari 
mai trăiescă 2 băețî și 2 fele. Dela copiii săi are 82 
nepoți. Unulă din copii, Iacob Merdler, care locuesce în 
Vama, este de 80 de ani, a avută 7 copii, 30 nepoți, 
și 14 strănepoți, cari toți trăiescă. Alțl copii de ai lui 
Saivel au răstrănepoțl, astfelă că modernulă nostru pa
triarehă e rărăstrămoșă.

f Neorologu. — Din Vereșmartă ni se vestesce 
m6rt'ea lui Petru Giceronescu, preotă gr. cat. ală 
diecesei Oradiei-Mari, asesoră consistorială și parochă de 
Vereșmartă, la 22 Aug. — Fie’i țărîna ușâră!

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



Rentă de aură ungară6’/0 122.—
Rentă de aură 4°/0 ... 92. —
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.85 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 142.20
Amortisarea datoriei căi

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

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 101.90

Bonuri rurale ungare . . 101.10
Bonuri cu cl. de sortare 101.—
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă ..............................101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl. — 
Bonuri rurale transilvane 101 —

©uraniu la bursa de Viena 
din 23 Augustă st. n. 1884.

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

vină ung............................98.75
Imprumutulă cu premiu

ung. . . . ’............... 114 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.90 
Renta de hărtiă austriacă 80.70 
Renta de arg. austr. . . 81.85
Renta de aură austr. . . 103.80 
Losurile din 1860 . . . 134.25
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  858.—
Act. băncel de credită ung. 305.25 
Act. băncel de credită austr. 308.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’orI 9.65‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

Bursa de Buetiresci.
Cota oficială dela 11 Augustă st. v. 1884.

Renta română (5%). . . .
Renta rom. amort. (5°/0) . .

» convert.. (6°/0) . .
împr. oraș. Buc. (20 1.) . .
Credit fonc: rural (7°/0) . .

* >> „ (5°/o) •
» » urban (7°/0) • •

» (6°/o) • •
• . > (5°/o) ■ •

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

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

Cump. 933/4 vend. 94
. 953/8 »------

97^ » 98
34’A » -----

102^4 , 103
90^2 „ 92V«

10P/4 . 102
97V2 > 98
87 V2 . 88

1323 » 1420
340. » 368
237i/a > 2471/2

5-40. °/0 » 5'50
2.07. , 2.09

Cursulu pieței Brașovu
25 Augustă st. r. 1884.din

Bancnote românesc!
Argint românesc .
Napoleon-d’orI.........................
Lire turcesc!.............................
Imperial!.................................
Galben!.....................................
Scrisurile fonc. »Albina* . . . 
Discontulă > . . .

. Cump. 9.10 Vend. 9.12
» 9.05 » 9.10
> 9.60 94'4
» 10.86 » 10/0
> 9.86 > 9.88
» 5.64 > 5.67
> 100.50 > 101.50

7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potfl cumpSra în tutunge
ria lui Gross (în casa prcfecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețuia abonamentului pe una jumătate d e anu său
pe unu anu, înainte de 1-a Aprilie a. c., sunt-rugați a ne trimite diferența prețului urcata dela 1 Aprile c., care
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România B lei. ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

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

Pentru Austro-Ungaria pe ana
♦

• ? . 12 fl. v. a.
ii» 2 • ■ . 6
iiy> » » |4 ?? • • . 3 ?? »

Se acdrdă abonamente și lunare cu . . I 7? ??
Pentru România și străinătate pe ana . 36 franci

ii
|2 ■ . 18

11
|4 ?? . 9

Cela mai ușora mijloca de abonare este prin man-
datu postalu. Abonamentele se plătesca înainte.

Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămurită adresa, ca trimiterea (Jiaru^ui nu sufere nici
cea mai mică întârdiere. Administrațiunea.

Deuositil (!b iiosiavnri Ic Brașovî.
Subscrișii au onore a aduce la cunoscința onor, 

publica, că în piața Brașovului „Târgula Florilora“ 326 
și-au stabilita una deposita ala cunoscuteloru fabricate de 

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

și ne rugăma de binevoitorulu concursă ala onor, pu
blica, fiinda gata a’la servi câta mai solida.

5--15 Wilhelm Sclierg & Comp.

2—4 PriîLKATIlAE
Din partea subscrisei primării comunale se aduce la 

cunoscința publică, cumcă comuna Zerneștî va vinde în calea 
licitațiunei la 31 Augustă 1884 la 10 bre a. m. în pădurea din 
apropiere „Valea lui Paur“ 1520 metri lemnu de mestbcănu 
pentru focă. Prețuit strigărei e statoritu cu 88 cr. pentru ună 
metru; alte condițiuni mai detaiate se voră face cunoscute do- 
ritoriloru de a cumpără, în diua licitațiunei.

7x a . n A 1OO. Primăria comunală.Zernești in 19 Augustu 1884.
Badîiiț notară. loanik Dobi’e, primară.
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Marea exposițiă artistică istorică a lui Veitee.
în sala redutei din cetate

va fi încă numai puține dîle expusă.

LA ESAFOU.
J NUMAI IO cr.

Esecuțiunea nefericitei Regine Maria Stuart.
Cu deosebire se distinge grup ui ii

CHRISTOSU ÎNAINTEA LUI PIL ATU DE MUNKACSY.
Deschisă diua dela 3 ore după amecli pană la IO ore sera, în Dumineci și serljători dela 

3 ore d. a. penă la IO ore sera.
Prețulu intrării de personă numai IO cr.

Cu tdtă stima

Louis Veltee.
Tipografia Alexi Brașovă.


