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Joi, 23 Augwstu (4 Septembre) 1884.

Brașovâ în 22 Augustă. (3 Sept.)
T6tă presa europenă se ocupă acli de cesti- 

unea viitdrei întelniri a celoră trei împărați și, 
în legătură cu acesta, de întrevederea dintre prin
cipele Bismark cu ambasadorul^ Franciei Cour- 
cel la Varzină, precum și de visita regelui Carolă 
la Belgradu, cari au premersu întâlnire! Impe- 
rațiloră.

Dâcă se p6te dă credământă sciriloră răs
pândite în cailele din urmă, atunci întrevederea 
monarchului nostru cu Țarulu Rusiei este în 
ajunu de a se realisâ. Câtă pentru întâlnirea 
împăratului Wilhelm cu Țarulu se dice, că nu 
este așa de sigură și că nici nu ar fi de lipsă 
dedrece și așa relațiunile dintre Germania și 
Rusia sunt a (li fdrte intime, și dedrece monarchii 
acestoră două state s’au mai întâlnită odată.

In ori și ce casă, prințulă Bismark este și 
rămâne mijlocitorulă. Bismark și-a dată silința, 
se dice, de a află unu modus vivendi între Aus- 
tro-Ungaria și Rusia și a restabili astfelă con- 
certulă celoru trei împărății aliate, în care, se 
înțelege, totă elă își reservă de-a cântă prima 
violină.

înțelegerea celoru trei împărați în anii 
1876—78 a făcută posibilii Rusiei de-a bate pe 
Turci și de-a înființă în Balcani unu stătu bul
garii, care de iure este vasalulu Turciei dr de faptă 
vasalul Rusiei Austro-Ungaria, pentru bunele ei ser
vicii a primită Bosnia și Herzegovina. Cu ce o să se 
aldgă împărățiile în urma nouăi alianțe? Viitorulu 
va decide. Numai unu lucru pare a fi dinainte 
sio-uru: dâcă totu Bismark va fi acela care va 
împărți, atunci parte își va face.

Nu mai încape îndoidlă că principele Bis- 
marck pe lângă aceea că este unu dibaciu di
plomată, mai are și multă norocii. De o parte 
propaganda revoluționară în Rusia, de altă parte 
încurcăturile Franciei în Africa și în Asia pre
cum și politica egiptdnă a Angliei favorisdză de 
minune planurile d-lui Bismarck.

Se cfice că dela ultima conferență egiptână 
încdce cancelariulu germanu s’ară fi hotărîtu de 
a stărui cu ori ce preță pentru ca să se înfrângă 
supremația maritimă a Angliei. O problemă gran- 
didsă acâsta pentru care, să înțelege, n’ajunge 
puterea Germaniei.

De aceea se dice, că Bismark caută a se în- 
țălege cu Francia. Visita ce a făcut’o baronulu 
de Courcel cancelariului la invitarea acestuia în 
Varzinu, se crede că n’a avută altă scopu de 
câtu de a face posibilă o comună conlucrare a 
Germaniei cu Francia în contra Angliei.

Germanii au căpătată și ei gustă de a ocupă 
teritorii în părțile depărtate ale lumei. Pofta de 
colonisare a Germaniei s’a manifestată și prin o- 
cuparea din partei a unoră teritorii la litoralulă 
vestică ală Africei. Lacomii și egoiștii Anglesi 
însă s’au încercată a pune piedeci Germaniei în 
acăstă întreprindere.

Spre ași răsbunâ în contra acestei purtări, 
precum și în contra refusului cabinetului anglesă 
de a admite la discusiune în conferență trecută 
egiptână propunerea Germaniei privitâre la regu- 
larea stărei sanitare în Egiptă, principele de 
Bismark are de gândă acum, precum se crede, 
de a formă cu concursulă Franciei o ligă în 
contra Angliei.

Conflictulă franco-chinesă îi este fârte bine
venită cancelarului spre a pune în lucrare ase
meni planuri. Dovâdă că dânsulă scie trage fo- 
losă din elă este faptulă,- că foile francese, cele 
mai apropiate de guvernulu actuală ală repu- 
blicei, recunoscă corectitaten atitudinei Germaniei, 
care caută a împedecâ sprijinirea Chinei din par
tea unei puteri europene. Este dâr naturală, 
dică acele foi, că ministeriulă Ferry întâmpină 
cu aceeași lealitate cabinetulă germană, infor- 
mându-lă prin ambasadorulă său despre carac- 
terulă adevărată ală intervențiunei francese în 
China.

Până aici ar merge tâte frumosu și o înță- 
legere franco-germană ar fi intr’adevără o garan- 
țiă de pace. Este întrebare însă dâcă cancela- 
rulă germană nu are cugete reservate și dâcă 
planurile lui transmarine n’au numai scopulă 
de-a acoperi planurile, ce le urmăresce pe conti- 
nentulă europână.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans.«)

Aradă, 3 Septemvre. — Manevrele celoră 
două corpuri de armată, care operâză unulă con
tra celuilaltă, au începută eri cu tâte trupele ce 
le stau la disposițiune. Ele oferâu o privelisce 
atrăgătdre și pitorâscă. Corpulă de sudă câștigă 
unu suecesă strălucită. Maiestatea Sa își esprimă 
de repețite ori cea mai deplină recunoscință. Ma
nevrele s’au finită la âra 1. Regele s’a întorsă 
îndărătă pe la 3 6re retrăgându-se în apartamen
tele sale, ca să resâlve actele aduse de curierulă 
curții. Prânifulă de gală ce eră să se dea la 
6 âre a rămasă la o parte.

Viena, 3 Septemvre. — Părechea regală a 
Sârbiloră și prințulă de coronă sârbescă au so
sită aci eri după amâcfi.

Varșovia, 3 Septemvre. — Se vorbesce, 
că sosirea țarului aci e așteptată pe Joi său 
Vineri.

Berlina, 3 Septemvre. — Impăratulu, în
soțită de prințulă de corână germană și de prin
țulă Bavariei Arnulf, trecu eri călare în revistă 
corpulă de gardă. Impărătâsa a urmată în tră
sură. — In timpulă petrecerei de alaltăeri a 
congresului catoliciloră, Windthorst proclamă 
luptă înverșunată încontra liberalismului națio
nală cu ocasiunea alegeriloră viitâre.

CRONICA piLEI.
Astă seră împăralulă plecă dela Aradă șî se 

duce prin Pesta, Marchegg și Gănserndorf la Angern, unde 
va ajunge Joi la șăse ore diminăța. Dela gară Im- 
păratulă va merge directă la manevrele cavaleriei. Sâm
bătă se va întbrce la Schbnbrun, să salute pe Regele 
Mi lan. In onorea Regelui Sărbiei se va dă ună mare 
prândă de gală la Schbnbrun, la care voră luă parte I m- 
părătesa, ce va sosi din Ișl Duminecă după amă(ji, 
părechea princiară și membrii casei împărătesei, 
ce petrecă în capitală. M a r ț i a viitore împăralulă împreună 
cu Mi lan voră merge la Angern, să asiste la sfîrșitulă 
manevreloră. Mercur! Impăratulă se va întbrce la Schon- 
brunn, va mai merge la Angern Vineri, și Sâmbătă după 
ametjî va veni la Viena. Impărătesa va merge la Godollo 
și Regele Milan va plecâ în 20 st. n. la Gleichenberg să 
facă cură. *

Aseră ună numără însemnată dintre fruntașii con- 
locuitoriloră noștrii Sași au serbată aniversarea luărei 
Sedanului în casa de tiră de sub Tempa. îndată ce s’a 
întunecată s’a aprinsă ună focă de veseliă de pelulă 
dela »R6muri.« La adunarea dela tiră au luată parte 

și mai mulț! dintre bspeții din Germania, car! au venită 
din Sibiiu să vedă și Brașovulă.

*
Inteligența maghiară din Brașovă are de gândă, 

după cum anunță «Kronst. Ztg.,« să facă, cum se pare 
dela 19 pănă la 22 Septemvre st. n., o escursiune la 
Bucurescl. Scopulă le este să vădă momentuositățile 
capitalei române și să dovedescă frațiloră din Vala- 
hia, că nu sunt așa de dușmănoși și uricioșl 
față cu Românii, după cum credă și îi descriu ei.

Credemă, că aceste dovetfi sunt de prisosă; frații 
din România au avută de-ajunsă prilegiu să ’i cunbscă 
la băile dela Vâlcele, Tușnadă, Borsecă! etc....

*
In grădina unui amică ală nostru ună mără, avândă 

încă fructele pe elă, a începută a înflori din nou. Bă
trânii spună, că vomă avă o tbmnă bună.

*
După programa facultății de filosofiă din Pesta, 

d. profesoră Al. Romană va propune în ânteiulă semes
tru ală anului școlară 1884/5 : a) Elementele limbei 
române, in două bre; b) Părțile constitutive 
ale limbei române, tăremulă ei în compara- 
țiune cu limbile surori, în două bre; c) Origi
nea și îns emnăta tea numelui Vlach, 1 bră; 
d) Operile dramatice ale lui Vasilie Alexandri, în 
2 bre pe săptămână.

*
înaintea comisiunei pentru reclamările de dare din 

Cinci biserici (B’unfkirchen) s’au dusă 150 de birnici, ru- 
gându’o să le măre s că darea. Se dice, că aceștia 
facă parte din partida independentă maghiară, dăr nu 
sunt alegători. Prin urcarea dării, ceră să se trăcă în 
listele electorale.

*
Ună copilă de nouă ani din Turda, a cercată mai 

dilele trecute să se spânzure, fiindcă — se săturase de 
viață! Planulă i-a fostă zădărnicită însă la vreme.

*
Din Catlaro se scrie, că în săptămâna trecută au 

începută lucrările pentru calea strategică muntenegrenă 
de lăngă Velje și Malo-Brdo dealungulă rîuriloră Zeta, 
Mora'ța, precum și pentru podurile de peste rîurile Cievna, 
Ribița, Susița. Aceste lucrări se voră termină, conformă 
ordinului princiară, încă în tbmna acesta.

*
Din Roma se telegrafăză, că papa va publică în 

fiarele catolice o enciclică, prin care recomandă 
dumnezeescă evlaviă pentru asigurarea triumfului biseri- 
cei și ferirea Italiei de co 1 eră!

*
La demonstrațiunea din 31 Aug. st. m a partidei 

liberale din Bruxela, a cărei deputațiune a dusă o adresă 
la paiață, au luată parte 90,000 persbne. Ea a durată 
trei ore.

*
Germania, urmărindă politica de colonisare, voesce 

să ocupe ună teritoriu la Congo — împrejurare, care 
ar fi adusă, după unele diare, și visita d-lui Courcel 
la Varzin. »Diritto« spune, că puterile ar fi înțelese să 
concheme o conferență pentru regularea acestei cestiunl. 
Principele Bismarck va face împărtășirile trebuinciose 
puteriloră și va însemnă și loculă de întrunire ală con- 
ferenței. Italia sprijinesce gândurile căncelarului germană.

PRIMIREA DEPUTAȚIUN1L0RU IN ARADU.
Referitorii la notițele, ce amu luată în nu- 

mârulă trecută despre felulu, cum a fostă întâm
pinată M. Sa Impăratulă și Regele nostru Fran- 
ciscă I la Aradă, mai aducemă și vorbirea Mi
tropolitului nostru Mironă Romanulă. Elă (fise:

Maiestatea Vbstră Impărătăscăși regescă apostolică! 
Pre îndurătorule domnă!

»In numele biserirei greco-orientale române din Un
garia și Transilvania, plini de respectă salutămă pe Ma
iestatea Vbstră, pe încoronatulă nostru rege și păditorulă 
nostru părintescă și îngrijitoră în acestă ținută ală țării, 
ce este mare parte locuită de credincioșii bisericei nbstre. 
In inimile preoțimei și credincioșiloră noștrii cea mai 



vrednică de stimă moștenire rămasă dela strămoșii noștri 
este credinciâsa alipire de tronulă strălucită ală Maiest. 
Vâstre, care cu acestă prilejă primesce nou nutrimentă 
din consciința, că cu tâte că M. Vâstră, domnulă și re
gele nostru pră grațiosă, vă îndreptați de astă-dată aten
țiunea Vâstră mai alesă asupra vitezei armate, ce 
în totă loculă impune respectă, totuși veți îngă
dui să lăsați fericitârele raze ale grației acestei visite, 
să lucâscă și preste poporulă acestui ținută, pământulă 
oștirei. Bine cuvântată și plină de gloriă să fie pentru 
t6te vremile domnia M. Vâstre! Ințălepta și părintâsca 
îngrijire a M. Vâstre reverse puteri spirituale și materiale 
peste credinciâsele popâre, să se desvâlte sub scutulă 
constituțiunei nâstre și legiloră nâstre și să potă lucră 
pentru înflorirea dulcei nostre patrii, unite fundă cu pu
terea culturei și cu bunăstarea generală. Luându-ne voia 
să ne presenfămă dreptă tâlmaci ai lealeloră sentimente 
ale bisericei greco-orientale din patriă, pentru chizăria 
dragostei, credinței și alipirei cătră prâ indurata personă 
a M. Vâstre și pre înaltulă tronă, rugămă cu cea mai 
nestrămutată stăruință pe Atotputerniculă, să Ve susțină 
tiaiulă M. Vostre în cea mai bună sănătate pentru feri
cirea patriei nostre și a bisericei nâstre naționale. Să 
trăâscă Maiestatea Sa!!!

Deputațiunei comitatului Caraști-Se- 
verintl, Maiestatea Sa îi vorbi așa:

Sunt încredințată despre sinceritatea sentimenteloră, 
ce mai adineori ați esprimatu și primescă dară cu bu- 
curiă bunele urări pornite dintr’ânsele; și mai cu sâmă 
acea asigurare, că acelea esă de pe buzele naționalită- 
țiloră ce trăescă în bună înțelegere. Păstrați și de aici 
încolo frățâscă înțelegere, prin care veți pute ajunge mai 
sigură, sprijinindu-vă unii pe alții, la consolidarea spiri
tuală și materială a comitatului vostru și la păstrarea 
grației Mele nestrămutate regesci, cu care Eu urmărescă 
progresiva regulare a comitatului de nou unită și des- 
voltarea lui; cătră comitatulă D-vostră totdeuna Mă în- 
torcă cu deosebită atențiune și simpatiă.«

Deputațiunei comitatului Aradti îi răspunse 
Maiestatea sa așa:

»In trecerea puțineloră dile, ce le petrecă pe ho- 
tarulă comitatului Aradului din pricina esercițiiloră mili
tare, salută cu deosebită bucuriă pe represen fanții acestui 
comitată și primescă bucurosă espresiunea credinței și 
alipirei poporului acestui municipiu. Totă de odată es- 
primă din parte-Mî mulțămitorea Mea recunoscință po- 
porațiunei comitatului, care, după cum audă, portă de 
bună voiă sarcinile concentrărei actuale a trupeloră și 
care, cum M’amă convinsă chiară în dilele acestea, M’a 
împresurată și pe Mine cu semne de credinciâsă alipire 
în totă loculă.»

ÎNCHIDEREA dietei croate.
In cea din urmă di a lunei lui Augustă s’a închisă 

dieta Croației. Din rescriptulă regescă, dată cu 
optă cjile mai nainte la Viena și contrasemnată de Ba- 
nulă Kuen-Hedervary, eslragemă următorele șire:

»Prin înarticularea disposițiuniloră Nostre referitore 
la încorporarea teritoriului graniței militare croato-slavone 
cu regatele Croației și ală Slavoniei, D-vostră ațî împli
nită părinteșcile Nâstre intențium și astfelă ați făcută po
sibilă intrarea representanțiloră graniței militare în dieta 
regateloră Dalmației, Croației și Slavoniei și suspendarea 
activității comisariatului regescă pentru acâstă graniță. 
Prin faptulă acesta însemnată în istoria regateloră Nostre 
Croația și Slavonia, s’a restabilită spre marea bucu
riă a inimei Nâstre părintesc! unitatea referitore nu 
numai la legislațiune, ci și la esecutivă pe întregă pămen
tulă numiteloră regate și ș’a câștigată temelia prin care se 
potă înlătură pe cale constituțională tote piedecile, 
ce mai stau în cale unirei organice a amându- 
roră părți ale țării (zivio!) D-vâstră ați mai lucrată 
cu fapta în timpulă mai nou și cu zelă vrednică de 
laudă la crearea legiloră justiției, cari au în vedere amin- 
titulă scopă și voră aflâ influența asupra desvoltărei drep
tului în acele părți ale țării. Calea unei contopiri com
plete a ambeloră teritorii s’a deschisă și nu mai rămâne, 
decâtă să regulămă prin desvoltarea istorică a acestoră 
regate, prin proecte corăspundătâre de legi, starea țării 
astfelă, ca și locuitorii granițeloră să se împărtășâscă în 
cea mai deplină măsură de binecuvântările constituțiunei 
și țâra întregă să scotă mai mare putere, din unirea 
acestoră părți de atâta vreme despărțite, și din astă pu
tere să stârcă nouă condițiunl pentru progresă și bună
stare. De vreme ce periodulă legislativă de trei ani se 
sfîrșesce, sperămă că lucrulă începută cu sprijinulă D-vos
tră îlă vomă sfîrși cu bine cu ajutorulă lui Dumnezeu 
și prin lucrarea constituțiunală a viitorei diete spre fo- 
losulă iubiteloră Nâstre regate ale Croației șl Slavoniei. 
Astfelă declarămă de încheiate ședințele dietei regateloră 
Dalmației, Croației și Slavoniei, âr dieta de închisă-«

VISITA REGELUI CAROLU LA BELGRADU.
»România,» vorbindă de visita Regelui Carolă la 

Belgradă, dice că ea are importanță politică din punctulu 
de vedere, că arată idea conducătârea politicei 
guverneloră regateloră dunărene. Oficiosulă »Videlo< 
chiar declară, că visita a avută scopulă de a sigilâ 
amiciția de stată a celoră două popâre. Ca acesta 
să fie posibilă, trebue că ideea conducătâre a politicei 
loră e comună. Prin întrevederea dela Belgradă, dice 
România, d Brătianu dovedesce, că se scaldă în apele 
austro-germane, ceea ce va fi fatală pentru Români în 
ce privesce cestiunea Dunării, convenția comercială 
cu Austria și alte cestiuni internaționale. Pentru con
solidarea amiciției nu putea fi visita, căci istoria dove
desce că ea esistă între Români și Sârbi din vechime:

Istoria popâreloră ne arată puține exemple de-o 
pretiniă dăinuitâre, ca acea care a existată în toți timpii 
între Români și Șerbi, și care i-a făcută de atâtea ori 
solidari, în cursulă carierei loră istorice.

După descălicarea sa înMoesia, seu mai bine în Dacia- 
Aureliană, poporulă sârbă a avută a se luptă șese secole 
pentru agonisirea unui cărnină, pe care în fine ilă funda 
la 1151, ună Ciudomilă, consacrândă pentru tot
deuna statulă sârbă.

In aceleași vremuri, după ce descedenții ilustreloră 
legiuni romane, părăsite de Aureliană. avură a înfruntă 
de secole incursiunile barbariloră, ună Tugamir dândă 
nascere gloriâsei dinastii a Basarabiloră, acesta fundă în 
Dacia Trai ană statulă română.

Ambele state propășescă paralelă în evulu mediu, 
desvoltarea loră culturală pare identică; pe terâmulă re- 
ligiosă și ală organisărei statului vedemă că adoptă ace
leași forme; ba chiar erarchia deregălorieloră publice și 
sociale o vedemă alcătiută cu mare asemănare.

In cursulă veacului loră de aură, ambele popore 
se legă printr’o prieteniă strînsă, casele loră domnitâre 
se înrudescă prin trecerea în căsătorie a unei serii de 
princese sârbe cu domnitorii români.

Vremurile de grea cumpănă sosescă, fără a știrbi 
acâstă amicițiă, din contră vedemă pe Mircea celă 
Mare, alergândă cu âstea sa pe câmpulă Merlei (Cossova) 
ca să scape pe cuscrulă său Lazără I-iă Branko- 
vici, de lovitura mortală ce dau Turcii, sub Amurat 
I-iă, statului sârbă.

Mai târdiu, vedemă în armata lui Mihaiu Vitâzulă, 
figurândă cu bărbățiă ună generală de origine sârbă, 
care suferi celă din urmă supliciu pe piața Belgradului 
din Transilvania, pentru causa gloriosului domnă.

In cele din urmă, poporulă sârbă cade sub desă- 
vârșitulu jugă ală Turciloră, și la jumătatea secolului ală 
XV-a cu Elena Brankovici, monarchia sârbă îșl dă 
sfârșitulă și cu densa statulă fundată de Ciudomilă, intră 
în mormântulă uitărei.

Statulă română, mulțumită înțelepciunei și bărbă
ției domniloră săi, să strecâră prin cele mai mari greu
tăți și continuă d’a esistă; dar printr’o coincidență ciu
dată, monarchia Basarabiloră încetâză cu ună Brân- 
covânu!....

* **
Sârbia, transformată în pașalâcurl turcescl, este 

ștersă din cartea națiuniloră. Țările românescl date 
pradă arendașiloră fanarioți, d’abia mai păstrâză o palidă 
noțiune de Stată. Când, lla începutulă acestui secolă, 
mărețulă principiu ală constituirii naționalitățiloră, dusă 
de gloriâsa spadă a lui Napoleonă I-iu, sgudue din teme
lii pe bătrâna Europă, sunândă toxinulă opresoriloră și 
ora învierei națiuniloră; Cara-george răscâlă popo
rulă sârbă și scutură jugulă turcescă, devenită mai odiosă 
prin rapacitatea clerului fanariotă. Miloșă ObrenovicI 
reia cu bărbățiă mișcarea, căzută din mânile lui Cara- 
George, și mai fericită ca Domnulă Tudoră Vladimirescu, 
îșl înalță ună tronă reînviindă statulă sârbă.

Totă peninsula balcanică intră în focă, care se 
stinge cu pacea dela Adrianopole, prin care se consacră 
autonomia principateloră dunărene.

Domniatulu română se restabilește, și întâii domni 
români au fostă salutați la 1834 de ună trimisă specială 
ală lui Miloșă I. ObrenovicI. Vechii prieteni mergă ârăși 
mână în mână, fără privire la persână sâu familiă dom- 
nitore.

Prin unirea țăriloră surori, România devine ună 
stată importantă atâtă prin cultură câtă și prin bogăția 
sa, față cu modesta sa amică. Cu tote acestea, marele 
Domnă Alexandru Ioană I. a continuată cu îngrijire a 
cultivă tradiționala amicițiă între ambele popore, dândă 
ună ajutoră aficace năzuințeloră principelui Mihailă ală 
III. pentru înarmarea statului serba. Cuza-Vodă a împinsă 
chiar până la conflicte seriose cu unele puteri amiciția 
sa pentru domnulă Sârbiei, pe ală cărui representantă 
din București îlă trată în ciuda consuliloră, cu titlului de 
Excelență, încâtă răsturnarea marelui Domnă a fostă 
ca o lovitură de trăsnetă pentru Mihailă ObrenovicI, care 
a văzută mărețele loră planuri zadarnice, prin acestă 
prematură schimbare dela 1866.

Relațiunile ambeloră state însă n’au suferită nici o 
alterare; căci principele Mihailă ObrenovicI s’a grăbită 
prin visita sa din 1867 la București a întră în legături 
intime cu Vodă-Carolă. P’alunci totă d-lă I. C. Bră
tianu eră la putere, și ne aducemă aminte de limbagiulă 
măreță ce ținea Europei, prin discursulă său programă 
în camera deputațiloră, cândă a resumată politica sa 
estermă cu îndrăsnâța frasă: »Că, oriunde e în jocă 
Orthodoxia, acolo are o causă de apărată Ro
mânia!» încâtă, ne este cu neputință a nu consemnă 
aci contraslulă umilitoră ală genuflucțiuniloră sale de 
astădl. * **

Intre acestea, situatiunea făcută principateloră du
nărene, prin continuele impietărl asupra suveranităței 
loră din partea Cornului de aură, ajunsese nesuferită. 
Miniștrii Sultanului nu perdâu nici o ocasiune spre a u

mili pe representanții principateloră, cu o impertinență 
asiatică, în câtă ținta comună a ambeloră țări eră, scu
turarea vasalităței nominale a Porței otomane și prin ur
mare nimicirea ultimului vestigiu ală dominațiunei tur
cești.

De faptă însă, rîvna acâsta diferea, de vreme ce 
Sârbia avea de revendicată pe lângă independență și o 
întindere teritorială. Asl-felă mijlocele de acțiune urmau 
să se deosebescă și maioritatea bărbațiloră de stată ai 
României preconisă numai o acțiune diplomatică, pe care 
cabinetulă Lascară Catargiu a înaugurat’o cu energiă, 
conducând’o cu succesă cătră independența țărei.

In Sârbia, cabinetulă RisticI pregătea țâra din răs
puteri la răsboiă și lansă, din când în când, note fulge- 
rătore contra Turciei, pe care Românulă de lal874—75 
le ridică la ceră, insistândă d’atuncl asupra nevoei d’a 
se lăsă sânge poporului română.

Sârbia ia ofensiva contra Turciei și după o luplă 
disperată de șese luni, cade sdrobită la Djumis de pu
terea încă formidabilă a Osmaniloră, spre a fi consolată 
însă în curândă prin victoria săvârșită a armeloră ruso- 
române asupra Turciei.

Independența ambeloră țări esle recunoscută de 
Europa și consacrată sub grele condițiunl, prin Iratatulă 
din Berlin.

Cam de la acâstă epocă s’a audilă pentru prima 
6ră în București de o răcelă în relațiunile ambeloră țări.

*
După acestă resumată istorică, >România< arată, 

că decă între guvernulă sârbescă și celă română s’a 
ivită în timpulă din urmă ore-care răcelă, causa e d, 
Brătianu, tare cochetă cu Austria, atunci când Sârbia 
se opunea Austriei în cestiunea Dunării, în locă ca acele 
două state dunărene să fi mersă mână în mână. Sârbia în cele 
din urmă s’a aruncată cu totulă în brațele Austriei. 
Prin ui mare visita, făcută în siluațiunea actuală a Euro- 
pii, nu dovedesce altceva, decâtă că și d. Bratianu a 
aruncată România în mrejele Austriei.

* **
>România liberă» caută să pătrundă cauzele, cari 

au decisă pe M. S. Regele să întreprindă călătoria la 
Belgradă. Ea nu se îndoesce, că 'primulă locă în acestă 
vizită, îlă ține curtenirea.

Dinastia Obrenoviciloră, care prin membrii săi în
coronați, au visitată de atâtea ori pe Suveranii Români- 
loră, Alexandru Ioană Cuza și Carolă 1 de Hohenzollern, 
avea de multă — dice confratele nostru — dreptulă de 
a primi vizita Domnului nostru.

I se pare totuși organului independentă că, călă
toria Regelui Carolă la Belgradă, deși Densulă nu e în
soțită decâtă de ministrulă de răsboiă, are și ună carac- 
teră politică.

Ca să potă ajunge la o conclusiune care să se potă 
susține, »România liberă« aruncă o ochire asupra relațiu- 
niloră în cari se află micele state de la Dunăre, cu pu
terile cele mari. Ea găseșce că astăzi nici Serbii, nici 
Românii, nici Bulgarii, nici Grecii nu mai privescă cu 
încredere politica de la Petersburg.

Pătrunderea cancelarului dela Berlină a șciulă să 
se folosescă de împrejurări și a isbutită mai multă sâu 
mai puțină se scotă din orbita de acțiune a imperiului 
pravoslavnică pe guvernele actuale ale acestoră state și 
să-le atragă cătră punctulă de gravitate ală politicei ger
mane.

Mai este știută — continuă autorulă articolului — 
că lucrurile în Orientulă Europei n’au să mârgă multă 
vreme așa cum suntă. Lichidarea finală a Turciei euro
pene nu e slârșilă. Ea se va impune cu necesitate peste 
câți-va ani. Trebui-va atunci ca statele deja formate să 
aibă ună votăbine lămurii în catastrofa finală, orî cău- 
tă-voră dânsele se lase pe alții a face ultima lichidare 
fără ele?

Formulândă acâstă întrebare, confratele nostru crede 
că-i este permisă a presupune, că visita Regelui nostru 
Ia Belgradă pâte să fie în legătură cu niște asemenea 
eventualități.

Dâcă nu putemă crede, că Regele nostru constitu
țională merge se încheie ună tractată cu Regele Milană, 
— cum au insinuată unele gazete străine — căci cândă 
ar fi vorba de trădată, elO s’ar putea încheia și fără 
mergerea Suveranului nostru la Belgradă, — credem însă 
că acâstă visită, pe lângă caracterulă sigură de curtenire, 
mai tinde și la netezirea unoră dificultăți ce nu e bine 
să existe între niște popâre de vâcurl prietene, și care 
netezire să înlesnescă la timpă o acțiune comună în in- 
teresulă tuturorh.

Suntemă mici cu toții, și Românii, și Sârbii, și Gre
cii, și Bulgarii. Nu putemă determină noi evenimentele 
europene. Dar printr’o înțelegere comună, întemeiată pe 
atâtea interese identice, amă putâ să nu ne lăsămă a fi 
surprinși pe evenimente și se nu așteptămă a decide alții 
despre noi fără de noi.

Instinctulă intereseloră comune trăiesce în tote po- 
porațiunile din peninsula balcanică d’o potrivă amenințate 
de dușmani în luptă. Trebue strînsă legată prietinia dintre 
densele. Și apo', cu aceste două elemente, âmenii de 
stată din aceste țărișâre mici în întindere, dar deprinse 
a purtă arme, voră putâ să lucreze cu multă folosă.

Dâcă dară călătoria Regelui Carolă este încălzită de 

i



asl.-felii de considera li uni, organulă'independentă ar sa
lul â-o și cu mai multă căldură.

* **
„Monitorulu Oficială11 publică următorulft 

raportă:
Baziaș, 17 Augustă 10 ore 45 m. s.

Vineri diminâța, M. S. Regele a sosită la Turnu- 
Severină în sunetulă clopoteloră și ală salveloră de tunnrl 
la cari răspundea tunurile fortăreței Kladova de pe teri- 
torulă serbescă. La gară, M. Sa Regele a fostă primită 
de d. Voinov, ministrulă justiției, de d-nii Mililineu, ge
nerală Angelescu, generală Dunca, de tâte autoritățile ci
vile și militare și de ună publică forte numerosă. Ono
rurile militare s’au dală de detașamente de dorobanți, 
călărași și bateria de artileria. Musica a intonată imnul 
națională. La discursulă primarului M. S. Regele răs
punse esprimândă înalta Sa mulțămire. Trecerea M S. 
Regelui pe dinaintea frontului a fostă aclamată de trupe 
și poporă. Primire strălucită.

La orele lO'/a Majestatra Sa a pornită dela Vâr- 
ciorova pe vaporulă «Ștefană celă mare.» La Adakale 
fâlfăiau pe forță drapelurile austro-ungare. Trecerea 
Suveranului României fu salutată de trupele austro- 
ungare așecjate în liniă de bătaiă cu salve de tunuri. 
Pe Iotă lungulă malului serbescă satele împodobite cu 
drapele; locuitorii adunați în numără mare aclamau 
pretutindeni cu strigări entusiaste trecerea bastimentului 
Regală.

La orele 7x/a săra, Maiestatea Sa a sosită la Ba- 
ziașă. D. Garaeianin, ministru-președinte, însoțită de ge- 
neralulă Nicolici, de locotenenții-coloneli Simonovici și 
Passarici, a remisă M. S. Regelui marele cordonă ală Vul
turului albă» cu o scrisâre autografă a M. S. Regelui Mi- 
lană. Timpulă celă mai frumosă a favorisată acăstă că
lătoria. Maiestatea Sa se află sănătosă și mulțămită.

Belgrad a, 18 Augusta 3 ore 55 m. s.
M. S. Regele a plecată Vineri sera la orele 9’/2 

dela Baziaș și a sosită nâptea la orele 12 la Semendria, 
unde a stată noptea. La orele 6J/2 diminăța, flotila ro
mână e plecată din Semendria în vuetulă salveloră de 
tunuri ale fortăreței. Sosirea la Belgradă a urmată la 
orele llx/4. Bateriile fortăreței salutau], Gri vița răs
pundea. La debarcader M. S. Regele Milană, în uni
forma regimentului română, cu miniștrii, înalții demnitari 
și civili, așteptau pe M Sa. Garda de onore presintă 
armele și musicile intonau imnulă română. Afluința lu- 
mei mare. Suveranii au fostă viu aclamați de poporă 
pe totă parcursulă dela debarcader până la paiață. Tru
pele presentau armele. Stradele erau frumosă împodo
bite cu stindarde și drapele sârbesc! și românesc!. Pri
mirea a fostă strălucită și împunătâre. Timpulă celă 
mai frumosă continuă.

RESBOIULU FRANCO-CHiNEZU.

Patru telegrame trimise de admiralulă Courbet gu
vernului francesă ne mai dau următârele amănunte despre 
luptele purtate pe rîulă Min.

0 telegramă dela 26 Augustă spune, că operațiunile 
continuă încă, distrugendu-se la 24 Augustă mai multe 
corăbii încărcate cu materii aprindătore și două vapore 
cu torpile; se bombardă arsenalulă causându-i pagube e- 
norme. La 25 Augustă distruse o bateriă de pe insula 
Loosing, bateria din Cuding și o altă bateriă învecinată.

Altă telegramă dela 27 Augustă comunică, că ope
rațiunile începute în contra Mingunului s’au și terminală, 
distrugendu-se tote bateriele, așa că tunurile nu se mai 
potă înlrebuințâ.

A treia telegramă din 28j Augustă raporleză, că au 
fostă distruse cele mai însemnate baterii ale trecătdrei 
Chimpai.

In a patra telegramă din 29 Augustă, admiralulă 
Courbert îpsciințâză guvernulă francesă, că operațiunile 
s’au terminată cu deplină succesă, fiindă distruse tote 
bateriile, ce dominau rîulă Min. Soldații francezi au 
fostă cumplită espuși puternicului focă ală muscheteloră, 
întreținută de soldați regulați uhinesi, cari se așezaseră în 
dosulă forturiloră distruse pe înălțimi. Torpile aședate în 
riu nu s’au găsită, decâtă lanțuri, cu cari Chinesii credâu că 
voră pute împedecâ mișcările flotei francese. De aceste 
pedeci Francesii ușoră s’au scăpată. Perderile Francesi- 
loră au fostă până acum: 10 morți între cari 1 oficeră, 
13 greu răniți între cari 1 oficeră, 28 ușoră răniți între 
cari 1 oficeră superioră și 3 oficeri subalterni, cu totulă 51.

Făgărașă, 19 Augustă 1884 v.
Comitetulă centrală ală , reuniunei învelătoriloră 

gr. or. români din districtulă Făgărașului' în șădința sa 
din 17 Augustă a. c. a fostă surprinsă cu o plăcută și 
înbucurătâre încunosciințare.

Societatea diletanțiloră români din Făgărașă cu ti- 
tlulă ,Progrcsulă,» înființată încă din anulă trecută sub 
direcțiunea domnului Ioană Romană, advocată în Făgă
rașă, Ia propunerea comitetului ei, s’a decisă, ca cu oca- 
siunea ședințeloră adunărei generale a reuniunei învăță- 

toresci, cari se voră ține în dilele dela 25 — 30 Augustă 
a. c. să dea «o representațiune teatrală» cu venitulă cu
rată în favârea «fondului» reuniunei de învățători.

Aâstă societate, compusă din tinerimea inteligentă 
de ambe secse de aici, a mai pășită până acum de trei 
ori pe scenă, esecufândă diferite piese teatrale nu tocmai 
ușâre, și toldâuna reușita a fostă satisfăcătdre și veni
tulă, care până acum a fostă în favorulă reuniuniloră de 
femei, îmbucurătoră.

Societatea, îmulțită și întărită în puteri prin înscri
erea de membri nuoi, pășesce acum a patra oră pe scenă, 
vrendă a esecutâ piesele teatrale: »Rămășagulă« pro- 
verbă într’ună actă cu cântece și «Cinelă-Cinelă» vode- 
vilă într’ună actă cu cântece, ambe de V. Alexandri; 
venitulă însă este de astădată în favorea reuniunei în- 
vățătoresci.

Nu mă îndoescă, că și de astă dată reușita va fi 
bună, și credu și venitulă îmbucurătoră.

Reușita bună, căci frumdsa coronă de diletanți, com
pusă din d-ș6rele: Areti Popescu, Rea Silvia Cipă, Ln- 
creția Negrea, Aurelia Popă, Elviria Făgărășană și Ro- 
salia Ghimbășană și d-nii: Augustină Cepeșă, Ștefană 
Necșa, Alesandru Cepeșă, Nicolae Ludu, Ioană Dejenariu, 
Cornelie Popă și O vidă Făgărășană etc. —• îmi dă spe
ranță la acesta; âr venită îmbucurătoră, căci acăstă re
presentațiune împreunată și cu .petrecere de jocă' se în
tâmplă într’ună din dilele adunărei generale a învățăto- 
riloră și anume în 28 Augustă a. c. st. v. când e și târ- 
gulă de țâră ală Făgărașului.

Invățătoriloră, preoțiloră și altoră bărbați inteligenți 
din jurulă Făgărașului li se dă acum ocasiune, ca de 
odată cu participarea la ședințele adunărei generale a 
reuniunei să se desfăteze și cu teatrulă română și totă- 
deodată să-și petrecă în societate. Nu voră uită însă a 
contribui fie-care cu dinariulă său pentru îmbunătățirea 
fondului reuniunei ndstre învățătoresci, care se află abia 
la începutulă ei, prin înscrierea de membrii fundatori și 
ajutători ai acestei reuniuni și prin alte oferte mărini- 
măse, cari primite se voră chită, publice.

Ca acestă împrejurare favorabilă pentru reuniunea 
nâstră învățătorescă să străbată și la publiculă cetitoră 
din afară, ca acela se sprijinâscă întreprinderea, vă rogă 
on. domnule redactară, să dați locă acestoră șire în 
prețuilulă diară «Gazeta Transilvaniei.» —

La însărcinarea comit, reun. învăț.
Nicolau Aronfl. 

secretara.

MULȚĂMITĂ PUBLICĂ*)
Maiestatea Sa Impăratulă și Regele nostru Aposto

lică Franciscă Iosifă I, Prâ bunulă nostru Monarchă, pă
trunsă de binele și prosperarea fidelului său poporă, s’a 
îndurată Prâ grațiosă a donâ pentru biserica română gr. 
cat. de aici ce se zidesce din nou suma de 200 fl. v. a. 
adecă două sute florini în val. austriacă.

Pentru acestă ajutoră generosă și pentru noi prea 
bine venită, poporulă cu reverință aduce Maiestății Sale 
adânca sa mulțămită, susținendă susă și tare, că precum 
în trecută așa și în viitoră cu credință și iubire mai pe 
susă de fire își va aduce aminte de patriă, tronă și 
Impărată gata fiindă în ori și ce momentă a-și sacri
fică viâța pentru aceste trei altare lumesc!, cărora s’au 
închinată moșii și strămoșii săi. Dumnedeu să-i dea bine 
Maiestății Sale și în fruntea poporului nostru să ni-lă 
susțină ani mulți și în fericire!

Băla, 30 Augustă 1884.
In numele poporului gr. cat. din Băla:

Danilă Rusu, m. p. Ioachimu Huza, m. p.
Parochtt gr. cat. Curatore primară.

DIVERSE.
Răsplată în loou de pedepsă. — Pavelă I ală 

Rusiei ațîpi odată după mâsă pe scaună lângă ferâstra 
deschisă a castelului său de predilecțiune din Gacina. 
Erâ forte caldă. In camera d’alături ședâu câteva dame 
de onore și vorbâu încetă. Ună tânără oficeră. de gardă 
îndrăsneță, trecândă pe dinaintea camerii, se uită înăun
tru și voi să încâpă o convorbire. Ele arătara spre ca
mera d’alături și-lă rugară să vorbâscă încetă. Elă făcu 
semnă și șopti: «Amă să facă o glumă, nu mă trădați» 
Uitându-se apoi cu îngrijire jurînprejură, se furișă Ia fe- 
restra camerei d’alături și fără veste strigă cu voce pu
ternică garda prin avisulă »Flușai.« Apoi sări în tufișă 
și dispăru. Impăratulă sări din somnă supărată focă de 
acestă blestămățiă. Investiga damele de onore, dar nici 
ună resultală; ele declarară că n’a observată pe turbu- 
rătorulă linișfei. Țarulă chemă pe comandantulă curții 
și porunci să-i aducă tntr’o oră pe vinovată. Coman
dantulă își dete totă ostenâla să-lă afle, dâr înzadară. 
Ce erâ de făcută? In spaima de care era cuprinsă che
mă la sine p’ună tânără soldată și-i oferi două sute de 
ruble, dâcă va mărturisi înaintea domnitorului, că elă a 
strigată. Soldatulă se gândi, că pentru acestă sumă are 
se primescă ună numără de lovituri de cnută și declară 
cătră comandanlă, că primesce târgulă. Tocmai după o 
oră soldatulă fu dusă înaintea împăratului. Dâr acesta 
mai că uitase ordinulă și mânia îi trecuse. Se uită la 
soldată și dise zîmbindă: ,Der sdravănă a strigată, su
perbă voce; dați’i trei sute de ruble.»

*

*) Tote diarele clin Monarchiă suntii rugate s6 reproducă acestă 
mulțămită.

Pentru ce porți mustăți. — Ună Francesă a trimisă 
cătră toți amicii săi o circulară cu următdrea întrebare: 
«Pentru ce porțî mustăți?' Nouă inși răspunseră: «Pentru 
că nu vrâu să mă radă.' Doispredece: «Pentru că nu 
vrâu să mă răcescă la nașă și să capătă guturaiu.' 
Cinci: «Pentru că vrâu să-mi ascundă dinții cei răi.» 
Cinci: «Pentru că vrâu să-mi acoperă lungimea nasului.» 
Duoi: «Pentru că nu vrâu să arătă ca ună chelneră.« 
Șâse: «Pentru că sunt soldată.' Douădeci și unu: «Pen
tru că am fostă soldată.* ȘâsetJecI și cinci: «Pentru că 
îi place nevestei mele.» Douădeci și optă: «Pentru că îi 
place iubitei mele.» Cincisprezece trimiseră următdrea 
frasă laconică: «Ce vrâi, nu portă barbă!»

*

Unu cavalerii hoță. — 0 avută proprietărâsă vă
duvă din Boemia avea o singură fată încântătâre. Sunt 
optă ani decând fata veni în Viena, unde se înamoră de 
ună fostă oficeră Ștefană cav. de Holle. Cavalerulă, ușu- 
relă la minte și omă stricată, prin purtarea sa fină sciu 
să se impună tinerei fete și s’o atragă în mrejele unei 
iubiri nebune. Cavalerului însă nu-i era atâtă de în- 
cântătorea fată, câtă! de «încântătorii bani.» Se făcu 
nunta. Tânăra păreche veni la Viena și se așezară în
tr’ună hotelă. După câteva săptămâni de traiu dulce, lu- 
crulă se schimbă. Intr’o diminâță tânăra femeiă se deș
teptă și vădu patulă bărbatului său golă. Ingrijată și 
consternată începu a cercetă după elă, dâr nici o urmă, 
— dispăruse cu tote prețiosele și efectele, așa că neno
rocita femeiă rămase în hotelă fără nici ună ajutoră, ne- 
putendă nici plăti hotelierului contulă celă făcuse cava
lerulă, nici să plece acasă, căci n’avea nici ună bană de 
drumă. Chelnărulă. care primea banii, vă^ându-o des
perată, declară că vrea să mergă pe cheltuiala sa cu 
nenorocita femeiă în patria ei și se câră mame-si să 
plătâscă datoria și cheltuelile de călătoriă. Chelnărulă 
îșî împlini hotărîrea după cum dorise, banii îi primi. 
Sărmana femeiă muri acum câți-va ani în casa de ne
buni. Dâr cavalerulă ce s’a făcută? In Zilele acestea 
apăru înaintea judecătorului din Alsergrund ună domnă 
elegantă îmbrăcată, încontra căruia erâ o arătare po- 
lițienâscă, că numitulă Ștefană cav. de Holle furase o 
păreche de ciorapi în valore de 20 cr. Judecătorulă îlă 
condamnă la arestă aspru de 8 c^ile.

♦

Fotografia instantaneă. — 0 damă englesă, încă 
jună și frumdsă, întâlni într’o di în uliță pe ună onorabilă 
preotă forte cunoscută și stimată de enoriașii săi, se apro- 
piă de elă cu ună aeră timidă și îi dise: «Cinstite părinte 
cât de bine îmi pare că v’am întâlnită! este atâta timpă 
de când dorâmă acâsta, voescă să vă vorbescă câteva 
momente și v’așă rugâ, să binevoiți a veni până la mine, 
locuiescă numai la doi pași de aici. Voiescă, a vă rugâ 
să mă consultați, nimeni mai bine decât domnia-vâstră 
nu ar putea face acâsta, și credeți, vă voiu râmenâ eternă 
recunoscărore. Preotulu devotă profesiunei sale primi 
propunerea, și urmă pe frumosă necunoscută. Sosiți, 
tânăra îlă învită să ia locă, apoi lăsândă ochii în josă. 
începu a vorbi cu o voce tremurătore, și pe ună tonă 
care lăsă să ce întrevadă multă sinceritate:

— «Mă costă forte multă, cinstite părinte, de a vă 
deschide inima, mă. veți găsi chiar forte culpabilă, dar 
am a vă desvălui ună secretă, ce numai potă înăbuși în 
inima mea..... este liniștea, este.... vă iubescă cinstite
părinte... O, iertați-mă, dar vă iubescă cu ună amoră 
sinceră.... A!.... șciu că între noi sunt barieri imposibilă 
de trecută... și că acestă amoră va muri în inima mea.... 
Ah! vă rogă, înaintea plecării mele din Englilera pentru 
America, unde mă voi căsnl a vă uita.... vă ceră.... o
singură grație.... numai una.»

Și privindă pe preotă cu nisce ochl rugători și re
semnați, îi întinse fdrte grațiosă mânușița ei albă și fru
mosă. Bietulă popă, mișcată, tremurândă, (pentru că de... 
și elă erâ făcută totă din carne și ose) depuse ună fer- 
binte sărutată pe mână, și apoi.... se retrase.

Acâsta scenă intimă fusese fotografiată de cătră o 
a treia personă, care erâ ascunsă după ună paravană, 
cu ajutorulă unui aparată perfecționată de fotografiă 
instantaneă, atâtă de instantaneă încâtă putea luâ imagina 
unei paseri din sboră. A doua Zb bietulă popă, care 
fusese așa de nedemnă înșelată, primi o fotografiă 
de acelea, însoțită de o scrisore, în care se Zicea urmă- 
torele: «Mai am încă 50 de esemplare din aceste por
trete și pe care le prețuescă 100 de lire sterlinge. Ele 
voră fi mâne vândute în publică, dacă d-ta nu le vei luâ 
pe tote imediată. Bietulă popă se grăbi a le cumpără 
mulțămită încă că a scăpată numai cu atâtă.

Să ne ferimă de fotografia instantaneă.
„România."

Editoră: Iacobfi Mureșiann.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Rentă de aură ungară6°/0 122.15 
Rentă de aură 4°/0 . , . 91.65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.35 
Imprumutulfl căiloră ferate

ungare....................... 142. —
Amortisarea datoriei căi- 

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 95.30

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... —.—

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 101.50 

Bonuri rurale ungare . . 101.— 
Bonuri cu cl. de sor gre 100.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt............................. 101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 100 25

Ouraulu la bursa de Vlena 
din 2 Septemvre st. n. 1884.

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

vină ung............................98.70
Imprumutulă cu premiu

ung................................... 114.30
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115 80 
Renta de hărtiă austriacă 80.70 
Renta de arg. austr. . . 81.45
Renta de aură austr. . . 104.— 
Losurile din 1860 . . . 134 75
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  852.—
Act. băncel de credită ung. 295.75 
Act. băncel de credită austr. 296.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.74
Napoleon-d’orI................. 9.65I/)i
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlinge 121.5q

Bursa de Bueuresci.
Cota oficială dela 20 Augustă st. v. 1881.

Renta română (5%). . . . Cump. 93’/4 vend. 94
Renta rom. amort. (5%) • • 953/8 T>------------

> convert. (6°/0) . . » 97V4 » 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 33 , ----
Credit fonc. rural (7%) • . » 1027, , 103

» „ (5%) • • 9D/a „ 92
» urban (7%) • • » 10U/4 , 102
» > , (6%) • • > 97Va » 98
» > » (5»/o) • • » 87’/< . 881

Banca națională a României » 1323 » 1405
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 340. , 364

« > > Națională . . » 2377a » 244
Aură > 5-40.«/o , 6'50

J Bancnote austriace contra aură • 2.07. , 2.09

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

Pentru Austro-Ungaria pe anu • J 12 fl. v. a.
ii

|2 » • • • 6 »
» 11

4 V • • • 3
Se aedrdă abonamente și lunare cu . . 1
Pentru România și străinătate pe anu * 36 franci

ii
V |2 18

11
T) 4 9

CelU mai ușoru mijlocu de abonare este prin man
dată postalu. Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămtî pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămurită adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere* Administrațiunea.

3 Insciințare. XX
Subscrisulă aduce la cunoscința onoratului publică, că 

după pensionarea sa ca jude la tribunalulu regescă, a începută 
a practică advocatura și că a deschisă cancelaria sa în centrulu 
orașului, strada Franciscaniloru Nr. 639. W

Brașovu în 31 Augustă 1884. XX
loachîinîi

Cursulu pieței Brașovu
din 3 Septemvre st. n. 1884

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.08 Vond 9.11
Argint românesc................. . > 9.05 » 9.10
Napoleon-d’ori..................... . • 9.62 0 9.1'4
Lire turcesc!......................... . » 10.86 » 10.00
Imperiali............................. . » 9.86 > 9.88
Galbeni................................. . » 5.64 > 5.67
Scrisurile fonc. »Albina < . . . » 100.50 > 101.50
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
"’T silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 
067 ria Iui <*ross (în casa prefecturii.)

DBDOSittt fle postavuri dt Brașovn.
Subscrișii au onore a aduce la cunoscința onor, 

publică, că în piața Brașovului „Târgulu Floriloră* 326 
și-au stabilită unu deposită ală cunoscuteloră fabricate de 

Postau u de lână neamestecată
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*

9—15 Willielm Scherg & Comp

* ‘-8 PUBLICARE. £
fii
fi 
fi1
fi 
fi 
fi 
fi1
fi

fi 
fi 
fi 
fi 
aj Satulungu, 1884. Augustu. Ștefan Ktipe.

Subscrisulă ’ml iau libertate a aduce la cunoscința ono
ratului publică, cumcă din 29 Augustu a. c. st. n. voi ținea 
o trăsură pentru pasageri

O M I B IJ S.
Acestu omnibus (trăsură pentru pasageri) va circulă între 

Satulungă și Brașovu prin comunele Cernatu, Turcheși, Bacifalău 
și Derste pe lângă prețurile mai josu arătate în modulă următoru :

1. Joia, Vinerea și Dumineca va plecă spre Brașovu 
de 2 ore dela biserica nouă din Satulungă, diminăța la 6 6re 
și înainte de prânzu la ll1/2 6re. Totu în aceste dile va plecă 
din Brașovu spre Satulungu dela Hotelulă „Cor6na“ diminăța 
la 8 6re și după prânzu la 4 6re.

2. Lunea, Marțea, Mercurea și Sâmbăta va circulă nu
mai odată între Satulungu și Brașovu. In aceste dile va plecă din 
Satulungu diminăța la 6 6re, dr din Brașovu după prânzu la 4 6re.

ZF’rețvirile d.e persână:
Din SatulungO, Cernatfi, și TurclieșO, până la BrașovQ . . 
Din; Baclfalu............................................................................. ,
Din Derste ..............................................................................

1.
2.
3.

30 cr.
25 »
20 »

H-

*
*

*

TIPOGRAFIA ALEXI, Brașovu
9

s’a strămutată în casele proprii strada Teatrului Wr. 95.
Unica tipografia românăscă în t6tă Austro-Ungaria susținută de ună particulară, care s’a distinsă la esposițiunea națională din Sibiiu 

în anulă 1881 și în care se tipăresce acum șî prîanulîi <Iiaru românii euotidianii.
Acestei tipografii i-a succesă de a dobendi de la magistratul^ orașului Brașovu furnisarea tipărituriloră necesare pentru orașă, 

învingându prin concurență, pe cea mai vechiă și renumită tipografiă din Brașovă.
Avantagiele pe care le păte oferi acestu stabilimentă fiindă recunoscute chiar de streini, vor îndemna, precum ni place a crede 

pe toți Românii, cari au ceva de tipărită, de a să adresa mai întâiu la noi.
Dintre operile publicate până acum in editura năstră ni permitemă a recomanda:

G. Curțius. Gramatica limbei elenice prelucrată 
de Ștefană Iosifă, profesoră și directoră la 
gimnas. rom. gr .-or. din Brașovă, prețulă fi. 2.50 

Gramatica limbei române, întocmită pentru 
scâlele secundare de Nicolau Pilția, 
profesoră la gimnasiulă română greco- 
orientală din Brașovă, prețulă . . . . »

Arion, s6u culegere de cânturi naționale 
spre întrebuințarea tinerimei de ambe- 
secse, culese și arangiate de Ion Dar iu, 
învățătoru la scola primară din Satulung 
prețulă ....................................................

luliu I. Roșea. Sacrificiu pentru Sacri
ficiu, romană orginală, prețulă ...» —.35

fi. —.30

Mortea lui Mihai Vitezulîî, dramă națională
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețuia . » —.40 

Rumânisclie Kiiiistdichtungeii, ubersetzt. von
Theochar Alexi, prețulă . .

Noua Biblioteca Română, anula I și II
Nonltt Căliudarft de casă întră în anula ala V-lea

. fi. 1.-
. » 10.—

Q

1.25

A apăruta broșura 1 și 2
din Romamdn istoricii

BEIU, VODĂ, SOMNU
in cinci părți

Acestă romană se va publica în broșuri ă câte 20 cruceri seu 50 bani.
Tipografia Alexi Brașovă.


