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Brașovu în 24 Augustu (5 Sept.)
Este fârte tristă pentru diaristulu românit 

când se vede condamnați! de a înregistrâ totu 
numai fapte străine și când i se dă așa de pu
ținii ocasiune de a vorbi de fapte săvârșite de 
cei ce sunt chiămați a luptă pentru binele po
porului și pentru recăștigarea drepturilor^ lui.

Suntemu sătui de a totu înșiră la fapte duș- 
măndse, la fapte răutăcidse și barbare, ce se co
mită (Jilnică din partea protivniciloru noștri 
naționali în prejudițiulu libertății, ală drepturi- 
loru și ală desvoltării pacinice a poporului ro
mânii. Voimă se autjimă și de fapte vrednice 
de apărare ale Româniloră, de energia și cura- 
giulu lorii, de buna înțelegere și strînsa unire 
dintre ei și de neobosita loră stăruință și perse- 
veranță în luptă.

Suntemu sătui de a totu înșiră în coldnele 
fdiei ndstre lovirile ce trebue să-le îndure necur- 
matii învățămânlulu nostru românescu din partea 
șovinismului maghiarii oficioșii și neoficiosă. Vo
imu să ni se dă odată prilegiulu ce-lă așteptămu 
cu atâta sete, de a rapprtâ lumei românesc!, că 
toți Românii de bine fără deosebire de con
fesiune, preoții și mirenii, vădându că nu mai 
e de glumă și - au dată mâna și au în - 
heiată sânta ligă a dreptății, cu scopu de 
a apără prin fapte demne românesc!, prin 
fapte curagidse necurmate, cu tdte mijlbcele le
gale zidulă culturei ndstre românesc!, care ne 
scutesce deodată naționalitatea și legea strămo- 
sâscă.
J

Suntemu sătui de a ne totu plânge asupra 
tractărei umilitdre, ce o suferă unii dintre arcliie- 
reii noștri, asupra atacuriloru ce se îndrâptă dil- 
nicu în contra autonomiei ndstre bisericesc! și 
școlare prin amesteculu organeloru politice în a- 
facerîle ndstre, asupra nepăsărei ce-o documentâză 
unii și a lipsei de susținere și sprijinire, de care 
să jăluescă alții. Este timpulu ca se vedemu o- 
dată o mișcare sănătdsă și seridsă pe teremulu 
bisericescu, să vedemu formându-se și consoli- 
dându-se în sînulu bisericeloru române de amân- 
doue confesiunile nisce falange puternice, cari 
să-ș! alâgă de devisă a trăi și a muri pentru au
tonomia bisericii, singura cetățuiă în care să mai 
adăpostesce ad! limba și naționalitatea ndstră; 
cei ce se bucură de binefacerile constituțiunei bise
ricesc! să stărnăscă a-o susțină și a-o desvoltâ 
spre binele obștescă, 6r cei ce încă nu să bucură 
de sinodalitate se pretindă restabilirea ei, ca o 
garanțiă pentru pacinica desvoltare a bisericei și 
pentru independența ei.

Suntemu sătui de a raportă mereu despre 
nedreptățirile, ce trebue să le sufere bietulă ță
rână română și despre ilegalitățile, ce să comită 
spre rănlă lui de cătră cei ce n’au inimă pentru 
elă. Amă dori să au<jimă odată, că Românii 
cunoscători de carte de prin județe s’au deștep
tată din apatia loră și au înțelesă că datoria 
loră este de a sări în ajutorulă țăranului, de ală 
povățui, de ală conduce cu cunoștințele, loră 
prin labirintulă de legi, care de care mai apăsă- 
tdre, și de a nu suferi ca să fie și mai amară 
îmbrâncită prin arbitrariulă și violința organe- 
loră puterii.

Suntemă sătui în fine de a vedâ atâta slă
biciune și netrebniciă în sînulă cărturariloru noștri.

Voimă să-i vedemă odată pe toți și pretutindeni 
impuindă printr’o atitudine dtinnă, curagidsă și 
corectă dușmaniloră neamului nostru, căci cu 
câtă vomă dovedi mai multă servilismă, cu 
atâtă mai multă ne putemă așteptă a fi despre- 
țuiți și batjocuriți din partea loră.

Libertatea și drepturile poporului română 
niciodată nu se voră pută recâștigă printr’o 
purtare șovăitdre și târăitdre. Biserica și națio
nalitatea ndstră niciodată nu-o vomă pută apără 
cu succesă fiind lipsiți de curagiulă și de ener
gia strămoșăscă,

N’ajunge să ne numimă Români, trebue să 
fimă Români zeloși, cu alte cuvinte trebue să 
fimă „zeloși apărători ai naționalității și ai religi- 
unei române." Așa ni-a povățuită însuși Maiesta
tea Sa prea bunulă nostru Domnitoră.

Zălosă apărătoră și luptătoră națională este 
însă numai acela, care dovedesce acăsta prin 
fapte. De aceea voimă să vedemă fapte, ceremă 
fapte cari se înalțe vă<ja și bunăstarea poporului 
română, fapte demne românesc! și adevărată pa
triotice, cari să-i ușureze presentulă și să-i asigure 
viitorulă.

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

Malațca, 5 Septemvre. — Maiestatea Sa sosi 
aici cu trăsura venindă de pe câmpulă de ma
nevre. Pe tătă calea fii întâmpinată cu strigări 
entusiastice de imensa mulțime a poporului. După 
amădi pela două căsuri primi M. Sa înaintea por- 
ței de triumfă din piața principală salutarea au- 
toritățiloru. Maiestatea Sa adresă cuvinte grațidse 
cătră mai multe persdne și merse apoi la caste- 
lulă lui Pâlfy, unde după ce fu salutată de stă
pâna castelului, se retrase în apartamentele Sale. 
Săra castelulă a fostă iluminată prin ună focă 
strălucită de artificii.

Viena, 5 Septemvre. — Regele Sârbiei 
Milană nu va merge la Grleichenberg, ci va 
rămânea în Viena ca 6spe ală împăratului. Mi
lană a primită în audiență pe ministrulă Kâl- 
noky și pe Kâllay.

Bucuresci, 5 Septemvre. — F6ia oficială 
(jice, că Regele a întreprinsă călătoria la 
Belgradă din inițiativa Sa personală și cu con
lucrarea guvernului. Intre amândouă popdrele 
strînsă unite nu esistă nici ună felă de diferență, 
deaceea și călătoria va fi însoțită de resultate 
fericite pentru amândouă regatele.

CRONICA piLEI.
In cele dintâiă (jile ale lunei lui Septemvre soci

etatea pompieriloră voluntari brașoveni îm
plinește (jece ani dela fundarea sa, și cu acestu prileju 
va aranjâ o serbare în 6 și 7 Septemvre s. n. Sâm
bătă, va fi întrunirea colegială în sala hotelului »Nr. 1.* 
Duminecă la 6 ore dimineța musica pompieriloră 
va cântâ; la 10 ăre va fi adunarea în sala «sfatului,* 
unde voră țină două vorbiri, una despre istoria societății 
pompieriloră brașoveni, dela întemeiarea ei până adl; 
la trei ăre se voră tace eserciții după cari se voră îm
părți medalii de argintă pompieriloră cari au servită 10 ani; 
după amecji la 5 ore va fi banchetă în sala hotelului 
Nr. I. Pentru banchetă se facă anunțările la farmacia 
din «Târgulă grâului* până mâne Sâmbătă, la 12 ore a. 
m; la 8 ăre sera va fi concertulă musicei pompieriloră, 
după care va urmâ joculă. Intrarea 60 cr., la banchetă 
ună tacâmă 1 fl. 50 cr.

*
țliarele maghiare desmințescă sgornotele ce se lăți

seră despre ună atentată, ce s’ar fi plănuită împotriva 

Regelui Milană. In Ungaria și Austria — <|ică ele — 
Milană se află în țâra pretiniloră lui și atâtă în cercu
rile politice, câtă și la poporă elă întâmpină cele mai 
nefățările simpatii.

*
Se telegrafâză diarului .Politische Correspon- 

denz* că, la defilarea ce a fostă la muntele Topcider, 
Regele României se puse în fruntea regimentului ce I-a 
fostă dată de regele Milan ca proprietate și a defilată 
pe dinaintea regelui Sârbiei. In urmă cei doi monarțshi 
au dată mânile și mulțimea i-a aclamată cu mare en- 
tusiasmă. La prâncjulă de gală ce s’a dată săra, regele 
Milană a închinată ună toastă în sănătatea regelui Carolă 
relevândă asemănarea desvoltărei istorice a celoră două 
țări și statornicia amiciției ce nu s’a turburată nici odată. 
Regele Carolă închinândă asemenea ună toastă în să
nătatea regelui Milană, a exprimată aceeași ideiă.

*
Comitetulă pentru sărbătorirea centenarului lui 

Horia, Cloșca și Crișană, publică ună apelă, prin care 
râgă pe scriitorii români să-și trimâtă celă 
puțină până la 25 Septemvre scrieri de ale loră 
pentru albumulă, ce se va publică, propune înfiin
țarea de sub-comitete pentru serbarea cente
narului și în provine ii și anume, că deschide liste 
de subscriere pentru crearea fondului lui Ho
ria. .Contămă* — sfîrșesce apelulă — ,pe sprijinulă 
tuturoră Româniloră în împlinirea sarcinei, ce ne-amă 
luată. Să nu perdemă din vedere: Străinii ne pri- 
vescă !<

*
Din Lemberg se telegrafâză, că dela Miendzyborz 

unde se facă de presentă manevrele de tămnă — a 
pornită ună escadronă din regimentulă de ulanl, ce 
portă numele împăratului Franciscă Josifă, spre Varșovia. 
Musica regimentului îlă însoțesce.

*

M. Sa Impăratulă a dăruită 500 fl. pentru cei ne
norociți de focă din Toporow și 100 fl. pentru zidirea 
unei sinagoge în Tamoruka în Galiția.

*
«Răsboiulă* scrie: ministrulă de răsboiu a dis

pusă mobilisarea a două secțiuni de ambulanțe militare, 
spre a veni în ajutorulă comuneloră rurale bântuite de 
b61e, din județele Mehedinți și Putna, cu totă persona- 
lulă medicală și materială necesară de pansamente. Cu 
acăstă ocasiune se va face esperiență cu cuptdrele de 
campaniă pentru fabricarea pânei.

* .
Același c^iarîi scrie, că congresulă studențiloră 

universitari, care se va țină în luna lui Septemvrie în 
Galați, va fi câtă se pote de imposantă și prin numără 
și prin calitate. Studenții din țâră și străinătate se gră- 
bescă să se înscrie; mai cu sâmă cererile de înscriere 
de prin provinciă curgă ca ploia.

Se 4ice că cu acâstă ocasiă se va face o escursi- 
une la Constanța pentru statua lui Ovidiu; în acestă 
scopă o agențiă a vaporeloră — nu scimă care — va 
oferi gratis drumulă în acăstă escursiune.

*
>Romania<t scrie, că ministrulă dorindă a mai ușurâ 

sarcina soldatului în timpă de campaniă, a însărcinată 
o comisiune, pentru a hotărî reducerile, ce s’ară pută face 
atâtă în efectele de îmbrăcăminte câtă și de echipamentă.

*
«Națiunea* spune: Codulă de justițiă militară ac

tuală avendă ore-care lacune, ministerulă de răsboiu a 
numită o comisiune care să studieze părțile, ce ară fi de 
modificată seu de introdusă. Iacă — după revista mili
tară — principalele modificări, ce se voră introduce: In 
consiliu să potă luă parte tote gradele superiore, ser- 
vindu-le acestă dreptă scolă, pentru ca astfelă să p6tă fi 
pregătiți ca să aplice bine legea când voră fi chemați. 
Consiliulă se va numi prin tragerea la sorți. In materiă 
de delicte s’a suprimată munca publică, spre a se pune 
în concordanță codulă penală militară cu celă ordinară.

*
Guvernulă italiană a însărcinată pe d. Bruto Amante, 

cunoscutulă filoromână și redactoră ală farului «Confe- 
derațiunea latină,* să-lă represinte la inaugurarea statuei 



lui Ovidiu, care se va face la Constanța în luna lui Oc- 
tomvrie. *

Principele Bismark încă în săptămâna acesta va 
plecă la Berlină. Acestă grabnică călătoriă a surprinsă 
pe toți, cei ce erau de credința, că diplomaticulă ger
mană va rămâne în Varzin pănă la tămnă târQiu. Sco- 
pulă lui, se dice, că este a se înțelege cu împăratulă în 
privința unoră cestiuni mai însemnate din politica es- 
ternă, și anume despre schimbarea recentă a relațiuni- 
loră dintre Francia și Germania.

*
Cu t6tă paza, colera a isbucnită în Italia, unde 

ună mare numără de locuitori au cădută jertfă în Nea- 
pol, Turin, Genua, Pisa și în Italia nordică; aprăpe 
e deră și de Austria. In Tirolă au fugită din Italia o 
mulțime de lume. Begele și miniștrii au cercetată locu
rile infectate, au mângâiată pe locuitori și au dată și 
însemnate sume de bani pentru ușurarea năcazuriloră 
poporului.

*
Lunea trecută locuitorii din Lecco, în Italia sudică, 

au întocmită o procesiune, ca să se răge pentru ferirea 
Ioră de coleră. In fruntea procesiunei se purta statua 
de lemnă a patronului acelei localități. Bersaglierii însă 
au provocată mulțimea să se înprăștiă. Se începu o 
încăierare între poporă și puterea armată, care se fini cu 
ruperea în bucăți a statuei. *

Ună corespondentă din Marsilia ală diarului »Le 
Temps;< telegrafăză că s’a descoperită de cătră obser- 
vatorulă din acelă orașă, a 240-a planetă din grupulă 
situată între Marte și Jupiter. Strălucirea acestei pla
nete este de o potrivă cu aceea a unei stele de a două
sprezecea mărime.

*
Ministrulă Gladstone a ținută înaintea unei mulțimi 

de alegători din Edinburg o vorbire, în care a respinsă 
afirmațiunea foiloră germane, că Englesii ară privi cu ge- 
losiă colonisațiunea germană din Africa; elă e tocmai de 
idea contrară. Purtarea Angliei cătră alții trebue să fie 
așa, cum pretinde ea să se porte alții cătră densa. Glads
tone și-a esprimată părerea sa de rău despre nesuccesulă 
conferenței, ceea ce a alterată forte multă însemnătatea 
conferențeloră europene, organulă autorității civile în in- 
teresulă păcii și fericirii poporeloră. Primă ministrulă 
englesă atinse apoi politica egiptenă din trecută a gu
vernului; despre politica viităre nu a voită să vorbescă, 
până ce nu-șl voră împlini Northbrook și Volseley mi
siunea loră. In generală, se pare, că Gladstone nu se 
simte bine în isolarea, în care a ajunsă prin politica sa. 
Elă a ocolită ori ce cuvântă, ce ar fi putută face sânge 
rău unde-va și s’a mărginită să vorbăscă câtă mai puțină.

*
Cu totă protestulă făcută de 799 comune cu aprăpe 

3,000,000 locuitori, cu tote manifestațiunile, cari nici în 
Anglia nu-șl potă găsi sămănă de mari ce au fostă — 
camera belgiană a primită proiectulă de lege a scăleloră 
cu 80 voturi contra 49. Poporaținnea e tare ațîțată în 
contra guvernului. Ultramontanii se temă acum, că 
Regele nu va sancționâ legea și amenință chiar și corăna. 
>Journal de Bruxelles’ a scrisă: ,Nesancționarea proec- 
tului ar dâ o grea lovitură prestigiului și siguranței re- 
galităței.*

*
Revoluționarii din Varșovia, se cRce, că au cercată 

să scape din citadela de acolo pe tovarășii loră Bordow- 
ski, Novak și alții. Au pătrunsă pănă în coridăre, dar 
au fostă băgați în sămă de-o sentinelă, care făcendă 
sgomotă, ei au fugită. In curte s’au găsită o mulțime 
de unelte de spartă, scări și funii. Prisonierii erau deș- 
tepțl cu toții și îmbrăcațî gata de ducă. Nimănui nu i 
se mai permite acum să intre seu să se apropie de ci
tadelă.

*
Din Petersburg se desminte scirea, că la granițele 

ruso-chinese s’ar fi ivită turburări și că supușii chinezi 
ară voi să se rupă de sub stăpânirea rusă. Nici pe 
cale oficială, nici pe cale privată vestea nu se păte 
adeveri.

*
In China partida răsboiului a eșită învingătâre. Ma

rele secretară și vice-rege Li-Fung-Ceang, care vră pace 
cu Francia a fostă degradată și lipsită de tote decora- 
țiunile. In stradele Pekingului s’au lipită afișe, în care 
se declară răsboiulă Franciei, și se poruncesce totodată 
tuturoră locuitoriloră sub pedepse aspre, să se elibereze 
de orice sarcini impuse de cei de naționalități străine.

*
jTimes* anunță, că în Pecking s’au afișată pe strade 

proclamațiunl, în cari se declară răsboiulă contra Fran
ciei. Der totă prin ele ar fi opriți toți supușii de-a mal- 
tratâ pe străini.

*
• Colegiulă Censoriloră* din Pechingă a înmănată 

împărătesei-regente a Chinei ună memorandă în contra ori 
cărei înțelegeri cu Francia.

POLONII DIN AUSTRIA.

Intriga presă polonă se ocupă de discursulă 
ce l’a ținută înaintea alegătoriloră săi deputatulă 
Dzieduszyck și despre care amu relalată într’unulă 
din numerile trecute. „Gazeta Krakowska" scrie 
între altele:

Acestă conducătoră distinsă ală representanțiunei 
năstre parlamentare nu s’a mulțumită numai de a enu- 
merâ alegătoriloră săi în trecătă și amăsurată afaceriloră 
acțiunile depufațiloră poloni în Reichsrath și în dietă, ci 
în darea sa de semă a desfășurată și vederi politice mai 
întinse — ideia Iagelloniloră! Ore se află o inimă 
patriotică polonă, în care apelulă pentru redeșteptarea 
acestei idei se nu afle ună echou durabilă. Nu vomă 
renunță la credința în patria năstră, în Polonia. Reali- 
sarea ideei Iagelloniloră ne va pluti totdeuna înaintea 
năstră. Pe lângă drepturile noslre naționale, pe lângă 
independența autonomă și desvoltarea constituțională, 
pătra fundamentală pentru politica nostră reală, baza 
pe care noi aședândă aceea petră, avemă să zidimă 
edificiulă nostru, o formăză rada de speranță într’ună 
viitoră neperitoră și încrederea în esistență conti
nuă ca stată a patriei năstre, precum și credința în 
viitărea putere a Poloniei. Idea Iagelloniloră este ună 
instrumentă cu care începemă acestă construcțiune. Der 
realisarea tradițiuniloră Iagellone, a ideei năstre familiare 
naționale, nu aternă numai de noi. Practicii noștrii po
litici voră trebui să cumpenescă, când se păte folosi 
acăstă ideiă ca scopă, și când ca mijlocă. Câtă vreme 
nu e cunoscută, decă la loculă cuvenită s’a primită re
alisarea acestei idei, cu greu va ave succesă o astfelă 
de losincă, ba s’ar pută c^ice cu siguranță, că în ra
porturile actuale ar fi și periculosă și neînțelepțesce, de 
a se esprima în publică parola despre realisarea ideei 
Iagelloniloră, înainte de a se agită cestiunea polonă și 
cestiunea restabilirii Poloniei.

SCOLELE COMERCIALE.

Ministrulă de instrucțiune ungurescă a publicată în 
foia oficială ună decretă îndreptată cătră inspectorii de 
scăle. Decretulă conține disposițiunile, ce le-a luată mi
nistrulă pentru schimbarea organisațiunei de până acum 
a șcăleloră comerciale, organisațiune, ce esistă de la 
anulă 1872. De însemnată este din acestă decretă îm
prejurarea că cursnrile ce se fncă Duminecă și în dife
rite seri din săptămână pentru copii, ce se aplică la ne- 
goță abia se deosibescă de cursurile de repetițiune și 
clasele elementare și că nu corespundă în nici ună chipă 
cerințeloră unui ucenică de comerciantă. S’a mai băgată 
de semă, că instrucțiunea în scotele medii comerciale 
mai are și neajunsulă, că se întinde și asupra unoră 
obiecte, cari s’au învățată în clasele mai de josă ale 
șcăleloră primare, ce ară insemnâ o zadarnică perdere 
de timpă; nu s’a uitată apoi nici defectulă, că pen
tru câștigarea cunoșcințeloră generale unele obiecte 
rudite de învățămentă nu se predau de odată și unite, 
ci separate. — îndemnată de aceste neajunsuri, minis
trulă de instrucțiune a luată și a întocmită o nouă or
ganisațiune a șcăleloră comerciali, care are de scopă să 
ridice și scolele pentru ucenicii de corner ci- 
anțl peste nivoulă șcăleloră de repetițiune, să contragă 
într’o măsură cuvenită obiectele de învățămentă, ce să 
referă la cunoscințele generale, și să dea instrucțiunei 
o astfelă de direcțiune, încâtă școlarii să-și potă mai cu 
înlesnire câștiga cunoștințele și generale și speciale, cari 
li suntă de lipsă, pentru cariera comercială. Orele de 
predare se voră împărți de aceea astfelă, ca profesorulă 
să pătă preda numai cele mai de căpeteniă principii ale 
obiectului său, der numai acestea și să-i rămână și șco
larului vreme, să-și prelucre prelegerile audite și să mai 
părte grije și de lucrările practice, ce să ceră delă dăn- 
sulă.

AUTONOMIA BISERICII SASESCI AMENINȚATA.

Maghiarii au dată încă de o pedecă ce le stă în 
cale. Autonomia bisericăscă a Sașiloră ardeleni le zace 
ca o petră pe inimă. E vorba cum să-o înlătureze. fia
rele ungurescl, atâtă de meștere în născocirea mijloce- 
loră, cu care se pătă lovi în naționalitățile nemaghiare, 
își bată acum capulă cum s’ar pute strînge în chingi 
autonomia bisericei săsescl. »Magyar Polgâr* din Clușă 
e celă dintâiu, care să încârcă să deslege acestă pro
blemă și, profitândă de ocasiunea ce i-o oferă conventulă 
evangelică din Pesta, scrie:

Organismulă bisericei evangelice lasă muliă de do
rită. In actualulă organismă n’are destulă valăre idea 
unității statului ungară, Sașii ardeleni formeză ună stată 
în stată, ceea ce nu se unesce cu noțiunea de stată de 
dreplă modernă. >0rI câtă s’ar provocă ei la o magna 
charta. Faptulă că superintendența evangelică a Sașiloră 
nu stă în nici o legătură cu superintendențele din Ungaria, 
ci întreține legături mai multă cu Germania, decâtă cu 
biserica înrudită ungurăscă, e o referință atâtă de anor
mală, încâtă trebue înlăturată. Nu dicemă, ca să se ni- 
micăscă autonomia bisericăscă a Sașiloră, ci numai s’o 

aducemă în armoniă cu cerințele statului de dreplă mo
dernă. într’ună stată de dreptă nu se păte suferi, ca 
pe teritorulă său să esiste o corporațiune lățită și orga- 
nisată său confesiune, care graviteză în .afară. Nu se 
păte suferi, că sub masca autonomiei bisericesc! se gă- 
sescă în fiecare comună bisericăscă nisuințe separatiste 
dușmănăse statului. Nu se păte suferi ca o comisiune 
să se afle in luptă continuă chiar cu națiunea. Posiți- 
unea actuală a bisericei Sașiloră însă a creată cam o 
astfelă de situațiune. Superintendența Sașiloră ardeleni 
nu vrea să vie în atingere cu biserica evangelică din 
Ungaria, nu vrea să se desvOlte împreună cu acesta 
Sunt chiar Sași, cari mărturisescă, că nu sunt ceLățenl 
ai statului ungară, că prin urmare n’au nimică comună 
cu vieța statului ungară. Cumcă între Sași la fie-care 
pasă întelnesci vederi nepatriotice, considerândă ca o 
virtute faptulă, că în timpulu răsboiului pentru libertate 
au luptată în contra națiunei ungare; că aici acum nu 
înceteză a agită în contra maghiarismului, tote acestea 
se ascriu împrejurării, că Sașii nu voescă să între în 
organismulă protestatimului ungurescă.

• Magyar Polgâr* termină provocândă opiniunea pu
blică a țării, ca să silescă pe Sași a întră în uniune cu 
biserica evangelică ungurescă. Decă Sașii suntă pa- 
trioți, potă face acăsta, dice foia clușiană.

Germania și Francia.
In revista sa dela 2 Septemvre— (țiua luă- 

rei Sedanului — „Neue Freie Presse“ se ocupă 
de relațiunile marilorfl puteri dela apusă.

»ț)iua acăsta< dice diarulu vienesă, >e o di, de care 
Germanii își.aducă aminte cu mândriă, și de care Fran
cesii cu totă sdrobirea loră nu au de ce să se rușineze. 
Cei învinși s’au luptată totă cu așa vitejiă 
ca și învingătorii!!... Pe câmpulă sângerosă de 
luptă dela Sedană, precum și pe alte 20, au văzută Fran- 
cesii și Germanii ce grozave jertfe cere răsboiulă dintre, 
ei și învingătorii, și învinșii se voră fi unită în gândulă 
că ar fi demnă de cele două popăre fruntașe ale Europei, 
se trăiescă pe viitoră în pace și înțelegere.... Ca vecini 
buni Francesii și Germanii potă trăi și voră și trăi din mo- 
mentulă, din care în Paris se va da uitării trecutulă și să 
va renunța la ce nu se mai pote lua îndărătă»....

„N. F. Presse“ pomenesce apoi tratatulă 
încheiată cu Francia, pentru apărarea emigran- 
țiloră germani în casă de răsboiu cu China, 
pomenesce visita Iui Courcel la Varzin, cari 
sunt doveijî de pretiniă, produsă mai multă prin 
greșelile politicei englese. Egiptulă este legătura 
prin care Germania se lâgă cu Francia și cei 
din Berlină își dau tdtă silința să întărăscă acăsta 
legătură câtă mai multă. Esistență ei depinde 
însă de o condițiune, care este mai de căpeteniă 
păte, decâtă tdte: afară de guverne trebue să se 
înțelăgă și popărele.

Poporulă germană să și păte înțălege mai 
ușoră, căci elă păte mai ușoră să uite răsboiulă 
dela 1870.

• De ce să urîmă pe Franceșl? Loră avemă a le 
mulțămi dOră imperiulă celă nou!< autjirămă — 
cjice N. F. P. — grăindă pe ună celățană din Germania 
nordică. Francesii din parte-le încă arpută(|ice: »De ce 
să urîmă noi pe Germani ? Loră avemă să le mulțămimă 
doră republica!*

Greulă este însă, că nu toți Francesii suntă 
republicani și în poporă trăiesce încă ura împo
triva Germaniei și ea se pronunță în presa mai 
mică a Parisului. Foile cele mari vorbescă însă 
cu demnitate de Germania și cumpănescă chiar 
de pe acum posibilitatea unei înțălegeri durabile cu 
Germania.

împăcarea Franciei și Germaniei a apucată 
dar pe calea cea mai bună, și pe (|i ce merge 
cresce și dorulă guvernului francesă să întâmpine 
gândirile Germaniei. . . . Și-apoi și cei din Paris 
voră vede și voră pricepe, că Alsația și Lotaringia 
nu mai trebue să o socotâscă de ună membru ruptă 
din corpulă Franciei, ci de o parte constitutivă a îm
părăției germane. Parola pusă de unele diare: „Da- 
ți-ne mai întâiu Alsația și Lotaringia, apoi vomă 
vedâ de putem fi pretini!“ nu o păte — sferșesce „N. 
Freie Presse“ — primi Bismarck nici pentru cele 
mai bune relațiunl cu Francia!....

-------o-------
ROMÂNI Șl VALACHI.

„Kolozsvâri Kozlony“ din 3 Septembre scrie 
ună articulă, privitoră la Românii din Ungaria 
și Transilvania sub titlulă „Români și Valachl“ 
(Românok âs olâhok). Redroducemă din acestă 
articulă următărea parte tradusă din fidelă:

• Suntă în imperiulă Stului Ștefană câteva milione 
de supuși maghiari cu graiu valachă. Aceștia suntă 
muncitori onești, cari în bună pace și concordiă cu ceia- 
lalțl fii ai patriei părlă sarcinele netăgăduită grele ale li
bertății și independenții statului. — Inima loră semte du
rerile patriei, și cu plăcere își jertfescă sudorile și sân
gele loră, așa precum o pretinde acesta progresulă ome- 



niiei «lela locuitorii frumosei țări din Europa de mijlocii. 
Ei cu plăcere înveță unguresc.e, (?) și suntă mulțămitori, 
căci încă bine îșî adu<ă aminte de ocrotirea ) ărintescă a 
timpurilor^ feudale, cândă boerulă maghiară înaintea 
lumei .și a lui Dumnedeu eră răspundătoră de bunăstarea 
și liniștea iobagiloră (robiloră) săi. Ei n’avâu a se plânge 
de nimieft până pe limpulă Măriei Teresiei, până ce cu- 
rentulu politică, care țintea a scote din fire pe boerii ma
ghiari, nu i-a amărîtă pe domnii, și i-a făcută să pără- 
săscă pe iobagi lăsându-i în neputința loră minorenă, în 
miseriă. și absolută zăpăcelă. Dar acăstă stare nu multă 
a durată. Măreța luptă pentru libertate din 1848 a 
proclamată pe toți de dmeni și de cetățeni, și și pe 
Valachî, cari de atunci încoce suntă stăpâni pe sortea 
loră suveranii muncei loră, stăpâni pe esistența loră, 
în acăstă țâră, ocrotiți de legi independente severe. 
Ei înainleză și se desvâltă în raportă și proporțiune cu 
ceilalți fii ai statului. Onore loră și scutulă legiloră și 
de aci înainamte!

Sunt afară de acești valachî alți valachî, mlădițe 
bastarde, cari iute și fără trecere gradată s’au făcută nă- 
drăgarl. Aceștia credă că de odată cu spoiala postavului 
apusană fină croită și-au însușită și cualificaț.iunea mo
rală și intelectuală mai înaltă, și nebăgândă în semă pro- 
verbulă, care dice că: «in natura non est saltus,* în 
câțiva ani s’au metamorphosată pe deplină: din Saulă ca 
prin minune s’a făculă Paulă, din Irimiă Cassius, din 
Toderă (Togyer) Pompilius; și devenindă încetulă cu 
încetulă domni potă lucra contra istoricei continuități 
de dreptă a dulcei patri, potă lucra de acolo de josă 
unde se află, contra scutului maghiară, ce i-a ocro
tită și îi ocrotesce, contra tradițiuniloră nealterabile 
ale fatalității, contra autorității și legiloră sancționate, 
contra mamei comune, contra frățietății, ce au părăsit’o 
și contra egalității.

Aceștia sunt Romanii: ună nămă ambițiosă, 
semiproletară, bogațl în fraseologiă convențională, fără 
legătură logică, veclniculă jargonă ală demagogiloră; ei 
sucescă t6te, să vaită neîncetată, sunt nisce ființe răpi- 
t6re în căpenâgă de profetă, strică ordinea, și sunt pe- 
decl în calea guvernării. In mânile loră pressa este o 
mașină diabolică, care răspândesce gâlcevă, în trupulu 
loră nutremântulă luată din pă mentală maternelă se 
preface în sânge ală urei și rerușinării binecuvântarea ce au 
adusă creștinismulă prin învățarea scrierei și cetirei la 
ei se preface în păcată; ei se facă luptători în marea și 
vecinica luptă socială a minciunei, și pentru sine înmul- 
țescă numârulă nefericițiloră.

Contra acestora trebue să luptămă cu paloșulă 
de cheruvimă ală adevărului; trebue să-i facemă im
posibili în inima poporului credulă, pe care ușoră 
îlă poți amăgi. Trebue să-i demascămă. Trebue să 
descoperimă agitațiunile cu înțelesă duplu ală cuvinteloră 
loră, ca să scâtemă ceea ce se află ascunsă sub toga 
de tribună, cuțitulă dintre flori, și hidosulă capă ală 
morții de sub vălulă celă pestriță. Aceste nise impună 
de consciință și de mintea sănătosă In Clușiu s’a să
vârșită primulă actă ală luptei, ce trebue se-o continu- 
ămă. Acestă orașă erâ cu deosebire potrivită a deveni 
centrulă elementeloră subversive române, și »Iulia,« care 
se ascundea sub totă felulă de simbole, dimpreună cu 
>scumpele* sale (jiare ultraiste, promitea a fi ună strată 
potrivită pentru scremăturile spirituale ale unoră ființe 
catilinare provocatdre. Tinerimea Uuiversitară nu pută su
feri hăbăuciile destrăbălațiloră; prin pășirea sa sărbăto- 
răscă i-a făcută atențl; tinerimea a declarată, că trebue 
suflațl din cale, duși îndărăptă în vizuniile loră, aceea 
cari vrâu. — precum zise domnulă nostru încoronată 
cătră deputațiunea din Caraș-Severină, — să submineze 
>buna înțelegere frățâscă.* Ceea ce tinerii au făcută în 
meritulă lucrului, este corectă, justă și dreptă.

Greșelele neînsemnate ale unora n’au fostă apro
bate nici de (jiarulă nostru, deși sanguinismulă mai mare 
ală singurateciloră se scusăză pe deplină prin obrăsni- 
ciile diareloră «romane,* prin demonstrațiunile ațîță- 
țâre din 15 Maiu, și prin purtarea unora ca Nicoră-

Acum cândă cu ocasiunea visitei la Aradă M. Sa 
a făcută declarațiunl atâtă de hotărîte față de diferitele 
deputațiunl valache, cu care ocasiune metropolitului Mi- 
ronă Română tarte lămurită i s’a accentuată pe lângă 
interesele tronului și binele patriei, acum îndoită ne 
stau înaintea ochiloră figurile acestor Români, cari pe 
lângă desa amintire a tronului cu intențiune să ferescă 
de a respicâ și cuventulă, .patriă,* care posede aceașl 
greutate...

-------o-------

C0RESP0ND1NȚA PART. A „GAZ. TRANS.“

Satulu-Nou de Banatu, 31 Augustă 1884.
Credă, că v’așă face mare bucuriă, cândă v’așă 

comunică numai vești bune din fundulă Banatului; însă 
de astădată acesta nu o potă face, fiindă silită a vă 
pune înaintea ochiloră și ună casă tarte regretabilă pen
tru propășirea nâmului nostru românescă din acestă 
ținută.

Ună cafetieră din Salulă-Nou, la stăruința unui Ro
mână totă de acolo, abonă «Gazeta Transilvaniei* pentru 
cafeneua sa, ca omenii să se mai dedea și cu cefitulu 
de diare românesc!. Și cugetați că (Jiarulă românescă 
a scăpată de cangrena renegațiloră maghiarisători? Nici 
vorbă. Domnulă Bontilovits Gusztâv (e domnă și 
elă) care e încă învățâtoră românescă în Satulă-Nou, vă- 
dendă diarulă românescă în cafenea, i-a săltată inima de 
bucuriă, sperândă pe conta «Gazetei» a câștigă vre ună 
osă de roșă dela marele fabricantă de Unguri, Trefort, 
și dela necunoscutulă șefă ală Singhaleziloră. Domnișo- 
rulă Bontilovits făcu în gura mare nisce esplicațiunl dia
bolice despre «Gazetă* în fața unoră îndividi cu sânge 
asiatică, cari apoi atâta au urlată în urechile cafetierului, 
până ce-lă constrînseră a pune capătă abonamentului 
dela ■»Gazetă.* D. Bontilovits, Română renegată, pare- 
mi-se din Deva, fabricată în stabilimentulă merelui 
prietenă ală omenimei, Rethi, în duoi ani de dile 
a făcută atâtea scandale în Satulă-Nou, în câtă de 
suflarea lui s’a înveninată și aerulă pe aici. Denun
țări preste denunțări false la domnii din Comitată, la 
ministru și prin diare ungurescl despre Români, ba scimă 
sigură că ministru l’a și plătită pentru astfeliu de vitejii. In 
urmă chiar și patronii lui cei mai buni și puternici, convin- 
gându-se despre caracterulă flușturata și nerușinată ală de
nunțătorului loră l’au părăsită cu dispreță și aruncată în 
prăpastia disperării, așa încâtă astădl valdrea caracterului 
său e cu multă mai mică ca ală unui cuiu de potcovă, 
Numai archanghelulă Mihailă îlă va pute scăpa de tor- 
turele consciinței sale. Dreptatea nu piere și sfințenia o- 
pincii românescl nu se pote profană de crestăturile pin- 
teniloră.

*
Au venită Ciangăii și pela noi, în apropierea Pan- 

ciovei, der vădendă că nu potă trăi mulțl au luat’o la 
sănătosă cătră Bucovina; cei mai «bogați* și-au făcută 
case neacoperite, cei săraci și-au făcută găuri în pământă 
și trăiescă ca sobolii. Mâncare Ie va mai dâ încă mi- 
nisteriulă și Crucea roșiă, fără ca ei să lucreze ceva, 
der și acesta o dau jidovului pe beutură și rabdă cum
plită. Unu opinoară,

-------O-------

SOCIETATEA PENTRU FONDULU DE TEATRU ROMÂNU.

Societatea pentru fondă de teatru romană îșî va 
ține adunarea sa generală de ăstă ană în Aradă în di- 
lele 16/28 și 17/29 Septemvre. Programa e următorea, 
după »Familia*: In 16/28 Septemvre: 1 Președintele va 
deschide adunarea generală la 10 ore a. m. — 2. Se 
alegă duoi notari pentru ședințele adunării. — 3. Secre- 
tariulă societății va ceti raportulă comitetului societății 
asupra lucrării sale, începute dela adunarea generală din 
urmă. — 4. Se alege o comisiune de cinci membri pen
tru propuneri, și raportulă comitetului i se predă spre 
esaminare. — 5. Casarulă Societății va ceti raportulă 
despre starea cassei, cu sporulă dela ultima adunare în 
coce, și peste totă despre averea ei. — 6. Se va alege 
o comisiune de 5 membri pentru esaminarea raportului 
casarului. — 7. Se va alege o comisiune de 5 membri, 
care în înțelesulă §-lui 4 din statutele Societății, va câș
tigă membri fundatori, ordinari și ajutători pentru So
cietate. — 8. Se voră ceti discursuri corăspun^ătâre sco
pului Societății, său de altă materiă literară, ce sunt de 
a se însinuâ vice-președintelui Iosifă Vulcână înainte de 
adunare. — 9. Președintele închide ședința — — 
II. In 17/29 Septemvre. 1. Președintele deschide ședință 
și protocolulă ședinței de erî se va ceti și autentica. — 
2. Raportulă comisiunii pentru câștigarea membriloră nuoi.
— 3. Raportulă comisiunii asupra socoteleloră casarului.
— 4. Raportulă comisiunii asupra raportului comitetului 
Societății, și insinuarea altoră propuneri în interesulă 
fondului. — 5. Se va decide loculă și c|iua adunării ge
nerale pentru anulă 1885. — 6. Se va alege o comi
siune de trei membri pentru autenticarea protocolului 
din ședința a doua. 7. Președintele va închide adunarea.

Din ședința comitetului societății, ținută în Buda- 
peșta în 5 luliu 1884. Dr. A't. Marinescu secretară. Io- 
sifă Hosszu președinte. , ,

DIVERSE.
Ziaristica parisiană. — In capitala Franciei 

eșiau în luna lui Iunie din ăstă ană 53 de diare cuoti- 
diane, în câte 1500 până la 100,000 esemplare, nesoco- 
tindă diarulă «Petit Iournal,* care ese în 600,000 esem
plare. Orleanistulă «Soleil* și radicalulă .Lanterne* 
scotă câte 100,000 esemplare. Vine apoi «Petit Național* 
și «Petite Râpublique Franșaise, * republicane cu 40 până 
la 50,000 esemplare; «Petite Presse* și «Petite Moni- 
teur*, regaliste cu câte 25,000 esempl.; apoi foile comu- 
nardiloră și demagogiloră «Bataille,* «Gri du Peuple* și 
«Intrasigent* totă cu atâtea esemplare. Dintre parele 
mari parisiane are regalistulă «Figaro* cea mai mare 
edițiă de 80,000 — 90,000 esempl; după elă vine repu- 
blicanulă ministerială .Temps* cu 35,000. Dintre cele 
mai însemnate 4>are trebue să mai pomenimă: «La 

France,* radicală cu 30,000, «La Justice,* organulă 
lui Clemenceau cu 5000—7000; bonapartislulă «Li
berte* cu 12,000—16,000; «Matin* cu 20,000, «Pays,* 
bonapartis'ă, cu 12 —15,000; «Moniteur,* regalistă cu 
10,000. «Național,* ministerială, cu 10,000; radicalulă 
«Rappel,* organă ală lui Victoră Hngo cu 20,000; «R6- 
publique Franșaise,* care dela mortea lui Gambetla a 
scâcjută dela 80—90,000 la abia 8000 esemplare; repu- 
blicanulă «Siecle* cu 20,000; radicalulă «Evenement* 
cu 10,000—20,000; bonapartistulă .Gaulois* cu 15,000; 
republicanistulă moderată «Journală de Debats/ care e 
și celă mai scumpă diară din Paris, cu 12,000. (fiarele 
ultra-montane «Monde,* Univers, .Francais* și altele 
nu au decâlă 2—5000 es. La olaltă fiarele republicane 
esu în 1,193,000 esemplare, er cele antirepublicane în 
339,000.

Colegiulă oensoriloru chinesi. — încă pe la 1420 
c. Cr. s’a înființată în Pechingă «Colegiulă Censoriloră* 
compusă la începută din 12, er acum din 50 de mem
bri. Colegiulă e însărcinată să predea o cronică fidelă 
a imperiului, și să observe ca cultulă deiloră, moravu
rile și legile imperiului cerescă să se mențiă“cu slricteță. 
Duoi din acești censori sfau totdăuna pe lângă împăra- 
tulă, ale cărui fapte ei le observă și le înregistrăză în 
fie-care di. După ce more împăratulă, se întrunesce co
legiulă , esaminâză faptele răposatului și hotărăsce apoi, 
decă elă merită său nu să fie pusă între <|ei- Membrii 
acestui colegiu se alegă chiar de acesta, dâr cu consim- 
țămentulă guvernului, și primescă lefuri strălucite.

Tawhiao. — Regele Tawhiao ală Maoriloră, care 
a fostă în Londra, a scrisă o adresă de despărțire și a 
însărcinată pe maiorulă The Whearo să o publice. Tra
ducerea adresei este: «Cătră dragii mei prietini, cari 
m’au îngrijită pe mine și pe tovarășii mei și ne-au In
vitată la ei cu mare dragoste, după ce amă ajunsă în 
acăstă depărtată țâră. Să trăiți și voi și femeile și copii 
voștri. Eu mă întorcă la rasa și în țara mea cu bine
cuvântarea lui Dumnezeu, care m’a povățuită pe mine 
și pe tovarășii mei pe mare, să vă vedemă pe voi și să 
ne învățămu a cunăsce gândirile marei națiuni. Vă 
trimetă astfeliu salutările mele la despărțire. Rămâneți 
aici în țâra nostră și între poporulă nostru și Dumnedteu, 
care mi-a arătată bunătatea sa, să ve țînă traiulă, 
Bunătatea și dragostea, care ml-ațl dovedit’o mie și 
tovarășiloră mei nu se va perde. Amă vădută bună
tatea și iubirea de pace a întregei națiuni, a femeiloră 
și a copiiloră ei. O, dragii mei prietini, urmările bună- 
tăței rămână ne schimbate. Vedi Maleiu 5, versă 6—10. 
Insfîrșită, la despărțire sunt veselă, că amă văzută și 
m’amă învățată a cunâsce lucrările, ce amă întâlnită în 
cale în acăstă țâră! * — Așa scie scrie regele Tawhiao 1...

Unu podii ohinesii. — Intre podurile cele mai vred
nice de vădută din lume este podulă din Langang în 
China. Elă e construită preste ună brață ală mării 
chinese, are o lungime de cinci mile englese (8,045 chi- 
lometri) și nu mai puțină ca 300 de arcuri. Pe colăna 
fie-cărui arcă zace câte ună leu de marmoră, lungă de 
21 urme. Lățimea podului e de 75 de urme.

-------- O--------  
ÎNSCIINȚARE.*)

înscrierea la scălele medii gr. or. române din Bra- 
șovă pe anulă scol. 1884/5 st. v. se va face în cance
laria direcțiunei dela ărele 8—12 a. m. Școlarii se voră 
presentâ Ia direcțiune însoțiți de părinții ori tutorii loră. 
Se cere ca părinții să însinue Ia direcțiune ună vechilă 
responsabilă cu domiciliufă în Brașgyă, carele va înlocui 
pe părinți ori tutori față de direcțiunea școlară. Școlarii, 
cari vină dela institute străine voră produce testimoniu 
scolastică în regulă, de boteză și de vaccinată.

Școlarii aspiranți la cl. I. g. ori I reală dela sco- 
lele primare esterne conformă decisiunei conferenței pro
fesorale aprobate în acăstă formă .de senatulă scol, ar- 
chidiecesană, și cei ce în sensulă legii de instrucțiune 
art. XXX §. 10 din 1883 s’au pregătită privatim se voră 
supune esamenului de recepțiune prescrisă din limba 
română și matematică.

Recerințele sunt: Cetirea și scrierea corectă ro
mână, reproducerea celoră cetite; proposițiunea simplă 
pură și amplificată. Cele patru operațiuni aritmetice cu 
numeri întregi.

Esamenele de recepțiune și supletorice se voră țină 
în 30—31 Augustă 1 și 2 Septemvre 1884 st. v. dela 
3—5 âre p. m. în fiecare <|i-

Școlarii cari s’ar presentâ mai târdiu la îmatricu- 
lare se voră respinge. Despre ulteridra recepțiune decide 
conferența profesorală și în ultima istanță senatulă sco
lastică archiediecesană.

NB. Didact.ru pentru gimnasiu infer. și scdla reală 
e de 6 fi. 30 cr. pentru celă superioră și scăla comer
cială 10 fl. 50 cr. pentru cei de confesiune străinăplătescă în- 
pălrită. Tacsa de recepțiune este de 2 fl.

De didactru se scutescă școlarii pauperi cu purtare 
morală bună și cu progresă în sciințe bună.

Brașovă, în 19/31 Augustă 1884.
Direcțiunea scâleloră medii gr. or. române.

St. Iosifă, 
Directorii.

*) Diarele române suntu rugate a reproduce acestă însciin- 
țâre. Directorulfl.

Editoră: lacobtt Mureșiauu.
Redactară responsabilă: I)r. Aurel Mureșianu.

Didact.ru


Rentă de aură ungară6°/0 122.15
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.55
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.15 
Irriprurnutulu căilorti ferate 

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

lorti ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.50

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... —.—

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 102.—

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

mișil............................. 100.50
Bonuri cu ci. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 100 75

Cursulu la bursa de Vlena
din 4 Septemvre st. n. 1884.

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

vină ung............................98.70
Imprumutultt cu premiu 

ung...................................114.10
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.90 
Renta de hărtiă austriacă 80.65 
Renta de arg. austr. . . 81.40
Renta de aură austr. . . 103.95 
Losurile din 1860 . . . 134.55
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  850.—
Act. băncel de credită ung. 295.— 
Act. băncel de credită austr. —.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.74
Napoleon-d’ori................. 9-651/,
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlinge 121.6q

Sursa de Rucnresci.
Cota oficială dela 21 Augustă st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cuinp. 933/4 vend. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . • » 95’/, . 96—

convert.. (6°/0) . » 97’/, > 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . 33 » —'—
Credit fonc. rural (7°/0) . , > 101’/* , 102’/a

» » » (5°/o) • • n 91 „ 91’/a
> » urban (7%) . , > 101’/* „ 102
» » (6°/o) • > 97 > 97’/a
> > (5%) • » 87 » 87’/,

Banca națională a României > 1400 » 1405
Ac. de asig. Dacia-Rom. . 360. » 361

« » » Națională > 243 » 244
Aură 5'4O.°/o , 6-50
Bancnote austriace contra aură » 2.08. » 2.10

Cursulu pieței Brașovu
din 2 Septemvrc st. n. 1884'.

Bancnote românesc! . . . . Curnp. 9.05 Vând. 9.08
Argint românesc .... » 9.— 9.05
Napoleon-d’orl................. » 9.62 9.64
Lire turcesc!..................... 10.86 * 10.90
Imperial!......................... . > 9.86 > 9.88
Galbeni............................. . . > 5.64 > 5.67
Scrisurile fonc. «Albina* . « • * 100.50 » 101.50
Discontulă » ... 7—10 °/0 pe anii.

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

Pentru

ABONAMENTE LA „GAZETA
se potu face de la 1 și 15 

Austro-Ungaria pe anii
ii

TRANSILVANIEI.11
a fie-cărei luni.

12 fi. v. a.
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II
|4 »
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Se acdrdă abonamente și lunare cu 

Pentru

1 y>
r

România și străinătate pe ană
ii 

|2 ??

II
|4 V

♦

■

CelU mai

36

18

9

franci

%
??

este prin man-
V V

ușoră mijlocă de abonare

Abonamentele se plătescă înainte.dată postalu,
Rugămtl pe domnii abonați să binevoiescă a ne da 

lămurită adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 

cea mai mică întârziere.

Subscrisul! ’mî iau libertate a aduce Ia cunoscința ono
ratului publicu, cumcă din 29 Augustă a. c. st. n. voi ținea 
o trăsură pentru pasageri

O TI V I B 1 S.
Acestă omnibus (trăsură pentru pasageri) va circulă între 

Satulung! și Brașovă prin comunele Cernată, Turcheși, Bacifalău 
și Dârste pe lângă prețurile mai josă arătate în modulă următor! :

1. Joia, Vinerea și Dumineca va plecă spre Brașovă 
de 2 ore dela biserica nouă din Satulung!, diminăța la 6 6re 
și înainte de prânz! la 117a 6re. Tot! în aceste (Iile va plecă 
din Brașovu spre Satulung! dela Hotelul! „Cor6na“ diminăța 
la 8 6re și după prânz! la 4 6re.

2. Lunea, Marțea, Mercurea și Sâmbăta va circulă nu
mai odată între Satulung! și Brașovu. In aceste (jile va plecă din 
Satulung! diminăța la 6 6re, ăr din Brașovu după prânz! la 4 6re.

ZE’rețvirile de persână:
1. Din Satulungfl, Cernatfl, și TurcheșO, până la Brașovă ... 30 cr.
2. Din Baclfalu............................................................................., . 25 »
3. Din Derste ......................................................................................20 »

I*

s
*

.1

n

if

ItSatulung!!, 1884. August!. Ștefan I£<ipe. ia

Administrați/anea.

3—3 Insciintare.
5

Subscrisul! aduce la cunoscința onoratului publicu, că 
după pensionarea sa ca jude la tribunalul! regesc!, a începută 
a practică advocatura și că a deschis! cancelaria sa în centrul! 
orașului, strada Franciscanilor!! Nr. 639.

Br aș o vii în 31 Augustă 1884,
Toacliimu P:înczel.

Reîncependu lucrările mele cu

Aura și argintă 

întrerupte acum câțl-va ani, am onorea a anunță 
că mi-am strămutată laboratoriulu meu în casa 
de sub numerulu 401 din Ulița» Negrâ. 
In chipulu celu mai solidă și mai frumosă se- 
vârșescă lucrări, ce se țină de sfera meseriei mele, 
fie din nou, fie și reparaturi.
2_5 HENBIC<J JJE'KEEIES.

:1

*

Luni în 8 Septembre diua ultimă,
Marea exposițiă artistic istorică a iui Veitee

în sala redutei din cetate
va fi încă numai pană Luni 8 Septembre n. expusa

Morsulii la esafodu5
J cr. IO c \

Cu deosebire se distinge grupulîi
CHRISTOSU ÎNAINTEA LVI PILATV DE MVNKACSY.

Deschisă <țiua dela 5 ore după ameții până la IO ore sera, în Dumineci p sărbători dela
3 ore d. a. penă la IO ore sera.

ws- Prețuia intrării de personâ numai 10 cr. -s s
Cu tdtă stima

Louis Veltee.
Tipografia Alexi Brașovă.


