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BrașovH în 25 Augustu (6 Sept.)
Astă di ne vedem constrînși de a aduce lacunosci- 

ința publică unu nou faptă săvîrșită în contra ndstră, 
unu faptu isvorîtă din micinimia și din frica 
vrășinașiloru naționalității române, ună faptu ri
dicolă față cu ori ce omă cultă alu vâcului 
presentu, și prin care se ilustrâză de minune situa- 
țiunea ndstră actuală.

Omenii guvernului ungurescă, cari amenință 
prin fiarele loră aci pe Austriaci, aci pe Ro
mânii din România, și cari își iau din când în 
când aerulu ca și cum dela voința d-lui Tisza 
ar depinde viitdrea sdrte a monarcliiei și pdte și 
întrâga constelația politică europână, acești în
gâmfați sateliți ai celoră dela putere au desco
perită unu grâznică evenimentu petrecută la 15 
Maiu a. c. în Făgărașă. Iute au alergată cu 
limba sc6să la stăpânii loră și așa le au grăită:

— Mărite Escelențe ! Patria maghiară este 
îu mare primejdiă. Tocmai acum venimă dela 
Făgărașă. Ce ni-au văzută ochii și pe părinții 
noștri din morminte trebue să-i facă a se cutre
mură.

— Der pentru numele lui Dumnezeu ce s’a 
întâmplată? întrâbă Escelențe.le galbine ca o fă- 
cliă de câră din biserica dela Cebea.

— Nu-i de glumă, mărite Escelențe, s’au 
resvrătită în contra statului pănă și copilașii va- 
lachî dela scdlă din Făgărașă.

— Ce vorbiți? N’avemă încă nici ună ra
portă din Făgărașă.

— Dâr revoluția nu s’a făcută în orașă, ci 
afară din orașă, pe pajiște. Micii valaclh au 
serbată Maialulă loră și încă în cjiua de 15 
Maiu.

— Și ce-au întreprinsă ei? Vă conjurămă, 
spuneți mai curândă și nu ne mai torturați.

— Când au eșită la largă, deodată ca prin 
comandă toți copii au scosă din tornistele loră 
câte ună stâgă și câte o cocardă tricoloră și — 
nu vă speriațl prâ tare, mărite Escelențe, — tri- 
colorulă nu erâ ală nostru, ci celă valachă.

— Gravă întâmplare! Dâr n’ați cercetată 
mai de aprdpe? Cum erau stâgurile, mari ori 
mici, de mătase ori de pânză prdstă?

— Amă pusă mâna pe unulă, mărite Es
celențe, și vi-lă aducemă ca p’o trofeă, vedeți 
este mică și încă de hârtia, și aici e și o cocardă 
totă de hârtiă.

— Ah! de hârtiă! Va să dică chiar copii 
și-au făcută aceste stoguri cu mânile loră și nu 
li-au primită dela agenții muscălescl. Apoi pri
mejdia e cu atâtă mai mare.

— Sperămă, mărite Escelențe, că veți luă 
t6te măsurile spre salvarea patriei și spre liniști
rea conaționaliloră noștri din Ardeală cuprinși 
de spaimă din causa acestei primejdidse răsvrâtiri.

— Fiți liniștiți. Vomă cercetă imediată ca- 
sulă și culpabilii își voră luă pedâpsa.

Escelențele s’au ținută de cuvântă. Culpa
bilii au fostă trași în cercetare și cjilele aceste 
judecătoria de cercă din Făgărașă a condamnată 
pe învățătorulă dela scâlele române primare de 
acolo la arestă de doue <Șile și la amendă de 
5 fl., pentru că a suferită ca- copiii de scdlă să 
se j6ce la Maialulă dela 3 (15) Maiu cu stegu- 
lețe de hârtiă în culorile românescl.

Nu voimă se esaminămă de astă dată mai I 
de-apr6pe dâcă după legile și după ordonanțele 
ministeriale esistente judecătoria din Făgărașă a 
fostă în dreptă de a aduce o astfelă de sentință 
aspră contra învățătorului română său nu. Nu 
scună să esiste lege, care sâ*nprăscă folosirea in- 
semneloră naționale la serbări, maialuri etc. și 
ordonanța ministerială privitdre la acâsta se pdte 
interpretă, credemă, mai multă în favdrea admi- 
terei acestoră însemne, mai alesă dâcă e vorba 
de nisce jucării de ale băiețiloră de scdlă. Mă
sura luată în contra învățătorului română trebue 
privită prin urmare mai multă ca o măsură po
litică.

Este ună atestată de paupertate ce și’lă 
dau politicii dela putere, când alârgă chiar 
și după stegulețele și cocardele de hârtie ale 
copilașiloră de scdlă, când că asemeni investi- 
gațiuni copilăresc! își pierdă timpulă celă 
forte scumpă, celă reclamă o sută și o miiă nevoi 
de ale poporului, cari ceră a fi luate în seridsă 
considerare.

piarele guvernamentale se totă laudă cu li- 
beralismulă ungurescă, care, susțină ele, e fără 
de sdmănă în Europa. Ei bine, casulă dela Fă
gărașă nu servesce nici-decum spre întărirea afir- 
mațiunilorăloră. Chiar și absolutismulănemțescă a 
fostă mai liberală în respectarea datineloră locui- 
toriloră țării decâtă este adi așa cjisulă libera- 
lismă ungurescă.

In vremile lui Bach, Românii se puteau fo
losi de însemnele loră naționale îndatinate la oca- 
siuni sărbătoresc!, fără ca statulă se fi fostă 
pentru aceea în periculă. „Absolutismulă con- 
stitțuională“ ungurescă de adi însă și-ar renegă 
natura adevărată, ddcă nu s’ar silf a secuestrâ și 
datinele nemaghiariloră in favdrea esclusi vișinu
lui său.

Dâr nouă nu ne împună apucături de acestea 
ale maghiarismului violentă. Mârgă numai înainte 
pe cărarea apucată, căci este scrisă în cartea 
istoriei, că nici ună poporă nu se înțelepțesce 
din pățaniile altuia, pănă ce nu se lovesce elă 
însuși cu capulă de zidă.

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

Timișdra, 6 Septemvre. — Eri la amthji 
a arsă fabrica de spirită a lui Friedmann și graj
durile cu 300 boi precum și 40 de case.

Sofia, 6 Septemvre. — Principele Alesan- 
dru a plecată la Vama, unde va petrece cam 
o lună.

Marsilia, 6 Septemvre. — De eri nu s’a 
mai întâmplată nici ună casă de coleră mortală.

Londra, 6 Septemvre. — Francesii bom- 
barddză Ke-Lungulă.

Roma, 6 Septemvre. — Eri au murită de 
coleră în provinciile infectate cu totulă 104 per- 
sdne.

CRONICA piLEI.
învățătorulă română din Făgărașă Aronă Nicolae a 

fostă condamnată de tribunalulă de acolo la arestă de 
două (Jile și la amendă de 5 fl., fiiindcă la maialulă fă
cută la 15 Maiu copii aă eșită cu stegulețe de hâr-tiă 
și cu cocarde tricolore românescl.

♦

Reuniunea învățătoriloră gr. cat. din A. 
Diaconatulă părțiloră Sătmărene, ce aparține diecesei Ora- 
dane, își va țină adunarea generalăanuală în 8 
Septemvre st. n. a. c. la 8 6re a. m. în comuna 
Pomi (Remete-Mezo). Programa ședinței: 1. 
Celebrarea cultului dumnedeescă. — 2. Deschiderea ședin
ței. — 3. Raportulă comitetului. — 4. înscrierea membiloră 
nuoi. —5. Complinirea biroului și-a comit. — 6. Desbaterea 
regulamentului pentru înființarea de reuniuni filiali. 7. — 
Cetirea disertațiuniloră. — 8. Feliurite propuneri. — 9. 
încasarea taxeloră. — 10. Hotărîrea timpului și locului 
adunărei generale viitore. —

*
Lungimea tuturoră liniiloră telegrafice ungare erâ 

la sfîrșitulă anului 1883 de 16,223,946 Klm, a fireloră 
de 59,149,185 Klm. La institutele telegrafice s’aufolosită 
1442 de persăne și la manipulațiuni erau 223 femei și 
906 bărbați. Din străinătate au venită 733,809 tele
grame străine, 162,951 au trecută numai peste firele 
ungare, directă s’au trimisă din țeră 2,473,931 și indirectă 
4,442,904. Câștigulă adusă de telegrafe este de 
56,901 II.

*
Ună ascultătoră dela Academia teologică din Pojonă 

a fostă trasă în judecată pentru agitațiuni panslavistice. 
Actulă de acusare spune în lungă și ’n lată, că teologulă 
a umblată prin Rusia, și că acolo a primită instrucțiuni. 
Causa s’a așternută la corpulă profesorală ca prima in
stanță, și teologulă nu se pote legitimă, unde a fostă în 
timpulă întregului ană. Cercetarea se continuă cu tătă 
stricteța.

*
> Sloboda*, organulă lui StarcevicI, scrie, că pro

pagatorii invățăturiloră lui, Covacici și Crapec au 
fostă alungați din Karlstadt în interesulă liniștei și or- 
dinei. Nu li se dă voiă se se apropie mai multă de 5 
mile de orașă.

*

Cu ocasiunea viitărei sosiri la Sinaia a AA. LL. 
Imperiale a archiducelui Rudolfă și a archiducesei Ste- 
fania, coloniele austro-ungare voră trimite câte o dele- 
gațiune la castelulă Peleșă.

*
«Răsboiulu* scrie, că ministrulă de răsboiă română 

dorindă a mai ușurâ ^sarcina soldatului în timpă de 
campaniă, a însărcinată o comisiune pentru a hotărî 
reducerile ce s’ar pută face atâtă în efectele de îmbrăcă
minte câtă și de echipamentă.

*
țiiarele bucurescene spună, că d-lă colonefă Cârpă 

a plecată la Parisă, pentru a asistă la manevrele fran
ceze. *

^Națiunea* scrie: Ni se spune, oă printre ces- 
tiunile ce voră fi supuse discuțiunei consiliului generală 
de instrucțiune ce se va întruni la 1 Septemvre, va fi 
și aceea a reformei programeloră seminarieloră. Se dice 
că în eceeași sesiune se va, discută și asupra reorgani- 
sărei scoleloră rurale, după studiulă făcută de d. B. P. 
Hăsdeu în Elveția.

*
»Telegrafulă* spune, că în diua de 18 Augustă o 

furtună îngrozitore a trecută peste sătulă Cioclia, jude- 
țulă Soroca, în Basarabia. Arbori seculari au fostă des- 
rădăcinați, 57 case rase de pe pămentă și materialulă 
din care fură construite dusă la o distanță de o verstă 
și jumătate; furtuna a trecută împrejurulu bisericei, care 
a remasă neatinsă. De ore-ce acâstă furtună n’a fostă 
decâtă ună simplu ciclonă, evidentă este că biserica s’a 
găsită în centrulă său, unde precum se scie domnesce 
în totă timpulă furtunei liniștea cea mai perfectă. Na- 
luralminte, că poporațiunea consideră accidentulă cu o 
biserică ca pe o minune.

*
Referitoră la venirea în Varșovia a Țarului, minis

trulă poliției Tolstoi a publicată o însciințare după 
care la revista trupeloră voră fi îngăduite numai dame, 
cu numele loră scrisă pe nisce bilete, ce nu se potă 
căpăiâ, decâtă la densulă. Persdnele, ce voră pută merge 
la revistă, voră trebui să aibă nisce semne roșii. Damele 



numai. — Ore uitat-au Tolstoi că ele sciu mânui arma și 
aruncă dinamitulă?

*
Standard scrie despre întrevederea celoră trei 

împărați și între altele (Jice: «Acestă întrevedere nu tre- 
bue să fie socotită decâtă de o măsură defensivă. Ea nu pâte 
avea drepții scopă apropierea mai intimă între Austria 
și Rusia, căci acăstă din urmă putere nu va voi nici 
odată să se lase de planurile sale seculare, cari o îm- 
pedică să fie pentru Austria o adevărată aliată. S’ară 
pute totuși, ca aceste planuri să fiă amânate și ca Rusia, 
cu sprijinulO celoră două imperii germane, să îndrepteze 
vederile sale spre imperiulfl nostru din Indii, — căci 
prințulă Bismarcă care, încă dela venirea sa la putere, 
căutase să isoleze pe Francia în consiliurile Europei, caută 
a<JI să isoleze pe Anglia/

*
Din Roma se telegrafeză, că prefectului în înțele

gere cu ministrulă de interne a publicată o ordonanță 
strictă, ca foile, care aducă sciri false asupra colerei, să 
fiă pedepsite. In Vaticană e mare frică de coleră; me
dicii au esaminată ediflciulă și au luată măsuri, ce se 
observă cu rigurositate. ,

*
Mina de pucidsă dela Nicosia în Silicia s’a aprinsă; 

29 de lucrători au rămasă închiși acolo. Se caută mij- 
lâce de a-i scăpă.

*
La esposițiunea. de copii din Paris, ce se va des

chide la 3 Octomvre st. n.. din to ă lumea s’au anun
țată copii, chiar și din Asia și din Africa. Copii peste 
trei ani nu se primescă. Juriulă va fi compusă din pic
tori, sculptori și medici. Totă atunci va fi și o esposi- 
țiune de doice, și aceea care va avea sînulă mai fru- 
mosă, va fi decorată. Pentru distragerea copiiloră se 
pregătescă diferite lucruri. Der pentru doice?

*
țliarele germane au scrisă înflăcărate articole pentru 

diua luărei Sedanului. «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» 
sfirșesce astfelă ună articolă: «Așa serbămă noi diua 
luărei Sedanului pentru mulțămirea și bucuria nostră, 
șciindă însă că acestea nu se facă spre durerea 
nimănui; o serbămă sciindă, că putemă să ne încre- 
demă în străduințele nostre pacinice, fiind totodată gata, 
să dămă imperiului tâtă garanția, de care are lipsă, 
pentru a-și validitâ posițiunea puternică, ce ’și-a eluptată 
în favorulă păcei tuturoră popârăloră.»

*
Diarulă «Paris' seîndoiesce, căgeneralulă Millot ar 

fi cerută ajătoră de trupe. «Temps» constată, că miș
cările admiralului Courbet suntă ținute secretă; e pro
babilă, că admiralulă s’a îndreptată spre unu punctă, ca 
să întâmpine două corăbii cu marfă și ună vaporă de 
transportă, cari vină din Tonking, cu scopă ca să în- 
câpă din nou lupta cu flota francesă.

*
După informațiunile lui «Times» în Fu-Ceu e acum 

liniște. Pagoda e sub paza trupeloră chineze. Chinesii 
se ocupă cu restaurarea portului.

*
In Francia stă gata de plecare spre China o divi- 

siune compusă din 2500 omeni, infanteriă de marină, și 
500 de âmeni, trupe de liniă.

*
In Spania situațiunea se apropie de starea, ce pre- 

merge de obiceiu turburăriloră. Oposițiunea face 
mare capitală din boia regelui; mama lui Alfons, Isa- 
bella II, se crede, că voesce a luă âr frânele guvernului. 
Carliștii din Nordă pare că se pregătescă de bătaiă, 
âr ministerulă e desbinată în două partide, care 
și din principii se urăscă și se urăscă și personală. 
Partida liberală o conduce Robie do, ministrulă de 
interne, și cea conservatore carlistulă de odiniâră Pi dai, 
care a dată mai când eră ansă la conflictulă italo- 
spanică.

*
In filele trecute ună măsară din Reibl, în Carinlia, 

care lucrase mai multe nopți, într’o sâră, după ce mânca 
slănină cu pâne, se culcă mai de vreme și dormi greu. 
Șobolanii (Gusgani, Cloțanî) peste nopte îi deteră ocolă 
și mirosindu-i degetile a slănină, îi mâncară vârfurile, 
fără să se deștepte măsarulă. Dimineta, când se deș
teptă, își vă(|u degetele fără vârfuri.

MAGHIARISMULU SI HUNGARISMULU.J
In numărulă de Vineri alu f6iei n6stre amu 

făcută mențiune de broșura baronului Helfert pu
blicată la 1870: „Rusia și Austria.11 Amă ară
tată că multe din prevederile omului de stată 
austriacă s’au împlinită; va fi prin urmare de 
interesă, a cunbsce părerile lui și cu privire la 
stările din Ungaria — păreri esprimate în aceeași 
broșură.

După ce susține, că situația din Ungaria este 
chiar mai favorabilă pentru realisarea planuriloru 

rusesc!, decâtă cea din Galiția, unde polonismulă 
își face mendrele, continuă așa:

»Conducătorii partidei maghiarismului nedumerită 
suntă în politică cei mai isteți advocați, ori mai bine 
Zisă, ravuliști; căci advocatismulă loră politică se p6te 
caracterisâ cu cuvintele lui Lichterberg: »Spre a 
face dreptate omulă nu trebue să scie 
multe, dar spre a face cu siguranță nedrep
tate trebue să fi învățată cineva multă jură.» 
Cei ce-și aducă aminte ce pretențiuni modeste făceu an- 
teluptătorii maghiarismului după 1849, în decursulă ani- 
loră 1850 și chiar șî la începutulă aniloră 1860, și cei 
ce vădă acum, în ce măsură neertată și-au sciută ei câș
tigă o mulțime de privilegiuri și favoruri, acelora ar pute 
să li se pară tâte acestea nisce minuni. In adevără, 
celă ce a observată cum a sciută maghiarismulă amenin- 
țândă mereu cu fantoma .stângei dela Debrețin,» să câș
tige valăre enormeloră pretențiuni ale așa numitei împă
cări dualistice și după aceea să le și realiseze cu ajutorulă 
frasei, ce-o șopteu celoră din Viena despre .situațiunea 
forțală» (Zwangslagc); celă ce a vădută, cum a sciută 
maghiarismulă, să facă a i se înființa ună ministeriu de 
honveZi, cu tâte acele înfricoșate amintiri așa de prospete ale 
honvezilor dela 1848 - 49, amenințând și acum cu impațiența 
«stângei dela Debrețină;< celu ce a văzută, cum luân- 
du-și maghiarismulă înoite avânturi, a sciută să-și arunce 
asupra insulei croatice Mur, asupra ținutului Fiume, asu
pra demnității Banului croată și asupra dietei croate, 
mrâja intereseloră sale, și cum a escamotată auto
nomia Transilvaniei, fără a mai ține contă de Românii 
și Sașii de acolo și cum a pășită apoi la soluțiunea 
cestiunei graniței militare, cu care s’au ocupată zadar
nică cei din Agraro în timpă de 27 ani; — celă ce, Z'- 
cemă, a observată tâte acestea și nu se simte cuprinsă 
de admirare, său celă puțină de mirare, acela nu scie 
ce este vrednică de mirare.

Cu tâte acestea omului, ce caută mai afundă nu 
pâte să nu-i vină în minte vorbele lui Virgilă: «Sic 
vos, non vobis» seu aceea sentință, ce a esprimat’o 
Florentinulă Poggio Bracciolini la conciliulă din Con
stanța despre Hieronimă din Praga: «Admiră în erudi- 
țiunea lui cunoștințele lui despre cele mai felurite lucruri, 
talentulă lui de a convinge, accentulă plăcută ală vor- 
birei lui, agerimea obiecțiuniloră lui; dar mă temă că 
cu tdte astea l’a înzestrată natura numai spre răulă lui.» 
Tocmai acesta s’ar pute Z*ce Ș* despre maghiarismă. 
.Admirămă flexibilitatea lui, dibăcia întru esploatarea 
celoră mai diferite relațiuni, abundanța mijlâceloră și apu- 
căturiloră lui, măestria lui întru urmărirea și perseve- 
ranța întru ajungerea scopuriloră sale; dar ne tememă 
că acestea i le-a dată mama natură numai 
spre stricăciunea lui.' Cu câtă mai multe învingeri 
va câștigă maghiarismulă în direcțiunea ce a luat-o, cu atâtă 
mai multă își va prepară premisele desastreloră lui vii țâre. 
Cu câtă mai multă se va sili elă să siringă cârda centralis
mului pentru pretinsele sale interese, a aceluiași centra- 
lismă contra căruia s’a luptată câtă timpă eră introdusă 
în totă împărăția, cu atâtă mai slabe voră deveni sim
patiile, cu cari au fostă legate vecuri întregi feliuritele 
popâre ale țării, de numele Ungariei. Cu cât mai mi- 
nuțiosă va suprimă maghiarismulă ori-ce li
beră esprima re a sen tim en t elo r ă năționale 
conscie de sine, cari nu sunt maghiare, și cu 
câtă va opri mai multă, precum s’a întâmplată în granița 
militară, orice discusiune, adrese, petițiuni făcute în altă 
spirită, nu în celă ce îlă prescrie elă, cu atâtă mai atne- 
nințătoru se adună în afunZime acele materii colcă’târe, 
cari n’au trebuință, decâtă de-o scânteiă, să isbucnescă 
în flăcări și să aprindă întregă edificiulă.

Adevărulă este, că maghiarismulă cu a 
sa politică vine c’unu vecă prâ târZiu; elă 
’și-a greșită veculă și nici decumnusemai 
potrivesce pentru stările schimbate ale tim
pului de față. înainte cu 10—12 decenii, când se fă- 
câu traficuri de țări și de popore, fără să se mai consi
dere simpatia ori antipatia loră, atunci maghiarismulă ar 
fi putută face minuni; astăZI însă, când și în viața so
cială și în viața popâreloră, fiecare individualitate pre
tinde a fi recunoscută și a avă valore, nu mai merge 
cu traficulă, nu mai merge nici decumă ori câtă de di- 
baciu ar fi elă.

Erâ ună timpă, ce-a ținută multe vecuri, când toți 
bărbații țării, fie Maghiari, fie Germani, fie Români, fie 
Slavi, se simțiau numai ca .Unguri,» și ca Unguri apărau 
cu entusiasmă causa patriei comune. Din acestă senti- 
mentă nedistinctă de palriotismă, care făcea să se uite 
tote particularitățile naționale, maghiarismulă și-a luată 
până mai dilele trecute din ce în ce puteri nouă; în 
fruntea ultimei revoluțiuni a stată Slovaculă Kossuth, în 
a cărui suită străluciau numele Polonului Pulszky, și-a 
Sârbiloră Damianicl și Vucovici etc. Acesta s’a schimbată 
acum totală și se va schimbă din ană în ană în aceeași 
măsură, în care Maghiarismulă de partidă caută se 
înghiță Hungarismulă, care a fostă cu egală dreptate 
cătră tâte popârele țării. Naționalitățile numaghiare s’au 

și dedată a se înfârce cu amintirile loră până la timpu
rile cele mai vechi și a reclamă pentru sine pe unii mari 
omeni, pe cari istoria patriei i-u înregistrată până aZi 
simplu numai ca Unguri, a-i reclamă pentru naționalitatea 
din care s’au născută și a ascrie mărimea și meritele însuși- 
riloră loră de rassă. Junimea inteligentă și silitâre a Româ- 
niloră, Sârbiloră și Slovaciloră a și începută a cresce nu în 
spiritulă Hungarismului, ci în spiritulă opusă Maghiarismu
lui, ale cărui scopuri nu le va înaintâ ca mai înainte de 
1848, ci va cântă să i-se pună în cale pretutindeni. 
Astfelă viitorii Kossuțî, Pulszky, Damianicî nu voră mai 
face servicii Maghiariloră, ci voră stărui cu atâtă mai 
înfocată și cu mai multă zelă in favorulă naționalității 
loră deosebite, cu câtă conștiința ei națională se va fi 
întărită mai multă prin asupririle nedrepte și tratarea 
nedemnă și nenaturală.

. . . Dela marginile Dalmației până la ale Ardâlului 
e o singură devisă: «Ne facemă mai bine Turci, 
decâtă să ne supunemă necondiționată Ma
ghiariloră. De vomă privi pe teritoriulă corânei St. 
Ștefană vomă vedâ, că tâte naționalitățile nemaghiare 
suntă în aceeași situațiune. încă nu se răscâlă, dâr pare 
că se prepară pentru răscâlă. Ele își probăză și își eser- 
citâză puterile la totă prilegiulă. La fie-care .restaura- 
țiune,' la fie-care alegere nouă, ele mai tot-dâuna suntă 
învinse de șiretlicurile contrariloră loră, cari suntă încă 
puternici, der fie-care desastru nou măresce esacerbarea 
loră și îi îndâmnă la nouă încercări de resistență.» ....

0 NOUA CONFERINȚA LA BERLIN.
Corespondentul^ din Berlin ală diarului 

„Standard“ scrie cătră acestă (Jiarfi următdrele:
E constatată că prințulă Bismarck și cornițele Kal- 

noky sunt de acordă în privința necesității de a se con
vocă o nouă conferință internațională, pentru ca să se 
termine opera începută în Londra. Germania și Austria 
sunt hotărîte să începă tratări în acăstă privință cu cele
lalte puteri. Decă resultatulfl acestoră negoțieri va ti 
satisfăcătoră, guvernele nu voră întârZiâ a fi Invitate 
oficială, ca să trimâlă delegați la Berlină. Aderarea 
Rusiei, a Italiei și a Franciei e considerată ca sigură, 
der e îndoială deca Anglia se va învoi. Cestiunile ce e 
probabilă că se voră supune desbaterii acestei conferințe 
sunt trei. afacerile sanitare și financiare ale Egiptului, 
colonisarea și anume a noului stată dela Congo, o acți
une comună în contra anarchiștiloră.

VISITA DELA BELGRADU.
Asupra acestei visite „Le Temps“ face ur- 

mătorele aprecieri:
Așteptândă să se facă solemna întrevedere a ace- 

loră trei împărați, pe care presa europănă o anunță, fără 
a pută indică nici data fixă, nici loculă precisă, duoi 
suverani de-o importanță mai mică, cari nu potă deciee 
de sârta Europii, der cari au puterea de a-i turbură si
guranța, Regele Sârbiei și Regele României, s’au întâl
nită la Belgradă. Evenimentele din Orientulă depărtată, 
complicațiunile afaceriloră egiptene, combinațiunile d-lui 
Bismarck au relegată în planulă din urmă acestă eveni- 
mentă politică, care nu va fl fără influență asupra des
tinului acestui coiță ală Furopii, în care dormiteză ces- 
tiunea Orientului europenă. piarele austriace au făcută 
înse să reiâsă importanța acestei călătorii a regelui Ca- 
rolă la Belgradă, care rău s’ar luă numai ca ună simplu 
actă de politeță din partea regelui României, care face 
regelui Milană' visita ce a primit-o dela acesta anulă 
trecută. Sârbia, de mai multă vreme, gravităză în or
bita Austriei; suveranulă ei a ruptă relațiunile cu consi
lierii ce-i recomandau influența și puterea Rusiei, Zicân- 
du-șî, fără îndoială, că realisarea țintifiloră ambițiâse ale 
cabinetului din Petersburg asupra peninsulei Balcaniloră 
nu putea se fie nici o garanțiă de independință, nici chiar 
o siguranță de pace pentru miculă său regată. Cei din 
România, cu tăie amărăciunile și nemulțumirile ce au 
urmată după răsboiulă ruso-turcă, au zăbovită mai multă 
timpă până ce să vădă, că politica ce se urmă după in- 
spirațiunile din Petersburg nu pută se aducă decâtă di
ficultăți periculâse. Dăcă mai esistă încă în țeră o par
tidă rusâscă, care nu lasă să-i scape nici o ocasiune de 
a-șî manifestă ura sa în contra Austriei, în politica ofi
cială din contră s’a operată o schimbare simțitâre: visita 
prințului ereditară ală Austriei la curtea din Bucuresci 
a fostă primulă simptomă; călătoria Regelui Carolă la 
Belgradă este alu doilea. Nu s’ar pute, în adevără, ad
mite ca suveranulă României să pelrâcă două c^ile pe 
lângă regele Sârbiei, ale cărui simpatii pentru Austria 
suntă cunoscute, decă nu era decisă și elă să-și întorcă 
privirile spre Viena.

In aceste timpuri de alianțe și de coalițiuni, i se va 
fi părută Regelui Carolă, că o națiune nu se pută con
damnă la isolare; și va fi Zisă că o țâră, ca aceia pe 
care o guverneză, este condamnată, ca să nu risce d’a 
se vedâ pusă în pericolele cele mai grave, să fie sateli- 
tulă unei puteri mari, și va fi socotită inconvenientele și 



avantagiele ce-i oferă vecinulă dela nordă și vecinulă 
de!a vestă. De aceea, presa austriacă salută presința sa 
la Belgradu ca o alăturare la politica austriacă și ca ună 
triumfă uuou pentru acâsta.

CORESPONDINȚA PART. A „GAZ. TRANS.“
Văscău, 22 Augustă 1884.

Junimea română din Văscău, după cum amă amin
tită la limpulă său, a dată «ună concertă împreunată 
cu petrecere de jocă, în favorea seminariului gr. ort. 
aradană ce acum se zidesce. In fruntea comitetului 
aranjaloră a stată istețulă teologă Corneliu Lazară. 
Acâstă petrecere e de mare însemnătate nu numai pentru- 
că aduse folosă pe altarulă națiunei, dâr și pentru că 
astfelu de petrecere română nici când n’a fostă în Văscău 
și acăslă petrecere servesce ca prima încercare de a 
«deșteptă nația din somnulă celă de mârte< 
și de a o aduce la cunoscerea chiămării sale. Acesta 
primă încercare, deși a fostă după împrejurări, cam 
modestă, totuși e «spargere de ghiață pentru 
viito ră.<

Petrecerea In tâte privințele a succesă deplină. 
Concertuiă reuși în modă neașteptată, acî să distinseră 
distinseră C. Lazară cu desertațiunea sa lucrată cu zelă 
mare și cu multă pătrundere: «Căsătoria la Romani.« 
O vioiciune generală escită declamațiunea poesiei »Ună 
necurată dela sată‘ de I. Grozescu deci, de Terențiu 
Nonu. Bine au predată dialogulă humorislă «Vespasian 
și Papin,« de I. Negruzzi, studenții Alex. Mihuția și R. 
Popoviciu. Mai cu multă succesă au declamată Iuliu 
Sarkady poes. »az Eloszobor» și R. Bortosiu «Peneșă 
Gurcanulă» de V. Alexandri. Finindu-se concertuiă, în
cepu joculă ce ținu cu o voiă ne mai pomenită pănă în 
dalbe zori. S’a jucată, afară de jocurile de salonă, 
«Ardelena» de 6 ori și în pausă la dorința câtorva 
âspețl «Călușerulă și Bătuta.*

Frumâsa ghirlandă de flori grațtase a decorată adu
narea alâsăjmai din tâte comunele din giură s’a presenlată 
și antistia (primăria) comunală.

Materialminle petrecerea încă a succesă forte bine, 
încâtă în butulă timpului urîtă ploiosă a venită ună 
destulă de frumosă numără de âspețl, cari contribuindă 
au adusă ună venită curată de 74 fl. v. a., care sumă 
s’a și trimisă llustrității Sale D-lui Epp. Ioană Mețiană. 
ca să se folosescă pentru scopulă destinată.

Ospeții cu plăcute impresiunl se depărtară, și junk 
mea cu inima odihnită se simte fericită că a putută tinde 
ceva ajutoră pe altarulă națiunei, și ureză fericire și 
viâță lungă Ilustr. Sale D-lui Epp. I. Mețiană pentru în
treprinderea mărăță, ce va fi monumentă neperitoră. — r.

MULȚĂMITĂ PUBLICĂ. Cea mai cordială mulță- 
mită aducemă cu acâsta ocasiune tuturoră aceioră on. 
domni, cari au binevoită a ajutâ scopulă filantropică prin 
suprasolvirl mărinimâse, cu ocasiunea , concertului împru
mutată cu jocă< ținută la 15/27 Aug. în Vașcău în fa- 
vârea seminarului gr. or. aradană, ce acum se edifică 
— și anume:

D-nii Paulă Poppă sub jude reg. Văscău 9 fl., 
Iosifă Iurovits of. uib. Văscău 5 fl. 50 cr.. Paulă Fassic 
jude reg. Văscău 4 fl., Ales. Dragană notară cerc. Văscău 
3 fl., Nic. Gaova notară cerc. Baița 3 II., Ios. Drăgană 
subst. not. Lunca 3fl., Ios. Miklâsy neguțăt. Văscău 2 fl., Des. 
Iancso adv. urb. Văscău 2 fl., Ales. Kesmarky silvariu 
Cristioră 2 fl., Vas. Lazară ad. Văscău 2 fl., T. Tulvană 
ecenomă Seliste 2 fl., Vas. Poppă Beiușă 2 fl., Ign. Veis 
arend. Cristoră 1 fl. 50, Dale Petru preotă Serbestl 1 fl., 
Norb. Meier Silvariu Baița 1 fl., Nic. Groza capelană 
Cristioră 1 fl., Nic. Kisiu învățăt, Cristioră 1 fl., Georg 
Bogdană învăț. Cristioră 1 fl., Ioană Pinteră înv. Beiusă 
1 fl., Fran. Szollosy sub. preț. Văscău 1 fl., Dr. Tâth 0. 
medică cerc. Văscău 1 fl., Georgy Gerlană adj. not. Vas- 
cău 1 fl., Leop. Weisz academistă Văscău 1 fl., Ios. 
Coroiu iaurariu Văscău 1 fl., Nic. Tulvană econ. Seliste 
1 fi., G. Cristea înv. Leheceni 1 fl., Ales. Dancu neguțat. 
BarestI 1 fl., I. Coroiu parochă Văscău 1 fl., I. Micula 
preotă Poiana 1 fl., Petru Baicu preotă Baița 1 fl., Vas. 
Bodacă econoină Văscău 50 cr.

Primescă încă odată toți în numele întregei națiuni, 
cari au binevoită a aduce prinose pe altarulă Museloră 
naționale — cele mai cordiale mulțămirl.

T. Nonn, secretara. Ales. Mihuția, casaru.

Sătulă Nuou diu Bănatîi, 1 Seplemvre 1884.
Multe păcate politice-sociale v’așă pută înșiră dâr 

de astădată le dau uitării. Bole epidemice încă graseză 
în părțile acestea, cu deosebire suntă mii de omeni, cari 
suferă de băla egiptenă de ochi, așa că numai în Sătulă 
Nuou suntă vre-o 400 bolnavi de ochi. In ceea ce pri- 
vesce slaubritatea publică sătenii nuoi se potă făli cu d. 
Dr. Alexandru Popă, medică comunală, care din Ardâlă 
comit. Bistrița-Năsăudă s’a colonisată în Satulă-Nuou, unde 
cu rara s’a sciință medicală a făcută minuni pe terenulă 
medicală în acestă ținută. D-sa în acestă ținută a fostă 
celă dintâiă medică, care a putută câștigă nemărginita 
încredere a poporului, așa încâtă astăzi alergă la densulă 
din tâte comunele cu mică cu mare, fără deosebire de 
naționalitate. D. Dr. Popă în dilele trecute a făcută cu 
mare snccesă trei operațiuni din cele mai grele, cu cari 
numai specialiștii se potă lăudă după cum 4'c^u unele foi 
străine din provinciă. Atâtă pe terenulă sanitară, câtă 
și pe celă națională socială, d. Dr. Popă este Mesia Ro- 
mâniloră din acestă ținulă. Regretămă fdrte multă, dâcă 
densulă, după cum scimă, ar primi oferirea de medică 
Ia ună principe din patriă Noi ne mândrimă și ne bu- 
curămă de aceea împrejurare, că medicuiă nostru, ca

Română, prin faligele sale și desteritalea pe terenulă me
dicală a atrasă atențiunea asupra sa din partea tuturoră, 
cu deosebire din partea acelei persâne înalte; însă se 
nasce întrebarea, că âre în care casă ar face d-sa mai 
multă serviciu omenimei și în speciă Româniloră, când 
ar face serviciu unei persâne înalte sâu unei poporațiunl 
întregi? In casulu primă ar păcătui d. doctoră, căci aci 
are ună terenă de activitate mai întinsă și buzunarele 
încă îi cântă mai bine, cum e vorba Românului. Cu 
Satulă-Nuou puține locuri voră putâ concură.

Uuu opincarii reconvalescentu.

SERBAREA IUBILEULUI POMPIERILORU VOLUNTARI 
DIN BRAȘOVU.

In primile cjile ale lunei lui Septemvre a. c. se 
împlinesce anulă ală decelea de serviciu ală pompieriloră 
voluntari din Brașovă și spre a sărbători acâstă di, în 
care se împlinesce deceniulă de cândă esistă acestă corpă, 
poiuperii voră arangiâ ună

Jubileu
care va avă locă la 6 și 7 Septemvre a. c.

Invilândă la acestă iubileu în- modă cordială pe 
toți membrii sprijinitori, amici și binefăcători ai corpului 
de pompieri, publicămă totodată următârea

Programă a festivității:
Sâmbătă în 6 Septemvre.
1. 71/* sera: Concentrarea membriloră reuniunei

pompieriloră voluntari din Brașovă și a ospețiloră străini 
înaintea depoului centrală ală pompieriloră serbătoresce 
iluminată. (Musica pompieriloră va esecutâ trei piese). 
De aici 2. la âre: Plecarea cu musică la otelulă 
Nr. 1 la serata de bineventare.

Duminecă în 7 Septemvre.
1. Diminâță la 6 ore: Râveille a musicei corpului 

pompieriloră voluntari.
2. La 10 ore a. m. Adunare generală în casa 

sfatului: a) Prelegerea istoriei corpului de pompieri vo
luntari brașoveni de la înființarea lui până acji; b) Pre
legere despre pompierii de la sate; c) înființarea de în
truniri de cercă.

3. La 2 bre p. m.: Alarmă și adunare la depoulă 
centrală ală pompieriloră. După amedi la 3 ore: eserci- 
țiu publică. După esercițiu împărțirea medaliei de ar
gintă la toți pompierii cari au servită 10 ani.

4. La 5 6re p. m.: Banchetă în sala otelului Nr. 1.
5. La 8 ore sâra: Serată cu concertă ală musicei 

pompieriloră. După| concertă va urmă danță în sala 
otelului Nr. 1. (Intrarea de personă 60 cr. Pompierii 
se potă presentâ în blusă. Bilete de intrare se capătă 
sera la cassă.

Brașovă în Augustă 1884.
Corpulă pompieriloră voluntari din Brașovă:

N. Seniu, Carolă Schnsterfl,
secretarii. șefii d e Pompieri. 

DIVERSE.
Admiralulu Courbet antropefagă. — Ună prie

tenă ală admiratului Courbet a povestită unui cola- 
boratoră ală 4*arulu' »France» următârea anecdotă 
din vieța- învingătorului dela Fu-Ceu: Suntă acum 
ună lungă șiră de ani, — Courbet erâ pe atunci încă 
numai sublocotenentă în marină, — a debarcată cu cinci- 
șâse âmenl în Africa apusână. Străinii, cari pretutin- 
denea văzură numai maimuțe, veverițe și paseri, înce
pură să despereze, că nu voră da nicăirl de vr’o colibă 
locuită de âmenî, unde ară pută aflâ nutrementă și odihnă. 
In sfârșită în mijloculă unei dumbrave de finicl dădură 
peste o colibă, împodobită cu scăfârlii și cu âse ome
nesc!. Europenii intrară în colibă și găsiră înlăuntru trei 
tinere dame negre, care își zugrăvâu pe senă auriulă 
sdre și dalba lună. Europenii dăruiră negreloră domni- 
șdre mărunțișuri de sticlă, și alte obiecte strălucitâre și 
ieftine. Ele primiră darurile cu zîmbete recunoscălâre, 
și dădură cavaleriloră în schimbă — ouă. Vase încă 
erau în bucătăria, dar în vreme ce ună marinară spărgea 
ouăle, sublocotenentulă 4lse mâhnită: «Ei bine, ce pă- 
pară vomă face din aceste ouă, dâcă n’avemă nici slă
nină nici unsore?» Dâr deodată privi în jură și esclamâ 
cu bucuriă: «Nu vă supărați, băețiloră, ân priviți la ciu
percile acelea!»

Deasupra ușei adecă, se legănau pe ună șiră de 
ață nisce ciuperci, ce măreu apetitulă. Cu verfulă 
săbiei sublocotenentulă luâ cununa de ciuperci și o 
dădu marinariloră; aceștia le spălară, le tăiară bu
căți, și le amestecară printre oue. Damele negre înce
pură a se văietă grozavă, vădendă ceea ce făceu Europenii. 
Damele negre se puseră în genunchi cerândă grațiă pentru 
bietele plante; dar marinarii le mâncară pe lângă tâte 
protestele negreloră. Ele privâu la albi încremenite și 
se văietau necontenită. — «Vomă păți-o, că acești negrii 
monștri consideră de c|ei aceste ciuperci, cărora li-se închină 
și noi le-amă mâncată idolii.« Marinarii rîdâu și sătui 
tocmai voiră să plece, cândă âcă întră cinci uriași: stă- 
pânulă colibei cu cei patru fii ai săi. Damele arătară 
îndată deasupra ușei, și bărbații începură a sbierâ grâz- 
nică; vrură să atace pe străinii, dar tenărulă sublocote- 
tenentă, țintindă revolverulă asupra loră, i-puse în res

pectă. In sfirșită se împăcară, căci sciindă unulă dintre 
ei ceva englesesce, se spuse Europeniloră, că ceea ce 
ei au mâncată, sunlă creerii uscați ai vrășmașiloră uciși 
de stăpânulă casei, celă mai strălucită trofeu ală bătrâ- 
niloră negri. — Admiralulă Courbet încă și acum cjice, 
că păpară mai bună nici odată n’a mâncată.

Trei nuci de cocoșii anarohistice. — Din New-York 
se scrie: O veselă societate de călătoriă constătătâre din 
Daniilă Lowenthal și amândoi fii săi, din Carol Capei, 
Henrică Sicher, Adolf Hahn și Ignatz Schultz, au plecată 
în 7 Maiu a. c. cu vaporulă «Elbe* de aci spre Bremen, 
ca să cerceteze vechia patriă a Boemiloră. Ajungândă 
în Bremen, poposiră o di în «Hotelulă de Rusia», âr a 
doua di se despărțiră cu promisiunea, ca după 4 săptă
mâni să se întrunâscă în Frauenberg (Boemia) și de aci 
să plece împreună spre America înapoi. In diua desti
nată toți călătorii sosiră în Frauenberg. Societatea se 
decise să cerceteze castelulă principelui Schwarzenberg. 
In castelă e o carte, în care s’au subsrisă și ei, ca și 
alții, cari l’au cercetată. Inspectorulă castelului, cândă le 
ceti numele, își încreți fruntea și borborosindă ceva se 
duse în odaia de pază, în care se aflâ și ună birou te
legrafică. «Ge va să 4>că acesta?» se întrebară cei din 
New-York, și până a nu apucâ să se reculegă, li se făcu 
cunoscută din partea comandantului de gendarml, că ei 
suntă «prinsonierl* și au să se supună uhei stricte cer
cetări. După ce fură toți căutațl prin busunare și peste 
totă t^ise gendarmulă; «Domnule Ignatz Schultz, d-ta îmi 
vei dâ cheia să-ți deschidă cufărulă; trebue să vădă lu
crurile d-tale.« — Schultz îi spuse gendarmului, că cu
fărulă său e în Sedluce lângă Frauenberg, în casa părin- 
tescă. Gendarmulă îi răspunse, că-lă va însoți până a- 
colo. Schultz a trebuită să părăsâscă pe colegii săi și se 
plece cu gendarmulă. Ajunși acolo, fu adusă la fața lo
cului și primarulă. Acesta îi spuse lui Schultz, pe care 
îlă cunoscea de mică copilă, că elă e bănuită «de ună 
anarchistă periculosă* și că se crede, că are o mare 
cantitate de dinamită la densulă. Cândă autjî Schultz 
declarațiunea primarului făcu ochii mari. Elă și-a adusă 
numai decâtă aminte, că în 31 Maiu, când erâ în Fraga, 
a cetită în «Prager Tageblatt» următârea telegramă re
produsă după «Vossische Zeitung»: «Berlină, 30 Maiu. 
Unulă dintre cei mai periculoși anarchistl, cu numele 
Ignatz Schultz, e pe drumă dela New-York spre Europa. 
De aceea în tote porturile au să se visiteze tote corăbiile, 
cari voră sosi cu deamănuntulă. Schultz are la sine o 
mare cantitate de dinamită și are de scopă să mârgă în 
Austria.» Schultz se simțea nevinovată și cu ună zîm- 
betă îi răspunse bătrânului țărână, care erâ primară: 
— «Domnule primară, poți căuta totă ce am, dinamită însă 
nu vei aflâ.» — «Vomă vede,» răspunse primnarulă și în
soțită de gendarmă plecară spre casa lui Schultz, unde 
ai săi se speriară de prea grabnica lui înlârcere. După 
ce i-a liniștită, Schultz s’a dusă cu amânduoi amploiații 
în odaiă, deschise cufărulă suspectă și scâse afară totă 
ce erâ înlăuntru: haine, rufe, totă felulă de daruri, ce le 
avea elă din New-York; lucruri cari n’au atrasă aten
țiunea funcționariloră statului. Pe fundulă cufărului îusă 
erau 3 globuri negrieiâse de doue ori așa de mari, ca 
ună pumnă. Abia le observă gendarmulă și strigă cu 
ună aeră triumfatoră: «A, a, âtă-le, acestea suntă bom
bele de dinamită.» Schultz începu să rîdă cu hohotă, 
și ridicândă ună globă în susă, <Jise: «Acestea sunlă 
nuci de cocoșă, domnii mei,» și trânti una de pămentă, 
care se sparse în bucăți. Primarulă și gendarmulă du- 
cându-se spre ușă se uitară îndărătă la Schultz, care ri
dicândă* o câjă de nucă începu s’o mănânce. Ei se de
părtară, Schultz mai rămase cât-va timpă în Boemia și 
apoi se întârse în New-York- Aci află, că din 17 Maiu 
s’a telegrafată, că anarchistulă Schwartz a plecată spre 
Austria. Oficiulă telegrafică schimbase pe Schwarz în 
Schultz.

REUNIUNEA PENTRU AJUTORAREA VEDUVELORU 
IN BRAȘOVU.

Lista IV.
Din vândarea statuteloră au incursă :
Dela Susana PopovicI 2 fl. pe un ană ca membră 

activă și 20 cr. pe statute, Maria Davidă 10 cr., Rosalia 
Plașcu 10 cr., Maria Alexi 10 c-., D. Eremias 20 cr., 
Sofia Spuderca 20 cr., Maria Zănescu 20 cr., Susana 
Turcea 20 cr., Maria Radovici 20 cr., Veturia Nâgoe Ro
mană 20 cr., Maria Sorescu 20 cr., lână Taflană 20 cr., 
Ion Lenge.ră 20 cr., Ionă Dușoiu sen. 20 cr , Ion Dușoiu jun. 
20., N. N. 10 cr., D-na Rădulescu 20 cr., Vas. Orgidană 1 fl., 
Maria Munteană 20 cr., Ecaterina Archimandrescu 10 cr., 
Domna Leca 10 cr., Vilma Popă 20 cr., Nicolae Bidu 
1 11., Elena MihalovicI 20 cr., Sevastia Mureșianu 20 cr., 
Susana Popovici 10 cr., Elisa Anken 10 cr., Elisabeta 
Dobrenu 10 cr., Efrosina G. Ioan 40 cr., Hareti Popă 
20 cr., Eugenia Cioranu 20 cr., Hareti Porescu 20 cr., 
Luisa Popescu 10 cr., Bălașa Blebea 20 cr., Maria Popea 
50 cr.
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Rentă de aurit ungară6’/0 122.15
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.35 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 142.30
Amortisarea datoriei căi

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

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

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

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

mișfi...............................100.50
Bonuri cu cl. de sortarelOO.— 
Bonuri rurale transilvane 100 75

Oursulu Ia bursa de Vlena
diD 5 Septemvre st. n. 1884.

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

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

ung.....................................113.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.90 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 81.40
Renta de aură austr. . . 104.— 
Losurile din 1860 . . . 134 60
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  850.—
Act. băncel de credită ung. 295.— 
Aot. băncel de credită austr. 297.25 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.74
Napoleon-d’ori.................. 9.661/;,
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

Bursa de Biicuresci.
Cota oficială dela 22

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

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

» » (5°/o) •
> » urban (7%) .

, (6%) • 
» . » (5°/0) ■

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

« » » Națională
I Aură . . . ’.....................
| Bancnote austriace contra aură

Augustă st. v. 1884.

362.
243 

710.o/0 
2.08.

Cump. 92i/2 vând. 937S
93V2 > 95V2
97 » 98

» 32 » 33—
» 1017* » 101’/,
H 91 H 9E/a
» 101 > 102
» 96»/. » 97l/a
> 87 > 87»/2
. 1395 1400

363
245
7-10
2.10

Cursulu pieței Brașovu
din 6 Septemvre st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9. Vend. 9.05
Argint românesc .... . . » 8.90 » 9.—
Napoleon-d’ori................. . . > 9.62 9.64
Lire turcescl..................... . . » 10.90 » 10.92
Imperiali......................... . . » 9.88 > 9.00
Galbeni............................. . . » 5.66 » 5.68
Scrisurile fonc. »Albina* . . . » 100.50 > 101.50
Discontulă » . . 7—10 % pei ană.

_ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potu cump6ra în tutunge- 

l ria lui Căross (în casa prcfecturei.)

Inlocuesce pe deplinii vinulu finu de Bordeaux.
Acestu vinii negru escelentu și fără îndoială cela mai buna ala Un

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

Veritabilii e numai atunci ddcă atâtă eticheta câtă 
și capsula și dopulu fie-cărei sticle va ari marca de mai susu înregistrată 
la tribunala deodată cu firma.

Se capătă în sticle împlute la noi la domnii Emil Porr la 
stdua roșiă (rothen Stern) în Brașova, G. W. Grohmann în Sibiiu, Csiki 
Lukâts, Konya Sândor, Riskas Bela, Hirschfeld Sândor, Gergely Ferencz și 
Novâk Viktor în Clușiu precum și în cele mai multe orașe și la tdte băile 
(scaldele) Transilvaniei.

u
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aj biuroulă agentnrei principale «Târgulă Boiloră* Nr. 329.

Am onore a face prin acesta cunoscutu 
pl. t. publicului, că subscrisul^ am luatu asupra 
mea în Brașovu și împrejmuire

Bepresentațiusiea principala 

„A ZIEN D EI 

societățiloru de asigurare austro-francese în contra 
elementeloru și nenorociriloru și asigurări pe vieță 
și pe rente, și promitu că voiu face asigurări în 
contra elementeloru și pe viață cu premiele cele 
mai eftine și în condițiunile cele mai culante.

KARL HALMEN,

****
II
4

3-3

Publicare.
Tercjulu de țeră celti mai aprope în comuna 

Banatu-Lipova se va țîne în 14 Septemvre 
a- c. st. n.; or tergulu de vite se va începe cu 
doue dile mai înainte.

B.-LIP0YA în 26 Augustu 1884.
Antistia (primăria) comimaiâ.

Subscrișii au onore a aduce la cunoscința onor, 
publică, că în piața Brașovului „Tergultt Floriloru“ 326 
și-au stabilită ună deposită ală cunoscuteloră fabricate de 

Postauu de lână neamestecată
si de cuiere veritabilă si mărfuri de modă 

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

10—15 Willielm Scherg & Comp,

APELU URGENTU
cătră toți locuitorii Austro-Ungariei.

Fiindă silită a părăsi comerciulă meu, pe care îlă 
esercită de mai mulțl ani, pentru a deșertă localulă la 
finele lunei viităre, vândă tdtă marfa din depositulă meu, 
numai cu prețulă despăgubirei materialului primitivă.

Marfa este de cea mai fină, grea și bună calitate, 
și spre dovada solidității sale, ori ce marfă care nu con
vine cumpcrătorului se primesce înapoi și se schimbă 
după plăcere, încâtă orî ce comandă se face fără risică.

Cămăși de dame din celă mai bună Chiffon engleză 
și cu broderii veritabile helvețiane, o adevărată broderia 
de artă, bucata cu 1 fl. 50 cr., duzina fl: 16.50.______

Corsete de nopte pentru dame de aceeași calitate, 
forte lungi și în tătă lungimea cu broderii helvețiane, 
fărte elegante, o podăbă pentru fie-care damă 1 fl. 50 cr. 
duzina 16 fl. 50 cr.

Aceleași, din barchentulă celă mai fină și greu forte 
fărte lungi, brodate în totă lungimea loră, bucata fl. 1.60.

Fuste din cea mai fină penză, gătite cu borduri 
fine de colăre veritabilă și cu volants, forte fină, cuali- 
tatea ântâiu, bucata 1 fl. 40 cr., duzina 15 fl. 50 cr.

Cămăși pentru domni, din celă mai fină Chiffon 
engleză cu’peptă înpătrată, largi la gâtă după trebuință 
1 fl. 50 cr., duzina 16 fl. 50 cr. Totă acele din celă 
mai fină Chiffon Schroll fină adjustată ă la France 1 fl. 
70 cr., duzina 18 fl. 80 cr , bucata 2 fl., duzina fl. 22.50.

Garniture pentru masă cu desină în flori, constândă 
din o față de masă și 12 șervete numai 2 fl. 85 cr. 
Totă acele lucrate în manieră francesă, forte fină cu ciu
curi, pentru 12 persăne, garnitura 3 fl. 45 cr. Acele 
din damastă fină, cu desină de flori, constândă din o 
față de masă pentru 12 persone și 12 șervete fine, gar
nitura 5 fl. 60 cr.

Ștergare turcesc! tivite și împachetate cu bucata, 
borduri roșii și ciucuri lungi, cu puișori lucrați fină și 
luxosă, duzina 3 fl. 75 cr.

Marame (tulpane) mari pentru dame din lâna cea 
mai fină de Cerlină, cu ciucuri lungi. în colorile cele mai 
alese și frumâse moderne ca: scoțiană, turcâsca, sură, 
venătă, albastră, negră, roșiă, brună, pestriță ele. etc., 
1 fl. 20 cr., duzina fl. 13,

Plaids de călătorie forte mari și grose, făcute de 
pănura cea mai grea și cea mai bună după mustre ele
gante angleze ca: sură, negriu, amestecată, cu ciucuri 
grei și groși; aceste Plaiduri se potă întrebuința în lun
gimea și lățimea loră ca îmbrăcăminte, ca plapomă de 
călătoriă, plapomă de pată și Shawl de dame, dar și 
după o întrebuințare de 20 de ani se mai potă face din 
acele doue îmbrăcăminte elegante; se potă cruța de totă 
prin aceste pardesiuri, mantele de plăe și paletonuri, cua- 
litatea I. numai 5 fl. 50 cr., cuatitatea II. numai 4 fl. 
50 cr. bucata.

Pânză de casă 30 coți întregi, celă mai bună și 
celă mai greu fabricată pentru folosulă casei e/4 largă 
7 fl. 50 cr., ili largă 5 fl. 50 cr., bucata 7 fl. 50 cr. 
Prețurile bumbacului se urcă repede, pânza va costâ în 
timpă scurtă prețu duplu; o comandă grabnică se reco- 
manbă adecă la fie-cine.

Batiste din cea mai grea mătasă din Lyon, fiă-care 
cusută în alte colori, duzina 3 fl. 50 cr.

Ciorapi finicli de mătasă în cele mai frumose cu
lori, vergate cu roșiu, venătă, violetă, roșa, cafeniu și 
chamois lungi până peste genunchi 3 părechl 1 fl. 15 cr.

Tipografia Alexi Brașovă.

Garnituri Gobelin, costândă din doue fine acopere- 
minte de pată și unulă pentru masă, (cu ciucuri de ca
tifea) în colori, lucrate fărte frumosă, costă o garnitură 
adecă tote trei bucățile la olaltă 7 fl. 50 cr.

Lcpedee (cearșafuri) fără cusătură de o pânză bună 
și grea, acomodate pentru celă mai mare pată 8/* largă 
1 fl. 35 cr., duzina 15 fl.

Certine de Iute celă mai fină și celă mai bună fa
bricată, cualitatea grea, închisă seu deschisă în mustre 
persice, turcesc!, și indiene cu ciucuri mulțl și lungi, lun
gimea 3 metri și 30 centimetri, o terestră, adecă părechea 
I. cualitate fl. 5, Ii. cualitate 4 fl. 25 cr.

Clieviot stofe diagonale pentru Domni pentru seso- 
nulă tâmnei și iernei, țesute de lână veritabilă de 6ie, 
în cele mai nouă și netede culori, netede și tărcate, ca
litatea primă, sare cafenii, vînete, măslinii și negre. 0 
garnitură complectă pentru ori cine numai 6 fl. Mostre 
nu se potă trămite de locă.

Câmpărătorii de marfă în valdre de celă puțjnă 
15 fl. primescă ca remunerațiune, adecă gratis ună inelă 
veritabilă de aură 6 carate, ornată cu turchise și măr
găritare gravată frumosă și forte elegantă.

Comandele, cari se efectuescil numai dnpa tră- 
miterea sumei datorite seu cu rembursa (Postnach- 
nahme) sunt a se face la WAARENIIAUS

•5T. II. Babiuovicz,
WIEN II. SchifTamtsgasse 20.


