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Brașovu în 27 Augustu (8 Sept.)
Am intrată cu ajutorulu lui Dmnnecleu ârăși 

în „situațiîmea sferei de acțiune^ a celoru trei 
împărați.

Oficioșii ne anunță, că acăstă situațiune este 
acli f6rte satisfăcătfire și că nimicii nu mai stă 
în cale unei strînse înțelegeri între cele trei mo- 
narcliii. Ei ne mai spună, că întâlnirea împe- 
rațiloru Franciscu Iosifă și Alexandru III este 
lucru liotărîtă și, ceea ce e și mai caracteristică, 
ne asigură că ea nu va cred o nouă situatiune între O •’
cele trei state, dedrece relațiunile dintre guver
nele din Petersburgă, Berlină și Viena sunt și as
tăzi fdrte escelente. întrevederea are numai sco- 
pulă, ca să manifeste esistența acestoră bune 
relațiuni înaintea publicului celui mare europântl, 
care nu se mai încrede în asigurările diploma- 
țiloru,

In specială întâlnirea între Țarulu și împă- 
ratulă Franciscă Iosifă eră de lip3ă, clicti ofi
cioșii, din causă că neînțelegerile, ce esistau între 
cele două state până mai deunăzi,, au lăsată în- 
derătulă loră și după împăcarea din urmă 6re- 
care simță de împotrivire față cu cerința de a 
se delaturâ ori ce cârtă și de a merge mână în 
mână. Oficioșii sperâză, că acestă simță de îm
potrivire va fi înlăturată prin vocea monarchi- 
loră.

Enunțiarea acâsta oficidsă este dovada cea 
mai eclatantă, că în casulă de față nu se tratâză 
de o alianță sinceră și durabilă, ci numai de ună 
actă de oportunitate în vederea vr’unei acțiuni 
viit.dre său a împedecării acesteia, avândă fie-care 
dintre puteri cugetele sale reservate. Cu alte cu
vinte ni-se anunță alianța celoru trei împărății în 
nouă edițiune, puțină corâsă și amplificată prin 
apropierea de ea și a altoră state mai mari și 
mai mici.

Este fdrte naturală, dâcă opiniunea publică 
face conclusiuni dela alianța trecută la alianța 
viitdre și dâcă se aștâptă la nisce resultate nu 
multă diferite de acelea ce au fostă pregătite îna
inte cu vre-o 9 ani de conferența celoră trei 
cancelari din Reichstadt.

Ocupațiunea Bosniei și a Herțegovinei și tdtă 
schimbarea politicei orientale a Austriei este o 
urmare a legăturei de atunci a celoră trei împă
rați. Dâr ce e mai importantă și asupra poli
ticei interidre, ea a avută o influență mare. Inau
gurarea politicei de împăcare slavofile în Austria 
nu este 6re și ea o urmare a direcțiunei schim
bate prin alianța celoră trei împărați?

S’a susținută de cătră politicii îngâmfați 
dela Pesta, că guvernulă ungurescă cu d-lă Tisza 
esercitâză o influență preponderantă asupra poli
ticei esteridre a monarchiei. Pote fi și așa ceva, 
— ddr numai în teoriă. In realitate d-lă Tisza 
este chiămată la Ișl înaintea suveranului său și 
a împăratului Germaniei și acolo i se spune, că 
lucruri mari se pregătescă și că Escelența ungu- 
rdscă trebne să se pdrte cu multă supunere, decă 
voiesce a mai remând ministru. D-lă Tisza vine, 
aude, se închină și istoria își face cursulă ei mai 
departe neîmpedecată.

Noua apropiere dintre monarchia ndstră și 
Rusia nu este o isbândă a politicei ungureci, ci 
ună triumfă ală politicei austriace slavofile. 
Acdsta se vede și din impresiunea ce au făcut’o 

asupra diareloră unguresc! confirmarea scirei des
pre apropiata întrevedere a monarchului nostru 
cu Țarulă Alesândru ală III-lea.

„Credeți dre că amu și uitată ce ni-a adusă 
alianța celoră trei împărății și credeți în adevără 
că amă uitată totă și n’amă învățată nimicii?" 
— întrdbă mâhnită „Pester Loyd.“ „Ceea ce 
a însemnată alianța celoră trei împărați — adau
ge numitulu diaru — ne arată o singură privire 
aruncată asupra creațiuniloră în Orientă; aedsta 
ni-o arată slavisarea Balcaniloru; ni-o arată pro
paganda rusdscă, care cu tdtă apropiarea amica- 
bilă continuă lucrarea ei de subminare contra 
ndstră; ni-o arată legătura dintre întrdga revolu- 
țiune internațională în Europa; ni-o arată tdte 
productele și faptele din anii trecuți, cari a tre
buită să le primimă fără de voia ndstră..... “

Multe grave și neplăcute lucruri s’au petre
cută fără învoirea mariloră politici dela Peșta și 
câte nu se voră petrece încă în viitorii?

Nu-i mirare, că în fața unei perspective 
atâtă de puțină promițătdre fețele politiciloră un
guri se posomorăscă. Ei nu potă speră nici ună 
bine dela noua amicițiă austro-rusdscă, n’au nici 
cea mai mică încredere în durabilitatea loră, și 
se temă de nouă amăgiri și pdte că politicii un
guri au de astădată o presimțire adevărată.

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

Viena, 7 Septemvre. — M. Sa Impăratulă 
și prințulă de cordnă Rudolf au sosită în ca
pitală pentru câteva dile.

Viena, 7 Septemvre. — „Coresp. polit.“ 
confirmă scirea despre viitdrea întâlnire a celoră 
trei împărați. Loculă întrevederei încă nu este 
cunoscută.

CRONICA piLEI.
Ambasadorulă austro-ungară din Berlină, Szechenyi 

se va retrage din postulă său, supărată fiindă că n’a 
fostă chemată' să ia parte la sfaturile din Varzină dintre 
Bismarck și Kălnoky. *

Ună clubă ală cetățeniloră din Praga a așternută 
ună memorandă consiliului orașului, prin care ceră să 
se găsescă vr’o modalitate, să se împiedece intrarea co- 
piiloră cehi în scolele germane — legea lui Kvizala. — 
Consiliulă nu a putută aduce nici o hotărîre decidăldre, de 
vreme ce legea acesta nu a trecută încă prin dietă. Se 
bagă însă de semă, că cetățenii cechl se unescă în mare 
măsură și bucurosă cu acăstă lege separatistă.

*
Dieta Bocovinei a primită proiectulă referitoră 

la construirea unui spitală publică generală ală țării cu 
nnă despărțămentă și pentru alienați; a primită statutele 
pentru acestă institulă și aprobă și proiectulă pentru pă
răsirea actualului spitală generală din Cernăuță. Rec- 
torulă și profesorută Repta propuse o resoluțiune, prin 
care să se răge guvernulă, să completeze universitatea 
Franciscă-Iosefiană prin înființarea unei facultăți de me
dicină. Resolnțiunea a fostă primită cu unanimitate.

*
In Croația se pregătescă alegerile cu multă zelă de 

partide. Starcevici, se (jfice, că nu e primită cu căldura, 
la care se asceptâ elă din partea alegătoriloră.

Regele [Sărbiei sosindă la Pesta a primită dela 
Carolă Regele României, după ce acesta ajunse pe te- 
ritorulă română o depeșă, în care îi muțămesce încă 
odată de cordiala și strălucita primire, ce avu în Serbia. 
La acâsta răspunse din Pesta regele Milană: »Maiestății 
Sale Regelui României! Depeșa amabilă a M. Vdstre 

m’a ajunsă în călătoria mea spre Pesta. Mă folosescă de 
ocasiunea a Vă asigură, că ărele, ce ați petrecută în 
Serbia, voră rămâne o suvenire plăcută și neuitată pen- 
tiu Mine, familia Mea și țâra întregă. Ne vomă aduce 
aminte cu fală, că Ni s’a dată ocasiune, de-a pute primi 
in Belgradă pe Regele gloriosă și lităză ală României. 
Cu simțăminte frățescl cătră M. Vostră. — MILAN.“

*
«Românulă* dice: Guvernulă Stateloră Unite a 

suprimată, pentru causă de economiă, mai multe consu
late și legațiunl din afară. Intre cele suprimate este și 
representațiunea Republicei în România.

*
«Răsboiulă* spune, că corpurile legiuitdre voră 

fi convocate, cum se dice, în luna lui Octomvrie, în 
sesiune extraordinară, spre a votă mai multe proiecte 
urgente, după care voră fi disolvate, spre a se alege alte 
camere după noua lege electorală.

*
Hotărîrea guvernului germană, a trimite o deputa- 

țiune la Șahulă Persiei, a fostă bine primită în cercurile 
diplomatice germane. Anglia și Rusia au recunoscută 
mai de multă însemnătatea Teheranului pentru promo
varea întereseloră loru în Asia centrală și India. Șahulă 
are mare inlluință asupra capiloră din Afganistanăși mai cu 
semă asupra emirului din Kandahar și acesta e o causă des
tulă de însemnată, pentru ca puterile să caute a-și formă 
6re-care inlluință în Teherană, căci ori ce s’ar (fiee, când 
ar fi să se decidă lupta pentru preponderanța politică și 
comercială în Asia, împrejurarea acăsta nu s’ar pută 
trece cu vederea. *

In Asia ostică situațiunea pare, că se va com
plică, dăcă e drâptă scirea, că Jap an ia va pretinde 
dela China suveranitatea insuleloră Liu-Khiu său Fu-Ceu 
și egalitatea Japonesiloră cu Europenii în imperiulă chi- 
nesă. Numitele insule suntă de multă vreme causa dis
cordiei celoră două state vecine, dintre cari o parte mai 
spre Nord se anexară la Japonia în 1874. Japonesii vrău 
să se sfîrșescă acum Gestiunea ăstoră insule și să ceră 
cum se pare și alte concesiuni dela China. Acțiunea 
Japdnesă ară cade bună trupeloră francese.

TARULU RUSIEI IN VARȘOVIA.
O telegramă dela Petersburg cu data de 6 Septem

vre anunță laconică : Țarulă va plecă adî la Varșovia. 
Cândă va fi însă acelă nu se scie. Se asigură, că
de frica unui atentată posibilă nihilistă nu se pune (Jiua 
și ora adevărată a plecărei -Țarului și de aceea se pote 
că telegrama memorată are de scopă numai de a ascunde 
adevăratulă momentă ală plecării. Se ieau măsuri ne- 
mai audite pentru apărarea persănei Țarului și așa se 
crede că întro di din săptămâna acăsta totuși va ajunge 
la Varșovia.

Cu călătoria Țarului se pune în legătură și între
vederea lui cu împăratulă Franciscă Iosifă și cu Wilhelm 
ală Germaniei. Se presupune că împărații se voră. în
tâlni pe pămentă polonesă. Organulă lui Katkov »Ga
zeta de Moscva« declară că prințulă Bismark s’ar fi în- 
țălesă cu cornițele Kalnoky la Varzină, ca se iea măsuri 
nu numai în contra anarchiștiloră ci și în contra pro- 
paganaei revoluționare naționale-polăne.

Intr’adevără — scrie »N. fr. Presse» — este greu 
a admite că cei trei împărați, între cari s’a împărțită odi- 
niără Polonia nu se voră ocupă la întrevederea loră și 
de mișcarea polonă. Politica fantastică polonă îngrijesce 
ea însăși pentru aceea ca se atragă asupra și atențiunea 
Germaniei și a Rusiei. Polonii nu suntă multămițl cu 
posiția ce au câștigat’o în Austria, unde cântă prima 
violină, ci întoneză mereu vechia melodiă: «Polonia încă 
nu e perdută și li se pare că monarchia austriacă e chiă
mată de a realisâ vechile tradițiunl ale , Jageloniloră.* 
Discursulă comitelui Dzieduszycki trebue că a făcută sân
ge rău mai alesă în Petersburg, căci teoria tradițiuniloră 
jugellone amenință posesiunile polone ale Germaniei și 
ale Rusiei.

Corespondentulă din Petersburgă ală «Gazetei de 
Colonia* le strigă Poloniloră: «Lăsall visurile domniloră! 
Țarulă nu merge la Varșovia spre a restabili Polonia« 



ci voiesce numai sg se arate poporului ca Țarii și domnii 
ală ȚSrii.«

Cumcă Țarulă nu merge ca eliberatorii în Varșo
via, dovedescă și scirile, că acolo se adună numeroși ni- 
hiliștl din Petersburg. Mulțime de arestări s’au făcută. 
Toții drumulă dela Modlin pănă la Skierniewice e păzită 
de spalier! militari. T6te regimentele rusesc!, care portă 
nume austriace s’au concentrată în Varșovia și Skierne- 
wice; din contră nici unulă cu numele prusiană nu s’a 
adusă, de unde se conchide că împgratulă germană nu 
va asista la întrevedere. Pe de altă parte »Pol. Corr.* 
află din Petersburg că amândoi împărații ală Germaniei 
și ală Austriei voră fi ospeții Țarului. Pentru siguranța 
Țarului se isgonescă din Varșovia toți studenții, cari au 
luată parte la turburările universitare din anulă trecută.

țtiarulă vestfalică renană spune, că loculă întâlnirii 
va fi granița, ăr ^iua întrevederii 15 seu 16 Septemvre. 
Impăratulă Franciscă Iosifă va pleca din Viena la 14 
Septemvre.

Se dice că citadela din Varșovia e deja plină de 
arestați, totă persăne suspiciose.

AFACEREA CONSISTORIULUI METROPOLITANII 
DIN SIBIIU.

Cetimu în Luminătoriulă:
D-le Redactore! Vei dori credă să afli resultalulă 

provocăriloră mele cătră venerabilii colegi, membrii ai 
consistoriului nostru metropolitană, obligați necondițio
nată a se înfățișă, ex offo, la ședință pe diua de 20 
Aug. (1 Sept.)

Ecă-lă pe scurtă: Mi-au răspunsă dintre 20, căroră 
m’am adresată, șepte; ăr din aceste răspunsuri amă 
aflată, că m’au pricepută, și au pricepută de ce se lu- 
lucră, duoi bine și unulă de jumătate. Ceilalți 
— ba!

Ar fi însă celă mai neoportună timpă astădi, a 
face comentarii și a trage conclusiuni din acestă nouă 
tristă esperiință. Atâta însă credă că potă a-țl atinge 
și astădată că, aci propriaminte zace causa, pentru care 
luptele nostre naționali, chiar cele cu legalitatea în mână 
suntă și rămână atâtă de anevoiose și sterpe, pe cândă 
neghina, chiar cea mai spurcată, ce o aruncă contrarii 
noștrii, directă și indirectă, în holdele năstre, pururea 
găsesce pămentă mănosă și prinde rădăcini afunde!

Dăcă mă întrebi: Quid nune? — Iți răspundă, 
ca și altă dată: Vomă continuă în răbdare și cu ener- 
giă și prudință străduințele năstre ca Români buni și 
omeni de omeniă. V. Băltești.

CALETORIA REGELUI CAROLU LA BELGRADU.
(Raportulti Monitorului oficială).

.Joi, 16 Augustă la orele Îl1/*, M. S. Regele, cu 
suita Sa porni cu trennlă regală spre Verciorova. In 
totă parcursulă gările erau împodobite cu ghirlande de 
flori și drapele, primarii și sătenii din comunele înveci
nate salutau cu prelungite urări trecerea Maiestăței Sale. 
A doua 4b Vineri 17 Augustă, la orele 9 și 28 minute 
dimineța, trenulă regală întră în Turnu-Severină. Sune
tele clopoteloră și salve de tunuri trase de pe platoulă 
orașului, la cari răspundeau tunurile fortăreței Cladova 
după teritoriulă serbescă anunțau sosirea Suveranului 
țârei. Gara eră frumosă împodobită și tote vasele din 
portă arboraseră bandiera română.

In gară onorurile militare au fostă date de detașa
mente compuse de o companiă din regimentulă 17 doro
banți, de ună escadronă din regimentulă 9 de călărași cu 
drapele și musică și de o bateriă de artileriă din regi
mentulă 1. La coborîrea Regelui din trenă, d. primară 
oferindă M. Sale ună buchetă de flori, rosti următorul ă 
discursă:

««Sire! Ca primară ală urbei T.-Severină, vină în 
numele cetățeniloră a Vă aduce omagii respectose pentru 
buna venire a M. Văstre în orașulă nostru. Severinenii 
se felicită or! de câte ori Vă are în sînulă loră; ei își 
reamintescă cu fală că acestă orașă este primulă în Ro
mânia, în care M. Vostră ați pusă piciorulă pentru în
tâia 6ră pe pămentulă României și ați devenită cetățănă 
română. Sire, Severinenii, entusiasmați pentru patrio- 
tismulă și eroismulă ce ați desfășurată în luptele pentru 
independența României și pentru progresele ce a realisată 
acăsta țeră sub Augusta Văstră Domniă, au deplina în
credere că marele căpitană, care a ilustrată pe câmpulă 
de luptă țera lui Mihaiu și Ștefană celă Mare, o va ilustra 
și pe cale pacifică' și diplomatică. Vă urămă Maiestate 
bună călătoriă și se Vă întărceți sănătosă. Să trăăscă 
Maiestatea Vostră! Să trăăscă Maiestatea Sa Regina! 
Să trăăscă România!««

M. Sa a binevoită a răspunde prin câteva cuvinte, 
exprimândă înalta Sa mulțăinire.

După aceea Regele trecu pre dinaintea, frontului, 
fiindă aclamată de trupe și poporă, pe cândă musica în- 
tonâ imnulă națională. La sosirea trenului regală în 
Vărciorova, bastimentulă .Ștefană celă mare« a pavoa- 

sată și a salutată prin tragere de tunuri pe Maiestatea 
Sa. Pe mală onorurile militare au fostă date de o com
paniă de dorobanți. Aci, M. Sa Regele primi urările de 
bună călătoriă. Se urcă pe bastimentulă »Stefană celă 
mare» împreună cu Exc. Sa D. KalievicI, ministrulă Ser
biei, cu D. generală Fălcoianu, ministru de răsboiu, cu 
d. ministru Mitilineu și întrăga Sa suită, chemată a-lă 
însoți până la Belgradă. La capulă scărei bastimentului 
Maiestatea Sa fu primită de d. colonelă Dimitrescu Mai- 
cană, comandantulă flotilei, ăr echipagiulă înșirată pe 
copastiă a salutată intrarea M. Sale pe bordă cu strigări 
de ‘ura*.

In insula Ada-Kale drapelurile austro-ungare erau 
înălțate pe forturi, și trupe aședate în liniă de bătaiă, 
salutau odată cu tragere de tunuri trecerea Suveranului 
României. Pe totă lungulă malului sârbescă satele erau 
împodobite cu drapele, și locuitorii, adunați în grupe nu
merose, aclamau cu strigări entusiaste trecerea bastimen
tului regală. La Drencova vasele aflate în porlă erau 
pavoasate și au salutată ridicândă bandiera română, la 
care bastimentulă »Ștefană celă Mare» răspunse cu ono
rurile obicinuite.

La orele 7V3, M. Sa sosi la Baziașî, unde fu în
tâmpinată de Exc. Sa D. Mii. Garachanine, președinte 
ală consiliului și ministru ală afaceiiloru străine ală Ser
biei, care, împreună cu D. generală Tichomil Nicolitch, 
comandantă ală armatei active și adjutantă onorariu ală 
M. S. Regelui Milan, locotenentulă-colonelți A. Simono- 
vitch, adjutantă ală M. S. Regelui, și locotenentulă-colo- 
nelă P. Schaffariek, șefulă secției de artileriă din minis- 
terulă de răsboiu, au venită să salute din partea M. S. 
Regelui Milan pe Augustulă nostru Suverană. Exc. Sa 
D. Mii, Garachanine remise totd’odată M. S. Regelui o scri- 
sore autografă din partea M. R. Regelui Milan și marele 
cordonă ală Vulturului albă. Oficerii cari însoțeau 
pe președintele consiliului Sărbiei au rămasă atașați pe 
lângă M. S. Regele pe totă timpulă șederei sale la Bel
gradă pentru serviciulă de onore. Președintele consiliului 
și oficerii serbesci au rămasă pe bastimentulă «Ștefană 
celă Mare,» unde au luată parte la prândulă Maiestății 
Sale. — In portulă Baziașî, M. S. Regele a fostă felici
tată de bună-venire de autoritățile locale austro-ungare.

Vineri, 17 Augustă, la orele 9T/2 sera, M. S. Re
gele, însoțită de deputațiunea serbăscă, părăsi portulă 
Baziașî și sosi, la orele 12, la Seinendria, unde a petrecută 
noptea pe bastimentulă «Ștefană celă Mare.« A doua di 
Sâmbătă, 18 Augustă, orele 7 de dimineța, bastimentulă 
Regală plecă dela Semendria salutaiă cu salve de tunuri 
ale fortăreței și la Orele Îl1/* dimineța, M. S. sosi la 
Belgradă. îndată ce bastimentulă ajunse în vederea for
tăreței, Suveranulă României a fostă salutată cu 101 tu
nuri, la care răspunse ,Alexandru-celă-Bună« și 
canoniera , G r i v i ț a. <

Din depărtare orașulă presentâ ună aspectă de săr- 
bălore și o populațiune fărte indesată se adunase pe înăl
țimi și pe malulă Dunărei. La debarcaderu M. S. Regele 
Milană, purlându uniforma de colonelă ală regimentului 
6 de liniă românescă, ală căruia Capă Majestatea Sa 
este, încunjurală fiindu de miniștri, de Casa Sa militară, 
de înalții demnitari ai Statului, de prefectulă, și de pri- 
marulă orașului, a venită pe bordulă bastimentului «Ste- 
fană-celă-Mare» și a salutată, în modulă celă mai 
cordială și afectuosă, pe,..M. S. Regele urându-i bună 
venire în Capitala Regatului Său. Ambii Suverani își 
presintară suitele Loră, și se scoborîră împreună de pe 
bastimentă în strigătele entusiaste ale populațiunei.

Garda de onăre, așezată pe țărmă, a dată onoru
rile militare și musica a intonată imnulă națională ro
mânescă.

Ună pavilionă frumosă, împodobită cu flori și dra
pele ale ambeloră State, era ridicată pe mală și aci M. 
S. Regele Milană presintâ Suveranului nostru pe miniș
trii, generalii și oficerii superiori, pe primarulă orașului, 
precum și pe ceilalți demnitari ai Statului.

Majestățile Loră se suiră apoi împreună în trăsura 
de gală, înhămată ăla Daumont, și, încunjurați de 
oficeri, generali și oficerii superiori, precedați și urmați de 
o escortă de câte ună semi-excadronă de husari, porniră 
spre Palat ă in sunetulă clopoteloră și în viele aclamațiunl ale 
populațiunei. Pe totă parcursulă, trupele înșirate pe amân
două părțile stradeloră, presintau armele și musicile in
tonau imnulă națională română.

Stradele erau frumosă împodobite cu flori, ghir
lande, covOre, drapele românesci și serbesci, arcuri de 
triumfă mărețe erau ridicate pe piețele principale ale 
orașului și populațiunea pe strade și de la ferestre, acla
mă cu entusiasmă și căldură pe Regele Carolă.

M. S. Regele fu primită în palatulă celă nou. Acolo 
M. S. Regina, încungiurată de damele de onăre și Casa 
M. Sale, primi pe Suveranulă* nostru în modulă celă mai 
grațiosă. M. S. Regele presintâ Reginei Serbiei perso- 
nele din suita sa.

La orele 121/a, s’a dală ună dejună intimă. Mu
sica a eseculală în timpulă dejunului diferite arii ro
mânesci.

precum și demnitarii cei mai însemnați ai Statului M. 
Sa Regele a avută loculă de onore între Regele și Re
gina Sârbiei. La acestă prânză M. Sa. Regele Milană a 

La orele 3, M. Sa primi corpulu diplomatică J ridicată următorulă toastă în onărea Suveranului nostru.

acreditată pe lângă M. S. Regele Serbiei. Presintarea 
s’a făcută de d. Mitilineu, ministrulă plenipotențiară ală 
Regelui la Belgradă. La 6rele 31/2, M. S. Regele Milană 
presintâ Suveranului nostru pe demnitarii și funcționarii 
superiori ai regatului, printre cari se aflau E. S. Mitro- 
politulă Serbiei cu înaltulă cleră, consiliulă de stată, foștii 
miniștri, curtea de casațiă, de apelă, de compturl, cor- 
pulă profesorală, primarulă orașului Belgradă cu o de- 
putațiune a municipalităței și alte persăne de distincțiune. 
M. S. Regele a adresaiă fie-cărui câteva cuvinte, espri- 
mândă bucuria și mulțumirea Sa pentru primirea căldu- 
răsă a Capitalei Serbiei. La orele 41/a, M. S. Regele 
Milană presintâ Suveranului nostru totă corpulă oficeresc 
ală garnisonei și ală trupeloră concentrate în Belgradă, 
în capulă cărora se află generalulă Leshanine, șefulă 
statului-majoră generală, și generalulă loanovid, coman
dantă de divisie. La ărele 6, Augustă Suverani visitară 
vechea fortăreță, pe a căreia piață de arme se aflau re
gimentulă 6 de infanteria aclivă, compusă de 4 bata- 
lione, precum și toți oficerii garnisănei în mare ținută.

După ce Maiestățile Loră trecură pe dinaintea tru
peloră, Regele Milană adresă Suveranului României ur- 
mătorea cuvântare:

»»Rogă pe Maiestatea Vostră, în aducerea amintea 
visitei care face mie și armatei mele cea mai mare bu
curia, și totdeodată ca o dovadă de simțămintele de ami
ciția ce vă păstreză precum și a legăturiloră de frățiă 
ce unescu frumosă și valorosa armată românescă cu ar
mata serbescă, a-i face onorea a primi titlulă de Capă 
ală regimentului 6 activă ală armatei mele. Sperândă, 
Sire, că Maiestatea Vostră va binevoi a îndeplini dorința 
mea, Vă potă asigură că armata va fi mândră de a avă 
de proprietară ală regementului pe învingălorulă de la 
Plevna.»«

Totă odată M. S. Regele Sârbiei înmâna Suveranulu 
României actulă, care dă regimentului 6 în viitorii numele 
«Regele Carolă ală României.*

M. S. Regele răspunse prin următorulă discursă:
««Primescă cu o deosebită plăcere onărea ce M. 

Văstră ați binevoită a-mi face numindu-mă proprietară 
ală unuia din regimentele Sale și sunt fericită că, de 
acum înainte, numele meu va fi legală de valorăsa ar
mată sârbă, care a versată sângele ei pentru patriă și 
a combătută alături cu a mea penlru independența țări- 
loră Nostre. Reamintirea unui resbelă victoriosă stabi
lise deja o apropiată legătură între armatele nostre. As
tădi însă acesta înfrățire primesce o nouă și prețiăsă 
consfințire prin distincțiunea ce M. Văstră Mi-ați făcută, 
ceea-ce reînalță încă în ochii Mei amabila atențiune a 
M. V6stre.««

In acestă momentă adresându-să trupei, M. Sa. Re
gele îi dise:

««Regimentului, ce Suveranulă vostru a binevoită 
a ’MI conferi, nu am de câtă a-i recomandă de a urmă 
vechile tradițiunl ale armatei sârbesc!, cari suntă cre
dința cătră Rege și iubirea patriei, și acum uniți-vă cu 
Mine pentru a strigă: Trăescă M. S. Regele Milană, Au
gustulă Șefă ală armatei serbesci.««

La rândulă Său Regele Milană, adresându-Să tru
pei, îi esplicâ cuvintele roșiile de Regele Carolă, ară- 
tâudă simțămintele care ilu hoLărîse a-i oferi titlulă de 
Capă ală regimeutului 6 activă ală armatei sârbescl și 
adăogă în urmă:

Soldați.
»«Augustulă vostru Capă, M. S. Regele României, 

Ne-a făcută onorulă a primi titlulă ce îl ofeream. Tre- 
bue să fiți mândri de a vedă astădii în capulă vostru 
pe nobilulă Suverană și primulă Rege ală României re
generate, pe gloriosulă comandantă supremă ală arma- 
teloră ruse și române, care a luptată pentru aceeași causă 
ca și noi, și care a contribuită atâtă de puternică a de
săvârși o lucrare din care patria năstră eși independentă 
și mărită. M. Sa. luându posesiune de noulă Său titlu, 
a bine-voită a vă recomandă de a fi credincioși Suve
ranului vostru și de a fi tot-deuna gata a vă jertfi pen
tru patriă. Majestatea Sa v’a ordonată a striga: Tră
iască Regele Milană! Viu la rândulă Meu să mulțămescă 
Maiestăței Sale pentru consiliele ce v’a dată și vă cjlică: 
Soldați, strigați împreună cu mine: Trăiăscă Augustulă 
vostru Capă, M. Sa. Regele României Carolă I!<»

Aceste cuvinte au fostă aclamate cu strigăte de 
«ura» a trupeloră, și musicele intonară imnulă româ
nescă. După acesta, regimentulă defila înaintea Suve- 
raniloră și, cândă se apropiă de pavilionulă Regală, Re
gele Carolă trase sabia și, punându-Se în capulă regi
mentului Său, defila înaintea Regelui Milană.

După defilare și visita fortăreței, M. Loră să întor- 
seră împreună la Palatulă Regală.

La ărele 8 sera, s’a dată ună mare prânză de gală 
în onorea M. Sale Regelui României, la care au asistată, 
afară de suitele regale și de miniștrii plenipotențiari Ka
lievicI și Mitilineu, miniștri sârbesșî, corpulă diplomatică



Sire,
».Este o mare bucuriă pentru poporulă sârbescă și 

dinastia Sa Regală de a primi astădi pe Maiestatea Voslră 
și ’Mi Iacă o daloriă plăcută de a Vă încredința despre 
acâsta în modulă celă mai cordială. Nu mai puțină Mă 
credu datoră a Vă exprima adânca Mea convicțiune că 
amabila visită, pentru care Vă mulțămescă în acestă mo- 
mentă în numele Meu și ală țârei Mele, va restrînge de 
sigură legăturile de amicie ce unescă ambele Nostre 
țări. Desvoltarea și întărirea acestoră relațiunl la cari 
țină din inimă sunlă și voră fi tot-dânna o lucrare 
căreia voiă da totă concursulă Meu, sciindu bine, Sire, 
că și Maiestatea Vostră este condusă de aceleași vederi 
și de aceleași sfmțimente. Chemați amânduoi de provi
dență a dirige sârtea a două națiuni tinere, cari tindă la 
acelașă țelă și cari, departe de a avea între ele cause 
de rivalități, au numărose interese comune și se silescă 
a urmă calea trasă prin mersulă progresivă alu mareloră 
și bătiâneloră națiuni, vomă găsi amânduoi, Maiestataa 
Voslră și Eu, afară de relațiele nostre personale chiar 
în acâsta coincidență o causă forte vie și puternică de a 
fi totdeuna buni vecini și prietini credincioși. Așa va fi, 
Șiră cu atâta mai multă că istoria aprope indentică a 
Domniei Nostre și aceea a poporeloră Nostre Ne învață 
că la nici o epocă a existenței loră naționale, cu tote 
luptele prin cari au străbătută, fie ca luândă parte, fie 
ca martoră, ele nu au fostă nici odată în alte relațiunl 
de cât acele caracterisate astădi prin visită Maiestăței 
Văstre. Ea este în ochii noștrii o dovadă prețiosă și mă- 
gulitare de cea mai frățiâscă pretienie. Sire, ridică acestă 
toastă în sănătatea Maiestăței Vostre și vă exprimă ură
rile Mele cele mai căldurose pentru gloria și prosperitatea 
Domniei Măiestăței Vostre și a României, precum și 
pentru Augusta Vdstră Soție, Regina Elisaveta, și a di
nastiei regale.««

Cuvintele din urmă au fostă rostite de M. S. Regele 
Milană în românesce și pronunțate cu o deosebită căldură. 
Musica întonă imnulă națională română și in totă timpulă 
toți âspeții au stată în piciore. După acesta M. S. Re
gele rosti următorulă cuvântă.

»»Adâncă mișcată de amabilele cuvinte ce M. Vâstră 
ml-ați adresată, Vă rogă să primiți espresiunea viuei mele 
recunoscințe pentru căldurâsa primire ce Maiestățile Vos
tre si Capitala regatului Loră au binevoită a-mi face. 
Maiestatea Vâstră cunăsce sentimentele afectuose ce Vă 
păstredă. Fie ca șederea mea în Belgradă, de care voi 
păstra totdeuna o scumpă reamintire, să contribue a res
trânge legăturile de amiciă, cari, precum Maiestatea Vo>- 
tră a dis-o forte bine, Ne-au unită totdâuna, și a stabili 
relațiele cele mai cordiale între Serbia și România. Fie 
ca să reînvieze între poporele ndstre vechia frățiă, care 
n’a fostă nici odată turburată și care e basată pe o sim- 
paliă reciprocă și pe interese multiple. Iată o dorință 
căldurosă ce vă esprimă astădi odată cu cele mai bune 
ale mele urări pentru fericirea Maiestăței Vostre și a tâ
nărului Principe, precum și pentru prosperitatea națiunei 
sârbescl. însuflețită de aceste sentimente, bâu în sănă
tatea MM. LL. Regale Milană și ală Reginei Natalia, pre
cum și ală viitorului fericită ală regatului/

Cuvintele Regelui fură căldurosă aclamate și musica 
intona imnulă sârbescă.

După prândlu avu locă o retragere cu facle și so
cietățile corale din localitate au esecutată imnele națio
nale românescă și serbescă. Corurile erau încongiurate 
de o mulțime numerdsă de cetățeni ai orașului Belgradă. 
In capulă cortegiului se aflau duoi călăreți în vec-hl cos
tume românescl și sârbesci purtândă stindardele țăriloră 
loră.

In fine, la orele 10 sera a fostă ună mare bală, 
la care au luată parte peste 500 persdne. M. S. Regele 
sa întreținută cu o mare parte din invitați, danțulă s’a 
începută cu ună quadrille în care figura M. S. Regina 
Natalia cu Regele României și D-na Garachanine, soția 
primului ministru ală Serbiei, cu D. generală Fălcoianu, 
ministru de răsboiu. La miedulă nopței s’a dată o mare 
cină, după care danțulă a urmată pănă la orele 2 după 
mietjulă noptei. Atunci Maiestățile Loră se retraseră, în
cântați și satisfăcuțl de acestă frumosă serbare.

Tâtă sera orașulă a fostă splendită iluminată. 
Otelulă Legațiunei nostre a fostă mai cu deosebire ad
mirată pentru strălucita sa împodobire și iluminare.

A duoa <JI, Duminecă, 19 Augustă, orele 9 de di- 
mineță, ambii Suverani au asistată, în capela Palatului, 
la serviciulă divină, și apoi, M. S. Regele Carolă, în- 
soțilă de suita Sa merse spre a face o visită M. S. 
Reginei în Palatulă Vechiu, unde cu acestă ocasiune, îi 
fu presintată și Principele Regală ală Serbiei, care din 
causa unei indisposițiunl nu a putută asista la primirea 
dilei precedente. La orele 10, ambii Suverani, împreună 
cu M. S. Regina, urmați de o suită strălucită, au eșită 
călări, trecândă prin orașă spre a merge la revista tru- 
peloră înșirate pe înălțimele de la Topcideră. Acolo să 
aflau în ună frontă trei regimente de infanteriă de câte 
4- bataliâne, ună regimentă de cavaleriă ună escadronă 
de huzarl, două regimente de artileriă a 4 baterii, ună 

balalionu artileriă de cetate, o < ompaniă de geniu și o 
companiă sanitară, peste iotă 6.000 de omeni.

Sosindă pe câmpia, M. S. Regele României a fostă 
rugată a trece însuși în revistă trupele. Cmeralulă Io- 
vanoviei înmâna Regelui raportată, Iote musicele Intonară 
imnulâ românescă și strigări enlusiaste aclamau pe Su- 
veranulă nostru. După trecerea pe dinaintea frontului 
s’a dată ordine pentru pregătirea defilărei, și M. S. Re
gele Milan s’a pusă în capulă trupeloră Sale spre a le 
presenta regelui României. In momentulă când regi- 
mentulă 6 linie se aprdpiâ, regele Carolă a trasă sabia 
și S’a pusă în capulă regimentului Seu spre a’lă presentâ 
Regelui Milan. Ambii Suverani ’ȘI strînseră mânile și 
întregă poporulă adunată a privită acâsta cu strigări en- 
tusiastice. Ținuta trupeloră a fostă forte frumosă și de
filarea a durată aprăpe 1 oră.

La orele 12Vs Maiestățile Loră S’au întorsă totă 
călări la Paiață.

La ora V/2 s’a dală ună dejună la care erau in
vitați șefii superiori ai armatei Regele Milan rădica ună 
toastă în onorea armatei române, la care M. S. Regele 
Carolă răspunse în modulă următoră:

»«Mulțtimindă Maiestății Vdstre pentru amabilele 
cuvinte ce’mi adresați, sunt fericită a purta ună toastă 
în onorulă armatei sârbescl, a căreia fruntașă ținută am 
putut’o admira astădi. Sunt forte recunoscătoră Maies
tăței Vostre că mi-ațl procurată plăcerea de a cunosce 
aceste trupe cari au luată partea cea mai gloridsă la re
generarea Sârbiei și cărora este încredințată onorea și 
viitorulă tânărului regată. Beau în sănătatea bravei ar
mate sârbescl și a Augustului său Șefă, în sănătatea M. 
S. Reginei și a Prințului Regală, tânărului caporală ală 
batalionului ală șâptelea.» «

La orele 4,'Va, M. S. Regina Natalia împreună cu 
M. S. Regele Carolă, însoțiți de suitele Loră, au făcută 
o preumblare în trăsură în parculă de la Topcider, unde 
totodată au visitată vechia locuință a bătrânului prin
cipe Miloș ObrenovicI, unde A. Sa a reposată și unde se 
păstrâză cu religiositate obiectele ce i-au servită și hai
nele ce purtă în cele din urmă momente ale vieții Sale. 
La întdreere, M. S. Regele a luată ceaiulă cu Maiestățile 
Loră Regele și Regina Sârbiei în apartamentele loră.

La orele 7^2 s’a dată ună prândă. După prăndă 
la orele KP/a săra, M. S. Regele ’șl luă diua bună dela 
Regina Natalia, mulțumindă M. Sale pentru grațiosa pri
mire ce i-a făcută.

Cu aceeșl ceremoniă și aceleași onoruri militare 
ca la sosire, Regele Milan, în aclamațiunile cele mai vii 
ale populațiunei și ale armatei, înșirate dela Paiață pănă 
la portă, conduse pe Auguslulă său ospe la Dunăre, unde 
așteptau bastimentele românescl. Pe bordulă lui »Ștefană 
celă mare,« ambii Suveran) îșl luară diua bună în mo
dulă celu mai cordială și afectuosu, îmbrățișând u-se 
de două ori. Regele Carolă mulțumi încă odată pentru 
strălucita primire ce i-a făcută Regele Milană și Capitala 
Sa. In momentulă plecării tunurile fortareței începură 
salululă obicinuită, la care respunse canoniera «Gri- 
vița.» Ună focă de artificii minunată fu trasă de pe 
înălțimele cetăței și de alungulă malului Dunărei, focuri 
bengalice forte numerose și lumina electrică de pe basti
mentele române dedeau orașului și cetăței aspectulă celă 
mai pitorescă și produceau o privelișce din cele mai 
fruntașe.

M. S. Regele a foslă însoțită pănă la Vârciorova 
de oficerii superiori atașați pe lângă persâna M. Sale și 
de o deputațiune a regimentului ce i-se conferise. Pe 
totă percursulă călătoriei populațiunea de pe malulă 
sârbescă salută cu aclamațiuni trecerea Suveranului Ro
mâniei. Semendria, ca și tdte celelalte localități erau 
iluminate. La miecjulă nopței bastimentele române svîrlirâ 
ancore în dreptulă orașului Moldova pentru a petrece 
noptea.

Luni 20 Augustă la orele 6 diminâța, ancorele fură 
ridicate și escadra regâscă se îndrepta spre Vârciorova. 
La trecerea înaintea Ada-Kalei tunurile cetăței fură trase 
și garnisona dădu onorurile militare.

La orele 2 după amâdî, M. Sa sosi la Vârciorova 
Aici Regele se coborî la țărmă în vuetulă tunuriloră 
trase de escadră și concedia grațiosă suita sârbescă, în- 
sărcinândă pe generalulă Nicolici a transmite Suveraniloru 
Sârbiei simțimintele de amiciă ce păstrâză Maiestățiloră 
Loră și Regatului.

Călătoria Augustului nostru Suverană, pornită din 
inițiativa Sa personală, și la a-căreia realisare a contri
buită guvernulă M. Sale, a dovedită câtă de slrînse sunt 
legăturile între amândouă poporele vecine, România și 
Sârbia s’au desvoltală, au crescută și au devenită inde
pendente prin sentimentele eminamente patriotice ale 
poporului, prin devotamentulă armatei și prin înțelep
ciunea Suveraniloră loră. Aceste două țări nu au nici 
ună punctă de divergință care să le țină departe una de 
alta. De aceea călătoria Regelui României la Belgradă 
nu pote .decâlă să contribue la înlărirea unei amiciii 
vechi și va fi, fără îndoială, încununată de resultatele 
cele mai bine-fecălore penl.ru ambele Regate. ‘

SOIRI MERUNTE.
Serbările p o m pie riI o r ă voluntari br așo v enl 

au decursă în modulă celă mai frumosă. Sâmbătă sera, 
musica pompieriloru a esecutată câteva piese înaintea 
sfatului, care era iluminată cu lampione. Fațada dela de- 
posifă eră frumosă împodobită cu verdâță șî cu ună tran
sparentă. Duminecă după amâdll, corpulă pompieriloru au 
ta ntă eserciții, la care a asistată ună publică tarte nume- 
rosă. Cu acesta ocasiune s’au împărțită 22 de medalii 
de argintă la cei ce au servilă 10 ani. Banchelulă, con- 
certulă și serata cu jocă de Duminecă sâra au fostă forte 
animate. Au luată parte la ele mai multe persâne In
vitate dintre diferitele naționalități.

—0—
Din Crapina din Croația se scrie, că s’a furată 

dela postă 23,000 fl. Defraudările de acestă soiu par’că 
au devenită epidemice.

—0—
Secretarulă academiei unguresc! de sciințe a adre

sată o circulară cătră membrii ei, provocându-i se tri- 
metă pentru Almanachulă anului 1885 liste seu 
dări de seină despre resultatele studiiloră loră în 1884 
,și despre curțile, ce-au publicată în acestă ană seu au 
gata de țipară.

—0—
In Budapesta s’au descoperită ună negustoră d e 

fete. A vândută trei pănă acum; cu 400 cu 150 și 80 
fl. una. Se facă cercetări stricte.

—0—
«Resboiulă» scrie: La Rusciucă se facă pregă

tiri mari pentru serbarea dilei de 30 Augustă, diua prin
țului Alesandru ală Bulgariei. Cu acâsta ocasie’ se dice, 
că prințulă Nichița alu Muntenegrului va face o visită 
prințului Bulgariei.

—0—
«Te legrafulă« din BucurescI îndemnă pe da

mele din România să ia parte la lotăria, ce se face în 
Sibiiu pentru sprijinirea scoleloră de fetițe.

—0—
După cele mai nouă informațiuni ale ministerului 

de comerciu, se vede, că îmblătitulă a începută în multe 
părți ale Ungariei și Ardeiului. Porumbulă se desvollă 
încetă, căci timpulă nu e de ajunsă priinciosă; așa și 
strugurii, dela cari se speră însă că voră da ună culesă 
îmbelșugată. In vre-o două comitate lipsescă lucrători 
de ajunsă.

CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE-
Din marginea Bihorului, 22 Augustă 1884.

De deci de ani încăce Vașiadulă se chiamă 
«Roma diecesei» așa a prâmărită opiniunea publică vir
tuțile micului sată. Ungurii din giură adi începă ală 
numi «România mică1 poreclă înaintea dușinaniloră, dâr 
renume pentru amicii micului sată.

De sine se înțelege, că dâcă Vașadulă e «România 
mică,» trebue să aibă și capă. Și Ungurii clică, că are 
ună «craiu mică,» âră noi ii damă numele de «tribună»: 
tribună e dânsulă, cum erau cei din 48, cu sufletulă, cu 
inima, tribunulă națiunei române, luminăloriulă popo
rului română. Nu-i voiutăcâ numele, dâcă nu-lă tacă 
dușmanii: protopopulă Paulă Popă e tribunulă poporului, 
conducătorulă junimei studiose și apărătorulă causei na
ționale. #

In 10 Augustă junimea din Vașiadă șl giură, în
suflețită de patronulă seu, a aranjată o petrecere de 
vară. ,Scopulă ei a fostă a contribui ceva pentru scola 
de fetițe române gr. cat., ce se vâ înființă în Oradea 
mare. Ungurii din giură, cum autjiră despre acâsta, în
dată începură a lucra spre împedecarea ei, la începută 
pe ascunsă scormonindă totă felulu de calomnii, mai târdiu 
pe față aruncândă pedece grele în caleajunimei. Insă junimea 
însuflețită de scopulă măreță nu s’a descurajată, și a 
învinsă, căci petrecerea în totă privința a succesă fru
mosă, âspeții cu cea mai mare îndestulire surprinși de 
cea mai viuă bucuriă, au salutată Vașiadulă.

Mare însemnătate are .petrecerea din Vașiadu, 
pentrucă: 1) s’a învederată fățăria celoru cari cjică cu 
vestitulă Kâsoka, că în părțile nâslre o ducă bine Ro
mânii cu Ungurii, pentrucă dânsa a fostă o mărturisire 
solemnă: întrâga junime s’a mărturisită de română.

A doua di totă junimea a foslă invitată la prându 
la Reverendismulă d. Paulă Popă, cu care ocasiune ună 
june cu cuvinte căldurâse a dată espresiune mulțămilei 
tuturora pentru conducerea și însuflețirea bravului pre
ședinte ală petrecerei Reverend, dl Paulă Popă.

Nu putemă lăsa neamintite sacrificiele familiei ono
rate a d-lui Theodoră Bozintanu, care frumosă sa curte 
ni-o au oferită ca să putemă avâ localulă bună pentru 
petrecerea arangiată.

In fine aducândă mulțămit.ă publică tuturoră, cari 
prin suprasolvirile rnărinimdse în sumă de 15 II. 41 cr. 
au contribuită la scopulă petrecerei; salutămă și felici- 
tămă pe Reverendisimulu d. Paulă Popă, ca pe unulă 
dintre puținii bărbați români, cari în cerculă loră de ac
tivitate totdâuna înalță românismulă. —X—

DIVERSE.
Principele de Bismarck austriaou. — In urma unoră 

cercetări îndelungate asupra originei familiei celebrului 
feldtnareșală prusiană George v. Derfflinger, «Linzer 
Iagepost« a descoperită că acestă erou e strămoșulă 
principelui de Bismarck. In adevâru, nepâta feldmâre- 
șalului Stefania v. Dewitz auf Hoffelde a fostă căsătorită 
cu d. Augustă Friedrich de Bismarck. Principele Bis
marck e strănepotulă acelei domne, prin urmare e des- 
cendinte directă alu lui Derfflinger, care a fostă unu 
austriacă curată, coborîtoră dintr’o familiă de țărani, ce 
esistă încă în Austria de susă.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiaun.
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Cursulu la bursa de Vlena 
din 6 Septemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 122.15
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.05
Rentă de hârtiă 5% . . 88.55 
Imprumutultt căilorfl ferate 

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

lortt ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.75

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

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

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

miști...............................100.50
Bonuri cu cl. de sortarel00.05 
Bonuri rurale transilvane 100 50

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

vinii ung.............................98.70
Imprumutulii cu premiu 

ung.....................................114.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.90 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 81.50
Renta de aură austr. . . 104.25 
Losurile din 1860 . . . 134.50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  852.—
Act. băncel de credită ung. 296.50 
Act. băncel de credită austr. 297.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’orI.................. 9.66‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.65

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 25

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

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

* )> )) (5%) •
> » urban (7%) •
> » > (6°/o) •
» . » (5%) •

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

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

AugusLă st. v. 1884.

. Cump. 93 vend. 937a
» 92’/2 »

96 97
32 33—

» 101 Vs » 102
„ 90^ „ 9O’/4

101 » 101’/4
97 » 97Va
87 » 87i/3

1400 . 1405
365.
242 

7-10.'’/0 
2.07.

368
246

7-25
2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 8 Septemvre st. n. 1884.

Bancnote românescl
Argint românesc.....................
Napoleon-d’orI.........................
Lire turcesc!.............................
Imperial!.................................
Galbeni.....................................
Scrisurile fonc. »Albina» . . . 
Discontulă » . . .

. Cump. 9.02 Vând. 9.05
> 8.95 > 9.03
> 9.62 » 9.64
» 10.90 » 10.92
» 9.88 » 9.00
» 5.66 » 5.68
> 100.50 » 101.50

7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potft cumpCra în tutunge- 

®^ria lui Gross (în casa prcfecturei.)
Societatea comercială romană — Bassarabianu Calloglu «V €)omp. 

BULETINU
BRĂILA 25 AUGUSTO 1881.

Ven datorăî Cuniperătorti Felulil Kilo Libre Prefulii Notiteî

O. Silberstein Petricioni Grâu 140 60V. 72 __ Magasie
Vechs. & Braunstein I. Bellet. 40 57i/o 62 — )magasie

d-to d-to 80 60- 82 — )cu hârtie
Galiatzatos C. Nicolaidi & C-ie Secară 280 53 52 75 Magasie

Soc. Comercială Pauli Coventri & C-ie Orză 400 48i/2 47 —
d-to d-to H 200 49i/2 48 .—.
d-to d-to 100 50— 49 —

Samarian G. Mendl 400 45i/a 42 — Caică
Stănescu d-to 200 42i/2 37 ■-- Magasie

Pentru

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

Austro-Ungaria pe anii
ii

TRANSILVANIEI."
a fie-cărei luni.

y)

V)

Se acărdă abonamente și lunare cu . 

Pentru România și

??

străinătate pe
ii 

|2

ii
k

de abonare

anii ♦

Sz. 6580/1884 tkv.

Arveresi hîrdetaienyî kivonat
A brassdi kir. torvdnyszăk mint telekkonyvi hatosăg kozhirră te- 

szi, hogy Gigintza Niculai vdgrehaitătdnak Bungezu Niculai vdgrehajtăst 
szenvedo elleni 114 frt. toke kovetelds 6s jărulekai irănti vdgrek iigydben 
a brassâi kir. tărvdnyszdk teruleten levo a brassâi 6294 sz. tjkonyvben 
A f fogl. 3967 hr. sz. fekvOre, liivatkozăssal az 1881: LX t. cz. 156 §.
c. pontjăra — az ugyanazon tjkonyvben Mitok Andrăs 6s neje javăra 
bejegyzett âlethosziglani haszânâlvezeti jog âpen tartâsăval, az ărverăst 
640 frt. ezennel megălapitott kikiăltăsi ărban elrendelte, 6s hogy a fen- 
nebb megjelolt ingatlan az 1884 evi Oktober ho 29-ik napjăii
d. e. 9 orakor a brassâi kir. tbrvdnyszâk tkvi irodăjăban megtar- 
tandâ nyilvănos ărverâsen a megăllapitott kikiăltăsi ăron aiul is eladatni 
fog.

Ărverezni szândâkozok vâgrehajtatâ kivâtelâvel tartoznak az ingatlan 
becsărănak lO°/o-ăt vagyis 64 frt. kâszpânzben, vagy az 1881 ăvi LX 
t. cz. 42 §-ăban jelzett ărfolyammal szâmitott 6s az 1881 ăvi November 
h6 1-ăn 3333, sz. a. kelt igazsăgugyministeri rendelt 8 §-ăban kijelott 
ovad61ekk6pes 6rt6kpapirban a kikuldott kez6hez letenni, avagy az 1881 
LX t. cz. 170 §-a 6rtelm6ben a bănatpânznek a birosăgnăl eloleges el- 
helyez6s6rol kiălitott szabălyszeru elismerv6nyt ătszolgăltatni.

Kelt Brass6 1884 6vi Augustus 116 5-ik napjăn.
A brassoi kir. torv6nysz6k mint tkkvi hatâsâg ul6s6bol.
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36
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este prin man-

fi. v.

v
franci

7?
Celă 

dată poștalii.

Rugămii pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 

lămurită adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 

cea mai mică întârdiere. Administrațiunea.

mai mijlocii
V

usoru

Abonamentele se plătescii înainte.

DenositD ile jostaviiri ic Brașovi
Subscrișii au onore a aduce la cunoștința onor, 

publică, că în piața Brașovului „Tergulă Floriloră“ 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.

27—30

Reîncepândă lucrările mele cu

Auru și argintii 
întrerupte acum câți-va ani, am ondrea a anunța 
că mi-am strămutată laboratoriulă meu în casa 
de sub numeruiu "101 din Ulița Negra. 
In chipulă celă mai solidă și mai frumosă se- 
vârșescă lucrări, ce se țină de sfera meseriei mele, 
fie din nou, fie și reparaturi.
3_5 ’ HENRICtr JEKEL1O.

11—15 Wilhelm Scberg & Comp.

i—3 Publicare de licitatiune.• 5
Subsemnatulă comitetă voindă a dă în întreprindere la unu în- 

treprindetoră generală edificarea unei sc61e superidre de fete în Sibiiu, 
pe loculă din strada Morii Nr. 8, (Josefstadt), preliminată în suma de 
56,841 fi. 96 cr. v. a. publică prin acăsta licitațiune minuendo, care se 
va face pe basa ofertei oră presentate în scrisă până, la 25 Septembre 
1884 la orele 1 d. a. Condițiunile de licitațiă, planurile .și preliminarele 
suntă depuse în localulă direcțiunei bancei de credită și economii „Al
bina/1 în 6rele obicinuite de oficiu (8—2 d. a.) pentru doritorii de a se 
informă despre densele.

Comitetul^ Associațiunei transilvaniei pentvu literatura română 
și cultura poporului românii.

Sibiiu în 4 Septembre 1884.

Magazinu de încălțăminte
„C1SMA ROȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după mesnră 
se voru efectuă din materialii solidu, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulă am onâre a recomandă onoratului pu

blică Magazinulă meu de încălțăminte pentru bărbați, 
dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomândă onoratului publică depositulU 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Tipografia Alexi Brașovâ.

Comande pentru străinătate 
se primescă și se efectuieză 

promtft și cu prețuri moderate

CL Or ghid anii


