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156. Mercuri 29 Augustu (10 Septembre) W81

Din oausa s-tei sărbători de Merouri jurnalulu nu 
va apăre decâtu Joi sera.

Brașovti în 28 Augustii (9 Sept.)
Ce însdmnă introducerea principiului de egală 

îndreptățire în monarcliia ndstră?
Asupra acestei importante întrebări mulți 

și-au bătuta capulu și încă și astădi și-ltt fră
mântă, dâr nici unulu din câți au stăruita și 
stăruescu pentru a face se ajungă la valdre prac
tică principiulu egalei îndreptățiri nu au răspunsă 
la ea așa de nimerită și în așa de puține cu
vinte ca răposatulă și vestitulă capă ală partidei 
cehice Palațky, care imediată după domolirea 
revoluțiunei dela 1848—49 a scrisă în organulă 
său, că introducerea principiului de egală îndrep
tățire în monarcliia austriacă nu este altă, de- 
câtu „emanciparea elementului silvii și românii de 
sub domnia germanismului și a maghiarismului.“

Ună renumită istoriografă ca Palațky tre- 
buiâ să prevădă, că lupta cea mare pentru reor- 
Eanisarea monarcliiei numai atunci va avă ună O 
resultată favorabilă când va succede de a ridică 
pe Slavi și pe Români din starea loră de nați
uni servităre, în care erau înainte de 1848, la 
ună nivelă de dreptă egală cu națiunile domni- 
t6re: cea germană și cea maghiară. De aceea 
elicea elă, că pănă când popdrele voră avă causă 
de a tremură pentru naționalitatea loră, pănă 
atunci în monarcliia acăsta nu va fi nici mulțu
mire nici pace.

Multele esperimente, ce le-au făcută ămenii de 
stată austriaci dela 1849—1865 și dela 1865 
pănă adî, în locă să ușureze deslegarea marei 
probleme dela care depinde viitorulă acestei îm
părății poliglote, au încurcat’o încă și mai multă 
și abia de vr’o cinci ani încăce, de când a 
venită la cârmă în Cislaitania cabinetulă de îm
păcare Taaffe se pare că politica austriacă a 
devenită mai resolută și mai conscie de țînta 
ce trebue să o urmărăscă.

Causa, pentru care tăte esperimentele poli
tice pănă în anii din urmă au făcută fiasco, este 
și remâne aceea, pe care a semnalat’o înainte cu 
treideci de ani Palațky.

Popdrele sunt din ce în ce mai îngrijate 
pentru naționalitatea loră și nici ămenii absolu
tismului nemțescă, nici aceia ai constituționalis
mului Sclimerlingiană, nici dualiștii nu au schitu 
să mulțuinâscă pe popăre. Mijlăcele întrebuin
țate pănă acum au fostă numai nisce mijloce 
palliative și organismulă monarcliiei avea și are 
și a di lipsă urgentă de-o cură radicală, care să 
restabilescă echilibrul ă între toți factorii ei și să 
creeze o stare durabilă de mulțumire și pace.

Decă problema cea mare a consolidării mo- 
narchiei este emanciparea Slaviloră și a Româ- 
niloră, atunci sistemulă dualistă introdusă îna
inte cu 17 ani nu numai că n’a contribuită în
tru nimică la resolvarea ei, ci din contră a în- 
greuiat’o. Supremația nemțâscă și maghiară. a 
reînviată sub forme constituționale și tocmai 
aceste forme de constituționalismu falsă născură 
tăte dificultățile ce se pună în calea politiciloră 
austriaci, cari nu au abdisă încă de speranța de 
a resolvâ problema egalei îndreptățiri.

In partea de dincolo de Laita a monarcliiei 
li-a succesă acestoră politici de a răsturnă su

premația germană. Lupta a fostă grea și opera 
de împăcare încă nu este sfîrșită,

Cu multă mai mari sunt dificultățile ce se 
opună acestei probleme în Ungaria. Ele îșl iau 
sorgintea în politica interiără nu mai puțină ca 
și în cea esteridră. In întru elementulă ma
ghiară a secuestrată tdtă viața publică în favo- 
rulă său și câtă pentru situațiunea din afară 
ea a pretinsă ca elementulă dela putere să fie 
multă menagiată.

Relațiuuile încordate ale monarcliiei ndstre 
cu Rusia, temerea continuă de ună viitoru răs- 
boiu cu împărăția Țariloră au contribuită multă 
la aceea ca cercurile înfluințătdre din Viena se 
abcjică pentru ună timpă 6re-care de ori și ce 
încercare de a face vre-o pressiune asupra Un
gariei în favdrea principiului egalei îndreptățiri 
adoptată de cabinetulă Taaffe.

Vorbeamă mai deunăzi de politica austriacă 
și amă arătată cu acea ocasiune, că ea nu se 
mărginesce la țărmii rîului Laita, ci se estinde și 
asupra regatului S-lui Ștefană, căci este clară, 
că monarcliia numai atunci pdte fi consolidată, 
cândă se va pute dice și de popdrele de dinedee 
ca și de cele de dincolo de Laita, că suntă mul- 
țămite cu sdrtea loră.

Pdte că noua amicițiă austro-rusdscă, care 
este a se consideră ca ună resultată ală politicei 
dinastice austriace, va eserciâ cu timpulă influ- 
ința sa și în favdrea naționalitățiloră slave din 
Ungaria.

In ori și ce casă noi nu trebue se pierdemă 
speranța în recăștigarea drepturiloru ndstre na
ționale, căci nu încape îndoidlă, că, dâcă este ca 
în monarcliia se domndscă mulțumire și pace, 
poporulă română nu va fi celă din urmă, căruia 
va trebui să i se asigure naționalitatea.

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

JSruxela, 9 Septemvre. — Din inciden
tală manifestațiunei partidei catolice de aici și 
din Antwerpen s’au întâmplată turburărî, în urma 
cărora mai multe persdne au fostă rănite. S’au 
făcută numerdse aresturi.

Varșovia, 9 Septemvre. Impăratulă și 
împărătesa Rusiei împreună cu marii duci au so
sită în Varșovia eri la 10 dre a. m. îndată 
după sosire au mersă în biserica rusă și de aici 
în cea catolică.

Manevrele în câmpulă Mokotowsky au în
cepută la drele 11 a. m. și au durată până la 
2 dre d. a.

CRONICA piLEI.
»Pozor< publică manifestulă electorală ală indepen- 

dențiloră, în care se spune, că partida n’are nici înfluință 
nici bani, și că nu candideză, ci lasă la chibzuela cer- 
curiloră electorale, să alegă cum voră voi. — Se dice, 
că Davidă Starcevici e pusă candidată în 17 cercuri elec
torale.

*
Noua conferință egiptenă se ^ice că se va întruni 

în Oclomvre.
*

,Nordd. Allg. Ztg.« împărtășesce scirea, că cance- 
larulă germană se va întorce pe la mijloculă lui Sep- 
semvre la Berlină, că se ia disposițiuni pentru convo
carea consiliului de stală și să facă prințului de coronă 
comunicările necesare. Pentru înteiași dată se constată 
că prințulă de coronă ia parte la afacerile guvernului.

*

Sosirea țarului în Varșovia a fostă îanunțată în 
modă oficială pe diua de eri.

*
Din isvoră rusescă se comunică scirea, că împăra- 

tulă Alexandru se va încorona în anulă viitoră ca rege 
ală Poloniei. Călătoria actuală la Varșovia ar fi quasi 
o probă generală. Cercurile mai seriose polone nu pre 
dau credământă acestui sgomotă.

*
..Memorial Diplomalique» anunță, că lordulă Gran- 

ville a invitată pe Turcia să trimelă trupe în contra lui 
Osmană Digma, deorece Wolseley va operă în contra 
Mahdiului.

*
In Hedjas, în Arabia, populațiunea arabă s’a re

voltată. Yemen, capitala provinciei, care are o garni- 
sonă de 2000 de omeni, este închisă de 8000 de Arabi. 
Populațiunea din Mecca încă e în mișcare. In constan- 
tinopole se iau măsuri, să se trimăță 8000 de omeni în 
locurile amenințate.

INTELN1REA IMPERAȚILORU.
După o telegramă, ce-a primită »N. F. Presse« din 

capitala Rusiei, Țarulă Alexandru III. a trebuită să plece 
Duminecă spre Varșovia și de vreme ce drumulă dela 
Petersburg pănă la Varșovia durâză celă puțină 30 de 
cesurl mai înainte de Luni diminăța elă nu a putută 
să ajungă în orașulă polonă. Cu acâstă telegramă con
sună și o telegramă oficiăsă dată din Varșovia, după 
care se vede, că Țarulă se și aștâptâ să sosiască Luni. 
In Vilna Impăratulă Rusiei, se mai spunea, că va fi în
tâmpinată de guvernatoiulă generală Gurco împreună cu 
o deputațiune alăsă dintre nobili.

Referitoră la astă visită ,Pol. Corr.« primesce din 
Petersburg o corespondență, care cuprinde unele îm
părtășiri interesante despre întâlnirea împărați- 
loră și căută să hotărescă trepta de însemnătate, pe 
care trebue pusă acestă întâlnire. Nici după forma, 
in care se va face întâlnirea, nici după subjectulă 
convorbirei împărațiloră, ea nu va ave ună caracteră 
adevărată politică — așa dice corespondența 
amintită. întâlnirea Suveraniloră nu este in primulă 
rendă, decâlă ună simplu actă de curtenire, o dovadă 
despre prietenia celoră ce ’șî voră strînge mâna. Nu-i 
vorbă, în convorbirile loră voră găsi prilegiu și vreme 
să grăiască și despre cestiunile politice, cari privescă 
mai de aprăpe statele loră; dar nici prin gândă nu tre
bue sâ trecă cui-va, că întrevederea monarchiloră va 
aduce, dreptă urmare, o schimbare a situațiunei între 
statele, ai căroră capi sunt ei. Ea va confirmă numai 
relațiunile bune, ce esistă și cari de atâtea ori s’au 
dovedită.

Ce privesce partea aceea a relațiunei coresponden
tului care se referă la unele neînțelegeri între popărele 
Austriei și Rusiei ce trebuescă aplanate, — spune »N. 
F. Presse,» că dânsulă se află într’o mare gre.șelă. 
»CăcI, dreptă este, că noi nu scimă, ce neînțelegere 
a putută să esiste între poporulă rusescă și poporulă aus
triacă. Decă insă totuși a fostă o neînțelegere, acăsta a 
putută să se întâmple între guvernele țăriloră, der nici 
decum între poporele loră. Acestea nu au altă gândă 
și minte și altă doră în inimă, decâtă păstrarea păcei și 
pacînica folosire a binefaceriloră, cc ea ne aduce!»

FRANCESII DIN ALSAȚIA.
Guvernatorulă provinciei Alsația-Lorena a publicată 

la 28 Aug. ună rescriptă în care, după ce arată că nu- 
merulă Francesiloră din Alsația și ală Alsațieniloră cari 
an optată pentru Francia, dar locuescă încă în aceea 
provincia cresce pe tătă diua, și a ajunsă adi la cifra 
de 14,924 pentru a împedeca ca să nu să formeze ast- 
felă colonii francese pre puternice, ia urmălorele dispo- 
sițiuni:

1. îndată ce ună tânără francesă ajunge la vârsta 
de șepte spre-dece ani, elă său va trebui să se natura- 
liseze seu să părăsescă țera; în casulă din urmă de 
câte-orî se va întorce la Alsația nu-i va fi permisă 

| să stea mai multă de 3 săptămâni pe an. 2. Aceeași 



măsură să ia pentru cei 196 părinți de familiă, pe ai 
căroră copii comisiunea de opțiune îi a recunoscută de 
străini, dar cari s’au întorșii în Alsația. 3. Bărbații ne- 
căsătorițl, cari au fostă recunoscuțl de străini, îndată ce 
se căsătorescă, voră fi provocațl a se naturalisa germani. 
Dăcă voră refusâ seu voră fi espulsați înainte de căsătoriă, 
său li se va face cunoscută că copii loră, îndată ce voră 
ajunge la versta când trebue se se presinte înaintea comisi- 
unei de asentare, voră trebui seu să se naturaliseze, seu să 
părăsăscă provincia. 4. Tinerii, cari au părăsită provincia 
înainte de împlinirea acestei verste, și s’au întorsă mai 
târdiu, voră fi provocațl să declare în decursă de 4 sep- 
tămâni că au adoptată o altă naționalitate, în care casă 
voră fi espulsați, er în casă contrară înrolați în armată. 
Acăstă disposițiune se mănțîne și pentru casulu cândă 
cei re’ntorșl au trecută peste etatea de 32 de ani.

Acestă rescriptă, se înțelege, a produsă mare sen- 
sațiune în Francia. țfiarele oportuniste se mărginescă 
a-lă publică în întregulă seu, declarândă că de-o cam- 
data se vădă silite a-lă lăsă fără comentarii. Cele radi
cale îșl facă dintr’ânsulă o armă contra politicei cabine
tului Ferry. Câtă pentru presa germană, o mare parte 
a ei n’a încetată în anii din urmă a se plânge de indul
gența guvernatorului față de tinerii franceși, cari petrecă 
în AIsația-Lotaringia, cu tote că unii din ei au optată 
pentru Francia, ăr alții s’au naturalisată în țări străine, 
de aceea ea nu pâte acum decâtă să se arate mulțumită 
de măsurile luate contra acestoră tineri.

ESPEDITIUNEA LA NILU.
I

Espedițiunea englesă la Nilă se va face după ur- 
mătorulă programă oficială:

Ună corpă de armată va fi trimesă spre granița 
Egiptului (Wadi-Halfa), de unde va fi dirigeată mai de
parte spre Dongola, decă după mersulă înt.âmplăriloră se 
va găsi acăsta , cu cale. Cu tbte că infanteria călârâță 
și câte-va batalione de infanteriă au și începulă a îna- 
intâ pe Nilă în susă, tăria și întocmirea espedițiunii se 
va hotărî numai după ce lordulă Wolseley va ajunge 
în Egiptă și după ce se va înțelege despre acăsta cu Sir 
T. Stephenson. Pentru transportulă espediționariloră se 
voră [folosi 400 bărci, dintre cari fie-care e lungă de 
30—32 urme, lată de 6—7 urme și grea de 950—1000 
funți. Acestea voră sosi în Alexandria în 21 și 30 Sep- 
temvre. Alte 400 de asemenea bărci se voră mai tri
mite apoi câtă se va putea mai de cu grabă. Pe la în- 
ceputută lui Octomvre voră sosi în Alesandria 500 ,vo- 
yageurs» canadieni, cari să cârmuiască bărcile, er dela 
țărmii vestici ai Africei voră veni aici cam prin a decea 
di a aceleiași luni 300 corăbieri, pentru ca să fie folosiți 
la seviciulă flotei de bărci. Fie-care barcă va ave doi 
cârmaci și va luâ câte dece ostași, fiindă provădute cu 
cele necesare pentru 100 de <Jile. De ore ce bărcile 
încărcate nu se cufundă de câtă 20 de policari mai fa
vorabilă va fi pentru flotă să fiă apele Nilului mai scă
zute, decâtă înalte. Proviantulă constă din totă soiulă 
de carne preparată, pesmețl uscațî, brânză, murături, 
fructe preparate, făină, ceaiă, zahară, sare, piperă, legume 
preparate, zemă de lămâiă, totă felulă de legume cu 
carne tocată condensată pentru supă, ureză, tăbacă etc. 
etc. Fie-care barcă va primi apoi și o bună porțiune 
de medicamente. Armata Egipetului va fi întărită prin 
patru regimente, dintre cari două aclimatisate din Indii. 
S’au comandată felurile pălării și uniforme pentru tâte 
trupele de espedițiune. Astfelă pregătindu-să, espediți- 
țiunea va fi în stare, Ia 1 Octomvre, să plece dela Wadi- 
Halfa și să încăpă operațiunile.

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

CARE-I CURENTULU POLITICU LA NOI?
Sub acestu titlu „ Lupta “ din Iași caută să 

esplice purtarea politică internă a d-lui Brătianu, 
dicendă că ea trebue căutată în afară, în insti
tuțiile germane:

D-lă Brătianu primesce conscientă seu inconscientă 
impulsia mișcărei reacționare ce plecă dela Berlină. Din 
acăstă causă și-a renegată principiile liberale care nu 
sunt în favore acolo și a adoptată pe cele autoritare. 
D-sa urășce libertatea presei, fiindcă și cancelarulă impe
riului germană o urăsce. Așa se esplică și transforma-' 
rea ce voiesce a efectuâ în caracterulă regalităței năstre; 
numai așa se înțelege disprețulă ce are pentru opinia pu
blică și hotarîrea, ce pare a fi luată, de a se rezăma pe 
curata favore a Coronei, depărtându-se totă mai multă 
de ceea ce formase munca sa în cursă de 40 de ani, adică 
de cultulă și respectulu ce profesâ pentru popularitate. 
Totulă este în d-lă Brătiauu, nu numai în idei dar chiar 
în procedare, o imitațiă a Berlinului. A creată funcți
unea de prim-ministru fără portofoliu, pentru a se 
asemănă, câtă se păte mai multă, cu marele cance
lar u. ’Lă-aude fiecare vorbindă necontenită de nihiliștl 
și de socialiști și de pericolulă ideiloră subversive. Ase
menea agitări nu sunt la noi, sunt însă în Germania. 
Acăsta este destulă pentru ca să fie și d-lu Brătianu pre

ocupată de nihiliștl și socialiști și să-i vadă peste totă 
loculă.

Sistemulă de a se servi de toți ămenii și de tote 
partidele este cunoscutulă sistemă Bismarkian. Acăsta 
e soluțiunea ce s’a găsită în împrejurulă semi-constitu- 
ționalu ală Germaniei pentru ca șefulă Statului să păs
treze la putere numai ună singură omă — Principele 
Bismark — și în același timpă, monarhulă să aibă și 
aerulă că ține semă de opinia publică aducendă la pu
tere pe rândă, în posiții secundare, pe cei ce jocă ună 
rolă mai importantă în țară. Să nu ne înșelămă deci 
asupra caracterului politicei ce vedemă de catva timpă 
întroducându-se în țără. Este curentulă germană care 
caută a dărîmâ încelulă cu încetulă edificiulă nostru de
mocratică și egalitară adoptată sub influința ideiloră largi 
liberale din țări ca Belgia, Anglia, Franța. Este lupta 
spiritului germană în contra celui latină și Anglo-Saxonă, 
în care spîrită ne amă făcută educația și legile năstre de 
40 de ani încăce. Este preponderanța germană ce tinde 
a se stabili la noi pe tărâmulă instituțiuniloră și ideiloră 
politice, după cum ea s’a stabilită în Europa deja pe celă 
diplomatică militară. — Germanismulă pe tote căile: pe 
calea economică, militară, filosofică și acum și cea po
litică tinde a ne învălui din tâte părțile. Acăstă operă 
de învăluire este admirabilă ajutată de originea germană 
a Kegelui nostru, de legăturele sale de familie precum și 
de docilitatea și lipsa de voință a d-lui Brătianu.

SOIRI MERUNTE.
f Iosifă Baracă, protopopulă ânteiu ală Brașovu

lui, a răposată astădl Marți, diminăță. Dumnezeu l-a 
scăpată de o grea și îndelungată suferință. Scirea acăsta 
durerăsă ne vine tocmai la încheiarea făei. Se (jice că 
multă meritatulă răposată a dispusă în testamentulă său 
ca o parte însemnată din averea sa să se dea în folosulă 
scoleloră române de aici. Regretămă din adânculu inimei 
pierderea acestui bărbată, care în totă viața s’a a des- 
voltată atâta zelă, pentru biserică și scolă. Fie-i țărîna 
ușoră și memoria binecuvântată!

—0—
Ni se scrie din Bucuresci că generalulă Dr. Carolă 

Da vila a încetată din viăță Duminecă după amădî.
—0—

In dosulăgpădurei dela Stejerișă, »Sub Pâtră» vre-o 
doi țărani au observată că se mișcă ceva intre cueuruze. 
Credendă că este ună omă s’au apropiată, dăr dădură 
peste unu ursă tânără, care vâdându-i a Iuat.’o la fugă 
în pădure.

—0—
Cu privire la scandalulă din Clușiu întâmplată în 

Maiu, «Magvar Polgâr» scrie: «Corifeii români din Clușiu 
au intentată procesă, în contra tinerimei universitare și-a 
celoră ce au ținută discursuri, la tribunalulă de aici pen
tru ațîțare în contra naționalității, pentru vătămare și atacă 
în contra averii private și a siguranței personale și pentru alte 
crime grozave. Unulă din judecători, Achatius Veress, a 
luată în mâna sa instrucțiunea cu stricteța și energia 
cerută, luândă interogatoriulă la peste 100 de ascultători 
de la universitate. Și.....  și....  după ce în cursulă cer
cetării s’a constatată, amăsurată naturii lucrului, că tine
rimea în mijloculă demonstrațiuniloră s’a purtată fbrte 
patriotică și n’a călcată legea, tribunalulă a respinsă acu- 
sațiunea. Frustra!»

Negreșită, așa e «natura lucruriloră unguresc!,« ca 
frustra (înzădară) să strige Românii, să li se facă drep
tate !

—0—
Cetimă în »N. Fr. Presse» următorele: «Domnișora 

Agatha Bârsescu, tânâra și talentata artistă, care în 
tomna trecută, după ce abia pâșise de câteva ori pe 
scena Burgthea rului, dispăruse ârăși ca ună meteoră și 
luni întregi zăcuse bolnavă, a apărată adl ârășl înaintea 
publicului în același rolă, în care ca prin farmecă atră
sese asupra sa atențiunea generală. Simplă și nobilă în 
atitudine și gesturi, vioiă și plină de espresiune joculă 
minei, cu ună curagiu nemăestrită și virgină în ânteiulă 
actă, apoi după-ce a sorbită dulcele venină de pe buzele 
lui Leandru, plină de pasiune și simțire furtunosă, astfelă 
representă artista pe Hero în tragedia lui Grillparzer, și 
«Penații» Burgtheatrului se bucurau, că li s’a redată tâ
năra actriță, trecându-i-le cu vederea micele defecte ale 
esprimărei. Publiculă a făcută același lucru și recom
pensă pe d-șdra Bârsescu cu căldurose și nesfârșite 
aplause.«

—0—
Precum este informată «Kolozs. Kdzlony,» facul

tatea filosofică a luată o hotărîre în afacerea ce privește 
suplinirea catedrei D-lui Gregoriu Silașiu, Corpulă pro
fesorală dela facultatea filosofică nu află de lipsă supli
nirea catedrei pe ună ană. pentru că materia se va pu
tea ușoră predă și în ceilalți trei ani ai cursului întregă 
de patru ani și deocamdată nu se p6te află persâna 
potrivită pentru a suplini catedra de limba și literatura 
română. —

—0-

«Kolozsvâri Kbzlony,* reproducândă din «Doinei» 
poesiile «Marșulă lui Iancu* și .Marșulă luiHoria,» face 
următârele observațiunl: «Ușurateculă tonă ală acestoră 
doine ne arată fârte limpede aspirațiunile secrete ale na- 
țiunei române. Nenorociții de eil Nu sciu ei vorba 
aceea: «Nu te atinge de Ungură?‘

—0—
Ministrulă ungurescă de agricultură, industriă și 

comerciu anunță, că în Kisber, Bâbolna și Mezdhegyes 
se voră vir.de prin licitațiune (în 1, 2 și 7—8 Oct. st. n.) 
caii, ce sunt de prisosă din hergheliile statului.

—0—
Bandiții sunt tare îndrăsneț! în peninsula balcanică. 

Mai dilele trecute ei au răpită pe ună 6re-care Cu ti, 
împreună cu fiu-sâu. Dintr’o închisore au fugilă alți 
cinci bandiți luândă cu ei și pe sentinela. Gendarmii nu 
le potă pune frâu.

—0—
Colectele, ce se facă în Austria în favorulă France- 

siloră din locurite infectate, se urcă la suma de peste 
2300 fi.

—0—
Reuniunea agricolă din comitatulă Făgărașului va 

aranja o esposițiune agricolă și de vite în Fă- 
gărașă, ce va dură dela 3—8 Octomvre. Anunțările se 
potă face pănă în 30 Septeinvre st. n. la președintele 
reuniunei. Premiile se voră împărți celoră ce voră es- 
pune vite în 30 Oct. cătră sâră, celoră ce voră espune 
producte naturale și de industriă în 8 Oct. după amâcjf.

—0—
La 4 Septemvre s’a întâmplată în Vaticană o ne

norocire. In grădinile acestuia se află ună cerbă de totă 
frumsețea cu nisce cârne enorme. In (|iua numită, în- 
grijitorulă îi aduse mâncarea cu o oră mai târziu ca de 
obiceiu. Cerbulă, iritată de fome, se aruncă asupra ne
norocitului păzitoră și îi spintecă pântecele cu cârnele. 
Păzitorulă a și murită deja.

—0—
Dintre cei 25 de lucrători, despre cari amă amin

tită că au fostă închiși de vii în mina de puciâsă dela 
Nicosia, 20 au fostă mântuiți. Ună copilă s’a scosă 
mortă, patru lucrători suntă încă sub dârîmăturl. Guver- 
nulă italiană a dală pentru familiele nenorocițiloră 2000 
franci.

—0—
Luni au începută esercițiele de tdînnă ale honve- 

(Jilorti strînșl în tabăra de barace dela Târguiă Mureșu
lui. Voră fi 2300 ârneni sub comandantulă de brigadă 
Mangesius, colonelulă Kassai și loc. col. Biro.

—0—
«Kronst. Ztg.» spune că în comptabilitatea săsâscă 

din Sibiiu e un registru intitulată: «Siebenburgisch-săchsich- 
nationalkomilial- Rechnungs- Revisionskanzlei-Aktenaushe- 
bungs-Vormerkungsbuch.» (Registru pentru scăterea ac- 
teloră din cancelaria de revisiune a socoteleloră comiți- 
ale naționale săsesc! din Ardelă.)

M. SA IMPERATULU LA ARADU.
Cu ocasiunea inspecțiuniloru ce le-a făcată M. Sa 

împâratulă prin comunele învecinate cu Aradulă, s’au în
tâmplată lucruri, cari nu potă decâtă să ne amărâscă 
sufletele.

Organele administrațiunei ungurescl ’șl-au dată și 
de astădată arama pe față. Ca sâ p6tă dice Maiestății 
Sale: «Iată Românii, cari se laudă totdâuna cu fidelitatea 
loră cătră tronă, nici n’au găsită de cuviință sâ V’aducă 
omagiile loră,» n’au făcută cunoscută Româniloră din 
respectivele comune ora trecerii M. Sale prin ele, său 
decă i-au încunosciințată, 6ra a fostă falsă dată.

Astfelă la 30 Augustă, M. Sa avea sâ plece la dra 
7 spre Aradulă nou. Organele administrative ungurescl 
au încunosciințată falsă comunele românesc!, (^icândă că 
M. Sa plâcă la 9 ore. Pe când Ungurii și Nemții erau 
la 7 6re la loculă plecării, abia câteva comune româ- 
nescl car! aflară de pe la particulari, au putută întâm
pina pe M. Sa.

Negreșită că acesta a observăt’o M. Sa, și vrândă 
sâ vâdă baremă în Aradulă nou pe Români a întrebată 
— negreșită mâhnită — cu următârele cuvinte în ungu- 
resce: «Hol vannak az olâhok?» (Unde sunt Valachii) 
Pretorele cercului I arată pe părintele Ionă Damșa, 
care tocmai atunci sosise cu grupa Româniloră. M. Sa 
întrebă pe numilulă preotă în limba maghiară: «Est! 
din acestă cercă?» — Da, Maiestate.» — Szerb vagy 
Român?» — (Sârbă sâu Română?) — «Român.» M. Sa 
a plecată mai departe între strigări entusiaste de: «Sâ 
trăiască. ‘

împrejurarea acâsta ne dovedesce, că organele ad- 
minislrațiunei ungurescl, simțindu-șî consciința îngreuiată 
de multele pâcate comise față cu Românii, au căutată 
sâ evite or! ce momente, în care M. Sa ar fi putută în
trebă poporulă română despre traiulă ce-lă duce sub 
administrațiunea ungurâscă.

Dâcă credă Ungurii, că prin astfelă de șiretlicuri 

vir.de


îșl voră puie acoperi faptele, se înșălă. Șiretlicurile ad- 
minisl rațiunii unguresc! dela Aradă, de.-ă până acum n’au 
ajunsă la amjulă M. Sale, mai târdin de sigura le va 
aflâ. —

AFACERI ȘCOLARE.
Diarele maghiare au publicata în luna trecută es- 

trase din raportele comisariloră trimiși de guverna la 
esamenele de maturitate, și acum se ocupă în speciala 
numai de rapârtele comisariloră regimului trimiși la sco
tele confesionale. Comisarulă trimisă la gimnasiulă ro
mână din Brașovă Veres Ignâcz, face urmălărele obser
vări despre esamenălă din limba maghiară ală maturi- 
sanțiloră:

«Instrucțiunea din limba maghiară, pe câtă se păte 
judecă din esamenulă de maturitate, este încă primitivă. 
Lucrarea scripturistică a fostă o traducere scurtă din 
limba română în cea maghiară și anume din piesa: .Cru
țarea’ din cartea de cetire română. La esamenulu ver
bală malurisanțiî: a) au cetită, b) au tradusă, cu deose
bire din limba maghiară în cea română și odată dm lim
ba română în cea maghiară, c) au recitată pe de-a ros- 
tulă în limba română date din istoria literaturii maghiare 
său mai bine disă din biografiile scriiloriloră.

De cetită, citiau fluentă și din pronunțare se putea 
ghici, că și vorbescă unguresce. Traducerea numai 
acolo mergea mai greu seu se împiedecă, unde limba- 
giulă se ridică de-asupra nivoului conversațiunei dilnice. 
Cunoscința formeloră vechi maghiare încă este defectuosă, 
căci, de pildă, cuvântulă kedig cu profesoră cu totă 
erau înclinați a-lă privi de o greșălă de țipară, in locă 
de pe dig.*

Ca specimenă de o scâlă de modelă citămă aici 
observările, ce le aflămă în raportulă făcută de K. Csiky 
despre gimnasiulă maghiară din Sigetulă Marmației.

.Intre maturisanții dela acestă institută, (j'ce Csiky 
afli pe cei mai mulțl perde-vără. Șepte-ijecI și 
șăse de maturisanțl într’ună gimnasiu, care de altfelă 
nici nu e vr’ună centru și dimpreună cu mulțimea 
cea mare de privatiștl (cari se scriu numai pentru 
esamenă, der nu cerceteză cursurile — Red. Gaz.) 350 
de studenții O împrejurare acesta, ce nu se mai află 
nicăirl, că numărulă învățăceiloră, cu deosebire dela 
clasa V. în susă, cresce gradată (în alte locuri scade) și 
se urcă la celă mai mare numără în a VUI-a cl. gimn.! 
Astă împrejurare anormală nu se esplică de ajunsă prin 
aceea, că în locă se mai află ună gimnasiu inferioră ca
tolică de patru clase, ai cărui școlari continuă în parte 
studiile în liceulă acesta reformată, pentru că numărulă 
acestora este fărte neînsemnată. Lucrulă stă așa: cu 
deosebire în a Vll-a și mai multă în VUI-a clasă se adunâ 
din alte institute tineri, parte ca privatiștl, parte ca ordi
nari să-și absolveze studiile gimnasiale în ăslă gimnasiu 
reformată. Iți poți închipui că aceste adunături nu 
formăză lamura tinerimei sludiose. Nu potă să trecă cu 
vederea aceste împrejurări și consecințele loră, și de 
aceea am și fâculă atentă pe corpulă profesorală dela 
acestă instituiă.a

Comerciala României.
Prin posițiunea sa geografică România este țera 

cea mai favorisată pentru comerciu. Pământ ulă fiindă 
întinsă fără dălurl și bălți; materială de nisipă, petră, 
cărbuni, și lemnă găsindu-se cu abondanță, se potă con
strui cu multă înlesnire drumuri, șosele și căi ferate. 
Riurile Românii sunt așa de bine arengiate de natură, 
încată Europa întregă ne invidiază. Fără a vorbi de 
Dunăre, care este calea cea mai principală a transpor- 
turiloră comerciale, în interiorulă țărei găsimă o mulțime 
de rîurl, cari potă fi cu mare înlesnire navigabile; ast- 
felă sunt: Siretulă, Prutulă, Oltulă, Jiulă, Bistrița, Arge- 
șulă, Buzăulă, Ialomița etc. Chiar astăzi se esecută pe 
unele din aceste rîurl transporturi considerabile de heres- 
tea și diferite obiecte confecționate la munte. Siretulă 
duce pe valurile sale în fiecare ană poduri, încărcate 
cu lemne și cereale spre vânzare în porlulă Galați.

Pentru desvoltarea navigații nimică nu s’a făcută 
pănă acum la noi; agricultura și comerciulăceră de ur
gență ună studiu complectă asupra acestei branșe, căci 
mai sunt încă localități, unde prețuia este fărle urcată 
din causa lipsei mijldceloră de transporlă și din acâstă 
causă o mulțime de bogății rămână în pământă ne es- 
ploatate; așa de esemplu multe păduri dela munte stau 
neatinse, pecândă pădurile dela câmpă sau stinsă cu 
totulă, lemnele de construcție și de încălzită au devenită 
destulă de scumpe pela orașe.

Pămentulă țărei nâstre este destulă de favorabilă 
pentru construcțiunl de canaturi; cu puțini bani am pu
tă stabili ună sistemă de căi de comunicații fluviale, prin 
care să se conducă la porturi și târguri productele din 
I6te puuctele, chiar cele mai depărtate. 0 dată interi
orulă țării devenită navigabilă, marea negră pusă în co- 
municațiune prin Dunăre, cu toți Românii, s’ar pute des- 
vălui ună comerciu esterioră, o esportație strălucită.

Piețele cele mai principale comerciale suntă Bucu- 
rescii. Iașii, Craiova, Galații, Brăila, Ploeștii, Botoșani, 
etc. Mai multe târguri anuale au locă în diferite puncte 
ale leritorului: Fălticeni fa Iulie, unde vină o mulțime 
de neguțători din alte țări spre a vinde și a cumpăra; 
In Riureni Districtulă Vâlcea, 8 Sepiemvre; Câinpu-lungă; 
în Casină (Districtulă Băcău), in Slobozia (jud Ialomița). 
Drăgaica în Buzău, Moși în BucurescI etc. Nu este dis
trict ă, care să nu aibă mai multe târguri anuale, lunare 
seu săptămânale; decă însă amu ave canalurl de navi
gații, seu drumuri de feră la Iote aceste puncte, comer
cială ar înflori din ee în ce mai multă.

In România negoțulă ia din di in di o mare im
portanță. Până acum a fostă destulă de negligeală: 
desvoltarea agriculturei și a industriei a contribuită și 
contribue încă, ca comerciulă să facă progrese răpedl șl 
simțităre.

Țările, cu care România este în legături comerciale, 
sunt: Austria, Rusia, Turcia, Francia și Anglia. Tabloulă 
de mai josă, ne va da o idea despre importanța comer- 
ciului nostru de la 1840 până la 1864: 

esportațiunT
1840 95,615,905 1.. V.

1850 127.310,098 >
1851. 129,244,661 >
1852 167,485,615 >
1853 172,701,288 >
1854 154,409,213 >
1855 340 476,088 »
1856 231,148,414 »
1857 167,680,650 »
1858 213,117,000 »
1859 247,828,062 »
1860 313,649,290 >
1861 273,603,608 »
1862 307,777,388 »
1863 326,475,924 >
1864 401,005,807 >

Dini aceslă tabelă resultă,

imporlațiunl
53,117,568 1. v
76,309,063 »
78,993,921 >
81,442,359 >
85,788,878 >
80,632,772 »

149,830,289 » 
160,438,021 >
157,336,152 » 
115,538,927 ,
136,077,150 > 
169,339,298 > 
179,190,715 > 
174,923,849 »
194,775,165 > 
212,711,566 » 

că esportulă la 1864 eră
aprope de doue orî mai mare decâlă importulă, pe cândă
astădl după notițele statistice, ce deja amă publicată, ve- 
vemă, că importulă este de două și de trei ori mai mare 
ca esportulă; causa este, că, pe cândă Austria și alte țări 
comerciale au făcută totulă spre a favorisâ esportulă pro- 
ducțiuniloră loră în România, noi n’amu făcută nimică 
spre a le eontrabalanțâ. Fnncționarullt. 

Consemnar ea
membriloră ordinari, ajutători și altoră binefăcători, cari 
au contribuită pe săma «Associațiunei transilvane pentru 
literatura română și cultura poporului română,« înainte, 
la și după adunarea gen. a despărțământului XII ținută 

în Lăp. ung. la 10 Augustă anulă 1884.
Din Deșiu : d-nii Petru Anca preș. orf. 5 fl., Petru Mure- 

șianu secr. des. XII5 fl., Iuliu Podobă esp. poștală 5 fl.. Alexe 
Bogdană cancel. 5 fl., Dr. Teodoră Mihali advocată 5 fl. 
(membru nou), Iosifă Micșa not. la trib. reg. 1 fl., Gavrilă 
Cupșa prot. comit. 1 fl., Pavelă Huza secr. comit. 1 fl., 
Samuel Brandt esecutoră 1 fl., Vasile Vasiacu scriit. la 
polițiă 1 fl., Teodoră Colceriu curat, primară 1 fl., Petru 
Roșea protop. gr. or. în f. s.-Petru. 5 fl., Gavrilă Cupșa 
propr. în Mogogia 5 fl., Vasile Mustea protop. gr. cat. în 
Lăp. ung. 5 fl, Ioană Cohanu curat. 1 in Lăp. ung. 2 fl.

Din Suciulă de susă: d-nii loan Olteanu preotă gr. cat. 
5 fl., Grigore Oprișă 1 fl., Ioană Pasca 1 II., Mafteiu 
Chindrișă 50 cr., Ioană Bude 50 cr., Gabrielă Bizo 20 cr., 
Ioană Marchit —; Ioană Mîrsocă propr. în Beclenă 5 fl. 
Simeonă Corpodenă din Deșiu 1 fl., Ignată Grigorescu înv. în 
Cernești 2 fl., Vasile Rață Peteritea 1 fl., Ioană Buzura, Mo
gogia 2 fl., Gavrilă Slianu, Mogăgia 1 fl., Aronă Cosma 
preotă gr. or. 2 fl., Coriolană Cosma 20 cr., Ioană Cos
ma 30 cr., Nicolau Cosma not. cerc. 2 fl.

Din Negrilesci: d-nii Constantină Juga preotă gr. cat. 1 
fl., Elia Juga teologă 50 cr., Vasile Gaborfl subnotariu 
50 cr., Constantin Cosma sub. not. 50 cr., Dux Emanuel 
50 cr., Dux Iosef 50 cr., Niculae Vladă 20 cr., Demiană 
Vladă 20 cr., Biserica gr. cat. 20 cr., Teodoră Giția 10 
cr., Mafteiu Mesteru 10 Cr., George Cupșia 1 fl.

Din Vima mică : d-niiloană Romană preotă 1 fl., lulia 
socia Romană 1 fl., Beczkay Emil 50 cr., Leib Motis 50 
cr., Constantin Miculă 2 fl., Schram lânosne 60 cr., 
Ioană Micu 1 fl., Farkas Teodoră 20 cr., Iacobă Con
stantină 30 cr., Ilie Satmar 50 cr., Simionă Popă 50 cr., 
Nicolae Lazară 50 cr., Simeonă Micu 20 cr., Petru. Ro
mană 20 cr., Dumitru Gergely 20 cr., Atanasiu Candea 
1 fl., Ioană Candea 20 cr. (va urma).

DIVERSE.
Numerulii ospetiloră la diferite băi — Ultimele 

liste de pe la diferite băi cuprindă urmălorele date de 
numărulă âspețiloră: Aussee 5596; Baden lângă Viena 
10,243; Bilin; 174 Buzias 1087; Franzensnad 7557; Giess- 
hubl 330; Gleichdnberg 4657 ; Gmunden 10,077; Grăfen- 
berg 1772 ; Hali 2573; Johannisbad 2521; Ișl, 11,648; Kal- 
tenleutgeben 903;Karlsbad 26,495; Kissingen 12,784; 
Lipik 1040; Lublau 530; Luhatschowilz 1258; Mondsee 
1739; Neudorf 255; Neuhaus 1001; Norderney 11,325; 
Pyrmont 11,309; Portschach 1187; Badegund 720; Rei-

chenhall 4769; Reinerz 2399; Rohitsch 1996; Roznau 
1260, Sliacs 1343; TuITer 839; Tatra-Fured 2866; Țe
pi itz-S honau 7270; Trencsin-Teplitz 3105; Warasdin- 
Teplilz 3053; Wildbad-Gastein 5027 de persone.

Din morcovi căpitani. — Pe cândă se aflâ Schiller 
în »Karlsschu)e,« censorulu istitutului, ună căpitană, îlă 
surprinse noptea târdiu deșteptă și scriindă versuri. Că- 
piianulă năcăjită de astfelă de allotria îi dete o do- 
jană, să-o țină minte câtă va trăi. Tânărulă poetă în
ghiți câtă înghiți amarulă, der odată îi dise: »Așa căpi- 
(ană, cum ești d-ta, îmi facă și eu cândă voiu vrea din — 
morcovi.» Acesta crimă de subordinare i-se povesti îndată 
ducelui Carolă, care în dirnineța urmălore și veni în scălă, 
adună pe toți elevii, scose pe Schiller mai la ivâlă și-lă puse 
se mărturisescă câte făcuse în diua trecută. După ce sfirși, 
Ducele porunci unui îngrijitoră s’aducă ună cuțită și ună 
morcovă, care le dete în mâna lui Schiller Țicându-i: 
«Acum se te vedemă, cum îmi faci căpitani din morcovi!» 
Schiller începu a ciopli morcovulă cu cuțitulă, fără 
iernă, și încetulu cu încetulă croi ună capă, ce semânâ 
a capă de ostașă și — lucră apoi mereu înainte. Ducele 
începu a zîmbi atunci și dise:» Totă ar fi lucrulă nai- 
bei, să facă căpitani din morcovi!» și eși, fără să mai 
facă ceva nesupusului poetă! —

Ds unde vinu mărcile. ? — Cea dintâiu urmă de o 
procedură poștală, din care în trecerea vreiniloru se des- 
voltă folosirea mărciloră, cade în anulă 1653. Idea a 
fostă a vestitului Colbert, care multă se îngrijâ de po- 
porulă francesă. Din 1653 se găsesce ună apelă ală 
administrațiunei poșteloră regescl în care între altele se 
dice: »Se aduce ia ounosciință tuturoră, cari voescă să 
trimeță dintr’ună suburbiu ală Parisului în altuia scri
sori, că acestea ajungă de bună semă la adresa loră, 
dâcă voră ave ună biletă cu inscripția «port payâ,« 
care scutesce de plată pe primitorulă scrisorei. Aceslă 
biletă se lipesce însă de scrisore astfelă, ca după primi
rea scrisorii să se potă luâ după densa și4 să’lă pâtă vedă 
poștarulă. In palatulu poștei ună commis gâneral 
va vinde aceste billets de port paye la toți car 
voră cere pentru ună sou, și mai multă nu, fiecare 
pâte să’șl cumpere de-odată câte îi place...« De se mai 
află vr’ună esemplară din aceste bilete, nu se p6te spune 
sigură.

Pîctorulu Makart. — Se scrie din Viena: Pictorulă 
Makart este aprăpe perdută pentru artă; elă sufere d’o 
escitațiune nervosă pe care medicii nu speră a o tămă
dui. Makart luase în a doua căsătoriă pe o primă dăn- 
țuitore, d-șăra Bertha Linda. Dela căsătoria sa părăsise 
societatea veselă a ariștiloră și ducea o viăță cu totulă 
retrasă, fiindă devotată muncei. Pentru că suferea de 
astmă, medicii îi recomandară să se ducă pentru câteva 
săptămâni la Reichenhall. Aci, pe cândă dormia, se 
simți f6rte rău. Slrindă din pată, se apucă cu mânile 
de capă strigândă: «Mi-am perdută capulă! acesta nu 
este ună capă ci o cutiă cu văpsele!

, Soția nenorocitului artistă, înspăimântată, cu mare 
greutate putu să-și îmbrace soțulă, apoi să preumblă cu 
densulă fără să potă a-lă liniști.

A doua Ți, profesorulă Bamberger se grăbi să vie 
de la Viena și recomanda ca bolnavulă să vină la elă 
acasă. De atunci starea sănătăți lui Makart a devenită 
și mai gravă; elă nu pote să vedă seu să primescă pe 
nimeni; celă mai mică sgomotă îlă pune într’o stare de 
escitație estraordinară și-și apucă cu amândouă mânile 
»cutia sa cu văpsele» care pare că-lă face să sufere în
tr’ună modă îngrozitoră.

Tâlharii în Turcia. — «Pol. Corr.» primesce din 
Constantinopol o scrisâre, în care se dice: «Nesiguranța 
publică atâtu în provinciă câlu și în capitală a ajunsu 
la o treptă, ce trebue să se pună pe' gânduri. In provin
ciă și împrejurulă capitalei găzduescă brigandii 6r în 
capitală se comită furturi și omoruri în cele mai îm- 
populate suburbii și chiar sub ochii poliției. Guvernulă 
a ordonată de cât-va vreme, să se așetje la capătulă 
stradeloră principale din Pera diua și noptea câte o 
sentinelă, dar aceste măsuri nu a îngrozită pe criminali. 
Dveptă pildă despre siguranță publică de aici servâscă 
următorulă casă: Mai dalele trecute, în dfiua adormirei 
o femeă cu trei copii merse să se primble pe aprăpe de 
Ainalj-Cesnă, ce se află în centrulă Perei și care ’i cer
cetată de multă lume. Ună străină se aruncă repede 
asupra ei și-o lovi cu cuțitulă de mai multe ori apoi 
plecă liniștită înainte. Ună oină cercă să pună mâna pe 
elă, dar primi și elă o lovitură. Feineea murise într’a- 
ceea și poliția nici gândă se mai dea de urmele uciga
șului. țîică mulțl, că de nu se va organisa poliția, în 
capitală să potă repeți întâmplările de după răsboiulă 
crimeică, când din Iote părțile Europei năvăliseră în ca
pitală o mulțime de criminaliști, lățindă spaimă în Iote 
părțile.»

Editoră: Iacobă Mnreșiaun.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Cttrsulu la bursa de vlena
din 6 Septemvre st. n. 1884.

ISursa do Bucnresei.
Rentă de aurti ungară6°/0 122.15 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.05 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.55 
Imprumutulfi căiloră ferate

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

loră ferate de ostd ung.
(1-ma emisiune) . . . 95.75

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

Amortisarea datoriei căi-
loril ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . .102.— 

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

mișO...............................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

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

Cota oficială dela 25 Augustă st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 93 vend. 93%
Renta rom. amort. (5%) . . 92% b 931/2

» convert. (6°/0) . . » 96 97
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 32 33 -
Credit fonc. rural (7%) . . 101% » 102

> „ „ (5%) • • n 90% D 9O3/*
> » urban (7%) • • » 101 » 101%
» . (6%) . . » 97 > 97%
> > (5°/o) • ■ > 87 » 87%

Banca națională a României > 1400 > 1405
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 365. » 368

< > * Națională . . 242 246
Aură 710.% > 7-25
Bancnote austriace contra aurti £ 2.07. 2.09

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

Bancnote românesc! . . . Cump. 9.02 Vend. 9.05
Argint românesc................. • 8.95 • 9.03
Napoleon-d’ori..................... . 9.62 > 9.64
Lire turcesc!......................... » 10.90 » 10.92
Imperiali............................. » 9.88 9.00
Galbeni................................. > 5.66 » 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» . . . 100.50 » 101.50
Discontulă » . . 7—10 % pe anii.

.„^Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei" se potu cumpăra în tutuuge- 

Q^'ria lui Cîross (în casa prcfecturei.)

Societatea comercialii românii — Bassarabianu Calfoglu «& l'onip. 
BULETINtl

BRĂILA 25 AUGUSTO 1884.

Venilătoră Ciunperătorft Felulft Kilo Libre Prețulă Notite î

0. Silberstein Petricioni Grâu 140 60% 72 __ Magasie
Vechs. & Braunstein I. Bellet. 40 571/2 62 — )magasie

d-to d-to
Secară

80 60— 82 — jcu hârtie
Galiatzatos C. Nicolaidi & C-ie 280 53% 52 75 Magasie

Soc. Comercială Pauli Coventri &C-ie Orzu 400 481/0 47 —
d-to d-to n 200 49% 48 —
d-to d-to 100 50— 49 —

Samarian G. Mendl 400 45% 42 — Caică
Stănescu d-to î> 200 42% 37 — Magasie

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

Pentru Austro-Ungaria pe anti . , . 12 fi. v. a.

Acei domni abonați ai noștri, cari au 
plătită prețulă abonamentului pe una 

jumătate de ană seu pe ună ană, înainte de l-a Aprile 
a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată 
dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., 
er pentru România 8 lei.

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS.“

1—3

p,, 111 fl°reni v' a‘ plătimu
\J . - Acțiile bancei ,, ALBINA."

A se adresa în Gherla (Sz.-Ujvâr) la

Cancelaria Negruțiu.

11
» I2 ... 6 ,

11
57 |4 P ... 3 „

Se acordă abonamente și lunare cu . . 1% y>

Pentru România si străinătate pe ană . 36 franci

r 5?
11

I2 . 18

?? ??
11

|4 . 9 w
Celă mai ușoră mijlocă de abonare este prin man- 

dattt poștală. Abonamentele se plătescă înainte.
Rugămă pe domnii abonați să binevoiescă a ne da 

lămurită adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici
cea mai mică întârziere. Administrațiiinea.

Reîncepând^ lucrările mele cu

Auro și arginta 

întrerupte acum câțî-va ani, am onorea a anunța 
că mi-am strămutată laboratoriulu meu în casa 
de swb nmsrârulu 401 din TOița Megrâ. 
In chipulă celă mai solidă > și mai frumosu se- 
verșescă lucrări, ce se ținu de sfera meseriei mele, 
fie din nou, fie și reparaturi.
4_5 ’ HEÎÎSgICÎJ JEKEM.O,

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
și de cuiere veritabilă și mărfuri de modă 

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

12—15 Wilhelm Scberg & Comp.

2—3 Publicare de lieitaiâime.5
Subsemnatulă comitetă voindă a dă în întreprindere Ia unu în- 

treprindetoru generalii edificarea unei scdle superidre de fete în Sibiiu, 
pe loculu din strada Morii Nr. 8, (Josefstadt), preliminată în suma de 
56,841 fi. 96 cr. v. a. publică prin aedsta licitațiune minuendo, care se 
va face pe basa ofcrtelorîi presentate în scrisă până lâ 25 Scptembre 
1884 la orele 1 d. a. Condițiunile de licitația, planurile și preliininarele 
suntă depuse în localulu direcțiunei bancei de credită și economii Al
bina, “ în 6rele obicinuite de oficiu (8—2 d. a.) pentru doritorii de a se 
informă despre densele.

Comitetulil Associațiunei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului română.

Sibiiu în 4 Septembre 1884.

28—30 Hagazinu de încălțăminte
„C1SMA ROȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după nrâsură 
se voră efectuă din materială solidă, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulă am ondre a recomandă onoratului pu

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

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

Comande pentru străinătate 
se primescă și se efectuiăză 

promtă și cu prețuri moderate

O. Orgbidand
Tipografia Alexi Brașovă.


