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Brașovu în 30 Augustu (11 Sept.)
O f6ie din Iași vrendft a caract.erisâ curen- 

t.ulu politicei interne în România susțîne, că d. 
I6nu Brătianu ar primi conscientu sân inconsci- 
entu impulsivnea mișcării reacționare, ce plecă 
dela Berlină. Nu scimii dâcă este destulu de 
justificată acâsta părere față cu primulft ministru 
românii. Ceea ce scimu însă este, că ministrulu 
președinte Tisza nu numai că primesce im- 
pulsiuni reacționare din afară, ci imitâză chiar 
în stilu mare politica autoritară a prințului 
Bismarck..

Se înțelege că dâcă este se maimuțâscă pe 
marele cancelarii germana, d-lu Tisza nu se p6te 
mărgini la simplulu rolă ală unui ministru res
ponsabilii, care își iea impulsiunile numai dela 
parlamentă, ci persdna lui trebue s6 fie motorulă, 
elă însuși cu ideile lui trebue să stea în centrulă 
rotațiunei mașinei statului. Lumea trebue se se 
dedea de a privi în d-lă Tisza pe mentorulă și 
de a ascultă cuvintele lui cu sfială, cum se ascul
tau în vechime oraculele.

In Austria politica o face încă capulă sta
tului, împăratulă. Nu așa în Ungaria. Aici d-lă 
Tisza este stăpânulă situațiunei, său, mai corectă 
(fisă, ne face să credemă, că în mâna lui sunt 
depuse destinele statului ungară. De aceea îlă 
vedemă făcendă enunțiări estra-parlamentare ă la 
Bismark și Gladstone.

Cu o asemenea grandiăsă enunțiare a sur
prinsă d-lă Tisza eri pe alegătorii săi din Ora- 
dea-mare si astăzi organele ofîcidse din t,6tă țăra 
voră fi pline de laudele marelui omă de stată, 
care ca titanulă Atlasă, pdrtă în spinare glo
bulă ungurescă.

Nu voră întârfiiâ nici oficioșii din Austria 
de a face complimentele loră primului-ministru 
ungurescă, care cu atâta dibăciă scie să învălue 
punctulă întunecosă ală dependenței economice 
de Austria într’ună focă de artificiu slobozită 
spre delectarea sufleteloră nevinovate așa de multă 
chinuite de frica „agitatoriloră.”

Ministrulă-președinte a pusă mai ântâiu pe 
frate-său, pe grofulă dela Seghedină, să țină o 
vorbire la Sân-Mărtină spre glorificarea libera
lismului celoră dela putere și după aceea a ve
nită elă însuși ca să ne asigure, că în mijloculă 
curentului ce-lă produse noua alianță cu Țarulă 
tuturoră Rușiloră, elă, Tisza Kalman, stă nemiș
cată și apără cu sabia de focă a archangelului 
Gavrilă progresulu liberală ală „patriei,“ dela 
care depinde esistența ei.

Der, se fie cu iertare, nu apără, ci vrea să 
apere și, pentru ca se p6tă face acăsta cu des
tulă tăriă, declară din nou, că are lipsă de pu
teri estraordinare, ca se esterminezepe „agitatorii“ 
naționali și confesionali.

Cu alte cuvinte d-lă Tisza ne anunță că are 
de gândă a cere dela noulă parlamentă conce
siunea ca, spre apărarea progresului liberală ală 
„Ungariei,” să p6tă practică câtva timpă metoda 
reacțiunară a d-lui de Bismark și să Introducă 
în țără starea de asediu.

Lucru ciudată însă, d-lă Tisza chiar și reacțiu- 
nea voiesce să-o facă în sensă liberală, ceva ne mai 
pomenită pană acumă. Elă asigură adecă că li
bera esprimare a opiniunei va fi respectată.

Este acăsta asigurare valabilă numai pentru 

Maghiari ori și pentru nemaghiari ? Căci cunos
cută este în întru și în afară, că tocmai organele 
de publicitate ale d-lui Tisza sunt acele, cari con
sideră ori ce liberă esprimare a opiniunei din par
tea Nemaghiariloră ca agitațiune de rassă și chiar 
ca agitațiune în contra esistenței statului, pe când 
turburările ce le provocă diarele maghiare în contra 
celorlalte naționalități, se declară urbi et orbi de 
fapte patriotice, demne de totă lauda.

Cu îngâmfare ne spune ministrulă-președinte 
că Ungaria este destulu de tare spre a învinge 
tăte agitațiunile. Atunci ce lipsă are de puterile 
estraordinare ?

Domnulă Tisza se jură că vrea se suprime 
cu forța tăte agitațiunile fie naționale, fie anti- 
semitice, fie oposiționale, dăr nu se gândesce de 
locă la înlăturarea causeloră, din cari isvorescă 
agitațiunile.

Ce impărtă însă căușele? D-lă Tisza nu se 
ocupă acuma de vindecarea raneloru' ce cangre- 
năză corpulă Ungariei. Elă voiesce numai se 
ademenăscă pe cei celă țînă la putere, ca se nu 
vădă ce se petrece cu Ungaria.

înainte de ocuparea Bosniei Tisza a decre
tată răsboiu scăleloră nemaghiare, pentru ca se 
abată atențiunea publicului dela cele ce se petre
ceau. Ce s’o plănuindă earăși de vine d-lă 
Tisza se cără puteri estraordinare?

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

Oradea - mare, 10 Septemvre, săra. — 
Ministrulă președinte Tisza a sosită adi aici, 
în cerculă său de alegere, și a fostă primită în 
modă serbătorescă. După ce la gară a fostă 
bineventată de cătră primarulă orașului a in
trată în Oradea, care era împodobită cu stăguri, 
între aclamațiunile generale ale poporațiunei ma
ghiare. Nu multă după sosire ministrulă-preșe- 
dinte a mersă la adunarea alegetoriloră săi, unde 
a ținută ună discursă fărte importantă.

Tisza dise, că înainte de alegeri n’a voită 
să facă nici o enunciațiune pentru ca națiunea 
să-și pătă dă votulă în totă libertatea (?). Cu 
privire la ideile și la curenturile ce străbată adi 
prin statele europene, Tisza accentuăză, că Unga
ria trebue să rămână credinciosă progresului li
berală, căruia are a mulțămf consistența ei. Con
stată mai departe, că esistă o agitațiune încontra 
bunei înțelegeri dintre diferitele rasse, în timpulă 
mai nou a fostă importată din afară, și agitațiunea în 
contra confesiuniloră, mai alesă contra Israelițiloră 
precum și în contra claseloră. Tisza observă, că 
statulă ungară este destulă de tare spre a învinge 
tdte agitațiunile. Este de lipsă a se luâ mesuri 
spre a pedepsi nu numai pe cei seduși, ci și pe agitatorii, 
pentru care scopă guvernulă are necesitate să i 
se dă puteri estra-ordinare pentrlună timpă anu
mită. Libera esprimare a opiniunei să rămână 
însă neatinsă (!?) Reforma camerei magnațiloră să 
se facă ca respectă la desvoltarea istorică nu 
prin aceea, că i se voră confiscă, ci prin aceea 
că i se voră lărgi drepturile. Noua cameră să 
representeze nascerea împreună cu averea din 
sînulă diferiteloră confesiuni pe basa meriteloră, 
fiindă numiți membrii pe viață. Comiții supremi 
(prefecții) să fie eschiși din camera magnațiloră. 
Prelungirea mandatului de depnitată dietală pe cinci 
ani o consideră ministrulă-președinte în urma 
esperiențeloră făcute pănă acum de necesară; 
susținerea tractatului vamalii cu Austria o doresce 
pe basa echității. Dreptulă de a avă teritoriu va
mală independentă trebue să se susțină, der nu

mai atunci se căutămii ală realisâ, decă Austria nu 
va face destulă echității. In fine mulțămi Tisza 
pentru nonele dovedi de încredere și promise că 
va lucră totdăuna spre binele statului ungară.

Discursulă d-lui Tisza fă primită cu Eljen- 
uri entusiastice. După aceea ministrulă-președinte 
a primită autoritățile și corporațiunile. Desără va 
fi banchetă festivă aranjată în ondrea d-lui Tisza 
de cătră primăria orașului.

Varșovia, 10 Septemvre. — La revista 
trupeloru au luată parte 80 mii de dmeni în 
mare ținută. La balulă de astădi dată de gu- 
vernatorulă generală au fostă invitate mai multe fa
milii de burgesi.

Bruxella, 10 Septemvre. — Senatulu 
a primită unanimă o resoluțiune, care condamnă 
energică turburările întâmplate în Dumineca tre
cută.

l*aris, 10 Septemvre. — Față cu atitu
dinea Chinei, Coubert pregătește o expedițiune 
nouă de natura cea mai seridsă. In causa acâsta 
se va ținâ Sâmbătă ună mare consiliu de mi
niștri.

Jtfesupole, 10 Septemvre. — Alaltaeii s’au 
bolnăvită de coleră 653 persdne dintre cari 310 
au murită.

Koina, 10 Septemvre. — Colera se lă- 
țesce totă mai tare prin provincii.

Marsilia, 10 Septemvre. — La Brig- 
nollos au murită ieri d’odatâ directorulă semina
rului de coleră. Primarulă asemenea se află în

CRONICA piLEI.
»Republique franțaise* (fice că' Che-lungulă n’a 

fostă bombardată, cum spună diarele englese, ci s’au 
schimbată căieva ghiulele de tună între două corăbii de 
răsboiă și între o tabără chinesă de 5000 de Omeni. De ase
menea e neadevărată că în Tonchingă ar fi fostă înver
șunate lupte. Francesii suntă forte amărâțl asupra En- 
glesiloră din causa neadevăruriloră ce născocescă ; a e.șită 
chiară ună (fiară în Parisă întitulată >Anti-Auglais,< 
precum eră »Anti-Prussien.<

*
In Varșovia s’a arestată ună nihilistă împreună cu 

o damă ce trecea de soția sa; veniseră din Petersburgă. 
El purtă uniformă de oficeră.

*

Cu ocasiunea manifestațiunii clericale din Bruxela 
făcută la 7 Septemvre s’au ruptă stăgurile și emblemele, 
ce le purtau clericalii, de cătră liberali. Au fostă răniți 
vr’o 40 de personeșă și dintr’o parte și dintr’alta. S’au 
făcută 185 de arestări.

*
»Times< anunță din >Fu-Ceu, că autoritățile chi- 

nese au făcută cunoscută cumcă, după ce s’a declarată 
răsboiulă, Shangai se declară ca neutru, 6r Woosungă 
ca blocată.

*
Ijiarulă englesă »Economist‘ (fice, oă scopulă înlre- 

vorbirii monarchiloră este, să se înțelăgă asupra măsu- 
riloră necesare pentru înlăturarea pedeciloră, care mai 
curendă seu mai târtfiu ară pute deveni seriose: nihilismulă 
și discordia invită între Austria și Rusia în peninsula 
balcanică. *

»Răpublique franqaise» spune că la noua conferință 
egiptenă nu voră fi invitate numai marele puteri europene 
și că ea se va ține în Paris, avăndă a se discută și ces- 
tiunea ținutului Congo.

*
Din isvoră englesă și spaniolă se vorbesce, că Fran- 

cia lucreză pant.ru estinderea granițeloră sale algeriane 
până la rîulă Marnja. Sullanulă din Marocco e susținută 
de Anglia. Triburile începă a se revoltă; e mare temere 
că va isbucni un confiictă franco marocană.*

Prin nota lordului Granville cătră Porta otomană, 
guvernulă englesă, se dice, că mărturisesce că nu va re

pant.ru


trage din Egiptă trupele în împrejurările actuale; esprimă 
părerea de rău, că guvernulă turcescă nu a voită să ia 
parte la apărarea Suachimului, er cererea acestui guvernă, 
de a se recunâsce suveranitatea Portei în modă solemnă, 
în notă nu se pomenesce.

Respunsulu M. Sale cătră deputațiunea clerului 
rom.-cat. în Aradu.

Cuvintele adresate de M. Sa clerului cato
lică. la Aradă au produsă mare sensațiune pen
tru dojana, ce conțineu la adresa preoțimei rom. 
catolice. Intre altele împăratulă. a clisă cătră 
episcopulu rom. cat. Ndmeth:

«Bucurosă primescă eu și în timpulă manevreloră, 
cari m’au adusă de astă dată aici, pe apostolii păcei re- 
presentați prin bărbații sfintei biserici și cu bucuria re
petă și acum, că clerulă catolică pâte să conteze totde- 
una pe grația Mea, dăcă, ferindu-se de patimile 
mișcăriloră politice după tradiționalulă spi- 
rită ală sfintei și pacinicei chemări, va cultivă 
între credincioșii săi moralitatea religiâsă, înțelegerea fră- 
țescă și stima înaintea legei și îi va reține d el a fre
cările naționale și confesionale. Urmăriți —- 
cum a urmărită și preponderanta maioritate a D.-Vâstră, 
după cum îmi place a crede — acestă direcțiune.» ...

Acestă răspunsă a fostă dată necomplectă de bi- 
roulă de corespondență din Viena, lăsândă afară partea 
cea mai importantă, și anume admonițiunea privitâre la 
frecările naționale și confesionale, și aslfelă ciuntită l’a 
reprodusă și oficiosulă «Abendpost. < Din contră »N. 
Fr. Presse» a reprodusă discursulă complectă. »Vater- 
land« impută acestuia că a falsificată cuvintele dise de 
M. Sa. »N. Fr. Presse« dovedesce că discursulă, cum 
l’a reprodusă ea, s’a recunoscută în modă oficială de 
autentică, și ca să arate că așa este, citeză cuvintele 
fâiei episcopatului romano-catolică din Ungaria, .Magyar 
Âllam:«

>După adresa de bineventare a episcopului Nemeth, 
clerulă dieceseloră Cianadă și Oradea-mare strigă ună 
întreită și însuflețită Eljen pentru regele; dâr după răs- 
punsulă M. Sale s’a audită numai odată ună Eljen înă
bușită. Amândouă părțile din prâ grațiosulă răspunsă, 
ca noi să ne smulge mă din brațele pasiuni- 
loră politice și să ținemă pe credincioșii noș
tri departe de frecările naționale și confesi
onale, fură primite cu o surprindere generala. Nu 
pentru că amă primită de la regele acestă lecțiune, ci 
pentru că sciamft cine a dictată aceste pre înalte cu
vinte. Mulțî, când s’au depărtată din sala de primire, 
s’au oprită în coridore și pe treptele primăriei, au înce
pută a vorbi despre cuvintele audite și se depărtară apoi 
liindă urgentă îndemnați la aeâsta. Țâță diua s’a vor
bită despre acesta și se va vorbi incă multă timpu în 
Ungaria.

Atâta reproduce »N. Fr. Presse» din fâia clericală, 
lăsândă afară acele părți, prin a căroru reproducțiune — 
Zice ea — se vatămă venerațiunea cătră împăratulă.

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

Părechia princiară de coronă și Româ
nii din Gurghiu.

(Coresp. part a »Gaz. Trans.«)

După cum scițl prințulă Rudolfă eră va veni, încă 
în luma aeâsta, în Gurghiu la vânată de urși.

In 1881, cu prima venire a prințului în Gurghiu, 
Românii preste totă s’au purtată bine, încâtă nu numai 
A. Sa a fostă încântată de purtarea loră, ci și cei ce-lă 
însoțeu. Apoi în Dumineca următâre, după sosirea prin
țului în Gurghiu, se anunțase înainte preotu’ui gr. cat. 
din locă, că prințulă cu întrâga curte va merge să asiste 
la sfânta liturghia în biserica gr. cat. românescă. Deja 
se și pregătise cele de lipsă: ,tronă‘ și scaune îmbrăcate 
cu catifea verde pentru părechia princiară de corână. 
Dâr, cei ce erau împrejurulă prințului simțindă acesta, 
nu le-a cădută bine, — mai cu sâmă corespondențiloră 
(jiareloră maghiare, căci de aceștia erau 2 în Gurghiu — 
și îndată au telegrafată la Târgulu-Mureșului după aba
tele rom. catolică, ca să vină în Gurghiu spre a servi 
messa în biserica rom. cat., pentru ca prințulă cu suita 
sa mai întâiu să visiteze acea biserică, și nu a Români- 
loră, va să Zică cinstea să o facă mai întâiu Unguriloră.

Așa s’a și întâmplată, că Sâmbătă la 2 âre după 
amâdl, abatele a sosită în Gurghiu și îndată prințului i 
s’a făcută cunoscută, că dimineța se va servi messa în 
biserica rom. catolică. Prințulă mai întâiu s’a dusă în 
biserica rom. cat. și numai după aceea, când la noi s’a 
cântată ,Sfinte Dumnezeule» a venită în biserica nâstră, 
unde dela începută pănă la sfârșită câtă a durată sf. 
liturghiă a îngenunchiată părechia princiară și, după ce
tire, au sărutată evangelia. După săvârșirea serviciului 
divină strângândă mâna preotului, și-au esprimată plă
cerea asupra ceremoniiloră și cânlăriloră năstre biseri
cesc!.

In anulă trecută 1882 erâ alâtă părechia princi
ară câtă și suita întregă în corpore din nou, — a visi- 
tată biserica nâstră— însă atunci nu se anunțase înainte — 
până Sâmbătă la 12 ore, noi însă amă sciută, și asemenea 
s’a petrecută lucrulă ca în rândulă trecută, în 1881. In

Gurghiu, suntă <3 biserici: română gr. cat., romano-cat. 
și ev. reformată; acesta până acuma de prințulă nu a 
fostă visitată.

*
Intr’o di cam ploiosă în anulă trecută ,1882,» prin

țulă Rudolfă erâ înbrăcată în uniformă de vânată tiro- 
lesă și erâ încungiurată de domnii cei mai mari, toți 
gata spre a porni Ia venată. O muiere bătrână din Ibă- 
nescl s’a vârâtă printre domnii cei mari și apropiându-se 
de contele Samuelă Teleki l’a întrebată, că dintre ațâța 
domni, care ar fi împăratulă, pentru că dânsa doresce 
de multă să-lă vâdă? La întrebarea bătrânii, conlele i-a 
arătată făcândă semnă cu mâna spre prințulă, dicândă 
»acesta-i.< Atuncea muierea cea bătrână ștergendu-șl 
ochii a esclamată: »O săracu, că slabă e înbrăcată,» și 
cu acesta s’a depărtată. In diua aceea, apoi cândă so
cietatea de vânată s’a aședată în munte sub ună arbore, 
pentru ca să mânce și să se odihnâscă puțină, respecti- 
vulă conte a începută a povesti despre întâmplarea 
acâsta, care așa impresiune a făcută asupra prințului, 
încâtă începu a rîde cu hohotă mare; i-a părută rău însă că 
nu a putută vede și dânsuiă în persănă pe bătrâna; a 
cercetată de ea însă după aceea, și vădând’o pe babă în 
persână a remunerat’o.

Pănă acuma Lotdâuna prințulă și princesa au fostă 
dispuși bine, și cu âmenii cei de rendă cari mergă la 
vânată vorbescă și îi întrebă de urși și de alte feră săl
batice. Așa s’a întâmplată și cu Nechita Bloșiu din co
muna G. Orșiova, care conduce vânatulă. Acesta este 
ună omă de 70 de ani, înaltă de statură, bine făcută, și grosă 
la trupă, lată în peptă, sănetosă, cu ună cuvântă ca 
ună ursă, curată și cu fața rumenă și frumâsă, omă cu 
minte și de trebă, glumeță, — inse glumele îi suntă 
plăcute.

Dânsuiă scie tâte cotiturile și văile munțiloră, pre
cum și locurile pe unde umblă ferele sălbatice. Intr’o 
ZI a lui Octomvre 1882, înșirândă pe domnii la vânată 
și arăfându-le unde să pândescă și să aștepte fie-care 
venirea ursului etc., prințulă Rudolfă nemai putândă aș- 
așteptâ după înturnăturile lui Nichita, îlă întrebă: ,Bade 
Nechită, eu unde voi stă?' Atuncea badea Nechita îi 
răspunde prințului: «Așteptă împărate, că și la tine 
vine rândulă, numai să fii voinică apoi să împuscT ur- 
sulă.« A rîsă prințulă: pe badea Nechita a pusă, de l’a 
fotografată, așa cum să portă dânsuiă, cu peptulă des
chisă și deschiotorată la grumadă.

Princesa Stefania asemenea, cândă face primblări 
ori pe josă ori în trăsură, întâmpină pe femeile și bărbații 
țărani cu »bună Z'ua,« și decă e aprope de dânșii îi în
trebă »ce faceți?» Cu un cuvântă poporulă din jurulă 
Gurghiului e încântată de viitorii domnitori, și pentru aceea 
cândă aude de venirea Loră la Gurghiu se bucură și îi 
aștâptă cu doră.

»Eră am venită la voi bade Nechita.* Zice ’prin- 
țulă și badea Nechita îi răspunde: »Bine ai făcută, îm
părate, DumneZeu să te țină!'

Ocasiunaa totă dăuna când prințulă se află în 
Gurghiu nouă Româniloră ne este mai bine venită de câtă 
altora, numai să o scimă bine folosi. Cu omenii noștri 
în treba vânatului toți au afacere, âmenii noștri suntă 
conducătorii vânatului, și aceștia suntă îndrăsnețl încâtă 
vorbescă cu prințulă fără a cere audiențe și A. Sa le concede 
tote, și i-au învățată așa, în câtă âmenii la totă pasulă 
în apropierea lui îi urmâză ca puii după cloșcă; sare 
prințulă preste ună părău, âmenii s’ar după dânsuiă și-și 
măsură vitejiile unii cu alții, lntr’adevără nimenea nu-șl 
pâte închipui cum o duce prințulă cu âmenii noștri de 
minunată; și âcă așa mai în urmă voră începe și la po
vești (anecdote) cu prințulă, — numai durere că nu sunt 
între dânșii âmenl cu carte, încâtă să se scie folosi de 
una și alta.

Atâtă prințulă câtă și princesa sciu ceva și româ- 
nesce, potă trăi între noi că ne pricepemă — vedl bine 
numai românesce — unulă pe allulă; și încă pâte că 
acuma voră fi sciindă mai bine românesce ca în rân
durile trecute.

Apoi scițl ceea ce suntă pe lângă prințulă: adju- 
tantulă, medicii, vânătorulă superioră (Oberjăger) și alți 
vienesl suntă «gute Bruder* cu noi Românii, așa ne Zică 
dânșii. Cu ună cuvântă multe se petrecă în Gurghiu de 
celea ce noi, decă ne-amă sci folosi, ne-ară prinde la 
timpă păte bine.

In Gurghiu, s’au pusă acuma mai multe felinare 
(lampe), și s’a întinsă sârma telegrafică până Ia casa în 
care va ședea prințulă. In timpulă câtă va petrece ar- 
chiducele Rudolfă la noi, după cum am audită. va fi și 
teatru aicî. Acum nu scimă că mai putâ-vomă străbate 
și noi, ca sâ-i întindemă ună jocă românescă ca în rân
durile trecute, ori ba! Vomă vedea cum va mai fi.

Altele n’am ce să vă mai scriu, de câtă numai 
lucruri rele: sărmanii âmeni suntă amărîțl de nemiloșii 
esecutorl pentru cuarlalulă ală IlI-lea de dare, și compe- 
tințe timbrale, și apoi drumurile țării vrândă nevrândă 
suntă siliți a le face....

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

BIOGRAFIA GENERALULUI DAVILA.

Generalulă Carolă Davila s’a născută la Parma, în 
Italia, 1828. Elă îșifăcu studiele liceale Ia Limoges, în Fran- 
cia. Apoi se ocupă cu studiulă farmaciei și medicinei. 
Deveni preparatoră de chimiă, prosectoră de anatomiă 
și șefă de clinică chirurgicală în spilalulă IIotel-Dieu din 
Angers. La finele anului 1852 își susținu lesa de doc- 
toră în medicină, și după cererea principelui Șlirbeiu, fu 
desemnată de facultatea de medicină din Parisă pentru a 
veni să organiseze în țâră spitalele și serviciulă sa
nitară. La 13 Martie 1853, doctorulă Davila sosi la 
Giurgiu și fu numită medică șefă ală armatei.

După câte-va săptămâni dela sosirea sa, presintâ 
domnitorului Știrbeiu ună memoriu pentru crearea unei 
grădini botanice și pentru organisarea unei scoli de me
dicină, după modelulă scoleioră secundare din Francia. 
La 4 Decemvre 1855, elă și deschise acâslă scolă, în 
care instrui 60 de elevi din tâte districtele și pe care o 
dotă din propriele sale mijlâce cu materialulă necesară 
și cu ună mare numără de preparate anatomice.

Organisarea acestei scoli fu aprobată prin decretă 
princiară în Martie anulă viitoră, când d. Davila făcu să 
se planteze grădina botanică dela Cotrocenl.

In timpulă ocupațiunei ruse, fu destituită de gene
ralulă Buhberg. La sosirea armatei turcesci, elă fu nu
mită Heșim-Pașa ală acestei armate, decimată atunci de 
coleră, și împărți cu ocasiunea acâsta soldațiloră cunos
cutele picături anti-cholerice, descoperite de dânsuiă. Pe 
timpulă caimacamiei domnitorului Al. Ghica, scâla fiindă 
în pericolă, doctorulă Davila plecă la Paris și obțînu 
acolo, prin propria sa inițiativă, ună decretă imperială 
cu data de 23 Noemvre 1857, prin care se asimila scâla 
de medicină din BucurescI cu cele analoge din Francia 
și la 1859 cu cele din Italia. Astfelă ună mare nu
mără de tineri putură continuă în Francia studiele loră 
și a deveni doctori în medicină.

După unirea principateloră, d. Davila organisă am
bulanțe și spitale provisorii pentru armata concentrată 
pe câmpulă dela Florescl. Domnitorulu Cuza, apreciândă 
servietele sale, îlă înălță la gradă de generală. In 1860, 
elă făcu ca elevii militari de la Mihai Vodă să fie pri
miți, în urma concursului, ca interni la spitalele civile, 
și spilalulă Colțea deveni ună spitală de instrucțiune. 
Totă pe atunci, elă organisă scâla veterinară și șcăla de 
farmacia, care fusese anecsafă la șcâla Mihai Vodă, 
și permise să se înființeze doue farmacii centrale : 
una militară și una civilă.

Numită directoră ală serviciului sanitară civilă, ge- 
neralulu Davila institui medicii de plășl și făcu aslfelă ca 
binefacerile medicinei să pătrundă pănă în coliba țăra
nului. Elă înființa spitale ia Reni, Chilia, lsmailă, Bol- 
gradă și în mai multe orașe din Moldova. In 1866, Ca
mera și Senatulă, prin inițiativa a 50 de membri, de- 
leră generalului Davila, ca recompensă națională 
pentru eminentele servicii aduse țerei, natu- 
rălisarea cea mare, cu tâte drepturile de cetățână ro
mână. Dela acea dată, generalulă Davila încetă de a 
mai face parte din misiunea francesă și continuă ca ce
tățână română activitatea sa. D. Davila avu onârea să 
însoțâscă pe principele Carală ală României în mai multe 
călătorii în interiorulă țerei.

Căsătorită pentru prima âră îrj 1860 cu fica doc
torului Marsilie, avu nenorocirea să devină văduvă și se 
căsători mai lârZiu cu d-șâra Aniea Racoviță, nepâta 
Golesciloră, dela care avu patru copii. După mârtea 
primei sale soții, generalulă Davila adună în pro
pria sa casă 40 de crfane și luă inițiativa pentru esecu- 
tarea testamentului Mitropolitului Filaretă. Aslfelă orga
nisă institululă filantropică, a cărei primă pâtră fu pusă 
de dămna Elena Cuza și care deveni instilutulă modelă, 
de care Românii se potă mândri cu drepiă cuvântă.

In 1870, în timpulă resbelului franco-prusiană, d. 
Davila propuse să se organiseze două ambulanțe române, 
una pentru Francia, și una pentru Germania, dâr, neob- 
ținândă aulorisațiunea ministerului, plecă ca voluntară și 
se înrolă în serviciulă Crucei Roșii. Elu asistă la cele 
mai multe luple. Intorcându-se in țâră, îșl reluă servi
ciulă său.

In 1874 avu nenorocirea să pâi'Ză pre multă iubita 
sa soție.

In 1877, aduse mari servicii în capulă ambulanțe- 
loră române din Bulgaria. După căderea Plevnei, fu atinsă 
de ună antrax, care necesită o gravă operațiune, și cu 
tote că rănile nu se vindecaseră încă, plecă la Vidină, 
unde rămase până în Aprilie, in timpulă ultimei cam
panii dete probe de o abnegare, ună devota mentă și ună 
curagiu mai presusă de tâte laudele. In tâte luptele, ac- 
tivulă generală se vedea în avant-posturl. La luarea 
Plevnei, Regele Carolă termină depeșa sa, adresată M. S. 
Reginei, cu aceste cuvinte: Davila este pretutindeni 
unde am trebuință de dânsuiă.

Ca membru ală Eforiei spitaleloră civile, directoră 
ală «Asilului Elena D<5mna,« membru ală consiliului per
manentă de instrucțiune publică, vice-președinte ală con-
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siliului sanitară superiorii, generalulă Davila a lucrată 
numai pentru binele obșlescă.

Acnmă doi ani guvernulă francesă îlă ridicase la 
gradulă de comandorii ală legiunei de onore. și guver
nulă română l’a numită generală de divisiă.

I’rin mbrtea generalului Davila România sufere o 
mare perdere; memoria generalului va rămâne ne.ștersă.

SOIRI MERUNTE.
Sosirea achiducelui Rudolfă la Sinaia va 

Septemvre st. 
splendidă. Se 
în Buceci.

v. Se dice, că i-se va face o 
vorbezce chiar și de o venătore

-0—
Baracă, protopresbiterulă gr. or. 
ală Brașovului, paroehă primară

fi la 12 
primire 
de urși

românâ 
la bise-

f Iosifu 
ală traclului I. 
rica Sft. Nicolau din Scheiu, assesoră consistorială archi- 
diecesană și metropolitană, președintele delegațiuniloră 
școlare, Eforă ală scoleloră centrale române gr. or. din 
Brașovu, membru ordinară ală Asociațiunei transilvane 
pentru literatura română și ciutura poporului română și 
ală altoră AsociațiunI și reuniuni din locă, după ună 
morbă îndelungată de hidropică a încetată din viăță la 
28 Augustă 1884 la 6 bre diminăța în etate de 71 ani, 
împărtășită cu sânLele taine, după ce a servilă bisericei 
și națiunei sale cu zelă și devotament.ă în «ursă de 44 
ani. Despre acăslă durerosă perdere. pe care o deplânge 
iubita sa soră Marina Mandragiu născută Baracă 
și iubitulă său cumnată Mihaelă Mandragiu pre
cum și ginerile său George Belisimusă. încunosciin- 
țâză subscrisa Eforiă eu inima plină de durere, pe toți 
amicii și cunoscuții defunctului. Rămășițele pământescl 
ale repausalului espuse în biserica St. Nicolau din Scheiă 
se voră depune spre eternă odihnă în mormenlulă fami
liară din cimiterulă acestei biserici, în 30 Augustă 1884 
st. v. la 2 ore după amădî.

Brașovă, 28 Augustă 1884 st. v. 
Eforia scoleloră centrale române ort. rcserit.

—0—
Studenții scbleloră evangelice de aici au făcută adl 

o escursiune în »Poănă.
—0—

La Sinaia se facă mari pregătiri pentru serbarea 
clilei de 30 Augustă, aniversarea luărei Plevnei. Bara- 
cele batalionului de venătorî s’au începută a se decorâ 
cu muschiu și bradă. Sera va fi retragere cu musică și 
torțe. In acestă di M. S. Regele va oferi ună banchetă 
batalionului de vănători, care formeză garda sa. Deja 
M. Sa a dispusă să se cumpere 250 oca de vină pentru 
soldați.

ajunsă a se negoțiâ sub 9 florini o piesă de două
zeci lei, adecă sub 45 cr. leulă, preță ne mai j 
pomenită la noi. Valbrea obicinuită a leului 
variâ de la 46—46’L cr. v. a. adecă a unei 
piese de 20 lei de la 9’29—9’35 fl.

Vădâmlă astă scădere a bileteloră române, 
lumea de aici, care face negoță cu România, a 
începută a face diferite combinațiunl. Unii se 
temău chiar, că biletele române îș! voră pierde 
valbrea, de aceea negoțiarea loră erâ de totă slabă 
și anevoidsă.

In fața acestora puneniă înaintea cetitorilor^ 
primulă articlu dintr’unu cl.iară 
Bucuresc!, 
care se arată adevăratele cause, cari au 
scăderea bileteloră în preță.

Etă ce (jice numitulă diară:
Lumea financiară și comerciulă sunt, 

pate de raritatea și scumpirea aurului pe 
nbstre. Au fostă destulă câteva (jile, pentru ca prima 
acestui melală prețiosă să se ridice dela 3°/0 la 7 și 
chiar 77* 7o față cu biletele de bancă și argintulu. Suntă 
ani de când piața nășiră n’a mai fostă victima unei 
atâtă de rele situațiunl; ătă în adevără variațiunile pri
mei aurului la diverse epoce:

competentă din 
„Curierulu Financiară," în 

pricinuită

viu preocu- 
t6t.e piețele

Lunile Anii 1884 1883 1882 1881 I881
1 Ianuarie 4 20 3 2 1 37a

29 » 4.0772 4 077a 2.60 17.i 47a
12 Februarie 3.80 1.85 2.60 17.i 47i
18 Martie 3 2.071/2 1.65 0.7s 27i
22 Aprile 3.55 2 1.20 0.55 37i

6 Maiu 3.70 2.10 1.09 1 4
3 Iunie 4.40 2.35 1.40 1 3

15 Iulie 5.30 2.40 1.75 06/s 37b
5 Augustă 5.40 2.20 1.60 0.74 47i

19 » 6.20 1.62 1.55 0.7a 27b
25 > 7.25 1.62 1.607a 0-7a 27i

—0—
»Românulă« spune că d. generală Fălcoianu, mi

nistru de resboiu, insoțită de d-nii coloneii Berendey, 
Baicoianu și de d. 
lele unde au a se 
Bucurescii.

căpitană Gdndă, a vizitata eil punc- 
conslrui forturile destinate a aperâ

—0—
României a semnată decretele pentru 

decorațiunile date la mai multe persone civile și militare 
din Serbia. Intre notabilitățile decorate va fi și pri- 
marulă din Belgradă, care cu ocasiunea vizitei M. Sale 
Regelui nostru, a dată o frumbsă proclamațiune cătră 
cetățenii belgradenl

M. S. Regele

—0—
,Telegrafulă« spune, că comitetulă pentru serbăto- 

rirea centenarului lui Horia. Cloșca și Crișană, a publi
cată ună apelă, prin care rbgă pre scriitorii români să-și 
trimăță celă puțină până la 25 Septemvre scrieri de ale 
loră pentru albumulă, ce se va publică, propune înfiin
țarea de sub-comitete pentru serbarea centenarului și în 
provincii, și anume că deschide liste de subscriere pentru 
crearea fondului lui Horia.

—0—
Acelașă diară află, că MM. LL. Regele și Regina au 

trimisă dela Sinaia o frumbsă corbnă spre a se depune 
pe mormentulă regretatului generală Davila.

-0— I
Diarulu »Giurgiulă< scrie ,că ferești ăria cu abură 

Mețiană și NedelcovicI, care va fi stabilită pe malulă 
stângă al canalului Cama de lângă Giurgiu, a obținută 
dela comuna acelui orașă și dela comitetulă permanentă 
ală Vlascei autorisarea de a face clădirile necesare in
stalației sale. Cu ocasia punerii primei ’pietre, ună ban
chetă s’a dată la vila Costaki, la care au luată parte 
peste 300 de persone notabile din Giurgiu.

—0—
D-ra Teodorini a avută ună nou succesu pe scena 

teatrului Colon (Buenos-Ayres) îu rolulă Africanei 
de Meyerbeer. >La Patria I ta I i ana* vorbesce despre 
talenlulă Elenei Teodorini d’a interpretă cu succesă rolu
rile cele mai diferite ale măestriloră celoră mai nease- 
mânațl în compunerile loră.» Densa are același talentă 
ca și ună pictoră ce ar fi totă alâlă de tare în peisagiă 
ca și în figuri.«

—0—
Rusia se va conchemâ câtă mai curândă un 

bisericescă, la care voră luâ parte optă episcop!
Se va desbate

In
conciliu 
și mitropolitulă Platon ală chievului. 
despre secretele numerose, ce s’au ivită. în Rusia.

BILETELE DE BANCA ROMANE IN

Orașulă nostru care stă în 
gătură comercială cu România, 
milibnele în monede românesc!, 
bilete de bancă.

Sunt câteva săptămâni de când în piața 
nbstră biletele române au începută a scădă în 
preță totă mai tare, încâtă până alaltaerl au

PIAȚA MOSTRA.I 
neîntreruptă 
face negoță 

cu deosebire

le- 
cu 
în

puntu asupra agiului plata cupbneloră în străinătate; dar 
causa principală e, cum am dis’o și altă dată, slăbiciu
nea exportului in anulă trecută și în anulă acesta, și 
lipsa perspectivei d’a avă o mal mare exportațiune pănă 
în anulă viitoru. Trebuințele nbstre au crescută în modă 
simțitorii, pe când resursele nbstre economice au rămasă 
staționare;* n’aveină industrii, nu avemă cereale; siliți 
sunlemă a importă totulă și a nu pută trimite în schimbă 
produsele agricole cari ne lipsescu. Iată răulă.

Remediulă prin urmare constă în desvoltarea eco
nomiei naționale, în îacuragiarea industrieloră, în pune
rea de bariere la fruntarii asupra totă ce pote opri 
desvoltarea economiei naiționale Orî-ce alte remedii sunt 
ilusorii și nu ne polă da resultatele ce dorimă.

Sub influența crisei monetare ce ne preocupă, si- 
tuațiunea bursei nbstre a fostă în mai totă cursulă săp- 
temânei din cele mai rele.
marginile cele mai înguste posibile; cele 3 
au avută onbrea d’;
scădere în scădere.
s’au
tută

Anulă curentă esceleză, cum se vede, în scumpetea 
aurului mai multă de câtă toți cei 4 predecesori ai săi; 
de aci și îngrijirile, de aci preocupările bmeniloră noștri 
de afaceri. Comerțulă care e ținută a-șl plăti mărfile în 
străinătate în aură sufere perderl simțiiore; transacțiunile 
suntă împedicate, efectele de stată și de societăți suntă 
împinse înapoi, cândă ele ar trebui să mărgă înainte.

Aceslă situațiune a făcută pe mulțl să se întrebe, 
care e causa răului și cari ară fi măsurile de remediare.

Aici am avută neplăcerea de a înregistrâ teoriele 
cele mai fantastice. Unii au aruncată răspunderea asupra 
Băncei naționale; alții au mersă în naivitatea loră, până 
a acusâ guvernulă și a susține că urcarea aurului ar fi 
efedulă eroriloră neertate ale iscusițiloră fi
nanciari, cari se găsescă în capulă trebiloră!

Se dice, că emisiunea bileteloră de bancă ar fi pre 
mare. Mai înlâiu Banca națională nici n’a pusă în cir
culația suma de bilete câtă are dreptă după statutele 
sale. La 11 Augustă curentă, sloculă său metalică erâ 
de 60.917.000 lei. Banca avea prin urmare dreptulă d’a 
emite bilele pentru 180 milibne lei, pe cândă emisiunea 
sa totală erâ numai de 91.000.000. Afară de acestea, 
decă comparămă emisiunile Băncei Naționale la diverse 
epoce, vomă vede, că crescerea său descrescerea loră nu 
e tocmai în raportă directă cu variațiunile agiului. Etă 
în adevără cotitatea primei aurului pusă în față cu suma 
bileteloră Băncei Naționale în

Agiulti
circulațiă:

Bilete în circulație

1
3

15
5

19
24

Ianuarie 
Iunie 
Iulie 
Augustă 
Augustă 
Augustă 
Emisiunea

1884
>

>

>

>

bileteloră

4.2O°/o
4.40
5.30
5.40
6.20 '
7.25

3
14
28
11
18

Iunie
Iulie
Iulie 
Augustă 
Augustă

Lei
>
>

89,503.000
91.264.000
91.680.000
91,148.000
91,000.000
91.416.000

Afacerile s’au restrânsă în
4 valori cari 

’a apără în bursă au mersă tbte din 
Abia eri Vineri, disposițiunile pieței 

schimbată câtva în bine și mai tbte valorile au pu- 
recuceri terenulă perdută în dilele precedente. 
Vedemă că agiulă în Bucuresc! s’a scobo- 

rîtă la 6.15. Reprisa asta se manifestă și în 
piața nbstră, căci biletele române au începută 
ără a se căută.

»
>

Băncii a rămasă deci aprbpe 
staționară, pe când agiulu a crescută în modă estraor-
dinară. Mai multă încă, în anulă trecută, la aceleași 
epoce emisiunea bileteloră Băncii erâ multă mai mare și
totuși agiulă erâ fărle mică. — Ută 0 dovadă despre
acesta:

1884 1883

29 Ianuarie lei 82,859.000 lei 83,272.000 la 31 Ianuarie
4 Martie » 80.069.000 » 85.069.000 • 5 Martie

22 Aprilie » 82,218.000 . 91,428.000 » 9 Aprilie
3 Ianuarie » 91,264.000 » 96,747.000 > 28 Maiu
5 Augustă , 91,148.000 » 93,867.000 > 30 Iulie

19 Augustă > 91,000.000 > 98,290.000 13 Augustă
25 Augustă » 91,416.000 , 98.691.000 » 20

DIVERSE.
Comerciulă Chinei. — Imporiațiunea mărfuriloră în 

China represintă o valbre totală de 679,875,000 franci, 
și esportațiunea este evaluată la 494,695,000 fr. Aprbpe 
cinci din șăse părți din împortațiune consistă din opium, 
bumbacurl, lânuri și metale. Principale articcle espor- 
tate de China suntă căiulă și mătasea. Esportațiunea 
pentru anulă trecută se urcă la 2,137,472 peculi. — pe- 
cululă este de 60 kilograme, 479 grame.

Ministrulă Pitt. — Miniștriîlă englesă Pitt suferea 
multă în anii mai din urmă ai vieței sale de podagră 
și de aceea a și fostă silită odată să primăscă visita du
celui de New-Castle, a celui dintâiu lordă ală admirali- 
tății, zăcândă în pată. Erâ chiar o $ aspră de ernă, 
ducele strigă întrândă în odaia lui Pitt și tremurândă de 
frigă: »Ce, nu ai focă în sobă?* — >Nu,« răspunse mi- 
nistrulă, de câte-orî am podagră, nu potă suferi foculă.» 
De voiă de nevoiă lordulă trebui să înghită năcasulă; se 
învălui bine în mantaua sa și se așăcjă lângă pat.ulă lui 
Pitt. Intr’aceea frigulă îlă răsbi pe ducele de New-Castle 
astfelu că ne mai putândă stă lângă Pitt, îș! ceru voiă și 
se aruncă repede într’ună altă pată, care se află în odaiă 
și se îngropa în perenele lui. In acăstă situațiunea di
plomații vorbiră despre cestiunile mai urgente politice, 
gesliculândă de sub — plapome. Ală treilea diplomată 
sosi chiar cândă Pitt și ducele de New-Castle erau mai 
înfierbântați în vorbă și nu putu să nu rîijă cu hohotă 
puternică. Tablou 1

Se mai adaugă că Banca nu vine în ajutorulă pieței 
prin operațiuni financiare, care ară aduce aurulă în țâră; 
nu ni-se arată însă ca ce felă de operațiuni ară putea fi 
acestea. Noi nu vedemă alta de câtă împrumutulă. Dar 
acestu felă de operațiă e interzisă de statutele Băncei; 
și chiar de ar fi permisă, ună împrumută realisată în 
aură ar trebui plătită totă în aură peste 4—5 luni; cine 
ne asigură însă că atunci agiulu nu va fi totă de 7, decă 
nu mai multă, și că cele câteva milione ce se voră im
portă de Bancă nu voră fugi ca fulgerulă din țeră?

Dăcă Banca Națională nu e respundletore de situa- 
țiune, ce se pdte impută guvernului? Gă a emisă împru
muturile în străinătate? Der ce altă eră de făcută? Ar 
fi putută bre absorbi piața nostră acele sutimi de mili
one pentru răcumpărarea căiloru ferate, pentru construc
ția de nouă drumuri de feră și alte lucrări de mare uti
litate pentru țeră? Și acele emisiuni se puieu bre face 
în țeră pe prețulă avantagiosu ce ni l’a oferită piețele 
germane, unde 5°/0 români face 101. și 6% 105? Evi
dentă nu. Și, în definitivă 50 milione lei anuități ce 
plătimă în străinătate nu figureză în bugetulă Statului 
de ani întregi, fără să fi produsă perturbația ce se vede 
adl în piața nostră monetară?

Greșescă der acei cari credu, că aci esistă tbtă fi- 
losofia crisei. Fără îndoială că influințăză pănă la ună

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

Consemnar ea
metnbriloră 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.
(Urmare și fine).

Din Vima mică: d-nii Ștefană Gionca 25 cr, Grigore 
Cionca 14 cr, Gavrilă Rațiu 10 cr, Teod. Cristea 

' Mironă 10 cr, Gavrilă Balinlu 20 cr, Gavr. Romană 20 cr, 
Gavr. Bedea 20 cr. Ioane Romană, colectante 5 fl, 
Ilie Candea 20 cr. Petru Petrișoră, teologă 1 fl, Gre- 
goriu Popă 30 cr, Grigorfe Moldovană 50 cr. Alexandru 
Floriană, teologă 1 fl.

Din Capolnocă-monostoră: d-nii G. Petrovană 1 fl, 
I. Fărcașă 10 cr. Sima Samoilă 10 cr. Biserica din 
Vadă 1 fl, Moise Costană 10 cr. Ioană Pasca 1 II, 
Bortolomei Pasca preotă română 20 cr, N. Avramă 1 
fl. Teodoră Siovrea 1 fl. Alexandru Golceriu 1 fl. 
Gâza Korâtsy 1 fl.

Din Strâmbulă: d-nii Atanasiu Georgiu, învăț. 1 fl. 
20 cr. Teodoră Georgiu 10 cr. Ioană Petrovană 10 cr. 
Pavelă Bogdană 10 cr, Analoliu Georgiu 10 cr, Gavr. 
Bogdană 10 cr, Atan. Georgiu lonă 10 cr, Augustină 
Budu preotă română 40 cr. Ana Budu n. Mezei 60 cr, 
Porfirie Vladă 20.

Alexandru Perhaița preotă în Libotină 1 fl, Dio- 
nisiu Filipă economă în Libotină 1 fl. Teodoră Budu 
din Ungureni 1 fl, I. Hermană din Kogazu 1 fl. Ioană 
Moșoiu eco. în Kogazu 10 cr, George Hermană din Ko- 
gazu 10 cr, I. Popă preotă în Cernesc! 2 fl, Gregoriu 
Jacobu economă în Cernesc! 1 fl, Vasile Pintea economă 
în CernescI 1 fl. Paulă Munzală Deșiu 1 fl, Alexe 
Lațișiu învăț. în Lăp. ung. 5 fl, 
Chinesci 1 fl, Ilie Heneșiu din 
Hrioră sub notară în Văleni 1 fl.

Vasile Mustea din Cerneni 1 
Lăpușă, Pelru Cherebețiu preotă 
10 II. pe 2 ani, Vasile Casa protop. gr. cat. în CheșicI 
1 fl, din venitulă balului din StoicenI 30 fl.

Deșiu 1 fl.,
Ilie Contea preotă în 
Costenî 1 fl., Iosifă

11., după 
gr. cat.

adunarea din 
în Gațicană

fl., din venitulă balului din StoicenI 30 fl.
Din Cupșenî: d-nii I. Filipă 1 11., Carolă Barbosu 
Ionă Hedis 50., Pelru Heresă 30 cr., Grig. Hedis 

, Gavr. Tirajade 20 cr., Vasilica Herasă
1 fl,
1. Onuciu 20 cr.
n. Petri 20 fl, I. Luciană 30 cr, I. Ciura a Vasilichi 50 cr, 
Nicita Buda 30 cr. Dumitru Buda 20 cr, Ilie Buda 
8 cr. Suma 172 fl. 8 cr.

Editoră: Iacobft Mureșiauu. 
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Rentă de aură ungară6°/0 122.35 
Rentă de aură 4°/o ■ • • 92.25 
Rentă de hârtiă 5% . . 88.70 
Imprumutulă căiloru ferate

ungare.......................... 142.75
Amortisarea datoriei căi-

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

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

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

Bonuri rurale ungare . . 100.75 
Bonuri cu cl. de sor^re 100.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă...............................100.—
Bonuri cu cl. de sortarelOO. — 
Bonuri rurale transilvane 101 —

Cursnlu la bursa de Viena 
din 10 Septemvre st. n. 1884.

Bonuri croato-slavone . .
Despăgubire p. dijma de 

vină ung.........................
Imprumutulă cu

100.-

98.70 
premiu

. . . 114 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.90 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 81.50
Renta de aură austr. . . 105.20 
Losurile din 1860 . . . 134 50
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  847.—
Act. băncel de credită ung. 296.75
Act. băncel de credită austr. 297.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’orI.................. 9.661/,.
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

BSursa de
Cota oficială dela 28

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

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

„ „ (5%) •
» » urban (7°/0) .

, (6°/o) •
> (5°/o) •

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

< » » Națională . .
Aură
Bancnote austriace contra auru

Rncîirescî.
Augustă st. v. 1884.

1400 » 1.412

. Cump. 931/* vend. 94
9 92i/2 * 96
* 96V3 9 97Va

, > 31’/2 » 33
, » 10P/2 > 102

90^ J5 91—
« * 101 9 102

» 97 9 98
> 863/4 > 87V3

Cursulu pieței Brașovii
din 11 Septemvre st. n. 1884.

Bancnote românesci . . . . Cump. 9.02 Vend. 9.05
Argint românesc .... . . » 8.95 > 9.03
Napoleon-d’orI................. . . » 9.62 . 9.04
Lire turcescl..................... . . > 10.90 » 10.94
Imperiali......................... . . . 9.87 » 9.90
Galbeni............................. . . » 5.66 . 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» . . . > 100.50 » 101.50
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

Societatea comercială, română — Bassarabiann Calfoglu & 4 onip. 
BULETINU

BRĂILA 28 AUGUSTtf 188-1.

Ven datoriiJ Cnmperătorft Felulă Kilo Libre Prețulft Notite

Soc. Comercială I. Bellet. Grâu 300 59V. 66 50 Magasie
Marghiloman G. Mendl Porumbă 1040 58Vi 54 —
N. V. Peilea Pauli Coventri & C-ie •>

Secară
150 59Vo 55 — »

St. R. Veron d-to 120 56- 56 50 »

0. Silberstein C. Nicolaidi & C-ie H 100 54— 54 50 »
d-to d-to J, 100 53— 53 50 ]

S. Block. Pauli Coventri & C-ie 5Î 160 55Va 56 — 9

d-to d-to 150 54>/2 55 — 9

Panaitescu S. Block Porumbă 150 54 50 »
M. Grimani d-to 55 240 60Va 55 50 »

d-to d-to 55 200 6P/4 56 50 »

R. Balană Pauli Coventri & C-ie 55 110 59— 54 —
>

O. Silberstein S. Block 55 150 59V4 55 — >
W. P. Sassu Pauli Coventri & C-ie 150 59— 54 50

Carandino G. Mendl Orză 330 46s/4 42 50 Caică

ABONAMENTE LA „GAZETA 
se potu face de la 1 și 

Pentru Austro-Ungaria pe anu
i

i
y> »

364.
243 
)—.< 

2.07.

367
245

6-50
2.09

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
“X. silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 

ria lui Gross (în casa prcfecturei.)

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

jumătate de ană seu pe unu 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 fl.,
er pentru România 8 lei.

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

TRANSILVANIEI."
a fie-cărei luni.

fi.

franci

v

y>

Se acordă abonamente și lunare cu . 
Pentru România și străinătate pe ană 

ii
i

2 »

4 JJ A

♦

??

v
??

??

v
v

a.12
6
3
1

36
18

9

V. Sz. 4183/1884 polg.

Arvsresi hîrdetmeny.
A brassdi kir. torvdnyszek kdzliirr6 teszi, hogy Karâcsony Mi- 

klos csernâtfalusi kereskedo kozadds csodtomeg^liez tartozd 120 addsmîl 
kiinl6vo ktivetel^sek 8713 frt. 67 kr. osszeg 6s kikiâltâsi ărban 1884 
Szeptember li6 20-ân d. e. 9 drakor a csernâtfalusi kozsdgi irodâ- 
ban megtartandd birdi tirver&sen a legtobbet ig6ronek azonnali kdszp^nz 
lefizetdse mellett elfognak adatni.

Az addsok kimutatâsa a csodbirdsâgnâl ds Godry Jânos hoszufa- 
lusi iigyvdd tomeggondnoknâl megtekintheto. Ezen ârver£s megtartâsâ- 
val a csodbiztos ’bizatik meg.

Brassd, 1884 Szeptember 6-ân.

A kir. torvenyszek iilesebol.
JDeesi, elnok. Bene,

2

4?

ușoră mijlocii de abonare este prin man- 
Abonamentele se plătescă înainte.

j?
Celă mai 

dată poștală*
Rugămă pe domnii abonați să binevoiescă a ne da 

lămurită adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întâi diere* Administrațiunea.

l

Reîncepândă lucrările mele cu

Auru și argintia 

întrerupte acum câțî-va ani, am onorea a anunța 
că mi-am strămutată laboratoriulă meu în casa 
de sub Mswraln 401 diu Negră. 
In chipulu celn mai solidă și mai frumosu să- 
vârșescă lucrări, ce se ținu de sfera meseriei mele, 
fie din nou, fie și reparaturi.
5_5 ’ BUEMRICtT JTEKEMUS.

3—3 Publicare de lîcitatiune.
3

Subsemnatulă comitetă voindă a dă în întreprindere Ia unu în- 
treprindetoru generalii edificarea unei scdle superidre de fete în Sibiiu, 
pe locală 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 ofertelor ă presentate în scrisă până la 25 Septembre 
1884 la orele 1 d. a. Condițiunile de licitațiă, planurile și preliminarele 
suntu 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 dânsele.

Comiteiulii Associațiunci transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului românii.

Sibiiu în 4 Septembre 1884.

Conspectul^ operațiunilor! institutului
de cr ediții și de economii „ALBINA“ In luna Augustu 1884.

INTRATE.
Număraru din 31 Iulie a. c................................................................. fl. 90119.44
Depuneri................................................................•..................... • „ 83718.80
Cambii rescumpărate............................................................................. ,, 230758.33
împrumuturi hipotec. și alte împrumuturi................................................ „ 46124.25
Interese și provisiunî............................................................................. )( 15539.25
Fondulă de pensiuni.............................................................................n 35.25
Moneta vendută....................................................................................... , 82100.44
Effecte.............................................................................. •.....................„ 3007.70
Conturi curente..................................................................................... n 51775.10
Diverse ................................................................. • . . .............. 557.37

11. 603735.93

Sibiu în 31 Augustă 1884.
VisarioBstB Romanii m. p.

Directoră esecutivă.

EȘITE.
Depuneri ........................................................ '................................... fi. 101903.27
Cambil-escomptate .............................................................................„ 211802.34
împrumuturi hipotec. și alte împrumuturi............................................ „ 75318.50
Interese pentru depuneri.....................................................................,, 196.55
Contribuțiune și competințe................................................................. ,, 1531.95
Salarie și spese . . •.....................................................  1908.25
Moneta cumpărată ...........................................•.............................. „ 81793.47
Conturi-Curente ..................................................................................,, 84007.11
Diverse.................................................................................................. ,, 794.43
Saldo în numărării cu 31 Augustă........................................................,, 44480.06

11. 603735.93

fosilii Ussai m. p.
Comptabilă.

Tipografia Alexi Brașovă.


