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ANULU XLVII.

Sămbătă 1 (13) Septembre 1884.

Brașovu în 31 Augustu (12 Sept.)
Astădl avemă întregulti discursu alu minis- 

trului-președinte Tisza înaintea ndstră. După ce 
l’amu cetitu, ne-amîî convinsă, că aprețiările nds- 
tre de erî pe basa estrasului telegrafică au fostă 
pe deplină corecte.

Informațiunea telegrafică cu tdtă scurțimea 
ei eră așa de clară încâtă ar fi fostă și greu de 
a-o înțelege falsă. Cu tdte astea ar fi fostă po
sibilă ca judecata ndstră se fie unilaterală. Mi- 
nistrulă-președinte ar fi putută arătă adecă cu 
privire la plenipotențele, ce le cerea în discur- 
sulă său, că are intențiunea de a urmări nu nu
mai pe „agitatorii1* nemaghiari, ci și pe agita
torii maghiari, cari spargă ferestrele paciniciloră 
cetățeni de altă naționalitate, îi insultă și-i uidu- 
iescă pe strade cu scopă de a ațîțâ ura poporu
lui maghiară în contra loră.

In casulă acesta bucuroșii ne-amă fi coresă 
și ne-amă fi rugată de iertare, că . amu fostă ne
drepți față de șefulă cabinetului ascriindu-i in
tențiunea de a urmări numai și numai pe Ne- 
magliiari. Discursului ce-lă cetimă acji în „Pester 
Lloyd,“ unde a apărută întregii, ne mântue însă 
de ori ce corectură ulteridră și ne dovedesce, că 
d-lă Tisza, deși a îmbătrânită în fruntea gu
vernului, nu a învățată nimică mai multă peste 
ceea ce sciea cândă a amenințată în dietă, că va 
sdrobf naționalitățile nemaghiare.

Unii dmenl susțineau că d-lă Tisza, care 
după ce a ajunsă la putere a părăsită principiele 
ce le profesâ ca capă ală oposițianei, va sci să- 
și întdrcă mantaua și în cestiunea naționalități- 
loră. Ba se vorbea și se scriea, că din sferele 
mai înalte s’ar fi făcută asupră-i chiar o specială 
pressiune în făvdrea unei mai bune tractări a 
Româniloră.

Păreri și vorbe gdle. Până acum celă puțină 
d-lă Tisza ne-a dovedită, că față cu tdte cele
lalte cestiuni a putută fi neconsecuentă numai 
față cu cestiunea naționalității oră nu. Discursulă 
lui dela Oradea este o nouă dovddă, cu câtă 
statornicia persecută primulă ministru ori ce li
beră mișcare în sînulă naționalitățiloră, de vreme 
ce acum nu-i mai ajungă nici puterile ordinare 
ci cere puteri estraordinare spre suprimarea ei.

Intrdga parte a discursului ministrului-pre- 
ședinte, privitdre la „agitațiunile** naționale și 
confesionale este o sciință cameleonică.' Numai 
unulă care nu cundsce relațiunile interidre din 
Transilvania și Ungaria pdte fi sedusă de a crede 
asigurărfloră d-lui Tisza, că lui îi este numai de 
biata libertate, că de aceea cere plenipontențe deo
sebite ca să o apere mai bine și că n’are nici 
ună gândă rău față cu desvoltarea națională a 
popdreloră nemaghiare.

Ddcă primulă ministru ar nutrf în adevără 
sentimente sincere și leale față de popdrele ne
maghiare, atunci nu s’ar pute mărgini numai la 
pedepsirea pretinseloru „escesse** ale loră, ci ar 
trebui să aibă în vedere și „escessele** fanatis
mului maghiară.

Nouă ni se pare că numai Maghiarii potă 
abusâ de libertate, dedrece numai ei se bucură 
de ea. Nemaghiarii trebue să se mulțumdscă de
ocamdată numai cu umbra ei.

Nu scimă să se fi petrecută până acumă 
ceva, fie în senulă Româniloră, fie în ală Nem- 

țiloră său în ală Slaviloră din acestă stată, ce 
ar pută justifică lucrarea unoru măsuri reacțiu- 
nare, cu cele dorite de d-lă Tisza. Să nu mai 
fie dre de ajunsă „mijldcele ordinare de cari dis
pună statele constituțiunale** spre a susțină ordinea 
în acestă stată?

D-lă Tisza însuși sămte, că lumea espertă 
nu va crede asigurăriloru lui, de aceea s’a vă- 
dutu îndemnată de a declară, că densulu nu 
consideră pe toți locuitorii nemaghiari de răi pa- 
trioți, ci numai pe o parte din ei și că nu do- 
resce maghiarisarea forțată.

De câte ori nu amă auditu asemeni asigu
rări din gura d-lui ministru-președinte. Și ce a 
fostă resultatulă? Prigonirea din ce în ce mai 
mare a celoră de altă limbă din partea Maghia- 
riloră pe tdte terenele și în tdte părțile. Volnicii 
și scandaluri necontenite în potriva ndstră cu 
urmarea, că culpabilii și provocătorii sunt priviți 
de buni patrioțl, ăr atacații și insultații trebue 
să sufere tdte și să mai ducă în spinare și titlulu 
de trădători ai patriei.

D-lă Tisza își spală însă mânile ca Pilată 
și la tdte fărădelegile, ce se întemplă în contra 
naționalitățiloră nemaghiare sub guvernulă lui, 
răspunde următdrele :

„Dorescit și credit, cetit puțină așa este con
vicțiunea mea, că fiecare fiu ală patriei, fără măr
ginirea libertății sale, pdte remând credinciosă 
rassei sale și pdte cultivă și desvoltă în sînulă 
naționalității sale cultura....... **

Ce cultură? Care ni-o dictdză inspectorii de 
scdlă ai statului și pentru care stăruiescu sub 
egida loră reuniunile de maghiarisare ? Și dre nu 
este lucru destulă de ciudată ddcă ună ministru- 
președinte, ca d-lă Tisza, când e vorba de li
bertatea a două treimi din poporațiunea Tran
silvaniei și Ungariei nu pdte să le dd altă 
asigurare pentru paclnica loră desvoltare, decâtă 
că d o r e s c e p e r s o n a 1 ă și e c o n v i n s ă, că ea 
ar fi posibilă.

Ddcă d-lă Tisza nu ne pdte dă altă garanță 
pentru libera ndstră desvoltare decâtă acdstă pro
blematică convicțiune personală a sa, atunci rău 
trebue să std acțiile libertăți ndstre.

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

Vieua, 12 Septemvre. — La prân<|ulu 
de la paiață, Maiestatea Sa împăratulă a redicată 
ună toastă în sănătatea împăratului Rusiei. Ca
pela militară a intonată imnulă rusescă. Regele 
Sârbiei, Părechea princiară de cordnă, Archiducii 
și ambasadorulă germană au luată parte la acestă 
prândă.

S*ai’îs, 12 Septemvre. — Se desminte 
din isvoră demnă de credință soirea, că China ar fi 
declarată Franciei răsboiă.

ESonui, 11 Septemvre.—In provinciele in
fectate sau bolnăvită de coleră erî cu totulă 1085 
persdne, dintre cari 550 au murită. De aici se 
vine pe orașulă Neapole 966 bolnavi de coleră 
și 474 cașuri de morte în urma acestei teribile 
epidemii.

l?fovogeorgievsk9 11 Septemvre. —Im- 
păratulă și împărătdsa Rusiei au sosită asdră aici.

’Wiesbaden, 12 Septemvre. —Reuniunea 
Gustav Adolf a decisă de a țină adunarea gene
rală viitdre la Reichenberg în Boemia.

Viena, 12 Septemvre. — Poliția a arestată 

familia morarului Adumatz, care fabrică bani 
de argintă falși în stil ii mare și a confiscată 
multe mii de douedeceri falși.

CRONICA PILEI.
Din Agramă se anunță, că mișcarea electorală 

croată a luată ună caracteră fdrte acută și că S-t arc e- 
vicianii își dau silințe estraordinare spre a câștigă mai 
multe mandate. Numai în Slavonia guvernnmentalii mai 
au sorți de reeșire, dăr în Croația propriă lupta va fi 
crâncenă și se pote prevedă, că Starcevicianii voră avă 
maioritățî însemnate în fărte multe cercuri.

*
O persdnă influentă a mărturisită, fiice »Național- 

Zeitung,» că libertatea în Galiția este ventilulă de sigu
ranță în contra ridicăriloră violente ale Poloniloră din 
Prusia și Rusia.

*
Din apelulă fiiarului »Anti-Anglais‘, a cărui apa- 

rițiune am amintil’o în numărulă trecută, luămă urmă
tdrele șire: »N’avemă, decâtă să rupemă cu bărbătăscă 
mână masca fățărniciei, cu care își acopere Anglia Iote 
lucrările sale; atunci vomă vede, cum deșteptă ea în 
tote părțile lumei dușmani de ai Franciei, cum împiedică 
prin urîtele-i proceduri tote încercările năstre de coloni- 
sare, cum portă, cu ună cuvântă, ună ascunsă răsboiu 
în contra ndstră, care e de o mie de ori mai primejdiosă, 
de câtă unulă pe față. E timpulă supremă, să se ridice 
din tdte părțile ună grăznică țipetă împotriva Angliei; 
mai nainte de tdte, e timpulă supremă, ca noi Franceșii, 
ai căroră strămoși atâta au suferită din partea Englesi- 
loră, să ne unimă silințele ndstre și așa să purtămă în 
contra loră ună răsboiu fără milă și îndurare; mai în- 
tâiu ună răsboiu pe terenulă negoțului și ală industriei, 
apoi ună răsboiu pe mare, până în fiiua, în care fi vomă 
fi alungată din tdte punctele pământului, unde nu ne 
cadă bine și în care îi vomă fi pedepsită chiar în tălhă- 
resca loră peșceră pentru crimele, ce le-au comisă ne
pedepsiți atâtea vecuri..... După ce Francia va pune ărășl
mâna pe cale diplomatică său prin puterea armeloră pe 
naturalele sale hotare dela Rină, nădăjduimă că vomă 
face pace, mai curendă 3ău mai târfiiu, cu Germanii; 
vomă uită ce s’a întâmplată și vomă pută aruncă ună 
vălă peste trecută. Nu vomă face însă așa cu Anglia/

*

»Standard» află diu Berlin, că noua conferință egip- 
tenă se va țină în Berlină, er nu în Parisă. Francia, 
Germania și Rusia sunt deja înțelese în cestiunea con
ferința. Se mai fiice că la cenferință se va vorbi și 
despre o procedere comună în contra anarchiștiloră.

*

Generalulă Wolseley, care va conduce espedițiunea 
în Sudană, a sosită în Cairo.

*
Se vorbesce că admiralulă Courbet vră să atace in

sula Hai-Nan. Vice-regii din Yunnau și Cvang-si au 
primită ordină să năvălescă în Tonchină. Englesulă 
Mesny va funcționâ ca șefă ală statului majoră generală 
ală trupeloră din Cvang-si, ăr englesulă Long va co
mandă fiola chinesă. Guvernatorulă din Honcongă a in- 
terfiisă piloțiloră englesi de a intră în serviciu pe coră
biile de răsboiu francese.

*
Autoritățile chinese au începută să închifiă intrarea 

în Wosungă prin luntri umplute cu petri.

Reuniunea de maghiarisare Ardelenă-.
Aprdpe unii anu a trecută, decând foile 

maghiare din Clușu au desbătutu — dovedin- 
du-șl liberalismulu, cu care se laudă — întreba
rea pusă de „Ellenzdk“: Cum să creămă. și în 
Arddlu o reuniune de maghiarisare? In tdte păr
țile și în tdte inimele unguresci se făcu mare 
bucuriă — dar lucrulu s’a am e na tu și banii 
câți se adunaseră pentru înființarea ei se așezară 
în casa de păstrare. Acum iată, se ridică gu
vernamental ulu „Magyar Polgâr,“ și după ce vor- 



besce de lucrările începute, dar amânate, ce-amtt 
pomenitu, grăesce — grăire-artt în pustiu! —

»Aru fi rușine, să lăsămii lucrulă baltă!
»Acum, când s’au trecută frigurile politicei de par

tidă, care în dilele trecute ne-au dușmănită unii pe alții 
nu la ună locă numai; acum, când pacea vieței ndstre 
private nu o mai turbură necazurile candidațiloră de de- 
putațl, amețitorii sorți de învingere, amărîtorele temeri 
de nerăușire, pregătirea corteșiloră și tote acele ațîțări 
și patimi, cari cu lunile premergă alegeriloră și cari din 
nenorocire îșl mână valurile și pe hotarăle vieții sociale; 
acum, în vremea sesonului mortă politică, neavendă altă 
lucru, ar fi bine, să nu uitămă împrejuru-ne și se cău- 
tămă a vedea, de nu găsimă — noi Maghiarii d i n p ă r- 
țile ardelene — alte lucruri în viața socială, afară 
de cărtă de partidă? Se vedemu, nu se găsesee afară de 
dulcele nostru. E u altulă, căruia să’i putemă face îm
potrivire ?

> Să-ne ocupămă în sfârșită celă puțină în astfelă 
de ore libere și serioși și cu fapta de rana pe- 
riculdsă a politicei de stată a mititelei nâstre părți din 
patriă: cu cestiunea naționalitățiloră. — Acâstă ocupare 
în faptă nu o putemă începe mai potrivită și mai cu 
temeiu, decâtă de intemeerea reuniunei de 
maghiarisar e.

> Acest a n’ară trebui multă amânată. Căci amă- 
nend’o, terenulă se face totă mai rău și se gră- 
mădescă și mai multă lucrurile, ce se impună patrioți- 
loră nu numai din punctă de vedere ală intereseloră 
naționalității maghiare, ci și din punctă de vedere ală 
intereseloră statului: 0 problemă grea, o datoriă impu- 
nătâre, a cărei împlinire se pOte amână, dar care în 
sfârșită nu se pbte lăsă baltă.

> Rareori e semnă de curagiu, și niciodată de cu- 
mintiă, a micșora pe dușmană, a-lă îngrozi, nici chiar 
atunci, când elă e slabă, cu atâtă mai puțină, când po
sede puteri însemnate 1 — Nu condamnămă însă agita
țiunile naționalitățiloră in părțile ardelene ; ici și colo, în 
cașuri mai flagrante ne sburlimă mai multă ori mai 
puțină.

»Scriemă cu căldură articol! de <}iare și înfruntămă 
aspru pe cei ce-șl potă uită de datoriele loră patriotice, 
cum se întâmplă cu ultraiștii noștri. Dar ne liniștimă 
apoi eră și, liniștiți și fără a face nimică, privimă, cum 
se continuă lucrările vrășmașe cu sîrguința albineloră — 
lucrări, cari au dreptă ultimă scopă slăbirea ideei nostre 
de stată și-a nâmului nostru.

»Privimă, cum cei de naționalitate străină ațîță în- 
potriva nostră, trăindă între noi, privimă împrăștiindu-se 
sămânța urei și așteptămă cu mânile încrucișate încol- 
țîrea și înflorirea ei, chiar și pe cei ce, între cei de 
limbă străină, sunt buni patrioțl, frați cu noi, părtinitori 
nobili ai statului ungară, și lăsămă fără nici ună sprijină 
să-i răpescă puvoiulă, căruia nu i se potă împotrivi, lip- 
sindu-le o mână protectdre. Și mai privimă, ceea ce 
acum e o adevărată crimă — cum câte-o parte ruptă de 
maghiarismă, ce irăesce ici și colo între cei străini, își 
perde caracterulă nemului său, îșl uită limba mamei sale 
în patria sa și devine străină.

»Ară fi problema reuniunei maghiare — după ce-și 
va fi câștigată cuvenita estindere și după ce se va fi 
provădută cu mijlbce trebuinciose morale și materiale, 
sprijinită și de zelulă inspirată ală nostru ală tuturora, 
să lupte pe tote terenele vieței publice și sociale împo
triva agitațiuniloră naționalitățiloră și să facă în intere- 
sulă nâmului nostru, ce n’am făcută până acum.

»Acâsta nu e cestiune de partidă. Aici ne putemă 
dă cu toții mâna, fie-ne conducătoră Coloman Tisza seu 
Daniilă Irâny, fie grofulă Apponv ori Paulă Sennyei. Ce 
voimă să lucrămă în reuniunea maghiară, nu stă în con- 
tradicere cu programulă nici unei partide maghiare. Din 
potrivă, acesta ar trebui să fie principiulă de căpetenia 
ală fie-căreia. — Scopulă ăstoră șire a fostă să deștepte 
lucrările patriotice adurmite. Ne rugămă de cinstirea 
loră, de chibzuirea loră și de începerea faptică a întemeerei 
reuniunei.... <

Apa trece, petrile remânu!

IN MEMORIA GENERALULUI DAVILA.
Din discursul!! d-lui dr. Petrescu, rostitu 

la spitalul!! militarii centralii în numele corpului 
medicalii militarii, estragemîî următdrele:

Toți cari au luată cuvântulă în numele instiluțiu- 
neloră din care au făcută parte, v’au spusă câtă de mân
dre erau fie-care de a-lă avea în sânulă ei. Dar eu 
vă potă încredința, că din tote aceste instituțîunl, 
aceea a serviciului sanitară îi era cea mai de predilec- 
țiune și din tote aceste titluri, nici unulă nu-i eră mai 
dragă ca acela de inspectoră generală ală serviciului sa
nitară militară. Elă iubea armata mai multă de câtă 
tote și nu voiâ să scie nici de ostenelă, nici de bolă său 
infirmitate ce l’ar fi putută face să părăsescă serviciulă 
militară. Cuvântulă imposibilitate nu există pentru dân- 
sulă; »perseveranța învinge totă,* eră divisa sa, Am 

disă că la venirea sa în țeră doctorulă Davila a fostă 
numită supra- medică ală oștirei, adică medică șefă ală 
unui corpă medicală militară ce nu există, administratoră 
ală unui serviciu medicală militară ce nu posedea nici 
ună spitală bine orgamsată, și șefă ală unui personală 
sanitară ce nu se cunoscea nici de nume în România.

In fața acestei lipse complecte de personală medi
cală, de personală sanitară, de spitale militare și mai 
alesă de medicina militară în țâră, doctorulă Davila în
suflețită de ideia mare de a crea medicina română și 
susținută cu perseverență în timpă de 30 de ani de o 
voință de feră inaccesibilă ostenelei și descuragerei ne- 
cruțândă nimică înaintea dorinței sale și plină de sen
timentală valorei sale, a ajunsă a organisă serviciulă sa
nitară militară și a pune pe cale de progresă serviciulă 
sanitară civilă în România astfelă că li revine de dreptă 
onorea de fundatoră ală învățământului medicală în Ro
mânia.

L’am numită fundatorulă acestui învățământă, fiind
că și alte persone au lucrată în sânulă propagărei ști
inței medicale în țeră; singurulă însă care a fundată în 
România ună învățământă medicală sistematică: Școla 
de medicină, de farmaciă și veterinăriă; Mu- 
see de anatomiă normală și pathologică; La
ba rator ii fi sice-chemiceșifarmaceutice; Spi
tale civile și militare de clinică, a fostăd-Iă 
Davila. Au fostă dică și alți bărbați cari au avută noro
cita ideiă d’a pune pâtra fundamentală a edificiului me
dicală în România, dâr numai dr. Davila s’a putută țină 
pe scară până la terminarea edificiului și a avută fe
ricirea d’a vede arborată pe coperișă drapelulă înco- 
ronărei operei terminate. — Facultățile nostre de me
dicină din București și Iași datorâză existența loră 
acestui geniu organisatoră. — Fără ideea cea mare a 
acestui ilustru bărbată, d’a fondâ fosta scâlă de medicină 
dela Mihaiu Vodă, astăzi n’amă fi avută nici medici ro
mâni prin cele mai depărtate unghiuri ale țărei, nici fa
cultăți de medicină, nici spitale de clinică, nici labora- 
torii seu alte instituțiuni de învățământă medicală. — 
N’ar fi esistată acestă corpă medicală militară, care sub 
direcțiunea ilustrului seu Șefă, a fosta îngerulă consola- 
toră ală soldatului română în timpi de durere: în anulă 
1877—78. In acești ani, ambulanțele române, atâtă de 
bine organisate și din timpă, de acestă bărbată prevă- 
4ătoră, au putută dâ adăposta, mângâiere, consolare și 
vindecare, nu numai bolnaviloră și rănițiloră armatei 
ndstre, dar și bolnaviloră și rănițiloră armatei aliate și 
chiar acelora din armată inamică.

Mare a fostă idea fondărei scolei naționale de me
dicină, a fostă mare ca și geniulă, care a născut’o, mai 
alesă decă luămă în considerațiune starea politică a Ro
mâniei din timpii aceia, cândă totulă erâ nestatornică, 
precum se scie, și cu tote acestea s’a mai găsită ună 
omă, care să creadă în statornicia.

Acesta a fostă caracterulă d-rului Davila. Caracte- 
rulă seu erâ de a se încrede în sine și semenii săi, de 
ori ce etate. — Dânsulă găsiâ în copilă chiar pe omulă 
deplină, desăvârșită și pe cătățenulă formată.

Copii orfani și sărmani erau copii săi de predilecți- 
une, copii lui de sufletă. Suferindii erau obiectulă soli- 
citudinei sale infatigabile. Săraculă și mâhnitulă nu eșiau 
din casa sa fără o mână de ajutoră, fără ună cuvântă 
de mângăere și de încurajare.

Cuvintele învățatului franceză că ideile mari 
vină din inimă n’au putută fi adeverite mai bine, de 
câtă prin faptele d-rului Davila.

Doctorulă Davila erâ într’adevără omă de inimă, 
cu sentimente nobile, cu sentimente înalte de caritate 
și este adevărată că prin inimă a trăită și prin 
inimă a murită.

Dar ce Nu. d-rulă Davila n’a murită, căci
geniulă nu more nici nu piere. Dr. Davila va rămâne 
eternă în acestă lume; posteritatea, care este judecătorulă 
nostru imparțială, va înscri numele său între binefăcă
torii omenirei. Chiar din lăcașulă celă nou, ce ’și-a alesă 
sufletulă, nu va încetă de a plană asupra nâstră și a fi 
îngerulă nostru conducătoră pe calea spindsă a științei 
și a carităței, iar noi Medici, Farmaciști, Veterinari mili
tari îi vomă rămână eternă recunoscători.

SOIRI MERUNTE.
Erl cădu, aici în Brașovulă vechiă ună țărână ro

mână (din Bodă) din vârfulă unei șuri, ce o acoperea, 
și crepându-i-se capulă, se sfârși în curândă.

—0—
De prodecană s’a alesă la universitatea din Clușiu 

Dr. Băla Szâss, în loculă Dr.-lui Silași.
—0—

In Făgărașă s’a sfințită în Joîa trecută o scolă ji- 
dovescă. Au fostă de față autoritățile comitatense, pre- 
fectulă, inspectorulă de scole, corpulă honvediloră, preo- 
țimea și numeroși representanți ai inteligenței. S’au ți
nută trei cuvântări.

La băile herculane s’a celebrată în 4'lele trecute 
cununia D-rei Paula Popovici, fata dr-ului A. Popovicî cu 
grofulă Bela Keglevich. Intre martori a fostă și prince- 
sele Zoe Chica și Maria Sturza.

—0—
In Baclfală, Satulungă, Purcăreți și alte locuri s’au 

strînsă, după cum e informată »Kronstădter Zeitung», 
urși în mare numără și facă pagube în turmele de porci 
ale comuneloră.

—0—
Din întorsătura Buzăului ni se scrie, că ună țărână 

de 56 de ani plecă la cdsă și — lucru rară la Români 
— se spânzură, fără să scie cineva din care pricină.

—0—
>Monitorulă armatei* conține ună decretă, care dis

pune formarea altoră patru companii bosniace-herțegovi- 
nene. Numărulă loră va fi deci de 12 companii, fiecare 
de câte 100 de omeni.

—0—
D-nii coloneii Dumitrescu Măicană și Iacov Lahovari 

au plecată Ia Dusseldorf, ca să asiste din partea României 
la manevrele armatei germane.

—o—
Cetimă în > V. Națională»: La vitrina magazinului 

de musică Sandrovitz, din calea Victoriei în București se 
află espusă ună mare tablou în culori, care atâtă ca ideeă 
câtă și ca esecutare opresce în locă pe trecătorii și a- 
trage cu dreptă cuvântă admirațiunea tuturoră. Acestă 
tablou represântă ună episodu dinultimulărăsboiu româno- 
ruso-turcă și anume: o parte din forturile armatei nostre în 
munții din Balcani și niște dorobanți în repaosă, tocmai 
în momentulă când ofițerulă loră le citesce ună ordină 
de di. Informându-ne cărui măestru de pictură se da- 
toresce acestă frumosă tablou, am aflată că elă este ese- 
cutată nu de ună artistă, ci de ună amatoră ală fru- 
moseloră arte, de ună tânără locotenentă, din regimen- 
tulă 4 de liniă, d. N. Sp. Săulescu. Suntemă infor
mați că acestă tenăr oficeră mai posede și alte multe 
tablouri făcute de dânsulă și că este înzestrată cu ună 
mare talentă naturală în pictură. Credemă că asemenea 
tineri cu talente trebue încuragiați.

—0—
Prințulă Alexandru ală Bulgariei, care fusese la T.- 

Severină, a sosită Marți dimineța cu vaporulă la Rusciucă, 
de unde a plecată cu ună trenă specială la Varna, spre 
a face băi de mare.

—0—
Trenulă cu care a sosită Țarulă în Varșovia a 

fostă plină cu soldați cu baionetele în puști. In momen
tulă când trăsura imperială trecu pe stradă, polițaii și 
gendarmii s’au întorsă cu fețele spre publică, ca să’lă 
pOtă mai bine observă. Populațiunea a fostă forte 
liniștită.

—0—
(fiarele italiane laudă pe regele Humbert pentru că 

a visitată Neapole. Populațiunea de acolo, îngrozită de 
coleră, s’a încuragiată forte multă prin acăsta. Tocmai 
când regele se pregătea să plece la Neapole, primi o in
vitare să asiste la alergările de cai din Pordenone. Re
gele refusă invitarea cu cuvintele: ,In Pordenone se facă 
serbări, în Neapole însă more lumea; mă ducă la Nea
pole.*

IMORMENTAREA PROTOPOPULUI IOSIFU BARACU.

Eri s’a îmormentată cadavrulă răposatului protopopă 
I-iu ală Brașovului, Iosifă Baracă, după ce o di și-o 
nopte a zăcută în Biserica Sf. Nicolae. Ceremonia cuve
nită s’a săvîrșita de 15 preoți, ale căroră cetiri și rugă
ciuni le întovărășau cântările corului condusă de d. prof. 
P. Dima. Biserica erâ îndesată de publică. Dintre frun
tași însemnă , pe colegii nemți și unguri ai răposatului 
preotă, pe representanții senatului, magistraturii, câți-va 
profesori nemți, corpulă profesorală română etc. Dintre 
coronele de pe sicriu însemnă : corăna adusă de rudele 
răposatului, de corpulă profesorală română, de comitetulă 
parochială, etc. . . .

După săvârșirea serviciului dumneijteescă, protopopulă 
ală Il-lea ală Brașovului, d-lă Ionă Petrică, se sui 
pe amvonă și rosti o lungă cuvântare, în care arătă în
semnata chiămare și grelele însărcinări ale preotului, 
pe cari cu laudă le-a împlinită răposalulă, și accentuă 
dragostea lui pentru școlă și învățătură. Spre sfîrșită 
ceti o telegramă a Mitropolitului Miron Roma- 
nulă, care îșl esprimă jalea pentru măr tea «scumpu
lui seu amică.< . . .

Ca representantă ală școleloră centrale române de 
aici, pentru cari, atâtă s’a străduită răposatulă, care a 
fostă și profesoră și s’a îngrijită și după mârte lăsândă 
șcâleloră din averea sa suma însemnată ne 10,000 fior. 
— d. prof. I. Popea rosti a doua cuvântare, reievândă 
meritulă răposalălui protopopă pentru școlele ndstre și 
faptele lui, »în cari se învălue sufletulă lui.« Pentru 
lauda protopopului Baracă, vorbescă faptele lui, care 
n’au lipsă de nevrednică mărire !...

După acesta sicriulă fu ridicată din biserică. Elu erâ 
purtată de preoți sub ună >ceriu. < După ce conductulă 
înconjură odată biserica, mortală fu dusă în cimitiră, 
unde, după obicinuita »vecinică pomenire» fu băgată în 
gropă .... Pământulă înghiți trupulă , dar ne-a lăsată 
amintirea, care mai alesă pentru Românii brașoveni 
trebue să fie fOrte scumpă.

Răposatulă a fostă fiulă poetului Baracă, care a 
cântată pe vestitulă Arghiră și pe Ilâna cea frumosă. 
După săvârșirea studieloră sale, a fostă mai întâiu învă-



țătoru lâ scdla dascălului Lache în Prundă. Elă 
luă parte la lucrările pentru înființarea gimnasiului nostru 
din Brașovă, dândă cu sfatulă și fapta sprijină neobosi
tului Popazu; a fostă prolesoră de gimnasiu dela 1852, 
pănă ce deveni protopopă, cu care prilejă Șaguna îi 
dise între altele bătendu-lă pe umeri: «Ehrlich wăhrt 
am lăngsten.....* -g —

CORESPONDENTA NOSTRA DIN COMITATE.

Baia-mare, în 9 Septemvre 1884.
De și cam târdiu, dar totă sub o impresiune plăcută 

și cu bucuria cea mai mare vină a vă relată despre de
curgerea balului întru adevără românescă, ce s’a arangiatu 
la 27 Augustă în șalele de la scaldele Bicsadului din 
frumosă, dar părăsita țeră numită a Oașului. Dar ce-mi 
face bucuria asta mare este, că vă potă] înregistra ună 
faptă ce de multă ni eră dorința generală și ce cu oca- 
siunea balului a și căpătată vieță: ,Reuniuniunea 
femeiloră române din comitatulă Satu-mare-
1 ui.<

De și încă din presăra balului neîncetată curgea 
ploia, totuși s’a adunată ună publică, potă dice, forte 
frumosă, preste așteptare; dovedă, că scimă, său baremă 
începemă și noi a pune de-o parte scusele când e vorba 
de unu interesă publică.

Vă mărturisescă cu tbtă sinceritatea, că balulă 
acesta a loslă o probă de vieță, ună esamenă socială; 
și mai pre susă amă voită să facemă o esperiență despre 
vitalitatea nășiră în genere și a dameloră în specială; 
a fostă o espresiune puternică că nu ne amă perdută 
încă, că de și mulțî ne aă cugetată morți, noi totă 
trăimă, și trăimă în prospeclulă unui viitoră frumosă și 
pentru^aceste părți. Frumăsă probă 1 Frumdsă esperiență 1

La 8 6re săra, pe când erâ pusă terminulă pentru 
deschiderea balului vedăi întrândă în sala frumosă deco
rată gingașele ființe, româncuțele voiose cu «garde de 
dame-le» loră, salutândă drăgălașă pe toți câți le preve- 
nău, respirândă plăcere în giurulă loră, accentuându cu 
plăcere frumăsa și sonora ndstră limbă. Fost-au însă 
și de acelea, care nu au voită să scie că sunt în bală 
românescă, nu au voită să scie că sunt fice române și 
că sunt membre de acele familii ai căroră capi servescă 
pe poporulă românescă, care poporă îi plătesce cu crunta 
sa sudăre și prescuri. De dorită ar fi ca asemenea fa
milii să inaugureze o viăță mai românăscă, ca limba, pe 
a cărei base trăiescă, să fie a conversațiunei nu numai 
în culine ci și în salone, unde — în unele locuri — 
numai din când în când aucji câte ună cuvântă româ
nescă, unde — luândă afiră puținele escepțiunl — nici 
cu lampa lui Diogene nu ai vedă o făiă beletristică ro
mână, o carte de la scriitori de ai noștri, și arareori 
câte ună diară politică... Să înaugurămă o viață după 
datoriă, și multe domnișăre de ale năstre voră fi scutite 
a se scusâ roșindă cu ,nem igen tudok românul.»

Balulă s’a începută cu «Ardelena» jucată frumosă 
și cu focă. S’au mai jucată și alte jocuri românesc!, 
precum: «Romana» de două ori, «Hațegana* și «Some- 
șana » Quadrilulă l’au jucată 40 de părechi.

Acuma vine să vă descriu actulă ce are să ne pună 
în altă prospectă înaintea marelui publică, care până 
acuma cu totă dreptulă îșl putea face despre noi idei nu 
prâ măgulitâre; să vă descriu faptulă acela, care — după 
cum cjiseiă mai susă — m’a umplută de bucuriă, bu- 
curiă sântă, vădândă că damele nostre încă au în den
sele viăță, că ele vreu a fi surori demne de celelalte 
dame din alte părți, precum Brașovă, Sibiiu, Selagiu, Za- 
randă etc.; vine să vă descriu actulă înființării «Reuniu- 
nei femeiloră române Sătmărene,» fără de care — vădO 
și densele că în ocolulă nostru încunjurată de lup! nu 
multă vreme putemă să ne susținemă.

Dreptă că de multă curge agitațiunea între noi 
pentru realisarea acestei reuniuni cu mari chiămări; 
dreptă că chiar și înaintea balului dela Bicsadă, nu nu
mai corespondințe ci și chiar călătorii s’au făcută pentru 
răspândirea, discutarea și sădirea ideei acesteia în ini
mile nobile ale gentileloră năstre dame, dar dreptă e și 
aceea, că în tote laturile și la tote damele a întâmpi
nată desă memorata idee primirea și discutarea cea 
mai plăcută și viă, încâtă la balulă menționată, pentru 
care termină, a fostă pusă și realisarea reuniunei în ge
nere dorite, amă putută să ne apucămă de lucru.

Intr’o agitațiune nespusă așteptamă pausa cea 
mare, terminulă pe care erâ pusă discutarea în confe
rință a ideei desă memorate, care sosindă Reverendi- 
simulă domnă Archidiaconă On. și protopopulă Țârei 
Oașului Alexandru Erdos, printr’o cuvântare frumâsă și 
obiectivă, învitâ damele și domnii presențl pentru de a se 
constitui în conferință »ad hoc» în sala destinată spre 
acestă scopă. După ună frenetică »să trăiâscă* intrară 
tate damele și toți ospeții în salonulă destinată, unde 
consiituindu-se în conferință «ad hoc* s’au începută cu 
mare zelă, interesă și obiectivitate discutarea ideei, despre 
care lasă să vorbescă procesulu verbală luată cu acea 
ocasiune.

Procesa verbala.
Luată în conferința «ad hoc« a dameloră române din 
comitatulă Sătmarului, adunate la Bicsadă cu ocasiunea 
balului arangială la 27 Augustă 1884.

1. Reverendisimulă domnă Alexandru Erdos in
vită pe on. dame și domnișăre a luâ parte la discuțiunea 
unui proiectă propunândă înființarea reuniunei dameloră 
române din acestă comitată.

2. Adunându-se dămnele și domnișârele, domnulă 
Dr. Vasiliu Lucaciu ia cuventulă și într’ună discursă 
ocasională espune necesitatea și oportunitatea înființărei 
unei reuniuni a dameloră române din acestă comitată, 
rogă pre onoratele dâmne să adăpte ideea acesta, și 
spre realisarea ei să se constitue în conferință «ad hocc 
ca se se potă luâ decisiuni meritorie în acestă însemnată 
causă.

Adunarea cu însuflețire și în unanimitate acceptă 
propunerea, se declară constituită în conferință «adhoc» 
spre scopulă amintită.

3. Dr. Vasiliu Lucaciu recomandă de președintă 
pe zelăsa și gentila d-na protopopesă Ana Bilțiă n. 
Erdos, rugându-o să primescă sarcina conducerei acestei 
conferințe.

Conferința o aclamă de președintă, și numita domnă 
mulțămindă pentru încredere, primesce presidiulă promi- 
țândă, că va lucrâ din răsputeri pentru realisarea acestei 
dorințe de multă nutrite.

4. D6mna președintă recomândă conferinței de se
cretară «ad hoc» pre Dr. Vasiliu Lucaciu.

Conferința îlă aclamă și numitulă domnă acceptă 
sarcina încredințată.

5. Secretarulă presentă ună proiectă de statute, și 
propune să se alegă ună comitetă «ad hoc« spre esami- 
narea și susternerea aceloră statute spre aprobare la în- 
altulă ministeriu.

Conferința acceptă propunerea și în comitetulu pro- 
visoră alege următorele domne: Maria Barbură n. Lu
caciu; Ioana Dărăbanțu n. Berinde; Gizella Drumariu n. 
Cresta; Antonia Iernea n. Ciceronescu; Paulina Lucaciu 
n. Sârbacă; Ana Măguranu n. Coți; Eleonora Medană n. 
Bapp; Clara Nilvană n. Marcu; Eufrosina Mânu n. Popă; 
Susana Popă n. Szaplonczai; Eleonora Popă n. Hosszu; 
Magdalena Catoca n. Terebeși; Cornelia Popă-Danu n. 
Laurană.

6. Președinta presentă catalogulă membriloră aces
tei conferințe »ad hoc.»

Se aclude la acestă protocolă.
7. Spre autenticarea acestui protocolă se alege o 

comisiune în persânele domneloră: Ana Măguranu, Maria 
Barbură și a domnișdrei Elena Bilțiu.

Nefiindă alte obiecte de discutată, dâmna președintă 
rădică conferința.

D. c. m. s. Ana Bilțu n. Erdos m. p. președintă 
»ad hoc.» Dr. Vasiliu Lucaciu m. p. secretară «ad hoc.«

Acestă protocolă s’a cetită și verificată în Baia 
Mare, la 8 Septemvre 1884.

Ana Măgurană n. Coți m. p., Maria Barbură n. 
Lucaciu m. p., Eiena Bilțu m. p. membrele comisiunei 
verificătore.

După terminarea acestui opă salutară, după inau
gurarea vieței nbstre după daLorință, între sLrângerile de 
mână și felicitări pentru reușita așteptată a scopului, totă 
publiculă s’a așâdată la o cină comună, unde obiectulă 
principală alu conversațiunei și toasteloră frumose a fostă 
reuniunea, care așteptă numai aprobarea înaltului Mi
nisteriu.

Cu ce voiă a decursă apoi balulă până dimineța 
la 6 ore cândă au începută ospeții a se depărta cu es- 
presiunile «la revedere câtă mai grabnică a adunărei 
constituante a reuniunei/ nu am să vi-o descriu, nici nu 
se pdte descrie.

Am se vâ amintescă încă aceea, că balulă a fostă 
ținută cu scopă filantropică, cu scopulă de a conferi la 
fondulă de orfanotrotiulă diecesană pentru părțile ungu- 
rene, pentru care scopă după cum sciu s’au și strînsă 75 fl.

Cu acâsta ar trebui să închidă raportulă acesta, 
dar nu potă fără să nu dică ună întreită «să trăâscă» 
damele nostre române, care și-au împlinită și-și voră îm
plini și de acum înainte chiemarea loră frumosă; nu potă 
să nu poftescă vieță îndelungată reuftiunei înființate, care 
dreptă că mai așteptă degetulă confirmătoră ală guver
nului. C.

DIVERSE.
0 stradă adormită. — Foiloru francese li-se scrie 

din Bordeaux: In 27 Augustă la 9 6re sera în prăvălia 
de materii chemice din strada St.-Iames ună adjunctă 
erâ ocupată cu aședarea în ordine a diferiteloră vase. 
In mijloculă acestoră ocupațiunl a scăpată din mâni o 
sticlă plină de chloroformă, și o parte din chloroformă 
s’a vărsată pe drumă. Chloroformulă s’a răspândită iute 
prin aeră. Efectulă l’a simțită mai nainte adjunctulă, 
căci după câteva secunde s’a cufundată într’ună somnă 
adâncă. Strada erâ strâmtă și curentulă aerului fârte 

slabă, și pentru aceea întrega stradă s’a umplută de a- 
burii amețitori ai chloroformului. Călătorii pe strade erau 
copleșiți de somnă și într’ună pătrară de oră strada St. 
Iames erâ ca și palatulă de zîne ,Belle au Bois dormant.* 
Strada acesta cu prăvăliile sale pomposă iluminate ofe- 
rău o priveliște torte fantastică, ca și cum ar fi venită o 
putere secretă și ar fi adurmită de o dată pe toți omenii. 
S'a observată în urmă greșala și s’a procurată ajutoră 
pentru nenorociții, cari voră avă lipsă de multă odihnă, 
ca să-și reculegă puterile amorțite. De vr’ună periclu mai 
seriosă nici unulă dintre ei nu e amenințată. Numai o fâtă 
frumosă de douăzeci de ani nu s’a mai putută deșteptă 
până în diua viitare, când în strada St. Iames tate pră
văliile erau închise.

*
Răsbunarea unui câne. — Multe s’au scrisă pănă 

acum despre calitățile acestui animală inteligentă, fidelă 
și devotată. Ună scriitoră contimporană nu hesită a 
numi pe cânele candidatulă umanității, pentru calitățile lui. 
Este adevărată, că ună altă scriitoră, renumită pentru 
romanele sale, Al. Dumas, rîde de entusiasmulă lui 
Michelet, pentru câni și se declară pe sine inimicnlă celă 
mai mare ală câniloră. pentru că odată fu mușcată de 
ună câne. Dar Dumas declară că elă însuși ațîțâ pe câ
nele, care l’a mușcată. Prin urmare pe nedreptă e 
dușmanulă acestui animală atâtă de devotată și trebuinciosu 
omului. Etă ce scrie ună scriitoră englesă anume Jackson 
despre ună câne din Terra-Nuova într’ună opă ală sâu 
sub titlulă, „Our dumb comp an io ns.“ (Muții noștri 
companioni):

Batelulă americană „Gycilia“ într’o călătoriă a sa 
avea pe bordă ună câne cu numele „Napoleon,“ 
care aparțină unui matelotă anume Langaster. Coman
dantulă batelului, Symms, nu erâ amică ală animaleloră 
și mai cu semă ală câniloră.

Intr’o di cânele întrândă în odaia comandantului și 
dândă din coda sa cea mare aruncă călimărulă pe scri
erile comandantului, âr elă furiosă tăiă coda animalului 
Cânele începu să chilălăâscă de durere. Stăpânulă său 
auzindă țipetele cânelui, alergă și văcjându-lă fără câdă 
se aruncă asupra comandantului și îlă trânti la pământă. 
După faptulă acesta fu aruncată în carceră, dar fu 
scosă imediată când comandantulă află că Napoleonă 
scăpase altă dată vieța stăpânului său.

Nu multă vreme după aceea Napoleon fu eroulă 
unei scene mai dramatice, a cărei reamintire face să tre
mure pe toți câți au vădut’o. Intr’o diminâță comandan
tulă aflându-se pe catârtă și alunecându-i piciorulă cădu 
în mare. «Comandantulă Symms a cădută în mare!« 
strigară toți câți se aflau pe bordă și alergară să arunce 
barca spre a-i merge în ajutoră comandantului care să 
apropia înotândă de Cycilia. Acesta fu îndată oprită. 
Der încă nu se aruncase barca cândă văzură cei de pe 
batelă într’o depărtare 6re care de înotătoră ună enormă 
chilă, care înainiâ cu o iuțelă înspăimânlătare.

— »lute copii, altmintrelea vomă ajunge prâ târ
diu,» strigă sub-comandantulă.

— «Der ce este?» întrebară toți de odată. între
barea acesta a causat’o Napoleonă care se aruncase în 
mare. Nobilulă animală, despicândă undele se repede 
cu o iuțâlă miraculdsă spre înotătorulă, ale cărui puteri 
începâu deja a-i slăbi, pe cândă iuțâla chitului se mărea 
din ce în ce. — «Trageți copii, peutru Dumnezeu,* 4>se 
subcomandantulă pe când barca urmărea cânele. Ino- 
tălorulă înainta cu încetulă și din cândă în cândă se 
cufundă cu totulă în apă, er sgomotulă celă producea 
înfricoșatulă chită îi facea cunoscută cu câtă iuțâlă se 
apropia de elă. Langaster stetea la prora bărcii ți- 
nendă ună cuțită în mâna dreptă, și uitându-se cândă 
la înotătorulă, cândă la chită și cândă la fidelulă 
animală, care odată îi scăpase viața. Privirea mate- 
lotului arătă hotărîrea ce luase: dâcă cânele ară fi 
căzută jertfă chitului, Langaster l’ar fi răsbunată fie și 
cu pericolulă vieței sele. — «Ce înotătoră!» strigau ma- 
teloții, vădendă iuțela cu carp înotă cânele. — «Fără în
doială, chitulă va înghiți pe unulă din doi, dâcă,nu ne 
ne vomă grăbi.c Scena acesta nu dură multă. Mai ’na- 
inte de a ajunge barca cânele, grozavulă chită se apro
piase de trei lopeți de comandantă și se pregătea se se 
arunce asupra-i deschlijendă enormele sale fălci, în cari 
se vedea ună șiră de dinți lungi, ascuțiți și triunghiu
lari. Strigătele de desperare ale comandantului anunțau 
că minutulă supremă a ajunsă. Deră Napoleonă opin- 
tindu-șl t6te puterile și, scoțendă ună urletă sălbatică să 
repedi la burta strălucitore a fiarăi și-și înfipse colții săi 
în carnea ei, pe cândă barca se apropia. — «A scă
pată, dăcă mergemă cu jumătate din iuțela acestui ani
mală/ dise subcomandantulă, pe cândă toți vedău cum 
fără se svercolea în mare și cum cânele, cu tâte că erâ 
sub apă, se agățase de burta ei. In acestă minută, barca 
ajunse la loculă luptei și Langaster se aruncă în mare, 
tocmai când comandantele pietjendu-și forțele se cufundă 
în apă și se făcu nevădută. După puține momente câ
nele eși la suprafață și după acesta imediată și Langas
ter, scoțendă corpulă nesimțitoră ală lui Symms.

«Luați-i și puneți-i înlăuntru,» strigă subcomandan- 
tulu, , pentru că prietinulă (chitulă) se pregătesce iârășl.» 
Ordinele sale fură esecutate la momentă și chitulă apăru 
din nou pe suprafață dăr fu lovită în ochi cu o lopată 
de cătră subcomandantulă, când erâ să apuce brațulă 
comandantului, pe care cei de pe barcă îlă ridicau în ea. 
încă odată mai apăru chitulă, și apoi se făcu nevădută 
lăsândă în urmă-i ună Iacă de sânge ce-i curgea din 
rana produsă de câne. Comandantulă ișl veni în simțiri 
după câteva ore, remânendă cu căința în sufletă că i-a 
tăiată cdda bravului Napoleonă, care îlă scăpase de 
morte.

Editoră: Iacobă Muresianu.1
Redactară responsabilă: l)r. Aurel Mareșianu.



Rentă de aurii ungară6°/0 122.35
Rentă de aurii 4°/0 . . . 92.20
Rentă de hârtiă 5°/o • ■ 88.75 
Imprumutulii căilorii ferate 

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

lorii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.30

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

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

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

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

Cursulu la bursa de Vlena 
din 11 Septemvre st. n. 1884.

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

vinti ung.............................98.70
Imprumutulu cu premiu 

ung...................................114. —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80 
Renta de hărtiă austriacă 80.80 
Renta de arg. austr. . . 81.60
Renta de aurii austr. . . 105.10 
Losurile din 1860 . . . 134.50
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  848.—
Act. băncel de credită ung. 296.25
Act. băncel de credită austr. 297.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’orI................ 9.67 '/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

Bursa de Bucurescî.
Cota oficială dela 29 Augustă st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 93V1 vend. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . • 92‘/2 96

> convert. (6°/0) . . > 96V2 > 97 V3
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 3P/a > 33
Credit fonc. rural (7°/0) . . > IOP/2 > 102

» H „ (5°/o) • • 901/* n 91—
» > urban (7%) . . > 101 » 102
» » > (6°/0) • • > 97 > 98
> •» > (5°/o) • • > 863/4 > 87^2

Banca națională a României > 1400 > 1412
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 364. » 367

« » » Națională . . » 243 > 245
Aură • » 6—.«/o » 6-50
Bancnote austriace contra aură > 2.07. > 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 12 Septemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.04 Vend. 9.06
Argint românesc .... . . » 9.— > 9.05
Napoleon-d’ori................. . . » 9.62 » 9.65
Lire turcesc!..................... . . » 10.90 > 10.94
Imperiali......................... . . » 9.87 9.90
Galbeni............................. . . » 5.64 > 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» . . . » 100.50 > 101.50
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potfii cumpăra în tutunge- 
ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Societatea comercială română — Bassarabianu Calfoglu «fc Comp. 

BULETINU

BRĂILA 28 AUGUSTO 1884.

Vendătorft Cumperătorti Felulă Kilo Libre Prețulă
7

Notite »

Soc. Comercială I. Bellet. Grâu 300 59V4 66 50 Magasie
Marghiloman G. Mendl Porumbă 1040 58s/4 54 — >
N. V. Peilea Pauli Coventri & C-ie 150 59i/2 55 — »
St. R. Veron d-to Secară 120 56- 56 50 >

O. Silberstein C. Nicolaidi & C-ie 100 54— 54 50
d-to d-to 100 53— 53 50 »

S. Block. Pauli Coventri & C-ie 160 55i/a 56 — J
>

d-to d-to 77 150 54i/a 55 —
Panaitescu S. Block Porumbă 150 59i/4 54 50
M. Grimani d-to 240 60i/4 55 50 »

d-to d-to 200 6V/4 56 50
R. Balană Pauli Coventri & C-ie 110 59- 54 — >

O. Silberstein S. Block 150 593/4 55 —
W. P. Sassu Pauli Coventri & C-ie 1 i 150 59— 54 50 >

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

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

jumătate de anîî 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 fl., 
er pentru România 8 lei.

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

ABONAMENTE LA „GAZETA TRANSILVANIEI."
se potă face de la 1 și 15 a

Pentru Austro-Ungaria pe anu
i
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Celă mai ușoru mijlocii de abonare
Abonamentele se plătescu înainte.

77

??

dată poștală.
Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 

lămurită adresa, ca trimiterea (Jiarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârziere. Administrațiunea.

TIPOGRAFIA ALEXI, B rasovu7 9
s’a strămutatu in casele proprii strada Teatrului Nr. 95.

Unica tipografia romanică în t6tă Austro-Ungaria susținută de unu particularii, care s’a distinsă la esposițiunea națională din Sibiiu 
în anulă 1881 și în care se tipăresce acum și primulîî diaru românii cuotidianu.

Acestei tipografii i-a succesă de a dobândi de la magistratulu orașului Brașovu furnisarea tipărituriloră necesare pentru orașă, 
învingendu prin concurență, pe cea mai vecină și renumită tipografia din Brașovu.

Avantagiele pe care le pdte oferi acestă stabilimentă fiindă recunoscute chiar de streini, vor îndemna, precum ni place a crede
pe toți Românii, cari au ceva de tipărită, d 

Dintre operile publicate până acum i 
G. Cur țiu s. Gramatica limbei elenice prelucrată 

de Ștefană Iosifă, profesorii și directorii la 
gimnas. rom. gr .-or. din Brașovă, prețulă fi. 2.50 

Gramatica limbei române, întocmită pentru 
scolele secundare de Ni col au Pilția, 
profesorii la gimnasiulă română greco- 
orientalii din Brașovă, prețulă . . . . » 1.25

a se adresa mai întâiu la noi.
editura ndstră ni permitemu a recomanda:

Arion, s6u culegere de cânturi naționale 
spre întrebuințarea tinerimei de ambe- 
secse, culese și arangiate de Ion Dar iu, 
învățătorii la scola primară din Satulung 
prețulii..................................................... fl. —.30

Iuliu I. Roșea. Sacrificiu pentru Sacri
ficiu, romană orginalii, prețulii ...» —.35

Mbrtea lui Miliai Vitezulă, dramă națională
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețulii . » —.40 

Rumănische Kuiistdiclituiigeii, ubersetzt von
Theochar Alexi, prețulii . . . . fl. 1.—

Noua Biblioteca Română, anulă I și II . » 10.— 
Noultt Călindară de casă întră în anulă ală V-lea

Ă apăruta 3 broșuri
din Romanulii istorica

BEIU, VODĂ, DOMNU
—= în cinci părți =—

Acestu romană se va publica în broșuri ă câte 20 cruceri seu 50 bani.

Tipografia Alexi Brașovă.


