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ANULU XLVII.I
NR 160. Luni, Marți 4 (16) Septembre 1884.

Brașovu în 3 (15) Septembre.
In num&rulu trecută. amu publicatu o în- 

sciințare a comitetului Asociațiunei brașovene 
pentru sprijinirea meseriașilor^ români, în care 
se spune, că pentru copii, cari voescă a se aplică 
la meserii se află încă o mulțime de locuri va
cante pe la diferiți măestrii de aici.

Mărturisimu că acâstă însciințare ne-a sur
prinsă neplăcută. Ne așteptamă din potrivă ca 
comitetulă numitei societăți se declare în publică, 
că afluența copiiloră români din tdte părțile la 
meserii este așa de mare, încâtă nu mai potă 
birui cu aședarea loră pe la măestrii de aici.

Va să dică pr6 puțină au folosită până acum 
stăruințele reuniuuiloră de meserii și a-le presei, 
ca Românii se-șl dea copii la meserii.

Care să fie causa acestei nepăsări?
Nu vomă cercetă multă, ci vomă spune cu 

tdtă sinceritatea, că după a nostră părere mai vertosu 
preoțimea e de vină, pentru că în loculă întâiă 
preoțimea este care esercităză cea mai mare in- 
fiuință asupra satinului română. Dela ea se 
aștăptă prin urmare ca să sfătuăscă pe 6meni, 
la ce să-șl aplice copiii cari au învățată ceva 
carte; de a-i sfătui să-i trimeță câtă mai mulți 
și la meserii, unde mai iute îșl potă câștigă o 
esistență sigură; de a scdte din capulă dmeniloră 
dela sate greșita ideă, că meseria e o ocupațiune 
dejositdre, și de a-le arată cu miile de dovedi ce 
stau adi fie-căruia la îndemână, că meseria e 
plugii de aura și că ea nu pdte decâtă să feri- 
căscă și să cinstăscă pe celă ce o îmbrățișăză.

Preoții noștri chiar în propriulă loră inte
resă, și încă într’uuă îndoită interesă, ară trebui 
să stăruiăscă, pentru ca Românii să învețe câtă 
mai mulți meseriile. Prin acăsta voră contribui 
mai întâiu la îmbunătățirea stării materiale a po
porului, și ală doilea voră înlătură ună mare 
inconvenientă, de care sufere acji în mare mă
sură și clerulă nostru.

La meserii sunt o mulțime de locuri va
cante, pretutindeni, dăr parocliii nu sunt vacante 
nici pentru 5°/o din mulțimea de școlari, ce esă din 
facultățile ndstre teologice; și cu tdte acestea 
mai toți, cari vrău să învețe ceva, se îmbulzescă 
la preoțiă, așa că deja amu ajunsă să avemă 
câte duoi și trei preoți în câte o comună destulă 
de săracă.

Să nu se crădă cumva, că noi amă voi să 
descuragiămă pe cei ce se simtă chemați a îm- 
brațișă frumdsa și sânta carieră preoțăscă; dăr 
nu vomă pută nici odată să părtinimă ună cu
rentă, care ne amenință să avemă și ună pro- 
letariată preoțescă.

Avemă înaintea ochiloră nenumărate cașuri, 
cari atestă cele cjă3e de noi.

La una din facultățile teologice românescl 
dela noi din Ardălă au absolvată în cești duoi 
ani din urmă cursurile vr’o treizeci de teologi. 
Mai multă de două părți din aceștia n’au adi 
nici ună postă. Se înțelege, că ei trebue să 
aștepte la părinți acasă pănă să le vină de 
undeva vr’o scăpare. Inchipuiți-vă, că cei mai 
mulți dintre părinți sunt economi dela sate 
cari abia se susțină, Dumnezeu mai scie câtă 
de greu. Acum să le mai vină ărăși pe capă fii 
loră, după ce au petrecută la studiu câte op tu 

ani de dile. Nu-i păcată și de părinți și de fii? 
Părinții după atâtea jertfe să mai aducă altele 
nouă, pe cândă ei erau în dreptă a așteptă să fie 
ajutați de fii, 6r aceștia după atâta studiu, se se 
mai vădă constrînși a trăi, fie și unu timpă mai 
scurtă, totă din munca părințiloră, ună traiă 
care, după gradulă loră de cultură, în cele mai 
multe cașuri nici nu le mai pdte conveni?

Și cu tdte astea mulți n’au încătrău, trebue 
să se supună acestei dure necesități, alții sătui 
de o așa neplăcută situațiune, iau lumea în capă 
ca se-și găsdscă o altă subsistență.

Câți dintre acești nenorociți n’ar dori în a- 
semenea împrejurări se pdtă trăi ca maseriași! 
In dilele acestea chiar s’a presentată în redacțiu- 
nea fdiei ndstre unulă, care a absolvată în tdtă 
regula teologia și care, aflându-se fără nici ună 
postă într’o stare fdrte lipsită, declară că bucu- 
rosă ar îmbrățișâ chiar acuma o meseriă, ca să 
pdtă trăi, căci părinții lui n’au nici ei cu ce se 
trădscă.

Amu disă, credemă, destulă cu atâta, fără 
se mai avemă trebuință de a aminti și alte ca
șuri.

Din cele dise resultă însă nu numai datoria ce o 
au preoții noștri, ca se îndemne poporulă a îm
brățișâ meseriile, ddr mai resultă încă o datoriă 
specială a învățătorilor^ și profesoriloră noștri, de 
a se gândi nu numai la aceea ca școlarii mici și 
mari se învețe cum să cade, ci și la aceea, cum 
se potă trăi după învățătura loră. Instructorii co
piiloră noștri trebue să ia în acdstă privință ro- 
lulă părințiloră, cu atâtă mai vertosă că, încâtă 
privesce pe părinții dela sate, îi vedemă de mul- 
teori rău sfătuiți.

Copiii cari n’au mijldce de acasă, ddcă nu 
sunt fdrte talentați pentru studiu, ar trebui în
demnați se îmbrățișeze alte cariere practice, cari 
ducă mai curendă la scopă, și încă de cu vreme 
pănă ce n’au devenită proletari cu testimonii de 
facultate.

Adevărată e, că se dau și stipendii. Ddr 
câte și câți concurenți sunt pentru ele?

Și esperiența ne arată că tocmai cei mai 
lipsiți de mijldce sunt de multe ori cei mai pu
țină protegiați și la împărțirea acestoră câteva 
stipendii.

In fața acestei stări de lucruri, nu putemă 
decâtă să apelămă din nou la preoții și instruc
torii poporului nostru, ca să se gânddscă mai 
bine la viitorulă tinerei generațiuni, și înainte 
de tdte să-o îndemne a se aplică la meserii, cre- 
ândă astfelă nisce resultate, cari să doveddscă 
învederată sătdnului română, că meșteșugulă nu 
nu numai că nu e înjositoră, ci e în adevără 
„plugă de aură.11

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

Viena 15 Septemvre.— Asdră la 91/* săra 
Maiestatea Sa împăratulă a plecată la Skiernie- 
vce acompaniată fiindă de ministrulă de esterne 
Kalnoky, de adjutantulă generală Mondl și de 
doi alți adjutanți, apoi de mediculă Maj. Sale 
Lanyi. Majestatea Sa va ajunge în Skiernievce 
Luni d. a. la 2 dre. De acolo pldcă în 16 Sep
temvre după amddi și sosesce drăși în Viena în 
17 Septemvre săra.

Berlinii 15 Septemvre. — împăratulă 

Wilhelm a plecată asdră la 11 dre la Skiernie 
vce, unde va ajunge adi după amă^i la 4 dre 
Cancelarulă Bismark, fiiulă său Herbert Bismark 
generalii Abedyll, Iahndorff și alții voră acom
pania pe împăratulă.

Veapole 14 Septemvre. — Eri în 13 1. 
c. s’au bolnăvită 642 persdne de coleră și din- 
tr’acestea au murită 301.

Regina a plecată la Roma.

CRONICA piLEI.
Lupta înverșunată a Qiareloră francese împotriva 

purtării Englesiloră continuă. »Perfidulă Albionă» 
e vrășmășilă așa de tare, încâtă ,pare că ne aflămă 14 
anî după Waterloo, nu după Sedan.< Persăne însemnate 
cum e vice-admiralulă A u b e, fostulă ministru de marină 
Gougeard, credă că ară pute să-i dea de capă Angliei 
chiar pe mare. Fără a pune prea multă încredere în 
aceste »credințe' Ie putemă socoti' de măsura cea mai 
bună a generalei indignări, ce a produsă în Francia 
Gladstone cu politica lui egoistă.

*
piarulă The Thimes publică o scrisbre a admi

ratului sir Thomas Symonds, care arată că flota en- 
glesă este astădî inferidră flotei francese în numără 
în armare și în construire. Pe cândă Francia are — 
<Jice admiralulă Simonds — 32 vase de resbelă, din 
cari 6 de lemnă și 8 canoniere cuirasate, noi n’avemă 
de câtă 26 vase de liniă din cari 5 suntă corvete trans
formate. Amiralulă Simonds încheiă întrebându-să cum 
amiralitatea a putută să lase a se produce o asemenea 
stare de lucruri astăQI, pe cândă Englitera nu mai pâte 
să se nutrăscă cu prooucțiunile pământului ei și are mare 
trebuință de o flotă neatacabilă ca la începutulă acestui 
secolă, cândă flota englesă era egală în numără cu tăte 
flotele europene întrunite la ună locă.

*
Persăna principelui de Wales, se spune, că 

e tare amerințată. Câtor-va ,dinamitiștt< urmași de ai 
lui O’Donnovan, le ară fi succesă adecă să ia servicii pe 
vapărele, cari mijlocescă trecerea de la America la An
glia. Așa au de gândă, să aducă în Anglia infernalele 
mașine — pe sema principelui moștenitoră englesă. Mi
nistrulă de interne pune mari silințe să ferâscă viăța 
principelui. Ca și în Rusia, dinamitiștii nu ne vine a 
crede, că se voră împăca, până nu va învinge stăgulă 
roșu...

*
Ordinulă împăratului, prin care se acordă princi

pelui de Bismarck decorațiunea meritului 
amintesce că principele de Bismarck, în timpulă a două 
resbele, s’a aflală pe lângă împărată ca cor.siliară încer
cată și ca soldată. Ordinulă imperială mai adauge: 
»Sciu că aveți inimă de soldată, încâtă credă că vă voiă 
face o mare băcuriă dându-vă acâstă decorațiune pe care 
mulți din strămoșii d-tale au purtat’o cu mândriă. Câtă 
peutru mine am mulțămirea de a acordă o recompensă 
bine meritată ca soldată unui omă pe care provedința 
l’a pusă din grațiă pe lângă mine, și care face atâtă de 
multă pentru patriă.*

DIARULU »ROMANULU« DESPRE SITUATIUNEA 
EUROPEANA.

„Românulă“ consacră situațiuuei europene 
câți-va articuli, cari merită o atențiune deosebită. 
In duoi articuli de pănă acum, „Românulă“ ’și 
esprimă temerea că noua alianță a celoru trei 
împărați prepară răsboiulă.

Frică mare a fostă și ne este, esclamă »Româ- 
nulă.< Fiind o națiune mica, aruncată între două mari 
imperii de ginte străină, și fiindă că cei tari au deprin
derea de a împărți între ei averea celoră mici, nu punemă 
multă temeiu pe făgăduita pace și ne tememă că totă 
noi amă putea fi espuși să plătimă nu numai răsboiulă, 
ci și pacea.

Espunândîi căușele acestei temeri de răsboiu 



Românulu relevă mai ânteîu lupta Franciei cu 
China, care a intrată într’o fașă periculâsă și 
împedecă acțiunea Franciei în Europa, Rusia și 
Germania se arată forte bine dispuse pentru 
Francia în privința espedițiunii în contra Chinei, 
dâr dtă ce elice „La Nouvelle Râvue“ din Paris: 

»Când ne vomă supune sfaturiloră Germaniei, când 
vomă înmulți pe tâlă suprafața lumii punctele slabe, 
centrurile nâstre de sleire, coloniele coslătore care ne 
desorganisâză mobilisarea și ne distruge aprovisările 
continentale prin metoda bine cunoscută a virimenteloru, 
vomă fi supuși voinței Germaniei.*

Dâr și situațiunea Angliei e destnlu de cri
tică, dice „Românulu. “ Acțiunea ei liberă e 
paralisată încă prin cestiunea Irlandei. De altă 
parte Anglia este în conflictă cu Germania pentru 
coloniile ocupate de acâsta în Africa occidentală. 
In Egiptu situațiunea este încă și ’ mai încurcată. 
Situațiunea politică a Egiptului, cțice „Le Nord,“ 
nu pote se fie modificată sâu regulată decâtu 
prin Thtropa. Etă dâr o gravă amenințare de 
răsboiu esclamă „Românulu. “

Revenindu asupra alianței celoră trei împă
rați, „Românulă11 dice că alianțele nu se facă 
decâtu prin tocmeli și învoieli. Cum der se va 
face învoirea între Rusia și Kustro-Ungaria la Du
năre și în peninsula balcanică? Nimicu nu scimă, 
răspunde „Românulu,l£ și de aceea • frică mare 
avurămă și avemă.

Ca să nu se dică că frica sa este cu totulu 
absurdă, „Românulă“ citâză mai multe pasage 
din diarulă „Le Nord,“ care stă sub influința 
diplomației rusesci. Sensulă acestoră citate îlă re- 
sumâză în următârele: peninsula bal anică re- 
mâne autonâmă; despre o țărmurire a sferei în- 
rîurirei Austro-Ungariei și Rusiei asupra penin
sulei nu pdte fi vorba la întrevedere; autonomia 
popâreloru balcanice însă mai are trebuință de 
ârecarl modificări in sensulă tractatului dela San- 
Stefano. Limbagiulă diarului „L- Nord££ este 
fârte limpede, 4i°e „Românulă. “ Peninsula bal
canică să fie sub direcțiunea și protecțiunea Ru
siei. Se voră face aci mișcări, se voră întruni 
ambele Bulgarii și Muntenegrulă negreșită își va 
întinde teritoriulă, âr Austria n’are să se amestece 
întru nimicii. Ce se va face cu Serbia nu se 
spune așa de clară. Totuși se spune Austro- 
Ungariei în ajunulă întâlnirii împerațiloră, că 
n’au nici o valâre practică adhesiunile principiloră 
balcanici emancipați lipsite de sancțiunea popâre- 
loră loră, și să nu pună la mare încercare de- 
votamentulă acestoră pretinși sateliți ai ei.

„ Românul ă“ încheia citațiunile puindă sub 
ochii publicului o socotâlă ce presintă „Le Nord“ 
Austro-Ungariei, despre ce are să dea și să ia 
acâsta împărăția și Rusia.

»Dâcă istoria ar așterne, dice »Le Nord» pe »să 
de și să ia* bilanțulă relațiuniloru internaționale, pu
temă 4i°e că contulă-curinte-austro-rusă nu s’ar solda 
în paguba monarchiei austriace.

»Dela începutulă secolului contulă ar conține în 
averea acestei monarchii două salduri ce nu potă nega 
— în 1812 și în 1849; — treideci de ani necurmați 
sprijinulă leală de cătră Rusia ală politicei austriace în 
tote cestiunile europene dela 1815 până la 1859, și în 
fine absorbirea de faptă dâr nu de dreptă a 
Herzegovinei și Bosniei.

»Nu este tolă afâtă de lesne d’a se găsi ce s’ar 
pute trece în favorea Rusiei în aeestă contă curinte. Nu 
va fi negreșită nici tăcuta ostilitate a principelui de Me- 
ternich la 1827, nici »ingratitudinile* mărtunte de Schwar- 
tzenberg, nici'neutralitatea cu totulă rea voitore a co- 
mitului de Buol în 1854 și 1856.*

Silită a se opri aci pentru acum „Româ
nulă face următârele conclusiuni:

Mare temere este că noua alianță ce s’a făcută 
între Germania și Rusia, să n’aibă dreptă scopă ună 
resbelă în contra Engliterei. Toți cată să recunâsă câ 
ună asemenea resbelă ar fi fatală pentru tale poporele 
ș’ar schimba de sigură carta Europei. Toți cată să re- 
cunoscâ c’ună asemenea resbelă trebue s’amintâscă lumii, 
în modă fatală, cuvintele lui Napoleon I. »Peste una 
sută ani Europa va fi cazacă său republică.*

Alianța Rusiei nu numai cu Germania der și cu 
Austro-Ungaria este și densa ună faptă împlinită. Decă 
însă alianța s’a făcută, văcjurămă că amiciă nu este intre 
aceste două imperii. Alianța der s’a făcută pe tocmelă. 
Ce se va da însă Rusiei, ce se va da Germaniei și ce 
se va da Austro-Ungariei?

OrI-cine înțelege că Rusia va crea marele rigată 
Bulgară; nu se spune însă ce se va da Austro-Ungariei? 
Diarulă »Post* din Berlin cjice : »Proiectele Rusiei asupra 
Constantinopolului sunt încă în domeniulă ijpui viitoră 
forte depărtată; der chiar cândă s’ar întâmpla ca dânsa 
se voiâscă a procede îndată la realisarea loră, Germania 
n’ar vedă nici ună cuvântă d’a se opune.*

lnțelegemu, căci aci se vorbesce limpede; încă o 
dată însă ce se va da Austro-Ungariei?

In orî-ce casă credemă că toți voră recunosce c’a- 
vemă temeinice cuvinte se dicemă că frică mare ne-a 
fostă și ne este.

DISCURSULU MINISTRULU1-PREȘEDINTE TISZA.
(Fine.)

Reforma camerei magnaților u este, după 
părerea d-lui Tisza, o cestiune forte importantă, prin veto 
ală său camera se aibă prilejă, se esamineze hotăririle 
prea repede luate, se facă posibilă ca și națiunea să se 
esprime asupra loră. Reforma e grea, fiindă greu a ho
tărî până unde se mârgă autoritatea camerei, să nu-șl 
însușescă influința hotărîtăre, ce se cuvine 
camerei deputății oră. La reforma acâsta să se ia 
în băgare de semă desvoltarea istorică a camerei mag- 
națiloră. Decă e nascerea și o avere âre care fixată 
prin lege, să fie aceste ună dreptă de intrare în camera 
roagnațiloră loră; să se primescă în cameră și confe
siunile, ce până acum nu încăpâu în ea, comiții su
premi se nu potă întră în cameră — deși suntă cei mai 
demni de acesta — din pricina «naturei schimbate a 
acestui post.ă;« persone meritate se fie numite de Impă- 
ratulă membrii pe viâță a casei așa reorganisate (Aplause 
vii), fără a-șî perde a'cesta din urmă independința, 
cum au socotită unii. Din contră Tisza dă esemple, că 
chiar cei ce au fostă numiți, cu ajutorulă guvernului au 
căutată șe-și demonstreze indppendința, votândă în contra 
lui.

Vorbindă de legislativă, îi este imposibilă se nu 
se esprime despre prelungirea periodei dietei.*... 
Se scie, că dânsulă eră odată contra ei; gândindă însă, 
ce sdrobitâre înrîurire au alegerile asupra vieții cetățenu- 
lui nu s’a mai opusă. Se va dice, că a făcută acesta 
pentru interesulă său ; der cine ține la ceva, ce nu e 
corectă numai ca se fie consecuentă este rău patriotă 
(Ilaritate și aprobări). Primindu-se periodulă de 5 
anî, totă e posibilă să cadă la a 5-a alegere guvernulă 
seu, după ce au învinsă în 4 rânduri (desaprobărl); nu 
se pdte dice, că ară face acesta pentru prelungirea regi
mului său, căci după trei ani, maiorilățile voră ave să 
decidă erăși. O partidă adevărată conservator?, afară 
de aceea, ministru-președinte nici nu cunosce.

»Mi-așî esprimă părerea și despre altă cestiune (au
diții) Și cestiunea acâsta a fostă forte desă amintită în 
decursulă alegeriloră și cea mai de aprâpe dietă a 
țării va trebui se se și ocupe cu dânsa ne
condiționată până la ună gradă ârecare. Acesta 
este cestiunea tractatului vamală și comer
cială seu folosindu obicinuita espresiune, cestiunea teri
toriului vamală comună.

Sciu, cinstiți concetățeni, că forte mulți din aceia, 
cari dorescă teritoriulă vamală independentă și cari pri- 
vescă întrensulă o anumită panaceă pentru multe rele, 
încă au obiceiu a dice: Bine, teritoriulă vamală comună 
le cade bună agricultoriloră și economiloră, der e împre
unată cu păgubi pentru industriași, de vreme ce noi nu 
putemă avea nici o industriă, până ce nu ne vomă apără 
cu vămile protecționiste împotriva industriei cu multă mai 
desvoltate aăstriace.

Eu din parte’mi socotescă de întâia greșâlă, îm
prejurarea, că interesele industriei, agriculturii și comer- 
ciului se pună față în față, ca și cum ară contrasta unele 
cu altele. Eu sciu, că în unele cașuri concrete intere
sele potă să cedeze și și esistă de acestea; după indi
viduala mea convingere însă trebue să mă îndoescă, 
că ele în totalitate luate și în decursulă aniloră, stau în 
contrazicere, de ore ce numai în interesulă economică 
este doră de se află aprope de densulă o industriă în- 
floritdre și și pentru industriă numai de folosă pâte fi, 
de se află aprope de dânsa o clasă de agricultori în stare 
bună, cari a^i suntă la noi cei mai mari consumențl. 
Și erăși în interesulă comerciului este, să înflorâscă cu
tare și cutare ramă ală economiei poporului, de orece co- 
merciulă numai așa pote se se desvolteze. (Așa este!)

Să vedemă acum, domnii mei, ce succese s’ar pu
te ajunge. Concedă, sciu chiar, că prin vămi protec- 
ționiste să pote crea o industriă. Sunteți cu iote acestea 
D-vostră convinși, că industria creată în acesiă chipă va fi 
industriă de fabrică, care —recunoscă și acâsta — va da de 
lucru cutărui oricutăruiba chiară multoră ramuri din indus
tria mică? Dar cu cât industria de fabrică să apropiă mai 
multă de industria mică, este mai imposibilă acelă felă 
de industriă, dela care, după cum scimă — și este bine 
că este așa, atârnă cea mai mare parte a industriașiloră 
patriei nostre, anume industria, ce o esercită fie-care la 
la vatra casei sale, ca cetățână independentă și nelegată 
cu vr’o fabrică mare. (Așa este!) Să mergemă acum și 
mai departe 1 Ingreuindă noi industria austriacă cu vămi 
protecționiste, la ce avemă fără îndoielă dreptulă, cre
deți, că austriacă nu voră isbi eră productele nostre 
brute cu vămuri? Eu nu credă; pe noi înși-ne noi nu 
ne socotimă nici mai buni nici mai răi, de câtă pe alții.

»Dar de aceea suntă convinsă, că decă în Austria 
s’ar începe a se pune vămi pe productele nâstre brute, 
noi în timpă de 24 de ore amă răspunde cu vămi pe ar
ticolele de industriă. (Așa este!) Dinpotrivă Zică mulți, 
că acâsta este peste putință, căci productele nostre brute 
formâză acolo ună articolă necesară, care nu plătesce 
insă spesele transportului mai departe. Acâsta a fostă 
corectă acum 30 de ani, cândă mijlocele de comunica- 
țiune nu erau, cum suntă a^I — adi însă, cândă fiindă 
neîmpedecată concurența, noi numai cu greu ne putemă 
țjnâ de-asupra față cu concurența Americei și Australiei, 
aceste obiecțiuni au perdută ori ce valore. (E dreptă!) 
Amă cetită și plângerea, că cu teritorulă comună vamală 
bucatele nu au nici ună preță. Din nefericire acesta e 
dreptă. Dar n’ar fi totă așa dâcă nu amă avă teritoră 
vamală comună, ci amă avâ să mai luptămă și cu vă
mile în Austria? Credă, că după cum de 2 ori doi facă 
sigură 4 așa și bucatele nâstre ară fi și mai eftine.

,Dar să mergemă mai departe, căci totă ar mai 

pută Zice cine-va; Teritorulă vamală comună pâte corăs- 
punde intereseloră eeonomiloră, în nici ună casă însă 
intereseloră industrialiloră. Să punemă casulă, că amă 
întemeia prin vămi mari protecționiste o industriă. Acâslă 
industriă ar lucră în totă casulă mai scumpă, de câtă 
industria statului vecină, căci de ar pută lucra mai eftină, 
nu ar avea lipsă de nici o vamă de protecțiune. De vreme 
ce lucră mai scumpă însă, nu pote da nimică pentru esportă 
ci este avisată numai la consumulă internă, Ca se potă 
înflori acum acâstă industriă are lipsă de ună publică 
capabilu de-a cumpăra și de-a consumă. Fiecăruia îi 
este cunoscută, că în Ungaria celă mai mare contin
gență ală publicului consumătoră îlă formâză economii. 
Dâcă, pentru scutirea industriei, vomă jertfi acum sără
ciei pe agricultori, se ruinâză de bunăsâmă și industria 
căci nu va mai fi nime, care să cumpere productele ei. 
După tarea mea convingere, acâsta e urmarea logică a 
lucruriloră. (Aplause vii: așa este!)

»La aeestă locă sunt în plăcuta posițiune, să mă 
provocă la aceea, că dela 1867 în tolă vremea m’am 
povățuită ca oposițională, nu de abătutele interese ale 
singuraticeloră clase, ci de interesele bine înțelese ale 
agriculturei și comerciului în generalitate și în tâtă 
vremea am Z'SÎL că Uugaria trebue să susțină teritoriulă 
vamală comună cu condițiunea, dâcă și în Austria 
esistă părerea, că ei au lipsă de noi, cum 
avemă și noi de Austria și dăcă va domni drep
tatea în judecarea intereseloră reciproce. (Aplause vii) 
Dreptulă pentru ună teritoriu separată va
mală îlă avemă. Se părăsimă aeestă dreptă nici 
odată nu vomă pută. Totuși să’lă întrebuințămă numai 
atunci vomă pută, când ce lălăită stată ală mo
narchiei nu ar respectă echitatea (Apla
use). Naturală, că amă fi constrînși atunci sâ in- 
troducemă teritoriulă vamală separată în locă să stămă 
cu inânile în sînă, dar eu sunt încredințată, câ îu așa 
casă, și acolo și aici s’ar căi în celă mai scurtă timpu 
și celoră ce ar fi se li se mulțămâscă introducerea teri- 
torului vamală separată, abia li s’ar da ertare.

»Dorescă, și adaugă, mai cu sâmă în interesulă 
industriei și ală comerciului dorescă, căci în acâsta de 
bună semă veți consimți cu mine, Zicăndă că nesigu
ranța despre ce se va întâmplă în celă mai de aprope 
viitoră, o va duce chiar acâsta mai greu. Repetă, do
rescă să se întâmple acâsta câtă mai ușoră și mai fără 
înlârZiere, eu așă ținâ la dreptă, dar l’așă întrebuința, 
când cei, cari ca și noi au interese, a se 
păstra neatinsă teritoriulă comună vamală, 
nesocotindă tote cuviințele ne-ar con 
strînge, să-i convingemă cu ajutorulă ace
luiași mijlocă, că-și primejduescă numai 
propriele interese, procedândăfărăscrupulă 
împotriva interesului nostru.* (Aplause vii).

Tisza spune, că dieta vii țâre se va ocupa și cu ces
tiunea pensionărei amploiațiloră și apoi mulță- 
mindă alegăloriloră pentru încrederea pusă în densulă 
promite că va lucra »cu trupă și sufletă pentru binele 
statului ungară* și ală orașului Oradea-Mare. (Eljenuri 
răsunătâre).

ESENȚA VORBIREI LUI TISZA.
Corespondentulu diarului „Pol. Corr.“ dă în 

resumată discursulu ce l’a ținută Tisza în Oradea- 
mare. In locă se-și fi perdută ministrulă-preșe- 
dinte timpulă cu atâta vorbăria, ar fi putută în 
câteva cuvinte să-și espună întregă programulă 
viitârei diete și ar fi fostă scutită pâte de a bea 
multe păhare cu apă, ca să-și mai ude gura svân- 
tată de atâta vorbă:

Ministrulă președinte — scrie ,Pol. Corr.* — va 
cere dela dietă împuternicirea de a aplică măsuri escep- 
ționale polițienescl, anume pentru confiscarea Ziareloră, a 
foiloră volante și chiară a discursuriloră dietale, precum 
și pentru trămiterea autoriloră scrieriloră incriminate în
aintea judecătoriloră învățațl, âr nu înaintea jurațiloră. 
Prin aceste măsuri antisemiții, socialiștii și agitătorii na- 
ționalitățiloră au se fie de o potrivă loviți și împedecațl 
de a li-se mai dă scufă scrieriloră loră agitătore de tendin
țele amintite prin jurați seu prin tribunale parlamentare. 
Deocamdată ministrulă va cere numai o împuternicire 
temporară, care să se potă prelungi din timpă în timpă, așa 
că legea de presă nu va suferi nici o schimbare durbailă 
și dieta va fi totdâuna în posițiune să pună capătă mă- 
suriloră escepționale. Proiectele de legi deja anunțate 
încă nu s’au pusă în desbaterea consiliului de miniștri, 
der suntă aprâpe gata.

Acum mai adaugendă, că ministrulă ar dori 
să echilibreze bugetulă, — vorbă se fie — că 
vrea unu teritoriu vamalii idependentu, avemii 
întregu discursulu, pentru pronunțarea căruia d-lui 
Tisza i-a trebuită pâte mai multă ca o âră.

SOIRI MERUNTE.
Monitorulă oficială publică raportulă d-lui 

Dr. MarcovicI, adresată d-lui ministru de interne, în pri
vința epidemii de coleră din Francia. Invățatulă medică 
Zice, că epidemia actuală din Francia este eolera asiatică, 
și că mersulă ei nu inspiră îngrijiri pentru România.

—0—
»Voința națională* este informată, că ministe- 

rulă domenieloră a însărcinată pe eminentulă nostru pic
tară, d. Demetrescu-Mirea, să facă ună proiectă pentru 
decorarea plafonului sălei mari a Tronului din palatulă 
regală din capitală, care să represinte scene din istoria 
țărei,



»Te 1 egr a fu 1 ii« scrie, că Marț! diminăța mai ple
cară din Iași 12 familii de ovrei. Emigranții se îndreptă 
spre America, unde nadăjduescă că vieța le va fi mai 
lesne de susținută. Drumă bună!

—0—
• Același diară» dice: Ună transportă mare de 

cai va sosi în curândă în Bucuresci din Rusia. Aprdpe 
350 de cai voră fi aduși pentru trupele din garnisdnă.

—0—
.Democratulă» spune, că enorma urcare a agiu- 

lui pentru aură a înspăimântată pe comercianții ploeștenî, 
cari au afaceri cu piețele străine; adunându-se ei sau 
sfătuită asupra mijldceloră cu cari ară pute combate acăstă 
calamitate, menită a distruge comerciulă și au adresată 
guvernului o petițiune în privința acesta. Prin acestă 
petițiune ei ceră a se lua măsuri reped! de îndreptare 
prin ore-care operațiuni ale Băncei Naționale.

—0—
In Tîrnova, în Bosnia, noulă călău Seyferta 

săvăjșilă cailele trecute prima esecutare cu Nicolae și 
Sava Persulă și Gheorghe Nemici — s’dauge că laudă pen
tru elă c’a săvărșit’o în 7 minute.

—0—
Suntemă rugați a publică următărea încunosciințare : 

.Societatea de lectură a Junimei studiăse de la gimn. 
gr. cat. din Blașiu s’a constituită pre anulă școlară 1884/5 
precum urmeză: De conducăloră ală societății s’a desig
nată d. profesoră Sil. Nestoră; v.-președinte T. Raica 
stud. de cl. VUI-a; redactoră ală foiei societății G. Bratu 
stud. de cl. VlII-a; secretară E. Solomonă stud. de cl. 
VUI-a; bibliotecară V. Floriană stud. deci. VlII-a; v.-bi
bliotecară A. Beriană stud. de cl. VII-a; casară E, Moga 
stud. de cl. jVII-a; scriitoru ală Foiei C. Gușeilă stud. 
de cl. VII-a.

Teodoră Raica, Eugenia Solomonă,
v.-președ. secretară.

—0—
Viile din România au dată o recoltă cantitativă însem

nată, calitativă însă nefavorabilă, din causa nopțiloră 
răcorose.

—0—
Erî, Societatea de gimnastică săsescă făcu d’aicl o 

escursiune în poiană. După ame^î s’a dusă și musica 
orașului. Petrecerea ar fi fostă forte animată, căci 
publică a fostă numărosă ca nici odată, decă ploia n’ar 
fi silită lumea se se întorcă de vreme acasă.

—0—
Ni se scrie din Căcuciu, că pentru primirea Inalți- 

loră 6spețî principele și princesa de coronă, se facă în 
jurulă Gurghiului pregătiri mari.

—0—
Totă de acolo ni se scrie: Din respectă și iubire 

flască față cu purtarea preotului loră sufletescă, în noptea de 
7 spre 8 Septemvre a. c., drecine dintre poporeni, 
domnului preotă gr. cath. Nicolae Mathei Chiheriu de 
susă i-a spartă cu pielri fereslrile dela casa parochială 
în care locuesce. Din diua aceea, în urma ordinului 
substitutului de notară cercuală George Terneveanu, pre 
respeclivulă preotă ’lă păzescă diua - noptea 4 slrăji 
dintre săteni.

SOCIETATEA DE MAGHlARISARE ARDELENA.
Ungurii sunt fdrte voinici și zeloși, când e 

vorba de a pune stavile desvoltării naționalită- 
țiloru nemaghiare din patria, a le răpi limba și 
legea, a le șterge din rendulu națiuniloru. celoru 
vii. „Magyar Polgâr,“ din care amu scosu 
unu articolu despre „necesitatea*1 societățiloru de 
maghiarisare în Ardblu, încă e grozavu și în alu 
177-lea număru se ocupă dechipulu, cum să se 
pună odată temelii acestoră vrășmașe societăți. 
ț)iarulă guvernamentală <Jice:

• Acum e la ordinea Z^ei vorba, cum să punemă 
stavilă agitațiunei române din părțile ardelene și 
cum să-o înăbușimă. Acăstă cestiune ne intereseză pe 
toți fără deosebire. Mișcarea Româniloru pentru Horea 
este o admoniare pentru Maghiari, să părăsescă discordia 
și să începă o contra-mișcare patriotică plină de putere, 
care să spulbere și să sdrobescă pe vrășmașii ideei de 
stată maghiară. — Pentru acestă scopă, p6te mai po
trivită ară fi, să începemă a ne apucă de lucrările reu
niunei maghiare deja întemeiate din Budapesta. Reu
niunea să se întindă câtă ține Ardelulă în
tre gă.... Să se intrunescă, de pildă, o conferență 
mai mare transi 1 vănenă, fără deosebire de par
tidă in Clușă, care să se apuce de trebă. Să se alegă 
ună comitetă centrală, care să se pună în înțele
gere cu centrală din Budapesta, și apoi pentru generali- 
sarea mișcărei să așecje organe în iote părțile, pe u nde 
causeimaghiarisăreise potă aduce serviciu.

• In fiecare comună mai mare, în care se află in
teligență maghiară în mai mare numără, ar trebui înte
meiate reuniuni. Cerculă de activitate ală acestoră reu
niuni, ar trebui lățită peste totă Ardelulă așa, ca fie
care ținută românescă să cadă în cerculu de 
activitate ală acestoră reuniuni, despre care 
se p6te presupune mai dinainte, că voră desvoltâ în res
pectivele ținuturi românescl o activitate încoronată de 
succese.

• Ar mai trebui apoi să se facă mai întâiu o chartă 
etnografică exactă lucrată a Ardeiului. In acăstă chartă 
ar trebui însemnate după aceea cetățile maghiarismului, 
în cari ar trebui întemeiată o reuniune maghiară, și după 
ce voră fi gata acestea, ar trebui căutați cei mai potri

viți individ!, cari să stea în fruntea fiecărei reuniuni și 
aceștia să fie câștigați și însuflețiți pentru causă.

, Atunci chiar că amă putea începe mișcarea pa
triotică în liniște, așa că mai întâiu ne-amă ori- 
entâ cum se cade, în care părți sunt agresivi 
Românii și cine sunt aceia cari otrăvescă în 
ascunsă sentimentele patriotice ale poporu- 
1 u i. Activitatea acestora ar fi zădărnicită prin aceea, că 
amă rupe vălulu de pe agitațiunile loră, ca să scie fie
care, că ei sunt dușmanii patriei și să nu se pătă aliâ 
cu ei.

• In fruntea fiecărei reuniuni ar trebui aședată ună 
președinte și ună secretară, cari să stea în neîntreruptă 
corespondență cu membrii reuniunei aflători în respec- 
tivulă ținută și dela ei să ceră informațiuni despre totă 
momentulă, care e de interesă pentru causa maghiaris
mului, și despre acestea să raporteze centrului.

,Decă reuniunea va fi asfelă organisată și va în
cepe activitatea sa, celelalte agende ale sale se voră 
găsi de sine. Și chiar între foi s’ar pută împărți agen
dele, așa că fiecare reuniune ar avea organulă său pro
priu. regulată, din care membrii reuniunei ară scote 
repede o înțelegere — după care jsă se orienteze — 
despre cele ce s’au întâmplată și despre problemele loră.»

Așa scriâ ingeniosulu „Magyar Polgâr,“ 
în vreme ce „Ellenzdk“ pretindea dela prima- 
rulu Clușului să ia inițiativa. „Kolozsvâry Koz- 
ldny“, care a găsită că persdna propunătorului 
nu posede vacla, ce trebue să-o aibă față cu mă
rimea întreprinderei, esplicându așa căderea în 
baltă a lucrăriloru începute, scriâ:

• Trecândă Maghiarii părțiloră ardelene hotarele e- 
sistente și sancționate prin întâmplările și desvoltarea is
torică, provăcă — lucru naturală — reacțiunea, ale cărei 
urmări cu mintea nu se potă socoti, după cum amă pu
tută vede din feluritele manifestări ale unei agitațiuni 
vrășmașe, și compromite causa,... care le este ertată a 
o săvârși cei ce potă fi siguri de completa răușire.<

Ințelesu ară avă după „ K o 1 o z s v â r i 'K o z- 
ldny“ o reuniune formată de Români și Sași, 
cari să înscrie în programulă loră recundscerea 
unității și suveranității statului ungară; dorința 
de a trăi ca cetățeni credincioși ai patriei co
mune; să nu fie dușmani ai restituirei legale a 
statului, căci dice:

• O astfelă de reuniune maghiară amă sprîjini-o și
amă proteja-o și noi de bună voiă, der cu privire la 
reuniunea proiectată de acum vre-o doi ani ar fi mai 
bine, să reposeze în Domnulă, er bănișorii adunați pentru 
dânsa să se întrebuințeze pentru vre-o iostituțiune cu 
scopă națională.... «

Fiindcă scie, că nu va pută răușl, f6ia 
clușiană recomandă dară pasivitatea, pănă 
„la o vreme potrivită pentru scdterea 
l a s u p r a t a ț ă“ a causei acesteia și pănă la ivi
rea ,,celoră ce potă fi siguri de completă 
re ușire!!....

Politica colonială a Franciei.
Ună raportă ală diarului .France» a avută o con

vorbire cu Jules Ferry. Ministrn-președinte ală Fran- 
ciei Fse:

• Pănă acum nu s’a făcută din partea Chi
nei nici o comunicare oficială despre decla
rarea de răsboiu. Noi nu numai că nu suntemă în 
răsboiu cu China — dise Jules Ferry — ci guvcrnulă 
chinesă nici nu ar avă voiă să ne declare răsboiu. 
Pănă acum China se mărginesce, să ne împedece a ne 
aprovisionâ cu cărbuni. De aceea nu credeți povestiri- 
loră diareloră englese.»

Ministrulă se plânse apoi de atitudinea unoră Ziare 
englese, cari stau în contradicere cu relațiunile intime 
ale ambeloră guverne.

• Pacea cu Anglia e totă așa de scumpă pentru 
ambele țări, precum e și pentru Europa. Contrarulă ar 
fi o nenorocire pentru lume. Atitudinea Franciei în Pe- 
king nu merită obiecțiunile, ce i-se facă. Courbet a lu
crată energică pentru onorea țărei sale, și a națiuniloră 
civilisate. Pănă voi fi eu șefulă guvernului, nu voi su
feri nici cea mai neînsemnată vătămare a stindardului 
națională. China și-a călcată cuvântulă, a vătămată trac- 
tatulă dela Tiencier. Ce e mai corectă, decâtă să ne 
câștîgămă respectulă? Courbet îșl are însărcinările sale 
și și-le va împlini. Elă va mai face să se vor
besc ă de dînsulă, dar nu se pote <Șice, că suntemă 
în răsboiu. Noi urmărimă o acțiune de reparațiune și 
China tace, recunoscândă dreptatea acțiunei ndslre. V i i- 
torulă este ală celoră avuțl, cari se întindă 
în afară. Politica colonială e politica viito
rului. Francia nu p6te remânâ închisă între 
hotarele sale. Priviți la Germania: și ea caută să 
întemeeze ună nou imperiu colonială.»

La întrebarea, »cum stă Francia cu Germa
nia?» răspunse Ferry;

• Puneți întrebarea din causa Olandei? 
De bună sâmă nu veți crede nici o vorbă. Olanda nu 
se teme de nimică și Germania nu are ambițiuni în a- 
cestă privință. Germania este ocupată mai îna
inte de t<51e cu întemeiarea unui imperiu co
lonială. Relațiunile ndstre cu Germania 
suntă escelente.»

La întrebarea, ce răspunsă va da guvernulă stân
gei estreme referitoră la cestiile urgente, Ferry 4*se■

»Ce voițl se răspundă ? Președintele republicei a 
dală singurulă răspunsă ce pută să dea. E greu, să 
mulțumescl totă lumea. Nu potă conchemâ de locă ca
mera, căci nu găsescă nici ună motivă pentru a face 
acâsta. Chinesii nu ne-au declarată răsboiu; de ce să 
conchemă dară parlamentulă ? Creditele ndstre nu ni s’au 
sleită încă; avemă bani de ajunsă, se ducemă pănă în 
capătă lucrulă. Țera doresce pace. Conchemarea ca
merei ar nelinisci’o. Dâcă se va întâmpla ceva neprevă
zută, voiu conchema-o îndată.»

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

DIVERSE.
Ună medioă neconsciențiosă. — In Nișni Novgorod 

în Rusia ,N. Birsh. L.» publică următorulă ordină de Zi 
ală guvernatorului Baranov: »La 20 Augustă se înbolnăvi 
făr’ de veste pe la cinci Ore diminâța onorabilulă cetățână 
I. V. Sh....n în ospătăria lui Bubunovă. In grabă fu chie- 
mată mediculă Vasile IvanovicI Kurtschinski, care locuesce 
în aceeași ospătăriă. Acesta cercetă pe bolnavulă pe la 
7 Ore și după ce stătu lângă elă Zece minute se întOrse 
în odaia sa, scrise o recetă și o trimise bolnavului prin- 
tr’ună servitoră de la hotelă spunându-i să câră pentru 
recetă 3 ruble. Când d. Sh....n răspunse că nu pOte 
plăti acestă sumă, D. Kurtcshinki luă îndărătă recetă 
lăsândă pe bolnavă făr’ de ajutoră. Considerândă că 
Dr. Kurtcshinki a venită aici să facă târgă cu practica 
sa, că nu a îngrijită de împlinirea datoriei sale, rogă cu 
totă supunerea pe Excel, sa d. căpitană ală poliției, să 
ia măsuri să oprescă pe dr. Kurtcshinki de a-și mai face 
practica în Nișni.»

Dare de s e m ă
despre venitulă balului aranjată în Carnevalulă trecută 

de Românii din Orăștiă.
Din Lugoșiu Prin d. Simeonă Tămașiu d-nii: Petru 

Popă canonică 1 fl., Dr. Maioră advocată 1 fl., Georgiu 
Grozea 20 cr., Andreiu Liviu 1 fl,, Fabius Rezei advo
cată 1 fl., Simionă Tămașiu 1 fi., Dr. Iacobă Maioră me
dică opidană 1 fl., Iacobă Cărgoiu 1 fl.

Din Blașă d-nii: Escelența Sa d. Dr. Ioană Vancea 
de Butâsa metropolită 5 fl., Ilustr. Dr. iOnă SzabO, epis- 
copă în Gherla 5 fl., D. C. Manfi canonică 1 fl., T. G. 
canonică 2 fl., G. M. Moldovană 1 fl., A. Vestemânu 1 fl., 
A. Blasianu i fl., L. Leontânu 1 fl., Papfalvy canonică 
1 fl., Ilia Vlassa 1 fl., d-na Maria Tipografa 1 fl., Maria 
Grama 1 fl., IOnă Fekete canonică 1 fl.. Franciscă Conte 
Normană Forst. arch. colectante 2 fl., Amazzuchi 40 cr., 
Rasiliu Turcu 1 fl., Szakej Teifer 10 cr., iOne Ianza 50 
cr., Demetriu Suciu 50 cr., Nicolau Pepeloviciu 40 cr., 
Isidoră Domșia 50 cr., Vasile Berza 10 cr., Lazără Vladă 
40 cr., Isidoră Corvină 53 cr.

Prin d. Samuilă Popă adv. Orăștiă d-nii: Georgiu 
Mureșianu comersante Viena 2 fl., Laureană Barcianu 
not. cerc. Ramosă 2 fl., Petru Simedru economă Vinerea 
1 fl., Roth Moritz neguțătoră, Orăștiă, 2 fl., Dumitra Iosifă 
not. cerc. Beriu 2 fl., Davidă Avrămescu, preotă gr. or. 
Orăsciora de susă 2 fl., Basiliu Romosanu, Forstvarten 
Grădisce 2 fl., Ionă Cazană, propr. Simeria 2 fl., Albert 
Toth comersante, Orăsciă 2 fl., Franciscă Hollaky de 
Kis-Halmâgy propr. mare Rapoltulă mare 1 fl., Samuilă 
Popă advocată, Orăsciă 2 fl,, Iosifă Csuk, controloră în 
pens. Sibișelulă nou, 1 fl., Teodoră Herlea not. cercuală 
Vinerea 1 fl., Ilustr. Ștefană Moldovană preposită epis. 
Lugoșiu 5 fl., Constantină Apostolu, oficiante Sibișelulă 
nou 1 fl., Blasianu Augustină, protop. Săcărâmbă 1 fl., 
Sztâncsay Albert advocată Orăsciă 1 fl., Zsako Istvan, 
jude regiu Alba-Julia 1 fl., Dând Kâroly advocată Hațegă 
1 fl.

Prin d. Vasiliu Erdelyi, farmacistă diplomată din 
Beiușiu d-nii: >Aug. Paulă Balașiu profesoră Beiușă 20 
cr., Petru Mihuțiu direct, gimn. Beiușă 1 fl., Ioană Bu- 
teanu profesoră Beiușă 1 fl., Nicolau Buteanu Beiușă 80 
cr., Augustin Antal protop. Beiușă 1 fl.

Prin d. Ștefană Rădică protop. Petroșeni d-nii: 
Ștefană Rădică protop. Petroșeni 1 fl., I6ne Oprea Pe
troșeni 50 cr., Petru țiu Floca Petroșeni 50 cr., Aligius 
50 cr., Paulă Olteanu 1 fl. (Va urma.)

Bibliografii.
A apărută broșura a 3-a din romanulă d-lui T. Alexi: 

Beiă, Vodă, Domnă. Romanulă Beiă, Vodă, Domnă 
va apăre în broșuri de câte două cole, câte două bro
șuri la patru-spreZece Z>'e, fie-care cu câte o ilustrațiuue 
și costă 50 bani — 20 crucerl, cari se plătesce la adu
cerea broșurei. Pentru plăți anticipative nu răspunde 
tipografia-editdre, decâtă numai decă s’au făcută de-a 
dreptulă cătră dânsa.

Editoră: Iacobă Mureșianu. 
ftedactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Rentă de aură ungară6°/0 122.50
Rentă de aurii 4°/0 . . . 92.35
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.85 
Imprumutulti căiloră ferate 

ungare.......................... 142.50
Amortisarea datoriei căi- 

lord ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.80

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

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 102.10

Bonuri rurale ungare . . 100.75 
Bonuri cu cl. de sorgre 99.80 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii  .........................100.—
Bonuri cu cl. de sortarel00.75 
Bonuri rurale transilvane 100 75

Oursulu la bursa de Vlena 
din 13 Septemvre st. n. 1884.

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

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

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

Tisei și Segedinului . 114.25 
Renta de hărtiă austriacă 80.80 
Renta de arg. austr. . . 81.65
Renta de aurii austr. . . 105.70 
Losurile din 1860 . . . 134 25
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  850.—
Act. băncel de credită ung. 296.75 
Act. băncel de credită austr: 298. — 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’orI................ 9.67 */•>
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

Sursa de Hucuresci.
Cota oficială dela 1 Septemvre st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 93 vend. 933/2
Renta rom. amort. (5°/0) • • 95 >/2 > —

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

> » „ (5°/o) • • n 90V4 Jî 91—
> » urban (7%) • ■ » 10P/4 > —
> > » (6%) • • > 96Va » 97’/4
» » (5%) • • 86V, » 87

Banca națională a României > 1390 » —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 362.1/a > —.

» Națională . . » 241 > —
Aură • » 6 10. % » —•
Bancnote austriace contra aură ♦ 2.07. 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 15 Septemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.05 Vend. 9.08
Argint românesc................. . > 9.— * 9.05
Napoleon-d’ori..................... . » 9.63 > 9.C6
Lire turcesc!......................... . > 10.90 » 10.94
Imperial!............................. . > 9.87 > 9.90
Galbeni................................. . » 5.64 5.68
Scrisurile fonc. »Albina* . . . » 100.50 101.50
Discontulă > . . . 7—10 »/o pe ană.

Numere singuratice (lin „Gazeta Tran- 
zT^silvaniei“ se potii cumpăra în tutunge- 

ria lui Cîross (în casa prefecturei.)

W’WÎlT**5 ^cei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețulu abonamentului pe una jumătate de anu 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu 

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fl., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANSA_________ ____________________________________________________________________________________________ l_____ȚȚ______________________________

Societatea comercială română — Bassarabianu Calfoglu & Comp. 

BULETINU

BRĂILA 1 Septembre 1884.

Vendătoră Cumperătorti Felul ă Kilo Libre Prețulă Notițe

Braunstein Marchetto Grâu 250 58s/4 64 Magas. BiL
Vassilescu L. & M. Feitler Porumbă 160 60Va 54 50 Magasie

W. P. Sassu M. Cohen 200 60— 55 — »
Vassalopula P. Coventry & C-ie Secară 500 55Va 58 — Caic aspet.
Silberstein Peirano fds & C-ie 200 57— 58 50 Magasie
Galiatzato S. Block Rapiță 250 — 53 50 >

d-to d-to 170 53 50 Mag. veche

r |o <

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

Pentru Austro-Ungaria pe anu • ? . 12 fl. v. a.
ii ,

|2 » • • . 6 7) 77

» li • • . 3 77 77

Se acărdă abonamente și lunare cu . . 1 77 77

Pentru România și străinătate pe ană . 36 franci

» ii
77 |2 . 18 77

?? 77
11

V |4 . 9 77

Am ondre a face prin acesta cunoscută 
pl. t. publicului, că subscrisulă am luată asupra 
mea în Brașovu și împrejmuire

I^epresentațiunea principala

„A ZIIA D EI
societățiloră de asigurare austro-francese în contra 
elementeloră și nenorociriloră și asigurări pe vieță 
și pe rente, și promită că voiu face asigurări în 
contra elementeloră și pe viață cu premiele cele 
mai eftine și în condițiunile cele mai culante.

KARL HALMEN,
biuroulă agenturei principale »Tergulă Boitorii* Nr. 329

* A .......... ................................ -

**
**
*
«K*
*
*
*
*

•Celă mai ușorii mijlocii de abonare este prin man
dată poștală. Abonamentele se plătescă înainte.

Rugămă pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămurită adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 

cea mai mică întârziere. Administrațiunea-
o

Pentru cancelaria advocatiaia a subscri-
5

sului se caută ună advocatu seu candidatu de ad
vocatu pe lângă condițium favorabile. Doritorii de a fi 
aplicați, sunt rugați a se adresă la subscrisul^ celu multă 
până la 24 Septembre 1884, st. nou, avendă a’și hotărî 
si conditiunile dorite.

PE1IIU TRUȚA.
2—3 advocatu în Baia-de-Crișă.

Spre
plăcută 
atențiune

9

Numai pentru 
scurtă timpu 
in (Brașovu

Marea Menageriă Batti
de lângă Porta Vămii.

Deschisă în fiecare di dela 8 ore dimineța până sera la 10 ore.
Menageria conține: o mare colecțiune a rasseloră celoră mai diferiie 

de fiăre răpi țâre precum: lei africani (esemplare frumâse), tigrii, pantere, 
leopardi, jaguarii, hyene vergate, cafenii și tercate, urși americani și rusesci, 
lupi (le gliiață, lupi rusesci și siberiei, porci sudamericani, Tapirii, autilope, ga- 
zelle și pelicanii, precum și diferite soiuri de șerpi, maimuțe, pilseri și cămile.

Pe fiecare di două mari representațiuni și adecă: cea d’entăiu d. a. 
la 4 6re, a doua la 8 6re.

Hrănirea animalelor^ se face după fiece representațiă.
Prețurile locuriloră: Loculu ânleiu 30 cr. Loculu ală doilea 15 cr. 

Soldații fără gradă și copiii mai mici de 10 ani plătescă pe locuia I. jumătate, 
pe loculu alu doilea 10 cr. Detailurl în afișurl.

Onor, publică e rugată cu totă stima a ne cercetă.

J. Batti.

U

*

* ***

29-30. Magazîna de încălțăminte
„C1SMA ROȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după mesură 
se voru efectua din materialii solidu, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisului am ondre a recomandă onoratului pu

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

Asemenea recomându onoratului publică depositulti 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primescă și se efectuieză 

promtu și cu prețuri moderate

G. Or ghid anu.
Tipografia Alexi Brașovă.


