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Brașovu în 4 (16) Septembre.
Totă mai multă iese la lumină, că măsurile 

escepționale pretinse de ministrulă-președinte un- 
gurescu au să fie îndreptate mai vârtosă în contra 
n ați on aii tăților ti n em agili are.

Organulă d-lui Tisza, care se închină îna
intea acestui „genialii omu de stată “ de două ori 
pe di în limba germană, ne spune, că planul ă 
de a luă acele măsuri se câce de trei ani de 
clile. Pănă adi însă, dice numita fâiă, nu s’a pu
tută decide șefulă cabinetului de a tăiâ cu 
cuțitulil în rană, pentru că îlă durea inima de 
biata libertate și se temea, ca nu cumva printr’o 
asemenea operațiune să se vat.îme și vr’unu mem
bru sănetosă ală organismului statului; s’a totă 
reținută pănă ce „agitațiunile naționale între Slo
vacii panslaviști și între Românii ardeleni au fă
cută se se împle și cupa pațienței sale...“

Antisemitismulă nu l’a putută îndemnă așa- 
dâr pe primulă ministru a face o asemenea să
ritură în tabăra reacțiunară, fiind-că aici eră vorba 
numai de mânia Maghiariloră în contra Jidovi- 
loră; când însă s’a ivită pe scenă Românulă și 
Slovaculă, care își reclamă drepturile călcate în 
piciâre, d-lă Tisza a luată cuțitulă cu hotărîrea 

să taie fără milă, până la osă.
își va fi gândită adecă d-lă Tisza, că dâcă

nu păte împiedecă întâlnirea monarchului nostru 
cu Țarulă tuturoră Rușiloră și dâcă n’are nici 
prospecte de a face vre-o cucerire în afară pen
tru mai marea 
celă puțină să curețe țâra în întru de agitatorii
aceia naționali, cari sunt de vină negreșită la tâte 
relele, de cari sufere a(ji Ungaria.

Popularitatea lui Tisza și așa nu se mai 
păte susțină acj.1 decâtă numai cu baionetele. Do
vadă alegerile trecute. De aceia trebuiă să ur
meze o nouă campaniă în contra Româniloră și 
a Slovaciloră, ca să se pătă (jice ârăși despre 
ministrulă-președinte, că a scăpată țâra de cei mai 
periculoși dușmani: de panslavismă și de daco-ro- 
manismă.

■Guvernulă actuală nu se păte lăudă acji 
nici c’a făcută Ungaria mai liberă și mai inde
pendentă, nici c’a îmbunătățită starea ei econo
mică și financiară, nici c’a dobândită vr’ună suc- 
cesă în afară. Ei bine, ce ar fi dâcă elă nu 
s’ar pută provocă înaintea națiunei maghiare celă 
puțină la problematicele victorii, ce le câștigă 
cu eoncursulă său mereu idea maghiarisărei ?

Numai și numai acăstă nenorocită ideiă, nu
mai și numai dorința de a completă pretinsele 
victorii dobândite până acum pe acestă terâmă, 
au putută îndemnă pe d-lă Tisza la unu 
atâtă de gravă, ca celă anunțată la Oradea, 
repețimă, nu e adevărată că guvernulă n’ar 
birui cu „agitatorii11 pe cale ordinară.

Și ca să nu se fiică că esagerămă din
în contra Maghiariloră, citămă aici din vorbă în 
vorbă cuvintele ce le-a scrisă fiiarulă „Pești Na- 
plo,“ care merge în fruntea mișcărei de maghia- 
risare, cu privire la acesta în numărulă său dela 
12 Septembre:

„Intâmplatu-sa vreodată ca o curte cu ju
rați ungurâscă să nu fi pronunțată o sentință, con- 
damnătâre contra a ori ce felu de agitatori na
ționali, dâcă aceștia au agitată într’adevără în 
potriva ordinei statului?

„Desfidemă pe ori și cine ca să ne arate 
măcară ună singură casă.“

„Ore nu guvernulă acesta a arestată pe Mi- 
letici ca agitatoră națională, Și âre n’au fostă 
de ajunsă și aici mijlâcele ce i-au stată la dis- 
posițiune.“

Ună răspunsă mai clqră ca acesta, nu putea 
se primâscă d-lă Tisza. E învederată, că gu
vernulă n’are lipsă de puteri escepționale spre a 
susțină ordinea în stată ? nici față cu naționali
tățile, nici față cu agitatorii antisemitici, âr câtă 
pentru anarchiști, de aceștia 
nici nu esistă în Ungaria.

D-lă Tisza urmăresce dâr alte scopuri când 
cere plenipotențe estraordinare; 
doiâlă se încoroneze opera 
lentă prin suprimarea pressei române și slave din 
Transilvania și Ungaria, prin sugrumarea libe
rului cuvântă și a oricărei libere manifestări 
naționalismului între Români și Slavi.

Cuvine-se ca și Tisza cu ai sei se aibă păr
ticica loră , când cei mari facă tocmeli și în- 
voeli. De ce se nu li-se lase dâr bucuria ca se 
pâtă înghiți până una altă câți-va „agitatori na
ționali ?“

este constatată,

elu tinde fără în- 
magliiarismului vio-

Numitulă diară dice, că în acelă munte se adună o în- 
tregă armată rusâscă. Intre pretinșii călugări ruși nu 
sunt decâtă oficerl, suboficerl și soldați. Scopulă loră e 
sS isgonescă din muntele Athos pe călugării greci. Mă
năstirile ce le-au construită sunt adevărate fortărețe, âr 
portulă celă nou de lângă mare, care are în flancuri mă
năstirile, sâmănă din firă în pără unei casarme. Rusia 
a făcută din muntele Athos centrulă propagandei pansla- 
viste pentru Macedonia și Tracia și o posițiune strate
gică escelentă.

*
»Standard* primesce din Batum scirea, că între 

populațiunea creștină din Armenia turcâscă domnesce o 
viuă mișcare, cu scopă de a se eliberă de sub domnia tur- 
cescă. Mișcarea e condusă de ună comitetă armână din 
Tiflis, care trece pe sub ascunsă arme și munițiuni în 
Armenia turcescă. Autoritățile turcescl au și prinsă ună 
astfelă de transportă de contrabandă. Chefket pașa co
mite cele mai cumplite cruzimi cu cei bănuițl, precum 
comitea în 1875 în Bulgaria.

E curiosă că (fiarele ceră dela guvernulă rusă să 
ia măsuri încontra comitetului armână din Tiflis, ca și 
cum cei din Petersburgă ară fi streini de cele ce se

ca

gloria a maghiarismului, atunci

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans,«)

Skiersîievice 16 Septemvre. — Majesta- 
tea Sa împăratulă Austro-Ungariei a sosită eri la 
2 âre d. a. Cu-o jumătate de âră mai înainte 
sosiră la gară miniștrii, generalii și alți demni
tari rusesci decorați toți cu ordinele loră austro- 
ungare. Uniformele loru încărcate de aură ofe- 
râă unu aspectă de totă strălucită. îndată după 
aceea sosiră la gară Țarulă și împărătâsa, precum 
și marii duci, și fură aclamați cu entusiasmă de 
câtre cei adunați.

Când a intrată trenulă în gară, împăratulu 
Franciscu Iosifă eșise deja pe trâpta vagonului 
în uniformă de generală rusă împodobită cu 
pantlica ordinului sântului Andreiă. Majestatea 
Sa sări săltândă josă, îmbrățișâ cordială pe Ța
rulă și îlă sărută de trei ori și îi scutură mâna 
cu putere. După aceea a salutată pe împărătâsa, 
sărutându-i mâna de repețite ori, apoi se întârse 
spre marii duci Vladimir și Nicolae serutândă pe 
amândoi de câte două-ori. Primirea avă carac- 
terulă celă mai cordială.

AJexandi’ovo, 16 Septemvre. — lmpă- 
ratulă Wilhelm sosi la 11 Vi înainte de amâfil, 
primi raportulă serviciului de onâre rusescă, trecu 
pe dinaintea frontului companiei de on6re și-și 
continuă călătoria la Skiernievice.

SRoitia, 15 Septemvre. — In provinciele
s eri 

au mu- 
643 ca-

a

petrecă în Armenia.
*

Guvernulă din Pekingă e fârte neliniștită din causa 
misterului, cu care admiralulă Courbet și-a învălită ope
rațiunile sale viitâre. Pace nu vrea China, dovădă des
pre acăsta e faptulă, că șăse miniștri, amici ai păcii, au 
fostă destituițT, și s’a publicată și ună decretă imperială, 
care pedepsesce pe oricine, care ar vorbi de împăcare, 
îngrijirile curții din Pechingă s’au mărită mai multă din 
împrejurare, că flota rusă a părăsită portulă Toche-Fu, 
cu mulțl bani și proviantă, fără să se scie în cătrău s’a 

|dusă. Cei din Pechingă se temă, că guvernulă rusă va 
1 profită de conflictulă Franciei cu China, ca să mai ocupe 
vr’o părticică din China.

*
Lordulă Dufferin, ambasadorulă englesă din Con- 

stantinopole, e numită vice-rege ală Indiiloră. Cu acăstă 
ocasiune’Times* scrie despre puterea armată a principiiloră 
vasali indieni. 0 populațiune de 49 milione de Indieni 
și Mohamedanî stă sub principi proprii, cari au la ună 
locă o armată de 340,000 omeni cu 4237 tunuri. Acăstă

; în afară, în 
»Times« vrea să arate, 

împă- 
caute

armată nu folosesce nimică pentru apărare 
interioră însă pote fi periculosă. >___
că în Indii nu trebue să fie altă armată decâtă a 
rătesii Indiiloră; prin urmare lordulă Dufferin să 
a pune capătă armateloru principilor^ vasali.

pasă 
căci, 
pută

ură

L 
infectate s’au bolnăvită în cursulă cailei de 

persâne de coleră âr dintre acestea 
422. Pe orașulă Neapole se vină 
de bâlă și 371 cașuri de mârte.

780 
rită 
suri

CRONICA piLEI.
D. P. P. Cârpă, ministrulă României la 
primită în audiență de Regele Carolă la

V.iena, a 
castelulăfostă

Peleșă din Sinaia, și a conferită — fice >L’Indâp. roum 
— multă timpă cu M. Sa și cu ministrulă de • esterne 
d. Sturza.

*
Se vorbesce, spune acelașu diaru, de retragerea 

ambasadoriloră români: d. Carp din Viena, d. Th. Văcă- 
rescu din Bruxela, d. M. Fherichide din Parisă și d. N. 
Crețulescu din S. Petersburg.

*
țliarulu .Osmanii,’ care îșî primesce inspirațiunile' 7

sale din Yildiz-Kiosk, a publicai ii în 4'lele acestea unii 
1 arlicolă despre agitațiunile rusescl din muntele Athos.

ÎNTREVEDEREA DELA SKIERNIEWICE.
(Revista (fiareloră.)

Privirile tuturoru se îndreptă spre orășelulă 
cescă Skierniewice, unde se întelnescă împărații Austriei. 
Germaniei și Rusiei. f 
asupra pregătiriloru, (fice »N.fr. Presse,* și de acolo 
că monarchii suntu însoțiți de miniștrii loră de esterne 
și de ună stată majoră complectă diplomatică, se păte 
conchide, că întrevorbirile dela Skierniewice voră fi ună 
evenimentă de însemnătate istorică și că Europa e în 
dreptă a privi acăstă întâlnire a împăraților^ ca ună în
cepută a unei nouă configurațiunl a viitorului său apro
piată. Ce și cum se va face, nu se scie. Cu tăie astea 
s’a formată o opiniune publică, care nu se basâză pe 
nici o relațiune ci isvoresce numai dintr’o observare nepre
ocupată și atentă a stării lucrurilor^. Mai ânteiă toți se 
unescă în părerea, că starea păcii europene creată prin 
alianța austro-germană va fi și mai multă garantată prin 
alăturarea țarului Alexandru III. la aceslă alianță. Se 
scie că dorința lui Wilhelm este să trăescă în bună în
țelegere cu Rusia. De altă parte situațiunea interioră a 
Rusiei și isolarea ei au făcul’o să nu respingă amica- 
bila întâmpinare a bătrânului Wilhelmă. De aci deduce ,N. fr. 
Presse, că alăturarea Rusiei la alianța austro-germană se 
pote înțelege adl numai în sensulă păcii și că legătura 
de acH dintre cele trei state nu mai pote ave scopuri 
ca celă dela 1876—1878.

Dâr vede fie-care că asta nu e de âjunsă spre a 
motivă întrevederea monarchiloră (sic.) Aparatală, cu

pole-
--------y • A A * KOVL

Din secretulă ce s’a observată
i

i
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care s’au dușii cei trei monarchi la Skierniewice, ne 
face să conchidemii, că voescti acolo să trateze despre 
anumite ținte positive ce le urmăresctî. Ce p6te fi asta? 
Opiniunea publică europână, dice »N. tr. Prese,» presu
pune că mișcarea revoluționară ce tinde a răsturna or
dinea socială eJîstenlă a crescută astfelă, încâtă tâte pu
terile conservative trebue să se apere contra ei și că 
acestă apărare va fi principalul^ obiectă ală discuțiunei 
între cei trei monarchi.

Scimă că principele Bismarck a făcută încercarea 
de a se înțelege cu celelalte state în contra anarchiști- 
loră, până acum s’a înțelesă însă numai cu Russia. Apoi 
trebue să ne aducemă aminte de atentatele ce s’au co
misă său s’au încercată în tâte trei împărățiile contra 
capeteloră încoronate. Sub asemeni împrejurări s’ar 
păre fârte naturală, dâcă monarchii se întrunescă cu sco- 
pulă de a luă măsuri de apărare și a persânei loră și 
de susținere a ordinei, căci în persâna monarchiloră să 
intrupăză și ordinea publică.

Decă acestă presupunere nu este falsă, se pâte pre
vede că întâlnirea dela Skierniewice ară fi începutulu 
unei politice eminamente conservative. Acestă politică 
însă, dice »N. fr. Presse,' pote ușoră se reageze asupra 
relațiuniloră interiore ale stateloră. Nu voimă să vor- 
bimă de cestiunea polonă, care trebue să rămână la o 
parte când se întrunescă monarchii aceloră împerății, 
cari au împărțită Polonia. Dâr discursulă-programă ală 
d-lui Tisza în Oradea-marea a făcută să se audă des
tulă de clară, în ce direcțiune se va mișcă desvolta- 
rea interioră în timpulă celu mai de aprope și încă 
Tisza cedâză unei necesități și nu propriului său impulsă 
(?) când se face eroldulă politicei conservative.

»Nu putemă der întâmpină cu o veselă presimțire 
resultatele probabile ale conferențeloră dela Skierniewice».

*
«Pe ster Lloyd' mărturisesce, că numai cu bu- 

curiă nu pote privi la întâlnirea celoră trei împărați; nu 
este convinsă despre necesitatea acestei întâlniri și ceea 
ce se spune din partea oficială despre acesta nu-lă pâte 
mulțămi. Se supără în specială »P. LI.» pentru că Maj. 
Sa monarchulă Austro-Ungariei merge la țarulă ca să-i 
facă visită espuindu-șl chiar viața, de âre-ce pe unde 
se plimbă țarulă ori și când pâte esplodă vr’o bombă 
nihilistă. Decă a fostă să se întâlnâscă, de ce n’a ce
rută ca Țarulă să vină în Austria? (Par’ că nihiliștii nu 
l’ar fi putută urmări încă păte mai ușoră și pe pământulă 
austriacă!....)

>P. LI.» nu vede cum pote întră și Rusia în alianța 
germano-austriacă fără ca acâstă alianță să fie alterată. 
Cum au mersă lucrurile până acum fârte bine făr’ de 
Rusia, nu putâu să mârgă și de aici încolo?

Se dice că împăratulă Wilhelm este acela, care 
și-a datu mei mare silință de a apropiâ monarchia nâstră 
de Rusia pe basa ca Austro - Ungaria să reuunțe de a 
mai face ună pasă mai departe în Orientă, er Rusia să 
se oblige «tale quale» de a respectăposițiunea nâstră de față 
în Orientă. «Pester Lloyd» asigură că adl nimeni 
nu se mai gândesce la o nouă ocupațiune în Orientă. 
«Mare jertfă nu vomă aduce prin urmare cu renunțarea 
aceea. Der de unde și până unde venimă noi acum, ca 
tocmai față cu Rusia să luămă angajamente în privința 
acâsta, și cu ce dreptă păte pretinde Rusia dela noi așa 
ceva? Să oferimă noi Rusiei protectoratulu asupra Orien
tului? Și ce ne dă ea în schimbă? Respectarea sta
tului quo? Acesta însă nu pâte fi niciodată o contra 
concesiune, ci mai multă o ofensă. N’avemă lipsă de-o 
asemenea asigurare a Rusiei.

După acesta »P. LI.» repetâză obicinuita frasă, că 
«decă Rusia va agită în contra nostră în Orientă, vomă 
sci noi să ne apărămă în contra ei.‘ Decă agitațiunea 
se va face pe față, vomă sci să-o constatămă; decă însă 
se va face pe ascunsă, nu ne pâte scuti contra ei nici 
o asigurare a âmeniloru de stată ruși.» »P. L!.« urmeză 
apoi așa:

«Tocmai astăzi (sic!) aflâmă din Agramă, că Star- 
cevicianii lățescă în tâtă țâra faima, că ei nu voiescu de
cât ă a face cu ori și ce preță imposibilă dieta croată și 
de a sili astfelă pe șvabi și pe maghiari ca să întrebuin
țeze forța contra Croației; căci îndată ce se va întâmplă 
acesta, Rusia vaîntreveni în favârea Croației, 
în casă de lipsă chiar și cu putere armată.»

«Ne va pută âre scăpă d. de Giers și împăratulă 
Alexandru de asemeni agitațiuni?’ întrâbă »P. LI.» «Ori 
dâră poporulă va da mai puțină cretjământă aceloiu fai
me după întrevederea celoră trei împărați, decâtă le-a 
dată înainte de ea?»

«Deși nu privimă cu simpatiă la întâlnirea monar
chiloră — continuă P. LI., — totuși suntemă departe 
de a ne simți neliniștiți în urma ei. Nu ne spariă nici 
părerea răspândită de pressa oposițională, după care mă
surile escepționale anunțate de d-lă Tisza în Oradea 
mare ară stă în legături cu politica esteriâră și cu planu
rile de nouă cuceriri în Orientă.» încă înainte cu trei 
ani s’a gândită d lă Tisza la modificarea procedurei de 
pressă. încă când cu scandalele din strada Hatvan în 

Pesta s’a discutată cestiunea și a fostă vorba ca juriulă 
să nu mai fie competentă în viitoră de a judecă cașuri de 
ofensă a onârei personale. Discursurile însă n’avură re- 
sultată, pentru că d. Tisza ținea tare ca măsurile escep
ționale să nu se estindă și asupra delicteloră de pressă 
de natură politică.

Intr’aceea începu mișcarea antisemit.ică în țâră și 
ea deveni totă mai periculâsă. Pâte că a fostă o gre- 
șâlă că «omulă de stat.ă« Tisza a lăsată ca acea miș
care să ia dimensiuni așa de mari, der servesce numai 
spre onâre «liberalismului« lui, decă a esitată așa 
de multă de a luă măsuri escepțiunale contra pre
sei. Astfelă discuțiunile urmate între elă și ami
cii lui rămaseră făr’ de resultată, până când în 
cele din urmă s’a alăturată la aceea mișcare încă 
și agitațiunea națională între panslaviștii 
din nordulă Ungariei și între Românii din 
Ardâlă, precum și uneltirile anarchiștiloră. Acum se 
împlu cupa, când tote aceste felurite agitațiuni luară 
ună caracteru așa de amenințătoră cu ocasiunea alege- 
riloră trecute. Acuma guvernulă s’a decisă de a pune 
stavilă mișcărei, până mai e timpă, până ce acâstă miș
care se pote suprimă printr’o apărare moderată a mâ- 
nei liberale...

»P. Lloyd« încheiă ârăși printr’o frasa desă între
buințată, dicândă că nu se teme de întrevedere, de ore 
ce cornițele Kalnoky e ministru de esterne și nobilulă 
comite nu pote voi ceea ce nu pote, și pâte face numai 
aceea ce voesce și Ungaria, și se va feri de a se pune 
în contradicere cu sentimentele și interesele Unguriloră...

IMarele Polone și politica Austriacă.
Discursulu comitelui Dzieduszycki, despre 

care am raportată într’unulu din numerile tre
cute, a dată multă de vorbă diareloră atâtă in
terne câtă și esterne. ț)iarele polone se ocupă 
și acum de acelă discursă și-lă interpretâză fie
care după principiele ce represintă.

„Czas“ scrisese într’ună articolă, că întrâga 
populațiune a Galiției are numai o politică es- 
ternă, și anume cea imperială, și că ea va spri
jini, la ordinulă împăratului, acâstă politică, și 
anume în tâte direcțiunile. In contra acestei 
afirmațiunî se ridică acum indepeudentulă „Dzi- 
ennik Polski“ și întrâbă:

Cum, în adevără în tâte direcțiunile? E ore întrâga 
nostră populațiune de acestă părere? Se vede că »Czas« 
n’a prâ cumpănită ceea ce a scrisă. Au fostă âre Po
lonii înțeleși cu politica eslernă din anulă 1859, care 
ne-a dusă la Magenta și Solferino? Fost-au ei în 1864 
înțeleși cu espedițiunea în contra Danemarcei? Și âre 
declara-se-voră ei acum înțeleși cu orice felă de alianță 
cu orice stată străină? Se vede că »Czas,' care e de
dată cu servilismulă, prâ a luat-o de astădatăîn' galopă, 
deârece, aperândă națiunea nâstră, evită celă mai-vădită 
adevără și, o spunemă fără jenă, se lâpădă de demnitatea 
acestei națiuni.»

Iu acelașu sensu se esprimă și „Grazeta Na- 
rodowa“ :

Se pote, că la întrevederea celoră trei împărați va 
fi vorba și despre noi. Der în acestă privință n’avemă 
nici ună temeiu de a ne teme. Posițiunea nâstră ar 
pute deveni mai rea numai în casulă, când ne-amă 
lăsâ să fimă amăgiți, în lucrarea nâstră națională, de 
contrari și de politicii noștri fricoși, când vomă stinge în 
noi consciința națională și simțământulă pentru demni
tatea națională, când vomă înăbuși în inimile nâstre 
credința în viitorulă și în puterea vitală a națiunei 
nâstre, când noi nu ne-amă mărturisi pentru solidari
tatea intereseloră nâstre naționale comune, ci pentru 
alte parole, precum ne sfătuesce falsulă profetă din ta
băra Stanczykiană din Cracovia. Convinși însă fiindă, 
că simțulă celă sănătosă ală poporului nostru nu ne va 
permite nici^măcar ună momentă, de a-ne abate- din 
propria-ne cale; convinși fiindă, că pe acestă cale putemă 
păși înainte cu curagiă și cu demnitate, că noi toți ne 
vomă încorda puterile nâstre pentru lucrarea națională 
organică, convinși fiindă, că noi nu vomă uitâ idealele 
nâstre nici ună momentă, nici măcară în cele mai grele 
împrejurări, putemă privi mai departe liniștiți mersulă 
evenimenteloră și întrevederea monarchiloră. Cu atâtă 
mai vrednică de recunoscință ni se pare deci vorbirea 
comitetului Dzieduszycki, ținută înaintea alegători- 
loră din Stanislau, căci în ea se esprimă gândirile 
și tendințele adevărată polone. Discursulă a fostă 
tocmai la timpulă potrivită înaintea întâlnirii împărațiloră, 
căci elă, prin agitarea tradițiuniloră jagelone, a espri- 
mată clară și energică, ceea ce ne zace la inimă. Fa- 
că-ne contrarii noștrii din causa acestei parole orice rău, 
orice adevărată Polonă trebue să se bucure, că între de
putății noștri s’a găsită celă puțină unulă, care repre
sintă cu demnitate tradițiunile polone, la care ținemă cu 
credință. Orice Polonă trebue să se bucure, că nnă 
compatriotă a cutezată în fine, de a dâ conferinței ce
loră trei împărați informațiuni încr’o anumită direcțiune.

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

COLERA IN NEAPOLE.
De două săptămâni și mai bine bântue colera în 

Neapole într’ună modă teribilă. Neapolea are o posițiune 
paradisică și celă ce se uită de pe înălțimea Camaldoli 
asupra orașului, asupra golfului și asupra insuleloră, a- 
cela înțelege sensulă proverbului vechiu: ,Să vedl Neapo
lea și să mori.* Pe lângă acâsta Italianulă meridională 
are multe bune calități, dâr îi lipsesce o calitate și a- 
nume: curățenia. Elă nu o deprinde, nu o înțelege. Pe 
lângă tâte acestea în Neapole se află multă miseriă. Lo- 
cuiescă mii de âmenl, cum arată Villari spre mirarea 
tuturoră Italieniloră, în pescerl, âmenl cari nici odată 
n’au locuită sub adăpostă făcută de mâni omenescl, și 
multe strade din Neapole nu vădă radele binefăcătâre. 
Micăirea nu s’a manifestată epidemia mai înfricoșată, de
câtă acolo, nicăirea nu sunt cândițiunile atâtă de favo
rabile pentru desvoltarea ei. Colera bântue Neapolea 
într’ună modă înfricoșată și în puține dile a secerată sule 
de âmenl. Neapolitanii cu temperamenlulă loră înflăcă
rată vădendă acesta se resculară în contra doctoriloră, 
ipolițișliloră și în contra autoritățiloră.

Din causa colerii cele (Jece mii de pescari, cari se 
află în Neapole, stau să mâră de fâmete, că nu-șl potă 
vinde marfa.

In astfelă de împrejurări regele Humbert luă o mare 
hotărîre. Prin visita ce o făcu elă în Rusca, ună orășelă 
în Piemontă, dădu ună esemplu, prin care aărtă câtă de 
seriosă și câtă de profundă își înțelege datorințele sale 
de suverană. Elă este demnulă fiu ală regelui Victoră 
Emanuelă, pătrunsă de idea, că regele este celă dintâiu 
cetățână Italiană și totdâuna gata, de a aduce ună sa
crificiu pentru binele publică. Regele Italiei este ună 
monarehă, care respectâză poporulă său, care semte pen
tru elă și are o inimă ferbinte pnntru suferințele lui; 
care pornesce din principiulă, că trebue să răspân- 
dăscă pretutindenea mângăere și alinare, unde s’a ivită 
o mare nenorocire. In chipulă acesta își arată elă do
rința sa, de a merge la Neapole. Miniștrii îlă conjurară 
să nu facă acesta, arătându-i la ce pericule mari se es- 
pune. Dar regele Humbert nu se abătu dela ce și-a pro
pusă. »In Neapole moră âmenii cu grămada, <|ise elă 
acolo este loculă meu.» Puține cjfile după aceea văcjlu po
porulă din Neapole pe regele în mijloculă său. Ilă fă
cură atentă să nu descalece în castelulă regescă, pentru 
că acolo s’a ivită câteva cașuri de coleră. Elă tocmai 
pentru aceea descăleca în castelu și nu voi să se ducă 
la Capodimonte, unde este loculă mai sigură și aerulă 
mai curată. In fiecare cji umblă cu ună Samarinână. El umblă 
prin stradele cele mai necurate, cercetâză casele cele mai să
race, mângăe locuitorii cei întristați și mâhniți și după ce îi 
părăsesce merge în spița lulă pentru coleră. Aici nu 
trece răpede prin sale după cum o facă de obiceiu mo
narchii și după cum ar face-o ori-ce omă, ci elă se a- 
propiă de fie-care pată, mângâie pe cei bolnavi, le în
tinde mâna, își face notițe, ca să nu uite pre cei mai 
lipsiți. După ce a percursă catulă ântâiu, ală spitalului 
și a voită să mârgă într’ală doilea <|îse directorulă: 
«Maiestate acolo susă avemă cașurile cele mai grele, mulțl 
dintre ei se află în agonia morții.» «Tocmai pentru aceea 
este datoria mea să mă ducă în susă» răspunse regele și 
se duse fără de nici o frică ducendă cu sine mângâiere 
și milă. Acâsta este mai multă decâtă împlinirea dato
riei de domnitoră.

Regele Humbert merită pentru resignațiunea eroică 
și pentru sacriliciulă cu pare s’a dusă la Neapole, și 
voiesce să rămână acolo pănă se va mai potoli epide
mia recunoscință poporului și recunâscerea admirătâre 
a străinătății, faptele sale cele bune indată s’au remune
rată prin aceea, că s’a liniștită poporulă. Scenele urîte 
de pe slrcde au încetată. Multe familii fruntașe cari 
părăsiră Neapolea se înlorseră înapoi. Autoritățile des- 
vâltă îndoite silințe, sărăcimea vădendă că regele a ve
nită din depărtare să petrâcă între dânșii, sufere neno
rocirea mai cu răbdăre. Ei se rușinâză de frica loră 
nu mai facă nici o resistință când cei mai deaprâpe ai 
loră sunt transportați în spitală. Acuma nu mai pri- 
vescă spitalulă ca o măcelăria. Acestea sunt urmările ce 
au avută imediată vizita regelui în Neapole. Dar acâsta 
va avă și alte urmări multă mai mari. In Neapole erau 
în clasele inferiore diverse curente politice. Visita re
gelui va ucide și particularismulă ce domnesce în 
Neapole.

Visita acesta a regelui va produce în inimile Nea- 
portaniloră cele mai căldurâse simpatii. Prin acestă 
actă umană regele Humbert a legată inimile poporului 
neapolitană pentru totdâuna de dinastia șovăindă. Regele 
nu s’a gândită la urmările politice când a plecată la 
Neapole, ci elă condusă de bunătatea inimii sale a 
mersă acolo. Toți suveranii europeni și-au esprimată 
simpatiile loru pe calea telegrafică. Felicilămu pe Italieni 
că posedă în împrejurările acestea critice ună monarehă 
care n’are numai o minte ageră, dar și o inimă bună și 
nobilă. (N Fr. Presse),



SOIRI MERUNTE.
Biblioteca academiei române; <Țce ’Voința Națio

nală', a primită din partea comitetului formată la Vene
ția, sub președinta d-lui Danie di Serego Allighieri, ună 
esemplară din dicționarulă dialectului venețiană de Gius- 
seppe Boerio în edițiune de luxă și dedicată națiunei 
române ca semnă de viuă simpatiă din partea națiunei 
italiene.

—0—
La 20 Septemvre, trupa de operete Cari Polgar 

va da în Brașovă ună ciclu de șese represenlațiunl, în- 
cependă cu opereta »Bettelstudent.«

—0—
Cetimă în «Curierulă financiară:» Dela Comarnică 

se scrie că se lucreză cu multă activitate la podulă de lemnă 
ce se construesce provisociu pe apa Prahovei la intrarea în 
tunelulu No. 1, în loculă marelui podă americană ce a 
fostă răsturnată de valuri dlilele trecute. Ni se asigură 
că, în celă multă 10 dile, podulă se va termină și tre- 
nulă va fi în posițiune d’a trece peste elă. In urină se 
voră luă măsuri pentru construirea podului definitivă de 
feră în acelă punctă. Totă de o dată au începută și 
lucrările mari de fortificarea liniei în punctele unde ea 
a suferită cu ocasia ultimeloră inundațiuni.

Opinlunea >Curierului financiară» este să se schimbe 
cu tolulă direcția liniei;Sinaia—Comarnică în punctele ex
puse mai multă stricăciunei, fie prin tăere de munți, fie 
prin creare de tuneluri.

—0—
Sâmbăta trecută d. Nicolau Simționă, mașinistulă 

tipografiei diarului »Sieb. deufsch. Tageblatt» a serbată 
jubileulă de 25 de ani, de cândă e mașinistă în aceea ti
pografia. Sera s’a dată în onore-i ună banchetă, cu care 
ocasiune șefulă tipografiei i-a dată ună prețiosă dară 
pentru credinciosele sale servicii.

—0—
D-ra Bârsescu a jucată la Burgtheater în piesa 

»Minna von Barnhelm* rolulă, pe care până acum îlă 
jucase d-na Gabillon, spre cea mai mare mulțămire a 
publicului.

—0—
Diarele germane spună, că împrejurulă Bucuresci- 

loră se voră ridică 36 forturi cuirasate.
-0—

Coredactorulă foiei progresiste »Berliner Zeitung», 
Dr. Adolf Kohut, ungură, a primită ordină polițenescă, 
ca în timpă de trei dile să părăsăscă Prusia, sub motivă, 
că activitatea sa literară e supărătâre.

—0—
Fiicele principelui Muntenegrului, princesele Milițca, 

Elena și Anna, au plecată la Petersburgă, însoțite fiindă 
de generalulă ajutanlă Popovici,

—0—
In acești 10 ani din urmă, s’au introdusă casele 

de economii școlare în Francia în 22,000 de sc6le, și 
și-au depusă bani 440,000 școlari. Acăstă instituținne 
face mari progrese și în Anglia.

—0—
La gimnasiulă reală superioră de stată din Tabor, 

în clasa a VI. a fostă în anulă trecută numai ună șco
lară, căruia i-s’au propusă obiectele de șepte profesori. 

DIVERSE.
Regele Umberto în Neapole — Regele Umberto 

visitâr.dă unulă din spilalurile din Neapole în care erau 
transportați bolnavii de coleră, se apropia de patulă unde 
zăcea Ună soldată, și observândă pe uniforma acestuia, 
ee se află pe scaunulă de lângă pată, trei decorațiuni de 
răsboiu, dise călră bolnavă: »Fiule, ună soldată vităză 
ca tine, se uită în fața morții cu curagiu — căci nu în
tâia oră stai față cu ea!c — >Der Maiestate, ce voră 
face cei doi copii ai mei și nevasta mea?» dise cu voce 
slabă soldatulQ. Regele răspunse: >EucaRege, îți spună 
că, dâcă vei muri, voiu îngriji de crescerea copiiloră tăi 
și soția ta va primi o pensiune de oficeră!» Asemeni 
scene se petrecură mai multe. Când profesorulă Perotti 
rugă pe Rege să se supună unei desinfecțiunl, Regele 
răspunse: >Este de prisosă, pentrucă de aici mă voiu 
duce în alte trei spitaluri.»

Sferșitulă republioei franceze. — Ună bătrână sa
vantă, care crede în puterea numereloru, a făcută o lu
crare fârte curiosă pre care a comunicat-o diarului Pa- 
risiană Figaro. Calculele sale nu sunt tocmai fantastice, 
și resultatele ce obține suntă în adevăru minunate. Elă 
ia dreptă basă multiplele cifrei 3, și ajunge plecândă de 
la o dală] precisă, săj indice matematicește anulă care 
va pune sfîrșită revoluțiunil. După bătrânulă savantă, 
anulă 1793 trebue considerată ca punctă de plecare ală 
ciclului revoluționară, și acestă ciclu trebue din fatalitate 
să se închidă în 1893. Cum a ajunsă anulă 1793 în- 
ceputulă ciclului revoluționară? Pentru că acestă dată 
eră resultanta a doui multiplii ai cifrei 3. In adevără, să

ne raportămă la anulă 1784.
începă împrumuturile multiplicate ale ministrului Calonne, 
și se săvârșește ruina finanțeloră monarchiei, 3 înmulțită cu 

egală cu 3 1784 plus 3, dă 1787, anulă primei întruniri a 
notabililoră, care fu motivată de deficită și care pdte fi con
siderată ca preludiulă convocării Stateloră generale în 
1789. 3 îmulțită cu 2 facă 6. 1787 plus 6 dă 1793- 
anulă decapitării monarchiei francese în persdna lui 
^udovică XVI, dată inițială a ciclului. Se se urmărescă 
acum seria multipliloră lui 3, se va vede desfășurându- 
se tote evenimentele istoriei, pănă se va ajunge la 
acestă dată 1893, care trebue se pună sfirșită tuturoră 
desordiniloră politice și morale de cari sufere Francia 
d’aprope ună vecă. 3 îmulțită cu 3 facă 9. 1793 plus 
9 dă 1802, proclamațiunea consulatului pe viață, pre
gătirea întâiului imperiu. 3 îmulțită cu 4 facă 12. 1802 
plus 12 dă 1814, căderea imperiului după ună ană de 
dile, ceea ce ne duce la 1815. 1815, restaurarea Bur- 
joniloră. 3 multiplicată cu 5 egală cu 15. 1815 plus 
.5 dă 1830, data revoluțiunii din Iulie. 3 îmulțită cu 6 

dă 18. 1830 plus 18 dă 1848, căderea monarchiei din 
ulie. 3 îmulțită cu 7 egală cu 21. 1848 plus 21 dă 

1869, sfîrșitulă Imperiului autoritară înlocuită de impe- 
riulă liberală. 3 îmulțită cu 8 egală cu 24. 1869 plus 
24 dă exactă 1893, sfîrșitulă ciclului. Și fiind că suntem 
1884 vomă mai avea să așteptămă 9 ani. Dar bătrâ
nulă savantă face să se observe, că în seria evenimente- 
oră au fostă și periode de transițiune. Așa, între con- 
sulatulă pre viața și stabilirea imperiului au trecută 
duoi ani. Restaurațiunii i-a trebuită ună ană pănă 
a avea pre Napoleonă, numai după patru ani Ludovicii 
Napoleonă și - a putută schimbă titlulă de Preșe
dinte contra aceluia de împărată. In cei nouă ani ce 
rămână pentru a atinge ultimulă termenă ală ciclului, 
trebue să socotimă anii trebuincioșl spre a se dă gu
vernului stabilă și regulată, care va redă Franței dem
nitatea și granddrea sa, timpulă de a se întări. Epo- 
cele de transițiune suntă de altminteri indicate chiar de 
numere. Cifra 34 care dă perioda dela 1879 la 1893 
se descompune astfelă: 15. 3, 6. Să se facă prin mij- 
loculă acestoră trei numere, aceleași operațiuni ca acele 
de mai susă și se va vedea viitorulă desfășurându-se 
sub ochii noștri. 1860 plus 15 dă 1884. Anulu acesta 
este însemnată ca și anulă 1784 prin deficitulă cres
cândă, și ceva mai multă, printr’o revisuire care, falsi- 
ficândă Constituția, a sfârșită a o enerva și a o slăbi. 
1884 plus 3 dă 1877. Contrariu anului 1787, elă va fi 
de sigură anulu care va începe o renovațiă seriosă, aceea 
care ne va asigură ordinea și progresulă. 1887 plus 6 
dă 1803. In acelă momenlu, Franța, redată sie-șl, va 
putea să reia cursulă mareloră sale destine. Nu mai au 
deci Francezii decâtă doi ani să aștepte, din momentă 
ce anulă 1887 va trebui să determine noulă curentă. 
Dar, cu totă puterea numeriloră, ară trebui pote să se 
vină în ajulorulă infloențiii lui. (România).

Invețătore din Viena în Chili. — Republica Chili 
din America a angajată ca învățătdre seu profesore cu 
contractă pe 6 ani pațru dame tinere din Viena pentru 
seminarulă de fete din Valparaiso. Ele au plecată Du
minecă în 7 Sept. n. la America. Aceste dame suntă: 
domnișora Adametz subdirectoră în instilutulă pentru fii
cele de ofițeri din Hernals, care va funcționă ca direc- 
tore din instilutulă din Valparaiso, domnișora de Blei- 
leben, domnișora Wilhelmina de Kaalchberg și cea mai 
tâneră domnișdra Iulia Kolarz. Cea din urmă va pro
pune eleveloră din Chili înpletitulă. Re lângă cuartiră 
și întreținere capătă domnișâra Adametz ca directore ună 
salariu anuală de 2000 de pesas (4000 fl.) eră celelalte 
profesore capătă câte 1000 de pesas (2000 fl.) Damele 
se obligară a servi numai la institutulă, pentru care se 
angajară și nu le este iertată a da ore private. Călă
toria la Chili durăză multă timpă. Călătorele voră ajunge 
în 3 Oct. în Rio de Janeiro și numai în 21 a lunei vii- 
tdre voră ajunge la Valparaiso.

Țăranulă, vaca și filosofii. — Călătorindă odată, 
între anii 1850—60, doi tineri trecuțl prin scâle, într’o 
cji, de cătră sără, se opriră la o odaiă din hotarulă Tur
dei, în Transilvania, care cdaie astăzi este proprietatea 
lui Dr. I. Romanulă. Odăiașulă îi primi afabilă și dede 
in vorbă cu elă. Din vorbă în vorbă ajunseră până acolo, 
că țăranulă rugă pre tineri — decă limba grecescă este 
așa de grea, cum dlceau ei — să-i spună ună cuvântă 
grecescă, să vâdă, 6re nu-lă va pută (j'ce după ei. 
Unulă dintre tineri (Jise: »cromo-techno-cataram-papoisil.« 
Țăranulă începu a qjice: »scruml!.. calarambal, însă nu 
putu repeți cuventulă.

— Dar nu așa — continuă țăranulă — dumnea- 
vdstră sunteți InvățațI, sunteți filosofi mari, ați umblată 
pâte șî pe la scolele cele mari din Clușiu, Blașiu și Si- 
biiu; apoi ca români scîțl bine și românesce; eu am au
rită o (jicală, ună oină 4‘cendă mi-a disă; »totă am 
disă c’oiu dice când oi tjice înc’oiu dice, ca să dicî cam 
dlisă c’oi dice înc’oiu dice ca să dicî c’oi dice.« — Spu- 
neți-ml mi-a disă?... După puțină pausă începă când unulă 
când celălaltă dintre tineri, ca să imiteze pe țărână »cam tjisă

Tocmai la acestă dată ] c’oi dice, că iar am disă, că totă oi dice,» — însă nic1 
ei nu putură reproduce cuvintele țăranului. L’au rugată, 
să le mai dică odată dicala. Țăranulă o repetă cam re
pede. Tinerii filosofi nici a doua oră n’o putură repro
duce, până ce nu și-o scriseră pe hârtiă. După cină când
țăranulă pofti pe filosofi ca să se culce în casă, unde le 
așternuse, îlă rugară, ca să le aștârnă afară.

— Dar dacă va plouă? dise țăranulă.
— Nu se pdte, diseră ei — pentru că este senină 

ca oulă, apoi călindarulă nu ne spune pldiă.«
— Ați văzută vaaa, continuă țăranulă — când a 

venită din câmpă, că frecându-se de păreți s’a întorsă 
rolă pe lângă casă? Acea însâmnă ceva.

— Ce cugeti d-ta, d.lserâ- tinerii filosofi — vaca 
d-tale să scie mai multă decâtă noi?

— Ba nu, mă rogă de iertare, dise țăranulă, dar 
vaca mea tot-dâuna o nimeresce; dar apoi, fie cum 
vreți. Dimineță se presentară tinerii în casă Ia țărână 
plini de apă ca goțoi.

— Vedeți, v’am spusă! dlise țăranulă.
— Dar cui îi plesnea prin minte că încă și vaca 

d-tale să ne păcălescă, răspunseră filosofii ploați.

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

Dare de seină
despre venitulă balului aranjată în Carnevalulă trecută 

de Românii din Orăștiă.
Prin D-lă Ioane Ciceronescu, Urbea mare: D-lă Moise 

Neșă Orade 2 fl., Ioane Ciceronescu 3 fl.
Prin II. d-lă Michailă Pavelă, episcopă gr. cat., Ur

bea mare: Ilustr. d-lă Michailă Pavelă 10 fl., d-nii Mar- 
chișă, teologă 1 fl., M. A. 40 cr., Salay M. J. 60 cr., 
Stanu 20 cr., Văcărescu Dionisie 30 cr., Voblea 30 cr., 
N. N. teologă 30 cr., Bonyi Bartolomeu 50 cr., German 
P. 40 cr., Anca 30 cr., Ioanu canonică 1 fl., Nicolau Vul- 
cană canonică 1 fl., Artemiu 1 fl., Augustină Lauriană 
1 fl.

Prin d-lă Laureană Berceanu notară cerc. Romosă 
dela d-nii: Georgiu Berceanu, protopopă Cugieriu 2 fl., 
Ioană Vaideană parochă gr. cat. Romosă 2 fl., Isidoră 
Sodoru parochă gr. cat. Romoșelu 2 fl., Adamă Dragană 
învățătoriu Romosă 1 fl., d-na Salomia Ordeanu văduă 
preotesă Romosă 1 fl., d-nii: Popoviciu Ionă preotă Vai- 
deiu 2 fl., Purvană Ionă jude corn, ală II-lea Vaideiu 1 fl, 
Georgiu Mariuță proprietarin Romosă 1 fl., Vasile Ște
fană primariu corn. Romosă 1 fl., Ioană Flesieriu învă
țătorii Romosă 1 fl.

Prin d-lă Procopiu Herlea notariu cerc, dela d-nii 
din Cugieră: Teodoră Crișană invățătoră 1 fi., Procopiu 
Herlea notariu 1 fl,, Georgiu Dubleșă primară com. 50 cr., 
Georgiu Berceanu protopopă 1 fl., Ioană Tenase proprie- 
tariu 1 fl., Nicolau Barabanțu proprietară 1 fl., Damiană 
Bria învățătoră 1 fl., Georgiu Beriană proprietară 1 fl., 
Ioană Baluțiu proprietară 1 fl., Ioana Cordoșiu economă 
20 cr., Vasile Romoșanu econ. 1 fl., Adamutiu Barbu 
econ. 40 cr., Nicolau Ioanesiu econ. 1 fl., George 
Schmidt econ. 20 cr., I. Olteanu econ. 20 cr., Apostu 
Netrepeiu econ. 1 fl., G. Lomanariu econ. 1 fl., Ioană 
Iepure econ. 1 fl., Mihaile Netrepeiu econ. 20 cr, Ioană 
Petrescu econ. 1 fl., Ioană Romoșianu econ. 20 cr., 
Avramă Nechitu econ. 30 cr., N. Netrepeiu econ. 20 cr., 
Adamă Mureșianu econ. 10 cr., losifă Poenariu 40 cr., 
Ioană .lageră econ. 20 cr., Petru Jugariu econ. 20 cr. 
Nicolâu Stefănescu Forstwart 1 fl., economii: Avramă 
Dajiană 20 cr., Vasilie Campiană 20 cr., Avramă 
Stroia 20 cr., Nicolau Margineană 20 cr., Ioană Gersău 
20 cr., Iordană N. 40 cr., Onea Romoșană 10 cr., Ilie 
Banciu 10 cr., Petru Munteanu 10 cr., Onu Romoșană 
20 cr., Nicolau Gelmareanu 20 cr., Nicolau Negoțu 1 fl., 
Ioanu Lomanariu 20 cr., Ilust. d-lă Victoră Mihâlyi epis- 
copulă Lugoșului 20 fl.

Prin Știm, d-nă Letiția Oncu n. Hodoșă din Aradă: 
Prea știm, d-nă Letița Oncu n. Hodoșă Aradă 3 fl., d-nii 
V. Mangra 2 fl., Aug. Hamsâa Aradă 1 fl., Aurelă Suciu 
1 fl., 11. d-riă Aurelă Baronă Poppă Sibiiu 2 fl.

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

Bibliografii.

»SCOALA PRACTICA», tom. III, Nr. 4 pro Iulie 
conține: Pelargonia. Lecțiune predică din învețământulă 
intuitivă, ținută în clasa I a scotei române din Rodna, 
de Iuliu Popă. — Comitatulă Bistrița-Năsăudă. Lec
țiune practică din geografia, ținută în clasa II a scâlei 
române din Rodna, de Silvestru Mureșană. — 
Rapița (Brassica napus). Lecțiune practică din istoria 
naturală, de Ștefană Alexa, învățătoră în Banlocă. 
— înmulțirea cu numeri decimali. LecțiunI practice 
ținute preparantȚloră dîn Gherla, cursulă I, semeslrulă 
II, de V. G. Borgovană. — Ino’odată congresulă cor
pului didactică din România, de I. Dariu. — Publi- 
cațiunl Bibliografie.

Nr. 5 pro Augustă. Ceva despre esamenele 
de vâră de lascâleledinNăsăudă. — Raportă 
despre esamenele de veră de la unele scole 
elementare din districtulăNăsăudului. — Ună 
nou institută de crescere. — Din România: 
Conferințele cu învățătorii. — Etymologicummag- 
num Romaniae. — Bibliografiă.
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Rentă de aurii ungară6°/0 122.60
Rentă de aurii 4°/0 . . . 92.65
Rentă de hârtia 5% . . 88.65 
Imprumutulti căiloru ferate 

ungare.......................... 142.40
Amortisarea datoriei căi- 

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

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

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

Bonuri rurale ungare . . 100.50
Bonuri cu cl. de sor^re 100 25
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișii ■ ■ i............................100.—
Bonuri cu cl. de sortarelOO. —
Bonuri rurale transilvane 100 75

Cursulu la bursa de Viena 
din 15 Septemvre st. ,n. 1884.

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

vinii ung............................ ,98.70
Imprumutulu cu premiu

ung...................................114 25

3Surssi de RncnrescY.

Acțiunile băncel austro- 
ungare........................  849 —

Act. băncel de credita ung. 296.75
Act. băncel de credita austr. 298.50 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesei................ 5.78
Napoleon-d’oi!.................. 9.68‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.65 
Londra 10 Livres sterlinge 121.65

Cota oficială dela 2 Septemvre st. v, 1884.

Losurile pentru rcgularea
Tisei și Segedinului . 114.25 

Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 81.75
Renta de aurii austr. . . 104.90 
Losurile din 1860 . . . 134.20

Renta română (5%). . . . Cump. 93 vend. 937a
Renta rom. amort. (5°/o) . • * 95*/a —

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

n ii (5°/o) • H 90V* 91—
> » urban (7°/0) . . » IOF/4 > —
» > (6%) • • > 967a » 97=7
» > (5%) • • » > 87

Banca națională a României 1390 1404
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 363. » 365

« » » Națională . . » 242 > 244
Aurii » 6 10. a/o > 6-15
Bancnote austriace contra aură 2.07. > 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 16 Septemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.06 Vend. 9.08
Argint românesc .... . . » 9.— » 9.05
Napoleon-d’ori................. . . » 9.63 » 9.66
Lire turcesc!..................... . . » 10.90 10.94
Imperiali......................... . . » 9.87 9.90
Galbeni............................. . . » 5.64 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» . . . » 100.50 > 101.50
Discontultt » . . 7—10 °/o Pe ană.

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

dela 1 Aprile c.,

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețulă abonamentului pe una jumetate de ană 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată 

care pentru Austro-Ungaria face 2 fL, er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Societatea comercială română — Bassarabiann Oalfogiu Clornj». 
BULETIN!)

BRĂILA 1 Septcmbre 1884.

Ven datorii5 Cumpcrătoră Felulft Kilo Libre Prețul ii NotiteJ

Braunstein Marchetto Grâu 250 588/4 64 Magas. Bil.
Vassilescu L. & M. Feitler Porumbii 160 607a 54 50 Magasie

W. P. Sassu M. Cohen 200 60— 55 — >
Vassalopula P. Coventry & C-ie Secară 500 557a 58 — Caic aspet,.
Silberstein Peirano fils & C-ie 200 57— 58 50 Magasie
Galiatzato S. Block Rapiță 250 — 53 50

d-to d-to 55 170 53 50 Mag. veche

Pentru cancelaria a subscri
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 subscrisulă celă multă 
până la 24 Septembre 1884, st. nou, avendă a’și hotărî 
si conditiunile dorite.

PE1RU TRUȚA.
3—3 advocatu în Baia-de-Crișu.

se potă face de la 1 și 15 a fie-cărei luni.
Pentru Austro-Ungaria pe anu . ,

ii
55 55 55 |2 5? ’ *

II
55 55 55 |4 55 • •

Se acordă abonamente și lunare cu .

12 fi. v. a.

Pentru România si
1

străinătate pe ană

5? 5? 55
11

|2 55

5? 55 55
11

4 55

36 franci

o—

55

Imciintare,
Dela 1. Octobre a. c. me mută cu locuința și 

c&nceisma advocațială în strada Căldărari- 
loră Nr. 518, în localulă de până acum ală judecă
toriei reg. de cercă, etagiulă I. unde în ală Il-ea etagiu 
se află și oficiulă telegrafică reg.

losKFtf puscariu.
5

1—5

■
.... cooo ■o

Celă mai ușoră 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.

4992—1884 tk. szâmhoz.'

Arveresi hirietmeîiyi kivonat.
A brassdi kir. torvenyszâk mint telekkonyvi hatbsâg ktizhiriA te- 

szi, liogy Pop Miklos vdgreliajtatânak Aldica Basiliu vegrehajtâst szen- 
vedo elleni 92 frt. 2 kr. tokekovetel£s 6s jărlăkai irănti vegrehajtâsi it- 
gy^ben a. brasadi kir. tdrvdnyszdk tertiletdn ldvo az 6 tdhâni hatâron 
fekvo a 61 ds 1009 szâmu telekjkvben A f alatt foglalt 109, 113b|2, 
2538, 2540|b, 2541, 3305|a, 3305|b, 3306ja, 3306|b, 4032, 4819|2, 4820, 
5740, 5741, helyr. szâmu. fekvokre az ârverâsț 536 frt. ezennel megâlla- 
pitott kikiâltâsi ârban elrendelte, ds hogy a fennebb megjelolt ingatlan 
az 1884 dvi Szeptember hd 20-ik napjân d. e. 9 drakor O.-Toliân koz- 
sdgi irddâjâban megtartandd nyilvânos ârverdsen a megâllapitott kikiâltâsi 
âron aldl is eladatni fognak.

Ărverezni szândekozok tartoznak az ingatlan beesârânak 10%-at 
vagy is 53 frt. 60 kr. kdszpdnzben, vagy az 1881 LX t. cz. 42 §-âban 
jelzett ârfolyammal szâmitott ds az 1881 dvi November 1-dn 3333 sz. a. 
kelt igazsâgiigyministeri rendelet 8 §-âban, kijelolt ovaddkkdpes drtdkpa- 
pirban a kikiildott kezehez letenni, avagy az 1881 LX t. cz. 170 §-a 
drtelmeben a bdmatpdnznek a birâsâgnâl eloleges elhelyezdsdrol kiâllitott 
szabâlyszeru elismervdnyt âtszolgâltatni.

Kelt Brasson 1884 dvi Junius lid 7-dn.

A brassoi kir. torvenyszek mint telekkonyvi hatosâg.
llecsi, elnok. Udvar»olcy IstvătB, h. jegyzii.

O™

ce resistă pe deplină în contra focului și nici nu i 
se potă sparge, din cele mai renumite fabrice de casse i 

L. FLEISCHER, | 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițium și în tote mărimile. i

lustinianu M. drama, | 
depositarulu fabricei în Brașovu. i

....... ■<>
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Subscrișii au onore a aduce la cunoscința onor, 
publică, că în piața Brașovului „Tergulă Floriloră“ 326
și-au stabilită ună deposită ală cunoscuteloră fabricate de

Postauu de lână neamestecată
și de cuiere veritabilă și mărfuri de modă 

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

13—15
Tipografia Alexi brașovu.

Willwlm & Comp,


