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Brașovtt în 5 (17) Septembre.
Cetitorii fdiei năstre voră găsi mai joșii o 

plângere a unui sătână cărturarii din Chiuza, în 
comitatulă Solnocă-Dobâca, în potriva maghiari- 
sărei forțate. Le recomandămă de a urmări cu 
atențiune mersulă ideiloră acestui bravii săt^nu, 
ală căruia sufletă este amărîtă pănă dincolo de 
atâtea terorisări și mișelesci prigoniri, la cari 
suntă espușl adl bieții Români de p’acolo, pe când 
partea cea mai mare din ei sărăcescă și se gâr- 
bovescă sub povara nesfârșiteloră năcazuri ce-i 
apasă, de când au nenorocirea de a fi ocârmuiți 
de nisce organe administrative netrebnice și ne- 
păsătdre de sortea poporului.

Pe cândă ministrulil președinte Tisza se jură 
înaintea alegătoriloru săi dela Oradea-mare, că 
elfi nu doresce maghiarisarea cu forța a rasse- 
loru, ce locuescă în acestă stătu, său înstrăina
rea de propria loru naționalitate, uceniculti și 
servitorulă lui, prefectulă-pașă dela Deeșă, po
runcea solgăbirăului din Betleană ca să urmă- 
răscă pe primarulu unei comune sătesci române, 
pentru că-și subscrie numele româ
ne s c e în acte oficidse.

Nici să o fi cătată cu luminarea nu putâmft 
află o ilustrațiune mai nemerită la discursul!! 
celu mai nou ală d-lui Tisza.

„Câtă pfivesce maghiarisarea cu forța, ho- 
tărîtă trebue să protestezu eu însumi, căci ar fi 
în cotraijicere cu trecutulu liberei Ungarie, când 
s’ar procede cu puterea în contra cetățenilor^ 
nemaghiari, ce locuescil aici.41

Așa vorbesce ministrul! la Oradea-mare când 
scie că-lti aude tdtă lumea și că cuvintele lui se 
vorii publică și voru fi criticate prin diare. Cum 
vorbesce elu însă cătră organele sale subalterne 
și ce feliu sunt învățăturile, poruncile și dojenile 
ce li le dă?

Despre acăsta d-lă Tisza, care e totodată și 
ministru de interne, nu ni-a spusă nimică. Elă 
a evitată chiar de a face vr’o promisiune, că va 
stărui ca să se respecteze legile și că va pedepsi 
pe cei ce le vorii călcâ vrendă a maghiarisâ cu 
forța. Bine sciindă că faptele nu corespundă 
vorbelor! sale, ministrulu-președinte s’a mărginită 
numai de a nega simplu că s’ar procede cu pu
terea contra Nemaghi arilor! și de a afirmă o 
pretinsă dorință, restrînsă numai la persdna lui. 
„Doresc! și credu, — <jise ®e'
„care fiu alu acestei patrie pote să remână cre- 
„dinciosă rassei sale, fără de a i-se răstrînge li
bertatea....44 
fi

Să cercetăm! puțină pe ce se întemeiază 
acăsta dorință și credință a ministrului. Spre 
scopulă acesta ne vomă folosi de casulă, de care 
amă vorbită.

Este lege, care dă voiă comuneloră și dere- 
gătoriiloră comunale sub anumite împrejurări de 
a se folosi de limba poporului, din cari sunt com
puse, care limbă se numesce în a.estă casă 
„limba oficială său protocolară a comunei.44 După 
aducerea acestei legi și-au mai esercitată și co
munele române din comitatulă Solnocă-Dobâcei 
câtva timpă dreptulă loră de limbă. D-lă Tisza 
însă le-a trămisă peste capă pe faimosulă roma- 
nofagă Banffy, ca prefectă, și acesta în câțiva 
ani a suprimată limba română din comune și a 
introdusă pe cea maghiară.

Se înțelege că suprimarea s’a făcută prin 
porunci și amenințări, prin destituirea său tero- 
risarea deregătoriloră comunali români. D-lu 
Tisza va dice pdte că acăsta nu însămnă încă a 
întrebuința forța, deârece comunele din acelu co- 
mitată s’au supusă în cele din urmă poruncilor! 
prefectului. Nu ne-amă miră dăeă d-lă Tisza ar 
vorbi așa, când s’au găsită și de aceia, cari să 
susțină absurditatea, că comunele românesc! au 
primită de bună voie limba maghiară. De ce? 
Pentru că nu s’au răsculată în contra organe
lor! administrative? Nu cumva acăsta însem- 
năză că au primit’o de bună voie și că nn li s’a 
impusă cu forța?

Destulă că faptulă impunerei limbei maghiare 
în comitatulă Solnocu-Dobâca este sevârșită și 
acuma același prefectă Banffy, care, „negreșită 
fără scirea d-lui Tisza și în contra dorințelor! 
lui ca se nu se atace naționalitatea nemaghiari- 
loră,“ a tostă numită prefectă și peste comitatulă 
Bistriță-Năsăudu, impune și comuneloră din acestă 
comitată limba maghiară.

Nu de multă ceteamă în foile guvernului 
nisce laude estravagante la adresa voinicosului 
prefectă din vorbă, care fu numită „ună adevă
rată representantă ală ideei de stată maghiară.44 
D-lă Tisza, ocupată fiindă mereu cu politica mare, 
pdte că a trecută cu vederea și aceste laude.

Astfelă d-lă Banffy trăiesce în acea rătăcire, 
că lucră pe voia ministrului de interne, eândă 
calcă în picidre legea și prigonesce limba română, 
pe cându d-lă Tisza ne spune, că „doresce și 
crede44 că se întâmplă contrariul! dela tote 
aceste.

D-lă Tisza 4*ee °â utemă rămână credin
cioși naționalității ndstre „fără restrîngerea li
bertății ndstre,44 6r prefectul! seu Banffy nu să 
mai mulțămesce a cli nici cu aceea ca actele* ofi- 
cidse ale primarilor! români se fie scrise ungu- 
resce, ci le poruncesce ca să-și maghiariseze și 
numele și să nu mai subscrie „Pavelă,44 ci 
„Pali său Pâl.44

Una din două, ori că d-lă Tisza a susținută 
ună neadevăr! c’ună cinism! ne mai pomenită, 
ori că prefectulă său Banffy este ună funcțio
nară insubordinată, ună anarcliistă periculos! 
pentru ordinea în stată, și atunci ne mirăm! 
cum îlă mai ține d-lă Tisza în fruntea a două 
comitate din cele mai mari ale Ardălului!

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

Skiernievice 17 Septemvre. — Eri între 
ărele 10—11 înainte de amăcji, miniștrii făcură 
visită împărațiloră Wilhelm și Francisca Iosifu. 
La 11 6re a fostă mare paradă, cu care ocasi- 
une împărații Wilhelm și Franciscu Iosifu s’au 
pusă în fruntea bataliăneloră, defilândă pe dina
intea țarului. După acăsta s’a luată dejunul! și 
în fine s’a făcută venătdre de căpriăre.

Roma 17 Septemvre. — In tdtă Italia 
au fostă alaltăeri 713 bolnavi și 361 morți de 
coleră, dintre cari în specială în Nea pole au fostă 
613 bolnavi și 283 morți de coleră.

-------o-------
CRONICA PILEI.

In momentulă d’a pune diarulă sub presa, c|ice 
»Românulă« de eri, aflăm! că d. P. P. Cârpă, minis- 
trulă României la Viena, și-a dată demisiunea. Se crede 
că acâstă demisiune va fi primită,

Pe eri sără, Marți, se așteptă, tjice «L’Indep. roum.,< 
sosirea A. S. Principelui Alexandru ală Bulgariei în 
Bucuresci. A. S. Principele Alexandru, împreună eu 
Augusta Sa soră Maria, va merge să facă o visită M. M. 
L. L. Regelui și Reginei la Sinaia.

*

Numirea lordului Dufferin ca vice-rege ală Indiloră 
o consideră (Jtarele englese ca o manifestațiune îndrep
tată în contra politicei rusesc! în Asia centrală. Lordulă 
Dufferin, ca unulă ce a fostă multă timpă ambasadoră 
în Petersburgă, cunăsce bine tendințele și metoda po
liticei rusesci. »Daily News« observă în acăsta privință 
că, precum se vede, se apropiă timpulă ca Europa să fie 
târle atentă asupra cestiunii ruso-indiane. .Republique 
franpaise« din contră (jice, că Rușii pună mari speranțe 
în lordulă Dufferin, și în adevără au dreptate, căci tre- 
cutulă pdte servi ca dovadă.

Decă lordulă Dufferin va ușura înaintarea Rușiloră 
în Asia centrală, nu putemă sci înainte de a-lă vedea 
lucrândă ca vice-rege. Der, că Anglia, isolată cum se 
află în timpulă de față, are mare temere de ună conflictă 
cu Rușii în Asia centrală, acesta-i lucru sigură. Și ună 
conflictă între aceste doue puteri pentru posesiunile din 
Asia trebue negreșită, mai curendă său mai târejiu, să 
isbucnăscă.

*
țliarulă rusescă »Nowosti« crede, că scopulu prin

cipală ală întrevederii monarchiloră, nu este înlăturarea 
încurcăturiloră ce esistă în timpulă de față, ci stabilirea 
unui programă pentru viitoră. «Nowoje Wremja» pune 
înlrebarea, că 6re în adevără vederile lui Bismark suntă 
de acordă cu ale monarchului său, care voesce întărirea 
păcii. Sgomotele despre o coalițiune anti-englesă, precum 
și despre intențiunile favorabile ale Austriei în ce pri- 
vesce partea vestică a peninsulei balcanice facă pe nu- 
mitulă <hară să se temă, că ținta lui Bismark ascunde 
în ea ceva ofensălotă pentru unele puteri.

După aceste două (fiare> întrevederea nu e prin 
urmare făcută cu scopă pacinică; din contră trebue să 
ne așteptămă în viitoră la ore care încurcături.

Cernitele Appouyi contra d-lui Tisza.
Dumineca trecută conducătorulu oposițiunei 

moderate cornițele Albert Apponyi s’a presentatu 
înaintea alegătorilor! săi la Iaszbereny. Scopulă 
lui principala a fostă de a se pronunță asupra 
programului desvoltatu de ministrulu-președinte 
Tisza la Oradea mare. '

După o mică introducere a discursului seu, 
Apponyi trecu îndată la enunciațiunea d-lui Tisza 
privitore la teritoriul! de vamă comunii. Nici
odată, <j'se elfi, d-lu ministru-președinte nu a ac
centuată așa de multă alipirea șa de teritoriulă 
de vamă comună ca la Oradea; motivele ce le-a 
adusă pentru comunitatea cu Austria nu sunt 
esacte și din punctul! de vedere ală intereseloră 
unguresci chiar periculdse. Apponyi combate ar
gumentul! d-lui Tisza după care despărțirea te
ritoriului vamală ar aduce pagubă industriașilor! 
noștri, din contră vorbitorul! crede că stabilireă 
unei industrii mari unguresci ar fi de folosă mi
cei industrii, căci i-ar da de lucru, pe când a- 
cum industriașii noștri mici trebue să concureze 
cu fabricanții din Austria, fără ca să capete lu
cru dela ei.

Ceea ce arată d-lă ministru președinte ca 
urmări posibile ale separărei teritoriului de vamă 
suntă în adevără urmări ale unui răsboiu vamală, 
pe care nimenea nu-lă doresce. Este o greșălă, 
dâcă nu chiar o ciimă, <jice Apponyi, dâcă mi
nistru-președinte ală Ungariei vorbesce în acestă 
tonă despre teritoriulă separată de vamă într’ună 
moment!, când ne stă înainte reînoirea pactului 
economică și când sunt a se începe negociările 
cu Austria în privința acăsta.

«Separarea teritorului de vamă nu este scopulu nos
tru ; der este, spre a mă folosi de cuvintele rninistrului- 
președinte, aceea liniă de retragere, pe care ne vomu 
postă, îndată ce vomă vede, că o împăcare emilabilă cu 
Austria nu se pâte dobândi. Acestă dreptă este singura



nostră urmă, cu ajutorulă căreia ună guvernă, care ar <
stâ la înălțimea chiemărei sale, ar fi în stare, a dobândi .
ună pactă cum se cade cu Austria. A descrie acăsta ]
armă în acestă momentă așa, ca și când cu ea ne-amă j
vătămâ numai noi înșine, acăsta este sinonimă cu aes- 
armarea țării, espuind-o unei nouă capitulațiuni care să 1 
fie numită: pactă. Argumentațiunea ministrului-președinte l 
dovedesce der că elă nu se numără între economii, cari își j 
pricepă bine posițiunea și că multă lăudata lui tăriă ca tac- , 
ticifdurâză numai pănă atunci, pănă când sunt în jocă in- . 
teresele cabinetului său și a partidei sale și pănă când 
e vorba de aceea, ca să se octroeze acestei națiuni pe ’ 
lângă conservarea formeloră constituționale, ceea ce ea < 
nu voiesce. D-lă Tisza devine însă întotdăuna ună ne- i 
dibaciu conducătoră, când e vorba ca să representeze în .■ 
afară în modă energică interesele țării.*

După acesta Apponyi trece la punctulă 
privitoră la reforma camerei magnațiloră și dice 
că, câtă pentru aedsta, este în principiu de aceeași 
părere cu ministrulă. Ceea ce privesce prelun
girea mandatului de deputată dietală, Apponyi 
dice între altele:

Eu lotdeuna am fostă de părere, ca durata man
datului de deputată să fie de cinci ani, der mi-am schimbată 
acum părerea, deși nu în privința principiară. In cursulă 
celoră trei periode electorale m’am convinsă, că legea 
electorala are și alte puncte, a căroră modificare este 
încă și mai urgentă.

In Ungaria nu esistă la alegeri nici o ga- 
ranțiă în contra volnicieloră și abusuri- 
loră organeloră oficiale. Lipsescă legi destulă 
de eficace, spre a împedecâ corumperea scârbosă a 
alegătoriloră. Și apoi parlamentulă nu e destulă de in
dependentă față cu guvernulă. Dieta e plină de omeni, 
cari consideră mandatulă de deputată numai ca ună 
mijlocă de a ajunge în vr’ună postă său în vr’o demnitate, 
a căroră dobândire depinde dela guvernă. Eu dorescă 
în prima liniă delăturarea acestoră rele. Prin urmare 
dăcă deodată cu prelungirea mandatului de deputată se 
voră cassâ acele disposițiunl ale legei electorale, cari 
deschidă abusuriloră porțile și ușile; decă asupra valabi
lității alegeriloră nu va judecă maiestatea parlamentului, 
ci voră judecă judecătorii independenți; decă le va fi in
terzisă deputațiloră de a primi, pe câtă timpă dureză 
mandatulă loră, ună oficiu dela guvernă seu vr’ună be
neficiu bisericescă ce depinde de la guvernă, dăcă tăte 
aceste măsuri voră fi propuse de odată cu prelungirea 
duratei mandatului, atunci și eu voiu voiă pentru ea ; decă 
însă e vorba numai de prelungirea mandatului, care, nu 
se păte tăgădui, va slăbi relațiunile dintre alegători și 
aleși, atunci voiu votâ în contra acestei prelungiri.

După aceea cornițele Apponyi analisâ aceea 
parte a discursului ministrului-președinte, care se 
referă la măsurile excepționale, ce le-a 
pusă în perspectivă. Elă (jise:

De multă timpă nu s’au aurită în Ungăria cu
vinte atâta de grave, atâta de momentăse și atâta de 
semnificative. Sub aceste plenipotențe avemă de a ne 
închipui suspendarea garanțiiloră libertății 
personale și politice. Eu nu suntă omulă frase- 
loră și nici nu voiă face declamațiuni și nici nu mă voiă 
spăriâ de noțiunea plenipotențeloră estraordinare; căci 
celă ce cunăsce istoria și celă ce iubesce ordinea, acela 
nu păte negâ, că în viața stateloră suntă momente și 
situațiunl, în cari prin funcționarea regulată a puteriloră 
publice nu se pâte susțină ordinea, și că în astfelă de 
împrejurări puterea esecutivă cere dela legislațiune ple
nipotențe estraordinare. Dăcă recunosce acăsta orl-ce 
amică ală ordinei, va trebui să recunăscă ori ce amică 
ală libertății, că astfelă de măsuri esecepționale suntă 
periculose, ba fatale în ori ce casă, și că acelea se potă 
justifică numai prin necesitatea cea mai estremă, când 
s’a documentată că mijlăcele ordinare ale puterii nu mai 
suntă de ajunsă. Ună bărbată adevărată liberală nu
mai atunci este îndreptățită să ceră astfelă 
de măsuri, când întradevăru ordinea legală 
este turburată său în cercuri mari domnesce 
o astfelă de iritați.une încâtă să se potă de
duce, că ordinea se va turbură,

Eu nu privescă acâstă afacere, Zlce 
ponyi, din punctă de vedere oposițională, 
considerațiuni ale libertății și ale ordinii, 
împrejură în Ungaria și spuneți-ml, unde 
ordinea? Unde suntă simptomele uneiastfelă 
de agitațiuni? Nicăirea. Dar dăcă ministrulu-pre- 
ședinte țîntâză la agitațiunile spirituale, trebue să răs- 
pundemă, că Abc ală libertății se cuprinde într’aceea, că 
în contra acestoră pericule și curente spiri
tuale numai cu armele spiritului trebue lu
crată. Unde vomă ajunge, decă unu guvernă și majori
tatea sa declară unele doctrine de periculose și alergă 
la măsuri estraordinare spre a delăturâ aceste pericule 
închipuite? Mâne pote veni ună guvernă la cârmă, care 
se declare discusiunea despre despărțirea terilordui va
mală ca periculosă statului și să o suprime. Suntă de 
acea părere cu ministrulă președinte, că agitațiunile ce 
le caracterisâza densulă, suntă periculose. Dar dăcă se 
va recunăsce ca principiu, că și afară de pericululă ar-

duszycki a încurajată multă nu 
ionii din Austria, ci și pe cei din Prusia. Aceștia, 
prin (jiarulă loră „Dziennik Poznanski“ [ 
credeulă loră politică și ceră dela guvernulă 
prusiană să li se încuviințeze separarea politică a 
provinciei Posen, garantată Polomloră prin tra
tatele din Viena, să se predea scblele preoțimei 
polone ș. a., și în fine restabilirea independenții 
Poloniei în marginile dela 1772. Cu privire la 
acestă dm urmă punctă, numitulă <|iară scrie:

«Credenr.ă în dreptulă esistenței năstre indepen
dente; credemă că esistența nostră independentă este o 
necesitate și una din condițiunile civilisațiunei europene. 
Prin ce mijloce și căi vomă ajunge acestă țîntă, nu 
scimă. Acăsta este treba provedinței istorice, căreia nu 
’i putemu apucă înainte de ce ea decide, ale 
tărîri noi nu le putemă stabili.

cornițele Ap
ei numai din
Priviți jură 

se turbură

(istorii suntîi a se întreBuințâ mSsuri escepționale, atunCJ 
— să nu ne înșelămă — se nimicescă rădăcinile 
libertății. De aceea eu nu voiă aprobă astfelă de 
măsuri nemotivate și încurcate și eu nu le-așă aprobă , 
pentru nici ună guvernă, pentru că eu nu potă des
părți interesele ordinii de, ale libertății. 
Decă privescl așa Z'c^n(^îî de pe ună piedestală mai 
înaltă cuvântarea d-lui Tisza, atunci ea trebue să te 
întristeze și să mâhnescă pe ori care Maghiară, căci 
în aceea cuvântare se esprimă acelă spirită, care con
duce astădl politica maghiară. După cum naturalis- 
tulă din lucrurile preistorice aflate, precum din urmele 
imprimate în petrii, îșl pote construi animale întregi, ast
felă și scrutătorulă timpuriloră viitore va pute din acestă 
cuvântare dela Oradea să-și facă o ideă clară despre spi- 
ritulă guvernului nostru actuală. Lipsesce privirea pentru 
întregă, domnesce numai sensulă pentru perplesitățile 
momentane, trăimă de adi pe mâne, domnesce despera- 
țiunea. Se părăsescă tbte idealele și se denegă. Cuvân
tarea dela Oradea se p6te caracterisă de minune cu pro- 
verbulă latinescă «vuit mundus decipi, ergo decipiatur.* i

In urmă combate pe Tisza cu privire la ideile lui | cută gloriosă și unu splendidă viitoră 
despre liberalismă și conservatismu și întrebă că astădî 
cine se mai pote numi liberală seu conservativă în înțe-

»Națiunea* scrie: ,0 veste bună pentru amatorii 
de teatru. Rossi dorindă să facă ăr o plimbare artistică 
prin BucurescI, a scrisă d-lui Francheți, esprimându-șl 
acesta dorință. D-lă Franchelti a lucrată în consecință 
și în Februare viitoră vomă vedâ er pe Rossi pe scena 
teatrului nostru.<

—0—
«Voința Națională» cȚice, că consiliulă permanentă 

ală instrucțiunei discută în momentulă acesta cestiunea 
de a se sci, decă trebue primite în liceele statului și eleve. 
Ministeriulă instrucțiunei n’ar fi tocmai dispusă a aprobă 
o decisiune pentru ca și elevele să urmeze cursurile li
ceale la ună locă cu băeții, și acesta din punctulă de 
vedere ală moralităței.

—0—
Comitetulă formată la Veneția îșl propune a înavuți 

cu cărți biblioteca din BucurescI și pentru acăsta elă a- 
dresâdă ună apelă căldurosă câtră toți Italienii, învitân- 
du-i a se asocia la acâstă operă de simpatiă pentru na
țiunea română și de solidaritate intelectuală. Apelulă se 
adreseZă mai cu sămă căi.ră diferitele societăți literare 
și scientillce, precum și cătră toți autorii și editorii din 
Italia. Prin acestă fecundă confraternitate, comitetulă 

I speră a strânge și mai multă legăturile cari există între 
cele două popăre cari au aceeași nobilă origină, ună tre-

Membrii acestui comitetă, afară de președinte suntă: 
D-nii Fr. Albanese, J. Bernardi, Marco Antonio Canini, 
Catanei, Cecchini, Carlo Combi, Paulo Fambn, Francesco • 

lesulă vechiu? In numele tradițiuniloră bune împieunate perrara) Gidoni, Kiriaki, Lobia, Marangoni, Pascolato, 
cu conservatismulă trebue să protestămă, căci ceea ce Giulio Rocca și Valmarana. Secretară este: d. Giovanni 
face Tisza n’are nimică comună cu idea conservativă. Domenico Girotto.

Concepțiunile politice ale lui Tisza sunt concepute în O
cesarismului lui Napoleoni ala III. UnO.opor- SAS||
rece fără principii, cu sclipâlă liberală, dei in > ’
reacționară De DumneZeu ca Tisza să nu ne Dr. Augustină Brunnhuber, ună germană, petre- 
în astfelă de catastrofe ca Napoleonă Francia. cândă câtva timpă prin Ardălă, vorbesce despre referin- 
sunt motivele care mă făcu să fiu în oposițiune, ^le politice ale acestei țări, și Z>ce cu decădința pe Z> 
continuu cu mai mare înverșunare ce merSe a Sașiloră este a se atribui stricăciosei inllu-

i, care a făcută impo- 
...........  ■ ; sibilă ca la Sași să se desvălte acei factori, fără de cari 

apelă căldurosă cătră alegătorii săi, cari întrerup- împrejurările sociale și politice, ce din timpă în timpă
cuvântarea în multe locuri cu aplause furlunăse și formeză, chiar și popore cu multă mai numerăse
ne urmă tăcură oratorului mare ovațiune. sunt esPuse P^colului de a se desnaționalisâ. Cu pri-
p vire la Români, D-rulu Brunnhuber «după adânci reflec-

țiuni și profunde cugetări» a ajunsă la resultatulă, că 
POLONII DIN PRUSIA. în fisionomia Româniloră se vede mai bine

Discursulă deputatului polonă galițiană Dzie- esprimatăcaracterulă slavă. Suntă acum câți-
nurnai pe Po- va ani> profesorulă din Berlină Virchov a aliată în Bu-

( curesci mai pregnantă esprimată caracterulă mongolă,
publică după celă slavă.

Decă «după adânci rellecțiunlși profunde cugetări» 
Dr. Auguslin Brunnhuber și Dr. Virchov au ajunsă la 
astfelă de nonsensuri, atunci păcată de banii cheltuițl.

spiritulă 
tunismă 
realitate 
impingă 
Acestea 
ba să o .

După ce mai respinge imputațiunile ce i se facă, ințe a vechiloră privilegii, influință. 
că elă s’a aliată cu naționalitățile, încheiă Apponyi cu ‘r'k" 
ună 
seră 
mai

cărei ho-

încadrate 
reformatei

SOIRI MERUNTE.
piarele unguresc! din Clușiu au apărută 

în doliu. din causă că a murită episcopulă 
din Ardălă Nagy Peter.

—0—
D. Grigorie Olănescu, directorulă generală ală vă- 

miloru române, a fostă trimisă de guvernulă română 
pentru timpă mai îndelungată la Budapesta, ca să stu
dieze instituțiunile de industria din capitala Ungariei. 
Domnulă Olănescu, însoțită de consilierulă din ministe- 
riulă de comunicațiune Herich, a cercetată tăte fabricele 
și stabilimentele mai de frunte din capitală. Foile ma
ghiare că d- Olănescu a fostă surprinsă de institu
țiunile Maghiariloru.

—0—
Statua lui Ovidiu a sosită, spune «Răsboiulă,» cu 

vaporulă la Cernavoda, de unde va fi pornită cu trenulă 
la Constanța. Nu se scie încă cu siguranță când se va 
face desvălirea ei.

MAGHIARISARE FORȚATĂ.
Chiusa, 10 Septemvre 1884.

In Nr. 154 ală -Gazetei* am cetită comedia cu 
stegulețele și cocardele de hârtiă ale copilașiloră dela scăla 
din Făgărașiu și bine dicețl, că politicii dela putere îșl 
pierdu timpulă, celă scumpă pentru lucru, cu investiga- 
țiuni ca acestea copilărescî, pe când acela îlă reclamă 
mii și sute de nevoi ale bietului poporu necăjită. Der 
6tă încă o astfelă de investigațiune copiiărăscă și ridiculă;

Primarulă comunală (română) din comuna nbstră 
Chiusa și notarulă cercuală (ungură), mai în Zilele tre
cute fură chiămați înaintea Szolgăbirăului din Beclenă și 
trași în cercetai e, celă dintâiu pentru că într’ună actă 
oliciosă și-a subscrisă numele ^Pavelă» în locă de Pali 
său Pal, er ală doilea pentru că a lăsată să trecă pe sub 
ochii lui neobservată ună astfelă de lucru.

Primarulă nostru este omă fără carte. Elă nu scie 
scrie decâtă numai subscrierea, adecă: ca să nu-lă potă 
oricine subscrie fără voia și sciqea lui, a învățată a-și 
subscrie numele. Este lucru naibei însă, căci elă a în
vățată a-și subscrie numele românesce și acum de-odată 
se vede conslrinsă a și-lă subscrie unguresce.

Ne aducându-și aminte bietulă, cumcă numele «Pa
velă» e atâtă de afurisită, incâtă îi păte pune în spinare 
câțiva florenî ori chiar și suspendare din slujbă, nu l’a 
pră durută capulă de Pali seu Pâl (cum vreu să-lă bo
teze Ungurii), ci pănă ia ună limpă s’a subscrisă așa după 
cum l’a botezată popa celă românescă. Insă cutezanța 
i-a fostă pră mare, căci de ceea-ce nu-și aducea aminte 
i s’a și întâmplată. Deodată se trezesce cu cercetarea 
disciplinară. Szolgăbirăulă le spune, că are aspru man
dată de susă dela comitată, ca să cerceteze lucruiă. Pri
marulă, care, după mărturisirea Iui nici nu credea că 
domnii să pună atâta preță pe numele lui, ună bietă o- 
pincară, se scusă firesce, că elă nu scie altă scrisăre 
fără numai subscrierea și aceea d'ocamdată numai româ
nesce, cum a învățat-o, și dăcă va învăță de acum îna
inte se va subscrie și unguresee, căci ce se facă? cine 
să se pună cu domnii!? Primită îi va fi scusa său ba, 
vomă vedă!

Etă întru adevără cu investigațiunl copilăresc! pe- 
trecă timpulă organele năstre administrative. Ore nu eră 
mai de lipsă să se fi întrebată primarulă din Chiusa la 
protocolă, cumcă ce păte fi pentru esemplu causa, că

—0—-
«Rom. Liberă» află, că medicii militari, foști elevi 

ai regretatului generală Davila, au hotărî! ă să-i ridice ună 
monumentă.

—O—
Sub titlulă: «Ocaua lui Carolă» i-se scrie «Poștei» 

din Galați, că vânzătorii de pâne au scumpită acestă ar- 
ticolă absolută necesară pentru existența omului. Ei, 
profitândă de ocasia transformări ocaleloră vechi, în mă
suri de chilograme, s’au conformată legii numai în ceea 
ce se atinge de greutatea pânii reducendu-o în formată 
mai mică, pe greutăți de chilograme, dar cu prețuri totă 
de oca. Fundă întrebată unulă din vendătorii acestui 
articolă din piața Târgu-nou, pentru ce nu a redusă o- 
dată cu cantitatea și prețulă, elă a răspunsă: «Până a- 
cuma amă avută ocaua lui Cuza, de astădl avemă ocaua 
lui Carolă, și toți brutarii s’au hotărîtă într’o adunare a 
loră de asâră, ca în respectulă numelui ce părtă, noua 
măsură de greutăți să nu înjosescă valorea obiectului, 
ca să nu cadă din prestigiu purtată de ocaua lui Guza.<



șesulă cela întinsă și mare din josă de comună, pe care, 
bine îlă vădă domnii în trecerea loră, nu produce nici 
unii felii de bucate, decâlă trestiă, pipirigă și celă mai 
rău soiu de iarbă, unde după cum scimă noi sătenii, nu 
de multă erau bucatele cele mai frumose, încâtă te pu- 
teu omorî în ele. De sigură că ar fi răspunsă prima- 
rulă, cumcă între otarulu Chiusei și ală Sesarmului a 
fostă odinioră ună podă mare preste drumă și șanțu 
spre Someșă, prin care se storcea apa și umediala din 
tolă șesulă. Unui comisară însă ori Dumnedeu scie ce 
felă de domnă nu i-a cădută bine acelă podă și i-a ples
nită prin minte, că ar trebui stricată și astupată. Așa 
s’a și făcută și de atunci încoce pe (h ce merge șesulă 
devine Iotă mai apătosă și mai rău, pănă când în fine 
va deveni baltă. Bine să însemnămu, că darea după a- 
câstă parte de otară este totă cea grea, din timpulă 
eând pămentulă se pute clasifică ca pămentă de șesă în 
clasa 1 și a 11-a. Despre acăsta să se fi făcută vorbă 
cu primarulă și despre modulă cum s’ar pută depărtâ 
atâtă aeestă rău, câtă și alte sute și mii de »nevoi,» 
după cum cjiceți. Insă nu, căci grija domniloră pentru 
numele «Pavelă» ală unui plugară opincară este cu 
multă mai mare decâlă îngrijirea de astfelă de lucruri. 
Multe v’așă mai pute scrie, mai alesă în privința dăriloră 
din comuna nășiră, a modului de încasare și ală încur- 
căturiloră celoră multe ce esislă în privința loră, și al
tele și altele, dar, ce se vă mai amărăscă sufletulă 1

Ună sătenă cărturaru.

SCOLELE DIN ROMÂNIA.
„Națiunea11 se ocupă în articolulii său de 

fondu dela 4 Septemvre despre scdlele din Ro
mânia, arată că prâ puțină se face pentru cul
tura poporului și că lipsuri suntu în învățământă:

Este aslădî dovedită cu cifre esacte, că ună mare 
nnmără de comune n’au nici ună mijlocă de învățămentă. 
Luândă statistica școlară din anulă 1881—1882, cea din 
urmă care s’a publicată, vedemă că în comunele rurale 
avemă 2.459 școli, din cari 1,945 suntă întreținute de 
Stată, ăr restulă de comune și județe. Luândă apoi ta- 
bloulă generală din țără și cercetândă câte comune suntă, 
găsimă trei mii. Prin urmare 550 comune suntă fără 
școli. Mai vedemă că județulă Ilfovă, centrulă țărei, co
prinde 14 comune cari n’au școli. Cândă venimă apoi 
la principiulă obligativității înscrisă în lege, cifrele sunt 
încă mai trisLe. Dintr’o populațiune de peste 500,000 
de copii ce după lege ar trebui să mârgă Ia șcOlă, nu
mai 80,000 primescă noțiunile elementare ale învățămân
tului, âr restulă rămână în cea mai complectă ignoranță.

Examinândă starea în care se găsescă cei trei fac
tori principali cari contribuescă la îmbunătățirea învăță
mântului adică: învățătorii localurile și programele, se 
dovedește că esistă lipsuri și vițiurl de organisare de o 
mare însemnătate.

Intr’o ședință a camerei, d. Panu, făcândă o cri
tică destulă de dreplă a bugetului, 4>cea ca nu cores
punde cu legea instrucțiunei și a atribuită tote relele ce 
esistă în sistemulă actuală de învățământă indiferentis
mului nostru în materiă de instrucțiune, cu tâte protes
tările ce facemă necontenită. Amintimă între altele ur- 
mătarele cuvinte pronunțate de tânărulă deputată, cuvinte 
care conțină ună mare adevără:

»Noi avemă să revizuimă constituțiunea peste câtva 
»timpă, și ați aurită în tote cailele în discuțiumle nâstre 
»că se cjice, că una din bazele pe cari voimă să în- 
»temeiămă dreptulă electorală să fie cultura, că numai 
»acei cari sciă carte să fie alegători direcți. Apoi, pe de 
>o parte prelindeți ca acei cari nu sciu carte să nu aibă 
»dreptulă electorală directă, și pe de altă parte nu le 
»dațl mijloculă să scie carte. Dâcă este să me îngrijimă 
,în adevără de învățătura poporului, să-i facemă educa- 
»țiunea, atunci să facemă cele mai mari sacrificii pentru 
«răspândirea instrucțiunei.»

»Nu uitați, d-loră, că bugetulă Statului în cursă de 
»12 ani s’a ridicată cu 70,000,000, și în cursulă aceloră 
>anl numai ună milionă s’a dată pentru scOlele rurale; 
»de aceea trebue să facemă îmbunătățiri chiar cu sacri- 
>ficiulă altoră economii, n’ar fi rău de locă; căci va fi 
»consecința ideii guvernului liberală care se baseză pe 
«demncrațiă, prin urmare pe massă, și când c|ică pe massă, 
»acea massă trebue să fie cultă și inteligentă, așa ca să 
»merite idealulă la care cu toții tindemă în viața con- 
«stituțională.«

Dar, afară de nisce condițiunl generale, sunt alte 
lipsuri ce sunt simțitâre în partea practică a învățămân
tului. De esemplu: încărcarea programeloră, lipsa de 
scoli pregătitâre pentru institori rurali și urbani, lipsa 
complectă a materialului de dată la scOlele normale su- 
periore în specială, în fine, insuficiența părț.ei materiale 
Ia diversele grade de învățământă. Aceste lipsuri, toți le 
cunOștemă. In mare parte ele au fostă desvoltate îna
intea corpuriloră legiuitOre.

AstădI consiliulă generală ală instrucțiunei, cu alte 
cuvinte, mica cameră a învățământului, este adunată sub 
presidența ministrului, Naște acum întrebarea: Rămâ

ne-voră pe tărârnulă teoretică observațiunile făcute în a- 
tâlea rânduri în adunare, în presă, în discursurile minis- 
triloră? Aceste observațiunl voră servi ore de căluâză 
consiliului generală? Ar fi de dorită. Atestă cesliune 
noi o privimă ca cea mai însemnată pentru țâra nOstră. 
Dânsa privesce sOrtea generațiuniloră viitore. Căci o mare 
parte din relele de care suferimă se trage din necesita
tea în care se vădă mulțl părinți de familiă d’a trimite 
pe copii loră în scdlele străine. Ce ne folosesce capita- 
lulă mai mare de știință pe care tinerimea nOstră îlă 
aduce din țări străine, când acâstă sciință nu este alto
ită pe arborulă națională. Acăsta este mai alesă pentru 
studiile umanitare sau secundare. Căci se pote înțelege 
pănă la dre-care punctă ca studiulă superioră să se facă 
în străinătate. Pericolulă de înstrăinare este mai mică. 
Tânărulă care a trecută bacalaureatulă a ajunsă la o 
vârstă în care pOte resistâ la înstrăinarea simțemânte- 
loră. Dar a trimite pe copii noștri din vârsta cea mai 
fragedă în străinătate, este a răpi țărei o parte din su- 
culu vitală, este a înlesni o adevărată emigrațiune sufle- 
lescă a generațiunei viitdre.

* .v •♦
„România liberă “ revine asupra reformelor^ 

propuse de densa a se introduce în învețământulu 
secundară și dice:

Scopulă învățământului secundară este de a dâ ti- 
neriloră ună complecsă de cunoscințe variate, de cari 
are necesitate omulă modernă în viâța practică, și de 
ală prepară pentru specialitățile înalte. Una din cause 
ese râua combinare a studieloră umanitare. Liceele 
ndstre nu suntă nici clasice, nici realiste, ci ună ames
tecă arbitrară și împovărătoră de felurite studii. Trebue 
introdusă o ordine, care să aibă în vedere atâtă trebuin
țele așa numitei vieți practice, câtă și trebuințele culturei 
înalte, în amestecătura studieloră liceali. Procedândă de 
aci și ținândă semă atâtă de mijlOcele nostre financiare, 
câtă și de cerculă corpului nostru profesorală, noi amă 
propusă ca învețământulă secundară să fie organisată 
astfelă, ca cursulă inferioră de patru ani să fie curată 
realistă; âr cursulă superioră să fie împărțită în două 
secțiuni, secțiunea literară, unde studiele clasice voră 
avea cea mai mare desvoltare, și secțiunea sciențifică, 
unde tinerii se voră întări bine în sciințele fisico-natu- 
rale și matematice, — așa că unii si alții să pOtă apoi 
păși cu siguranță la cultura superiâră.

Cu acesta sistemă, scăpându-se tinerii, cari 
nu potă urmă decâtu cursulă inferioră liceală de 
chinuirea sterilă a limbeloră clasice, ei se voră 
folosi în schimbă de învățăturile ce-i slujescă mai 
multă în viâța loră și cari deșteptă și hrănescă 
mai multă mintea decâtă formele gredie ale unoră 
limbi mdrte. Cei cari voiescă apoi să între in
tr’o specialitate secundară, telegrafiă, comerță, 
farmaciă, drumă de fieră, agricultură, veterinariă 
etc., dobândescă în cursulă realistă o pregătire 
îndestulătore pentru a pută trece cu succesă prin 
aceste scoli speciale. Tinerii, cari potă și vrâu 
să mârgă cu cultura umanitară mai departe, gă
sescă apoi, în una din secțiunile cursului liceală 
superioră, după cum aptitudinele îi sfătuescă, 
acelă complexă de studii șcientifice ori literare, 
care îi întărescă îndestulă ca să-i pdtă face a întră 
cu siguranță în specialitățile înalte. Așa că, dupî 
acăsta sistemă, fie-ce facultate cum și politechni- 
culă, pe care „România liberă“ speră a-lă vedă 
înființându-se la anulă, va pută dobândi studenți 
atâtă de bine preparați, pentru studiele înalte, 
cum nici una n’a avută pănă astăzi, și cum nici 
una nu va avă, până când nu se va introduce 
reforma propusă de dânsa.

CENTENARULU LUI HORIA.
»Națiunea« din BucurescI publică următorulîî apelă: 

piua cea mare a aniversării revoluțiunii din 1784 a Ro- 
mâniloră din Ardeală se apropiă; e mare pentru toți 
Românii, de pretutindeni; împreună trebue să o sărbăto- 
rimă. Ni se presintă ună prilegiă, spre a dovedi esis- 
tența solidarității tuturoră Romftniloră. Să nu ne scape!

Repetămă apelulă nostru călră scriitorii români, 
spre a colaborâ la albumulă menită a îmmortalisâ fap
tele martiriloră dela 1784. Terminulu până la care se 
primescă manuscrise, e celă de 25 Septemvre. — Sub
iectele, în prosă său poesiă, să fie naționale.

Din provinciă amă primită cu bucuriă cereri nu
mărase, de a se serbâ centenarulă și prin județe, lm- 
brățișămă ideia. In aeestă scopă trebue înființate sub
comitete. Apelămă la cei cari potă luâ inițiativa și-I în- 
sciințămă că au să se adreseze, în acâstă privință, se
cretarului nostru generală, d. C. C. Dobrescu, strada 
Negustori, Nr. 4.

Pentru întâmpinarea cheltueliloră serbărei, și anume 
a tipărirei albumului, desemnărei și litografărei portre- 
teloră, precum și pentru crearea unui fondă ală lui 
Hori a, din care să se ajute victimele datoriei loră de 

români între frații subjugați, deschidemă liste de sub
scripția, care se voră trimite tuturoră persâneloră cari 
voră avă patriotismulă de a se însărcina cu colectarea. 
Cererile să se facă secretarului generală.

Banchetulă din BucurescI fiindă de o însemnătate 
deosebită, dorimă să avemă delegați din t.Ote părțile Ro
mânismului. Diua fixată pentru banchetă e cea de 21 
Octomvre. Frații cari voră veni, să se anunțe înainte, 
până în diua de 10 Octomvre.

Contămă pe sprijinulă tuturoră Româniloră, în îm
plinirea sarcinei ce ne-amă luată. Să nu pierdemă din 
vedere: străinii ne privescă!

Din ședința dela 18 Augustă 1884.
Coinitetiilu*)

pentru serbarea centenarului revo
luțiunii din 1784.

DIVERSE.
Căsătoria la Armeni. — La Armeni e datina ca 

fetele în etate de 6 pănă 15 ani să se logodâscă cn bă- 
ețl de aceeași etate său mai mari, și adeseori urmarea 
este că numerose căsătorii sunt nenorocose. Ună astfelă 
de esemplu este următorulă casă, întâmplată de curând: 
In orașulă Hagiu, în Cilicia: O fată armenă de 9 ani 
dintr’o familiă cu stare fu logodită, fără scirea ei, în 
anulă 1879 cu ună tânără. Fata primi o crescere esce- 
lentă, erâ forte talentată și frumosă peste măsură. De
unăzi logodniculă ei, ună omă brutală și de ună esterioră 
comună, se presentă ca să câră fetii mâna. Acăsta îlă refusă, 
avândă intențiunea să se mărite, cu consimțământulă. 
părințiloră ei, după ună tânără comerciantă din Gesarea, 
cătră care avea de mai multă timpă înclinare. Preotulă 
chemată să săvârșescă cununia, refusă a se duce 
căndă, că Ciobugii (bătrânii și notabilii orașului) 
declarară ca drepte pretențiunile celui dintâiu logod
nică. Părinții apelară la autoritățile otomane, dâr înza- 
dară. Episcopulă din Sis declară asemenea valabilă 
ântâia logodnă. Familia se adresă apoi prin telegramă 
cătră patriarchulă armenă, care avisă pe episcopă să 
caute ună modă de desfacere a primei logodne, în mar
ginile holărîriloră bisericei armene. Episcopulă nu ținu 
contă de instrucțiunea patriarchului,' ci însoțită de Cio
bugii și de o câtă de servitori plătiți se duse la locuința 
familiei armene, ca să răpăscă fata cu puterea. Acesta 
însă fugise în casa unui misionară protestantă. Episco
pulă se duse cu câta sa înaintea casei misionarului, ser
vitorii sparseră ușile închise și nenorocita fată fu dusă 
în casa episcopului și închisă într’o celulă. Cu tâte 
chinurile ce le-a îndurată ea aci, încă totuși refusă de 
a se mărită după ântâiulă logodnică și ceru să fie tri- 
mâsă intr’o mănăstire. Episcopulă rămase neînduplecată 
și săverșl cununia în celulă, zăcândă fata pe pămentă. 
Noii căsătoriți rămaseră singuri și tânărulă căută să-și 
validiteze drepturile sale de bărbală. Dâr nu isbut și i 
se dete în ajutoră duoi dmerl, întrebuințândă astfelă vio
lența. Consternațiunea din causa purtărei episcopului e 
generală.

Dare de semă
despre venitulă balului aranjată în Carnevalulă trecută 

de Românii din Orăștiă.
III. Prin Știm. D-na Anastasia Moldovan Baița: D-na 

Lonhardt Roza comerciantă Baița 1 fl., D-na Roza Pe- 
rianu Baița 1 fl„ D-na Anastasia Moldovană Baița 1 fl., 
D-lă Ioană PopovicI Baița 1 fl., D-lă Ioană Sacarenu lfl.

Prin Știm. D-ș6ra Wilhelmina Moldovană Deva, 
dela D-șărele din Deva: Lucreția Olariu 1 fl., Eufemia 
Horvath 1 fl., Elenă Simionașiv 1 fl., Aurelia Popă 1 fl., 
Wilma Moldovană 2 fl., D-lă Alexandru Moldovană din 
Deva 1 fl.

Prin D-lă Georgiu Ivascu comerciantă Abrudă, dela 
D-nii din Abrudă: Alexandru Filipă advocată 1 fl., Ni- 
colau Cirlea argăsiloră 1 fl.,. Iosifă Crișanu advocată 1 
fl., Georgiu Ivascu comerciante 1 fl., Iosef Keller 1 fl., 
Simeonă Cajiană 1 fl., N. Lobonțiu 50 cr., Martină Per
siană junioră 50 cr., D-lă Georgiu Pap proprietariu 13ă- 
sescl 3 fl., D-lu Georgiu Popă Arch. Diaeonă Băsesci 2 fl.

Prin niagnif. D-lă Dr. Gregoriu Szilasi profesoră la 
universitate Clușiu, dela D-nii din Clușiu: Ilustr. Sa D-lu 
Alexandru Bohatielă 2 fl., Spect. D-lă-Lâzâr Bâldi 1 fl., 
Alexandru Comanescu 1 fl., Vasilie Almașiană 1 fl., Ioane 
Petranu 1 fl., Leontină Popă 1 fl., Dr. Georgiu Szilasi 
profesoră la universitate 1 fl., D-lă Ioană Filipană 2 fl., 
D-lă Alexandru Nemeșiu jude regiu Orascia 3 fl. Dela 
D-nii din Târgu-Mureșului Iosifă Popă jude la Tabla re
gia 1 fl., Andreiu Francu jude la Tabla regia 1 fl,, An
ton Stoica jude la Tabla regia 1 fl., Ioană Cergedi jude 
la Tabla regia 1 fl., Ioană Mezei 1 fl., Basiliu Hossu 1 fl., 
D-lă Dr. Ermlă Filipă Nâseudă 2 fl.

Prin Știm. D-na Victoria Erdelyi n. Bardosy Orascia: 
D-lă Georgiu Bardosi proprietariu Baița 10 fl., D-lă 
Georgiu Kostin Orascia 1 fl., Știm. D-na Beregszâszy 
Arpdnâ Orascia 1 fl.

Aiî siiprasolvitâ.
D-lă Alexandru Nemeșiu jude regiu Orascia 3 fl., 

D-lă loanu Filipană prot. 2 fl., Ilustră. Sa D-lă Ștefană 
Moldovană preposită gr. cat. Lugosiu 3 fl., de la D-nii 
din Orăscia Simionă Corvină croitoriu 3 fl., Ioană Bog
dană locoteninte 60 cr., Dr. Ștefană Erdelyi Dr. de medi
cină 3 fl., Samuilă Popă advocată 3 fl., Ioană Bolta 
2 fl., Iustiniă Moldovană protopopă gr. cat. 3 fl., Ioană 
Colowrală 3 fl., Demetriu Iancu preotă gr. cat. Turdașiu 
1 fl., Adamă Lupșiocă preotă gr, cat. Castau 1 fl., Ioană 
Lupulescu preotă gr. cat. MartinescI 1 fl., N. Munteanu 
preotă gr. cat. Siboto 1 fl.

*) ComițetulO rogă tote foile române, și în deosebi cele din pro
vincia să reproducă acestti apelu.

Editoră: iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Rentă de aurii ungară6°/0 122.80
Rentă de aurii 4°/o . . . 92.75
Rentă de hârtiă 5°/0 • ■ 88.85 
Imprumutulfl căiloră ferate 

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

lortt ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.9q

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

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

Bonuri rurale ungare . . 100.80
Bonuri cu cl. de sor £re 100 25 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișil.............................100.—
Bonuri cu cl. de sortarelOO.— 
Bonuri rurale transilvane 100 75

Oursulu la bursa de Vlena 
din 16 Septemvre st. n. 1884.

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

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

ung...................................114 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115 — 
Renta de hărtiă austriacă 80.80 
Renta de arg. austr. . . 81.85
Renta de aurii austr. . . 104.80

Bursa de Rucuresci.
Cota oficială dela 3 Septemvre st. v. 1884.

Losurile din 1860 . . .134 20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  849 —
Act. băncel de credită ung. 296.25 
Act. băncel de credită austr. 298. — 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’ori.................. 9.68'/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.70 
Londra 10 Livres sterlinge 121.70

Renta română (5%). . . . Cump. 93l/< vend. 931/»
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 92*/2 > 93Va

» convert. (6°/0) . . > 96 > 97
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 32 » 33
Credit fonc. rural (7°/o) • • > 101>/2 , 1027*

* „ „ (5%) • • n 90 „ 91-
urban (7°/0) . . » iot » 102

> > » (6%) • • > 977* » 98
» » > (5°/o) • • » 86Va > 871/a

Banca națională a României » 1392 » 1404
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 363. . 366Va

< » > Națională . . > 241 » 244
Aură . . > 5 75.»/0 , 6-25
Bancnote austriace contra aură » 2.07. , 2.09

Cursulu pieței Brașovă
din 17 Septemvre st. i>. 1884.

Bancnote românesc! . . . Cump. 9.06 Vend. 9.08
Argint românesc .... . . « 9.— » 9.05
Napoleon-d’orî................. . . » 9.63 » 9.66
Lire turcescl..................... . . > 10.90 . 1O.°4
Imperiali......................... . . » 9.87 . 9.90
Galbeni............................. . . . 5.64 > 5.68
Scrisurile fonc. «Albina* . . . » 100.50 . 101.50
Discontulă » . 7—10 °/o Pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
~^silvaniei“ se potti cumpăra în tutunge- 

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

dela 1 Aprile c.,

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețulu abonamentului pe una jumătate de ană 
seu pe ună ană, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată 
care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.

; ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS.*

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

Pentru Austro-Ungaria pe ană . ,
ii

» v » |2 » • •

ii 
» » » |4 » •

Se acărdă abonamente și lunare cu .

Pentru România și străinătate pe ană
ii

?? » ?? |2 V
II

î? V V |4 ??

Celă mai ușoră mijlocă de abonare este prin man

dată poștală. Abonamentele se plătescă înainte.

Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 

lămurită adresa, ca trimiterea cliarului se nu sufere nici 

cea mai mică întârziere. Administrațiunea.

I»

Spre
.plăcută 
atențiune9

Numai pentriL 
scurtă timpu 
in (Brasovu

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 diferite 

de fiâre răpi țâre precum: lei africani (esemplare frumâse), tigrii, pantere, 
leopard!, iaguară, liyene vărgate, cafenii și tercate, urși americani și rusescl, 
lupi de gliiață, lupi rusescl și siberiei, porci sudamericaui, Tapird, antilope, ga- 
zelle și pelicanii, precum și diferite soiuri de șerpi, maimuțe, păserî și cămile.

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

Hrănirea animaleloră se face după fiece representațiă.
Prețurile locuriloră: Loculă ânlâiu 30 cr. Locuiți alu doilea 15 cr. 

Soldații fără gradă și copiii mai mici de 10 ani plătescă pe locuia I. jumătate, 
pe locuia alQ doilea 10 cr. Detailurî în afișuri.

Onor, publica e rugata cu t6tă stima a ne cercetă.

J. Batti.

Dplii de jostam is tam
Subscrișii au onbre a aduce la cunoscința onor, 

publică, că în piața Brașovului „Tergulă Floriloru“ 326 

și-au stabilită ună deposită ală cunoscuteloră fabricate de

Postauu de lână neamestecată 

și de culore veritabilă și mărfuri de modă 
și ne rugămă de binevoitorulă concursă ală onor, pu

blică, fiindă gata a’lă servi câtă mai solidă. 

14—15 Wilhelm Scherg & Comp.

-K
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Am onore a face prin acesta cunoscută 
pl. t. publicului, că subscrisulă am luată asupra 
mea în Brașovă și împrejmuire

BiepresentMiunea* principală

„A ZIE N D EI
societățiloră de asigurare austro-francese în contra 
elementeloru și nenorockiloră și asigurări pe viâță 
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 Boiloră* Nr. 329;

80-80 SSagazinu de încălțăminte
„CISMA ROȘIE** Strada Căldărariloru 540.

Comande după măsură 
se vorti efectua din materialii solidă, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulă am ondre a recomandă onoratului pu

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

Asemenea recomândil onoratului publică depositultl 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primescă și se efectui6ză 

proiută și cu prețuri moderate

G. Orghidanu.
Tipografia Alexi Brașovă.


