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ANULtj XLVII.

N*  163. Vineri 7 (19) Septembre

Brașovu în 6 (18) Septembre.
Cum mai stă lucrulă cu gimnasiulă română 

dela Caransebeșă ?
Suntă mai bine de 4ece ani de cănd este me

reu vorba de a se înființâ acestă gimnasiu în cen- 
trulu unei poporațiunî numerdse curată românesc!. 
Grănițerii noștri au dobândită consâmțemântulă 
Maiestății Sale pentru crearea acestei scoli, au adu
nată fondurile necesare, au făcută în fine totă 
posibilulă pentru a-o pune în viață. Cu t6te astea 
gimnasiulu nu se face. Care este causa?

Lipsesce aprobarea guvernului dela Peșta. 
Acesta în cursă de 10 ani n’a avută timpă de 
a se ocupă de interessele de cultură ale poporului 
română din fosta graniță militară bănățănă.

Scimă că apărarea causei școlare a grănițe- 
riloră se află în mân! bune, de aceea suntemă 
convinși că s’a făcută și se face totă posibilulă 
pentru ca să se realiseze dorințele loră. Ceea ce 
lipsesce este numai subscrierea ministrului de in
strucțiune.

Acăstă subscriere o retusă d-lă Trefort cu o 
constanță îndărătnică de a o dâ, de aceea amu 
intrată și în anulă școlară 1884/5, fără ca să ve- 
demu înființată gimnasiulă din Caransebeșă.

In Praga se înființăză pentru Cehi o uni
versitate și în diferitele orașe ale Boemiei și ale 
Moraviei statulă creăză mereu scdle nouă pentru 
Ceh! și cu limba cehică. Așa înțelegă cei din 
Austria egala îndreptățire.

In părțile bănățene și ungurene până susă 
la Beiușă peste ună milionă de Români nu po
sedă nici o singură sc61ă secundară. Interesele 
învățământului nostru suferă din causa acăsta 
grozavă. In cele din urmă se impulpă Românii 
din Caransebeșă și se liotărescă a-și înființâ ună 
gimnasiu din propriele loră mijlâce. Ei s’adresâză 
la guvernă, odată, de două ori de cjeci de ori și 
totdâuna li se dă respunsulă: „Non possumus,“ 
(nu putemă). Așa se ’nțelege în Ungaria egala 
îndreptățire.

înainte cu câteva luni se lățise faima, că 
guvernulă a primită în principiu înființarea gim- 
nasiului română din Caransebeșă. Mare bucuria 
în tabăra mameluciloră „de limbă română.“ Ei 
ne diceau: Nu vedeți voi câtă de binevoitoră este 
guvernulă față cu noi Românii?

Bieții, ei uitaseră, că Ungurii dela cârmă 
sunt nisce debitori vechi ai noștri, cari cu câtă 
ne promită mai multă cu atâtă se gândescă mai 
puțină a ne dâ, ceea ce ne datorescă.

In principia! Câte nu se primescă în prin
cipiu fără a se realisâ vreodată? n principiu 
foile maghiare strigă, că Maghiarii și Românii 
suntă avisațl unii la alții și că interesulă loră de 
viață cere ca să trăiâscă în bună înțelegere și 
frățesce unii cu alții; strigă împreună cu d-lă 
Tisza, ca să-i audă lumea, că, D6mne feresce, 
Maghiarii numai la desnaționalisarea ndstră nu să 
gândâscă.

Cum stă lucrulă însă în realitate? — In 
locu de a se deschide sc6Ia română dela Caran
sebeșă în anulă acesta, s’au cassată catedra de 
limbă română dela universitatea din Clușiu.

Mai multă încă! In lipsa unei scoli româ- 
nescl o mulțime de copii români din comitatulă 
Carașiu-Severină se vădă siliți a visitâ școlile un- 
gurescl. Ce se întâmplă cu ei? Nu-i destul^ că 

nu li se dă aici instrucțiunea necesară în limba 
loră, dăr mai sunt și prigoniți dâcă ei de sine 
se ocupă de limba și literatura română. Casulu 
cu școlarii români dela gimnasiulă din Lugoșiu 
ne este viu în memoria.

Și totuși d-lă Tisza cutăză a susțină, că ni
meni nu se gândesce a ne maghiarisâ cu forța!

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

Skiernievice, 18 Septemvre. — 6speții 
germani au plecată eri la 8 6re diminâța. O 
suită strălucită se adună pe peronă, pe când 
domnitorii se pregătâu de despărțire în salânele 
speciale din gară. înainte cu 5 minute de ple
carea trenului, Maiestățile loră eșiră pe peronă. 
Luându-și adio pentru ultima 6ră, împăratulă 
Wilhelm sărută mai ântâiă gura, apoi de două 
ori mâna împărătesei rusesc!. Ochii bătrânului 
monarchă erau scăldațl în lacrimi. După aceea 
sărută împăratulă germană mâna archiducesei și 
apoi îmbrățișă și sărută de câte trei ori pe îm
păratulă Faranciscă Iosifă șipeȚarulă; totodată 
mulțămi suitei rusesc! și austro - ungare pentru 
cordiala primire. Suindu-se în vagonă, împăra- 
tulu rămase la ferâstră, până când trenulă porni 
însoțită de strigăte entusiastice de „hura!“

Skiernievice, 18 Septemvre. — Împă
ratulă Franciscă Iosifă plecă de aici eri la 10 
a. m., după ce se despărți'în modulă celă mai 
cordială. Maiestatea Sa eși pe peronă din sald- 
nele speciale la brață cu împărătâsa și purtândă 
uniformă rusăscă. Țarulă îlă urmă cu archi- 
ducâsa Maria Paulovna și cu marele duce. îm
păratulă sărută mâna împărătesei, care-i oferi 
obrazulă spre sărutare. îmbrățișă și sărută de 
trei ori pe Țarulă și strîngându-i mâna cu căl
dură, îi mulțămi în terminii cei mai călduroși 
pentru frumâsa primire. După aceea Maiestatea 
Sa îmbrățișă și sărută de două ori pe marele duce. 
Cei presențl purtau deja panclice și decorațiunl aus- 
tro-ungare. împăratulă rămase pe treptele vagonu
lui, pănă ce trenulă plecă. Când trenulă se puse 
în mișcare, M. Sa salută milităresce și mulțămi 
încă odată pentru buna primire. Țarulă răspunse: 
„Călătoriă bună!“ și marele duce Nicolae adăugă: 
„La revedere!“ Ună „hurra!“ entusiastică, de 
cinci ori repetată, însoți aceste cuvinte.

Braixella, 18 Septemvre. — Regele pri
mi deputațiunea condusă de primarulă orașului 
în cestiunea legei de instrucțiune. La vorbirea 
primarului elă răspunse, că trebue să se unâscă 
cu voința țărei esprimată prin maioritatea came- 
reloră, că va rămână credinciosă jurământului său 
și că va căută să asigure totdâuna ună guvernă 
regulată și pusă cu totulă pe base parlamentare. 
La întdrcere primarulă a fostă salutată de mul
țime în modulă celă mai simpatică. Ună indi
vidă, care începu să fluere, fu închisă.

Berlin, 18 Septemvre. — împăratulă a 
sosită sănătosă asără la 6rele 8.

JWeapole, 18 Septemvre. — In ultimele 
24 ore au fostă 432 cașuri de b61ă și 161 morțl 
de coleră.

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

CRONICA ț)ILEI.
La 15 Septemvre au începută alegerile dietale în 

Croația. Pentru ca liniștea și ordinea se nu se turbure, 
s’au trimesă trupe, înfanteriă și cavaleriă, în ținuturile 
care au luată parte la turburările din anulă trecută. »Po- 
zor« vorbesce de presiuni în alegeri și cere să se tele- 
grafeze M. Sale. După cum spune »Agramer Zeitung,» 
din 110 deputațl aparțină până acum 64 partidei națio
nale, 17 partidei lui Starcevici 15 oposițiunei indepen
dente, 14 nu țină de nici o partidă. Starcevicianii speră 
că partida loră va avă până la 24 de deputațl. In casă

că aceștia se unescă cu estrema, său partida națională 
va trebui să capituleze lui Starcevici, seu dieta va fi ase
menea celoră de mai înainte, ce s’au ilustrată prin atâtea 
scene furtunăse.

*
D. Teodoră Văcărescu, ministrulă plenipotențiară 

ală țărei la Bruxela, a plecată, spune »Telegrafulă,« la 
Sinaia. Asemenea d. Vârnavă Litenu, ministrulă pleni- 
nipotențiară ală țărei pe lângă curtea din Berlină, a so
sită în Bucurescl. D. P. P. Cârpă a plecată deja la 
Viena, ca să presinte M. S. împăratului Franciscă Iosifă 
scrisorile săle de rechemare.

Se așteptă, cum amă mai disă, o schimbare radi
cală în personalulă diplomatică din streinătate ală Ro
mâniei.

*
Intre Francia și Germania s’a stabilită o deplină 

înțelegere în cestiunea Congului. Acesta a fostă și sco- 
pulă călătoriei ambasadorului francesă Courcel la prin- 
țulă Bismark în Varzină. Prin înțelegerea franco-ger- 
mană se voră amărî și mai multă Englesii în contra Fran- 
cesiloră. Puterile continentale însă, (jică (fiarele germane, 
se voră dedâ cu încetulă să nu mai bage în semă reua 
disposițiune a Englesiloră.

Broșura »Susa l’Angleterre»și (fiarulă »Anti-Anglais« 
nu facă decâtă să arunce undelemnă în focă, întără- 
tândă spiritele și înpingendă lucrulă până la isbucnirea 
unui răsboiu cu Anglia.

*
Osmană Digma, locotenentulă Mahdiului seu fal

sului profet din Sudană, a începută atacurile sale în contra 
triburiloră, care nu vrău să se închine Mahdiului. Ast- 
felă se scrie din Suachimă, că nu departe de Distilă 
pe șosâua ce duce la Berberă a fostă la 11 Septemvre 
o ciocnire între trupele lui Osmană Digma în numără de 
4200 de omeni, și între tribulă Amhara condusă de Mah- 
mudă Aii, care numără 1000 de combatanți. Amharenii 
au fostă bătuți și alungați în munți. Fiulă celă mai 
mare ală lui Mahmudă Aii și 14 Amhareni au fostă uciși 
și alțl mulțl răniți. Perderile insurgințiloră nu suntă cu
noscute.

Aniversarea luărei Griviței.
(După »Monit. Oficialii»).

Joi, 30 Augustă, a șăptea aniversare a memorabi- 
iei lupte victoriose dela Gri vița, s’a celebrată în biserica 
din mănăstirea Sinaia ună parastasă în amintirea celoră 
căcjuțl pe câmpulu de luptă, precumă și ună Te-Deum 
de mulțumire pentru isbenda dobândită în acea (fi.

Batalionulă 2 de vânători, comandată de d. maioră 
Ionescu, cu drapelă și musică, eră așezată sub arme în 
curtea bisericei, unde a primită pe Maiestățile Loră cu 
onorurile cuvenite.

La orele 12V2, MM. LL. Regele și Regina, însoțiți 
de adjutantulă de serviciu și d-șdrele de onore, au mersă 
la cantonamentulă trupei spre a luâ parte la dejunulă 
oferită de Maiestățile Loră oficeriloră și trupei.

D. maioră Ionescu, împreună cu întregulă corpă 
oficerescă, întempinendă pe Maiestățile Loră pe cresta 
platoului, oferi M. S. Reginei din partea batalionului ună 
frumosă buchetă de flori, rostindă câteva cuvinte însu- 
flețitdre.

După acâsta Maiestățile Loră, trecendă pe dinaintea 
companiei de ondre în sunetulă imnului națională, Into
nată de musica regimentului 4, se îndreptâză spre ar- 
culă de triumfă. Aci domna Elisa Ionescu și dâmnele 
oficeriloră batalionului au oferită M. S. Reginei frumâse 
buchete de flori.

Maiestățile Loră urmate de toți invitații și ună nh- 
merosă publică au visitată cu multă plăcere cantona
mentulă trupei, admirândă frumsețea și bunulă gustă cu 
cari au fostă împodobită.

Arculă de triumfă, baracele și sala de mâncare 
erau frumosu împodobite cu drapele, flori, verdeță și di
ferite embleme. Portretele Maiestățiloră Loră, numele 
oficeriloră cătfuți în campania Bulgariei și maxime cu
lese din scrierile M. S. Reginei atrăgeu privirile invita
ți loră.

După terminarea visilărei cantonamentului, Maiestă
țile Loră cu invitații, în numără de cincizeci și șese, 

f



au luată parte Ia dej unii, când M. S. Regele, ridicân- 
du-Se, a ținută următorulă toastă:

,Astădi sunt 7 ani că tunulă răsună înaintea Plev- 
«nei și că întăririle dela Grivița se aflau ca o stavilă 
«neînvinsă în fața nostră; de trei ori trupele nostre în
cercară cu îndrăsnâlă a-le dobândi, vrășmașulă însă re- 
»sista cu voiniciă; câmpulă de luptă eră acoperită de 
«morți și răniți și batalionulă 2 de vânători pără a fi 
«apro.pe sfărîmată; în momentulă acesta am venită în 
«mijloculă ostașiloră Mei strigând u-le: .înainte copii la 
«biruință.*  Ultima năvală fu încercată și sera vulturulă 
«română erâ înfiptă pe cresta redutei; batalionulă 2 de 
«vânători erâ stăpână ală ântâiului stâgă turcescă. Ast- 
«felă 30 Augustă a devenită pentru armată o di mare 
«și strălucită; pentru voi, însă, vânători, trebue să re- 
«mâe o di scumpă și neuitată, fiindcă datoriți vitejiloră 
«voștri frați că stâgulu vostru sânțită prin scumpulă loră 
«sânge este împodobită cu Stâua României. Urmați 
„tradițiuniloră batalionului dela 1877, spre a fi totdeuna 
«vrednici de acâstă înaltă distincțiune. Ridică acum a- 
«cestă păhară în onorea armatei care, nu Mă îndoescă, 
,va fi în orice împrejurare la înălțimea misiunei sale, 
«precumă și în amintirea eroiloră căduțl la Gri vița.«

*) Pe românesee: Aidețl asupra Angliei.

Cuvintele Maiestăței Sale au fostă acoperite de acla- 
muțiunile frenetice ale învilațiloră și ale trupei, care pă- 
răsindu mesele aședate lângă sala de mâncare unde au 
luată dejunulu Maiestățile loră, au venită să-lă înconjâre 
și să asculte augusta cuvântare.

Atunci, după ordinulă Maiestăței Sale, port-drape- 
lulă care s’a ținută în tolă timpulă dejunului la spatele 
Maiestățiloră Loră cu drapelulă batalionului se apropia 
și Maiestatea Sa, încununândă drapelulă cu o cunună de 
flori oferită de M. S. Regina, rosti următorele cuvinte:

«In numele Reginei depună o cunună de flori pe 
«acestă stegă găurită de glonțe și împrejurulă căruia pu- 
«ținii rămași ai batalionului s’au strînsu a merge înainte 
»la isbândă.*

După acesta d. generală de divisiă Cernată a adusă 
o urare Regelui și Reginei.

In urmă D. maioră lonescu, comandantulă batalio
nului a ținută o nouă cuvântare.

D. colonelă Candiano citi două poesii compuse de 
D-sa înadinsă pentru acâstă 4b anume Rănitulă dela 
Grivița și O mumă română la Plevna; amân
două au făcută o viuă impresiune asupra tuturoră asis- 
tențiloră.

Majestățile Loră, sculându-Se de la dejună, au 
vorbită multă timpă cu oficerii și soldații batalionului, 
arătândă ună viu interesă pentru bunulă loră traiă; totă 
atunci Maiestatea Sa a binevoită a decorâ cu medalia 
Serviciului credinciosă pe patru vânători rămași 
prin reangagiare în acestă batalionă, în care la anulă 
1877 au făcută întrega campaniă din Bulgaria.

După sferșitulă dejunului s’a încinsă o horă în mij- 
loculă căreia Maiestățile Loră au stată multă timpă pri- 
vindă joculă soldațiloru și ală locuitoriloră, cari veniseră 
în numără mare cu soțiile și copii loru de prin vecină
tate spre a luâ parte la acestă serbare națională.

La 4 âre, Maiestățile Loră, după ce au arătată d-lui 
maioră Ionescu înaltele loră mulțămirî pentru îngrijirea 
ce și-a dată cu întregulă corpă oficerescă și trupă, cu 
pregătirea acestei serbări, au părăsită cantonamentulă 
însoțiți de toți oficerii de vânători până la părîulă Peleșă, 
pe când valea resunâ de aclamările entusiastice ale sol- 
dațiloră și mulțimei, care privea după crăsta platoului la 
plecarea Majestățiloră Loru.

Sera, la 8 6re, a fostă dinaintea castelului Peleșă. 
o retragere cu facle; unu numerosă publică din Sinaia 
a asistată la acestă spectacolă încântătoră, și astfelă s’a 
terminată 4iaa de 30 Augustă, di atâtă de scumpă fie
cărui Română,

MIȘCĂRILE POLITICE IN ROMÂNIA.
„P. Ll.“ publică următârea corespondență 

din Bucuresci.
Alipirea Rusiei la tendințele ligei de pace din Eu

ropa centrală face pe guvernulă din Petersburgă sâ’si mo
difice și politica sa esternă, înlăturândă reminiscențele 
discordante din trecută. Astfelă între altele celoră duoi 
secretari ai ambasadei rusescl de aici, d-nii Isvolsky și 
prințulă Morussy. ale căroră relațiuni cătră agitațiunea 
panslavistă din peninsula balcanică si cătră oposițiunea 
contrară ministerului Brătianu vi le-a accentuată ade
seori raportorulă D-vostră, li s’au avisată ună altă cercă 
de activitate. D-lă Isvolsky, care acum câteva săptămâni 
s’a dusă la Petersburgă, se 4ice că nu se va mai întârce 
la postulă său de aici, și din isvoră bine informată se 
vorbesce că și colegulă său prințulă Morussy va fi re- 
chiămată imediată. Ce privesce chiar pe ambasadornlă 
rusă, e greu să i se ascrie vr’o responsabilitate directă 
pentru procederea supușiloră săi imediațl. Cu tâte 
acestea, posițiunea prințului Urusoff aici, în urma cunos- 
cuteloră împărtășiri ce le-a făcută corespondentului dela 
Viena ală lui »Times,« a devenită atâtă de neplăcută, 

încâtă numitulă ambasadoră nu p6te decâtă să dorâscă, în 
propriulă său interesă, o eventuală schimbare a postu
lui său.

, *
Ministrulă Brătianu s’a întorsă dela Marienbad, 

pentru ca însuși în personă să conducă pregătirea pro- 
iecteloră pentru camerile ce se voră întruni Ia începu- 
tulă lui Octoinvre în sesiune estraordinară. Precum se 
crede, aceste proiecte se voră desbate repede, așa că gu
vernului ii va rămânea destulă timpă pentru disolvarea 
camereloru și pentru nouăle alegeri, așa ca pe 5/27 
Noemvre să se potă convocă nouăle camere în sesiune 
ordinară, conformă constituțiunii. Fusioniștii oposiționali 
nu voră luâ parte la nouăle alegeri și ’șl motiveză 
acestă continuare a politicei loră de pasivitate pe împre
jurarea, că sub guvernulă Brătianu nu e po
sibilă esercitarea liberă a'dreptului electorală. In ade- 
vără nu e nici o îndoială, că guvernulă este forte 
hotărîlă să se opună cu tolă puterea agilațiuniloră elec
torale necuviinciose, precum s’a întâmplată dăunădl în 
Brăila, cu ocasiunea alegeriloră județene, unde s’a ivită 
conflictă între alegătorii antiguvernamentali ațîțați de agi
tatorii oposiționali și între aderenț i guvernului, sprijiniți 
de polițiă. Totuși e ridicolă, că capii partidei conserva- 
tore, cari pe timpulă domniei loră înăbușeu ori ce împo
trivire cu cea mai fără considerare stricteță, impută gu
vernului Brătianu, că, căutândă să mânțină prin măsuri 
polițienescl ordinea și liniștea, trece peste măsurile ier
tate. — Ce atitudine voru luâ la nouăle alegeri C. A. 
Rosetti și secesioniștii conduși de elă ai stângei radicale 
din partida liberală națională, până acum încă nu se 
scie. Dâr chiar când s’ar întâmplă, ca Rosetti, care șo- 
văesce între vechea sa amicițiă cătră lână Brătianu și 
între cunoscuta sa înclinare spre radicalismulă demagogică, 
să trecă formală pe partea oposițiunii, resultatulu totală 
ală nouei alegeri parlamentare abia s’ar pute schimbă 
într’o țâră, în care, după vechea esperiență, posederea pu
terii este singura garanțiă pentru resultatulă alegeriloră.

«SUS A L’ANGLETERRE.**)
Sub acestă titlu a apărută în Paris o broșură cu 

privire la care corespondentulă 4* aruIui ’N. Presse< 
din Paris de la 13 Sept. n. 4*ce:  O personă fârte mis- 
teriâsă scie să dă autorului acestei broșuri despre situa- 
țiunea generală în anulă 1884 următârea surprindătdre 
programă: India pentru Rusia; Saloniculă și drumurile 
cari ducă cătră densulă pentru Austria; Olanda și por
turile mării nordice pentră Germania. îmi vei reflectă: 
dâr Turcia și Gonstantinopolulă? Acestea rămână Turci- 
loru. îmi vei vorbi de răsboiă. Nici măcară ună tună 
nu se va descărcâ. Der apoi Francia? Nu se va mișcâ, 
căci se va vede mărită și consolidată ca republică. ,Mai 
încolo autorulă ne vorbește de ună dialogă ârecare dintre 
împăratulă Wilhelm și între principele Bismark. In acestă 
dialogă să fi cjisă împăralulu: Fă ce scii der fără de tu
nuri. Diplomația și dibăcia D-tale trebue să fie fostă de 
ajunsă. Nu mai voiu, ca îndecursulă domniei mele să mai 
spargă vr’o bombă germână undeva. Dealtmintrelea D-ta ai 
carte blancă.*  Principele Bismark, care mai intâiu plănuise 
ună răsboiu cu Francia, apoi cu Rusia, nu părea a fi pe 
deplină mulțumită cu acesta, dâr ve4endă cum slâ 
lucrulă răspunse: »Bine« și dădu ordinile sale. După 
ună timpă orecare 4lce Germania cătră Rusia: ,Tu 
Rusiă voiesci două lucruri: India și Bosforulă, Bosforulă 
nu ți’lă potă dâ, căci asta ar însemnă răsboiu cu Aus
tria. Dar iea la naiba India. Mai bine adi decâtă mâue.« 
«Ouais!1 respunde Rusia, într’aceea va merge Austria la 
Gonstanlinopole. — Numai pănă la Salonică. Noi trei 
facemă ună pactă. — Der voi Germanii? — Noi luămă 
Olanda. — După ce ați bătută pe Francia și ați 
desprețuită pe aliatulă meu eventuală? — Cine vorbesce de 
bătaiă cu Francia? Noi avemă lipsă de Francia, ca să 
putemă luâ Antwerpen. Noi luămă din Belgia partea 
care vorbesce limba flămândă și damă Franciei cealaltă 
parte ca compensațiune pentru Alsația și Lotaringia. 
Dâr locuitorii din Lotaringia încă vorbescă frâncesce. 
— Cine ți-a spusă, că noi vremă să ținemă Lotaringia 
pentru toți veGii ?— Ați dâ-o âră Francesiloră? — Pâte 
că o parte din ea, fără de Metz și făcendă schimbă cu 
Luxenburgulă.

Autorulă broșurei care, se ijdce, este ună vestită 
raportoră aventurieră cu numele lvană de Voestine, face 
următârea ciudată și amusantă conclusiune :

«Ună răsboiă apropiată, ună răsboiu teribilă între 
Anglia și Francia este neevitabilă. Alții voescă să’lă în
treprindă în loculă nostru și noi să nu ne învoimă la 
acesta? Acâsta ar fi o nebuniă. înainte de fote vomă 
face economiă în sânge și în bani. Și în 4iua revanșei 
de care visămă Anglia nu ne va mai putâ strică în as
cunsă. Să-o lăsămă dâr să fie nimicită de Rusia și de 
Germania. Și când se va fi întâmplată acâsta salutară 

nenorocire, atunci vomă vedâ ce va mai fi. Pentru 
momentă ne mulțămimă cu aceea, de a strigă din 
răsputeri: «Sus a l’Angleterre!<

SOIRI MERUNTE.
«Kolozsvâri Kozlony*  spune mirându-se, că în 11 

Septemvre în Esseg se vedâu o mulțime de stâguri cro
ate și austriace, dar maghiare nici macără unulă.

—0—
Ioană Pausz, fostulă vice-comite din comitatulă Ca- 

raș-Severină, osîndilă la închisâre pentru că defraudase 
bani publici, a fostă pusă pe picioră liberă — condiționată.

—0—
Studentulă de teologiă din Pojonă, despre care vor- 

biserămă în diarulă nostru în seplămâuile trecute, 4>c6ndă, 
că a fostă trasă în cercetare pentru crima de panslavismă, 
este chiar fiulă vestitului agitatoră — naționalistă slo
vacă, și — precum îi 4ică Maghiarii — panslavistulă Hur- 
ban. Tânerulă panslavă să eliminase din teologiă, dar 
în urmă s’a reprimită ârâșî.

—0—
«V. Botoșanilcră,*  vestește că Marța trecută au ple

cată cu trenulă 12 familii israelite spre insula Cipru, cu 
totulă vr’o 40 de suflete. Neîncăpândă toți în vagonulă de 
cl. III, au fostă siliți mai mulți a se sui în vagonulă de 
bagaje, lucru ce a dată nașterne la mai multe pro
testări, fiindă contra regulamentului.

—0—
De câtva timpă populațiunei rurale din diferite dis

tricte ale României i se dă ajutoră medicală de secții 
ambulante ale serviciului sanitară ală armatei.

Adunarea generală a învețătoriloriî din 
districtulik Deva.

Deva, 3 Septemvre 1884.
Timpulă și loculă ținerei adunărei generale l’a fi

xată Prâ Ven. Consist. Arch. încă în Iulie a. c. împăr- 
tășindă fie-cărui membru câte ună cerculară.

La 25 Augustă st. v. după amâ^I la 3 6re, preșe
dintele reuniunei d. Ionă Papiu protop. tract. Deva îm
preună cu esmisulă consistorială d. Nicolae Sanziană s’au 
presentată în biserica cea frumâsă a Devei, la loculă 
ținerei ședințeloră. Ședința s’a deschisă prin o vorbire 
însuflețitâre a președintelui reuniunei. Gu cetirea unoră 
rescripte consistoriale și esmiterea comisiuniloră s’au ter
minată cele formale. După încheiăre ședința următdre 
s’a anunțată pe Duminecă în 26 Augustă st. v. la 11 
ore a. m.

In programă erâ pusă cetirea desertațiunei: «Ghiă- 
marea și datorințele învățătorului română față cu popo
rală.*  îndată după finitulă serviciului divină ședința se 
deschise în presența multoră inteliginți precumă d-nii: 
Georgiu Secula adv., L Popă perceptoră, lână Lazariciu 
prof. prep., lână Simionașiu asesoră orf., A. Nicdră când, 
adv., Dragits Hosszu adv., Georgiu Nicâră preotă și alți 
mulți,, apoi urmă cetirea disertațiunei menționate prin 
autorulă său d. Nicolae Sanziană învăț, diriginte grăniț. 
în Hațegă. Constată cu mare plăcere, că d. disertantă 
la alegerea și compunerea temei menționate a umplută 
ună golă în literatura didactică. După finire toți ia-u 
gratulată esprimându-se, că d. disertantă în comparați- 
une cu zelulă, devotamentulă și capacitatea sa ocupă 
ună postă prâ inferioră. D-sa este la culmea chiămărei 
sale și merită tolă respectulă. Cuprinsulă acelei diser- 
tațiuni dorimu ca să-lă scie fie-care învățâtoră poporală. 
Spre acestă scopă propună, ca în legătură cu cea din 
anulă trecută d. disertantă să bine-voiască a o dâ pu- 
blicităței, Ședința se încheiă și se anunță următârea pe 
27 Augustă la 9 ore diminâța.

Obiectulă principală ce s’a ordonată din partea Prâ 
Ven. Consist, a fostă: «Cetitulă și scrisulă, adecă me
toda scriptologiei. < Tractarea acesteia s’a luată dela în
cepută decând intră copilulă în scâlă, ca începătoră, 
pănă la tractarea bucățiloră de cetire și a poesiiloră, âr 
esecutarea theoretică și practică a acesteia a fostă con- 
cre4ută domnului esmisă consistorială. D-sa a esplicată 
în 27 Augustă dela 9—12 întrâga theoriă a scriptologiei. 
Dela 3 5 p. m. a ținută din cele theoretice lecțiuni 
practice despre ținerea tăbliței, șederea la scrisă, trage
rea linieloră și altele; dela 5—6 âre a întrebată dintre 
cei mai debili spre a se convinge despre atențiune și în
sușirea celoră propuse cu coregere reciprocă. In 28 Au
gustă dela 9—91/, loma Nâmțu a descompusă 4icerea 
după dispunerea esmisului consist., dela 91/a_ Îl1/,
d. concre4ută cons. a predată: cum trebue propuse lite- 
rile, arătândă și desvoltândă o metodă demnă de imi
tare; a propusă mai multe sonuri, apoi totă pe basa a- 
cestei prelegeri întrebă pe cei mai slabi. In fine d. Geor
giu Reitesculă încă a desvoltată sunetulă s pe basa 
prelegerei propuse.

După amâ4i d. esmisă consist, a predată practice 
o bucată de cetire. Prelegere? a fostă forte interesantă 
și instructivă, împreunată cu tote recerințele instrucțiu- 
nei moderne. Pe basa acesteia se tractâză și poeaiile 



După esaminare și coregerea reciprocă propunerile prac
tice din partea d-lui concredută cons. s’au terminată.

Prin punerea obiectului acestuia spre pertractare și 
prin esmiterea domnului Nicolae Sanzianu Pre Ven. Con- 
sistoriu arch. a făcută celă mai mare serviciu causei 
școlare din districtulă Deva. S’a profitată forte multă 
din frumâsele și instructivele prelegeri practice ce au 
fostă basate pe tâte regulele și recerințele scriptologiei 
moderne. Cu tâte că d. Sanziană în comparațiune cu 
capacitatea sa ocupă ună postă forte mică, totuși feri
cită e tinerimea ce se adapă de sciință, prin metoda-i 
măestrâsă și sigură progresătâre. Inspectorulă reg. scol, 
încă a visitafă adunarea.

In 29 Augustă dela 8—10 d. Augustină Nicoră a 
ținută o prelegere practică din pomăriă. Prelegerea a 
avută efectulă dorită fiindă ținută în o grădină de po
măriă.

Precum pe tâte căile așa și pe acâsla d. A. Ni- 
câră este română adevărată, se năsuesce a-șl înainta 
scumpa-i națiune pe tâte t.cremurile învățătorii au pri
mită instrucțiunea cu cea mai mare plăcere, fiindă en- 
tusiasmațl de prelegerea și cuvintele d-lui propunătoră. 
După primirea prelegerei d. esmisă consistorială Nicolae 
Sanzianu în numele tuturoră învăță)oriloră a mulțămită 
din inimă domnului pronunțătoru în termini și expresi- 
unl dulci și amicabile: «Iți vomă urma sfatului ca unuia 
care împreună cu toții conlucri la opera fericirei po
porului română/

De aici ne-amă întorsă la biserică. După finirea 
serviciului divină, deschicjăndu-se ședința s’a ascultată 
raportulă comisiunei etc. după a cărui finire președintele 
prin ună discursă bine simțită de ,rămasă bună» arătă 
marele folosă ce-lă tragemă din ședințele acestea, — 
mulțămindă esmisulă consistorială d-lui Nicolae Sanziană 
pentru diligența și ostenăla dată la predarea metodei scrip- 
tolegiei moderne; îlă încuragiă la continuarea activității 
pentru că ostenelele îi voră fi răsplătite prin răspândirea 
renumelui respectuosă ce se lățesce mereu la clasele in
teligenței și la poporulă nostru. Cu acestea adunarea 
generală, respective sesiunile anului curente le încheia 
urândă călătoriă fericită tuturoră.

Două lucruri, demne de amintire, ce le-amă uitată 
dela rândă și cari le-a propusă d-lă esmisă consistorială 
și anume: Conformă ordinei consistoriale d. esmisă con
sistorială cu mare curagiu și indignarea combătută me- 
chanismulă în scâla poporală. Esperiența ni-a arătată 
că acestă rău se lățea, și căpătă dimensiuni. Sperămă 
că pe calea arătată neghina se va stârpi resp. pedeca 
în progresare se va delăturâ totalminte. A doua a fostă 
combaterea propunerei în o âră de odată în 2 limbi. 
Fârte nimerită arătă d-sa răulă ce provine din o astfelă 
de propunere. Arătă cum se tămpeșle băiatulu la o ast
felă de propunere. Documentă că limba streină să se 
propună separată, acolo unde e loculă, ca ea să nu îm- 
pedece desvoltarea dulcei și armoniosei nâstre limbi. Mișelă 
este învățătorulă care pentru ună mică premiu — ba fie 
elă câtă de mare — va negligea propunerea limbei sale 
pentru o limbă streină. D-sa arătă și timpulă precum 
și metoda când are a se începe și propune limba ma
ghiară în șcâlele nâstre populare. Aceste două rele s’au 
combătută după recerințe. Sperămă că și aceia cari nu au 
fostă presențl, din descrierea acesta voră studiâ atâta, 
încâtă voră conclude: «Paza bună trece primejdia rea.»

Adunarea a fostă cercetată cam de 40—50 de în
vățători. La revedere pe anulă viitoră în Huniădora.

Munteanul! 

INVETAMENTULU RURALU DIN ELVEȚIA.
J J

D. P. Hâjdeu fusese însărcinată de minis- 
terulu instrucțiunei publice, ca să mârgă în El
veția și să studieze în însuși cuibulu pedagogiei 
moderne, patria lui Rousseau și a lui Pestalozzi, 
organisațiunea și învățământulu rurală, spre a se 
putâ aplică, pe câtă va fi posibilă, și în scâlele 
rurale din România.

In raportulă presentată de d-sa ministrului 
instrucțiunei publice, spune că a studiată pro
gramele cele mai nouă: din Berna, Schwyz, Zug, 
Fribourg, Solathurn, Unterwalden, GHarus, Schaff- 
hausen , Appenzell, Aarga, Thurgau, Tessino, 
Valais etc. Pe lângă acestea a studiată nascerea 
și mersulă treptată ală învățământului rurală în 
Elveția, recurgândă în acâstă privință la lucrarea 
profesorului Hunziker: „Geschichte der schwei- 
zerichen Volksscliule,“ mai alesă tomulă ală 3-lea: 
„Die Entwickelung der staatlichen Volksscbule 
seit 1830,“ o lucrare ce se continuă acum ca 
fâiă periodică sub titlulă: „Schweizerische Schul- 
geschichtliche Blătter, Zurich 1884.“ Din acelu 
raportă reproducemă următdrele:

Domnule ministru!
Din punctulă de vedere ală învățământului, ca și 

sub tâte celelalte raporturi, fie-care cantonă elvețiană, ca 
să nu (}ică fiecare comună, ni-se înfățișeză ca o repu
blică separată, avândă propria sa inițiativă și trăindă din |

propria sa vieță, îngrășându-se din seulă său, după ener
gica expresiunea a Românului. De aci, la primulă as- 
pectă, o mare divergință în organisațiunea scâleloră peste 
totă, și a celoră primare în speciă. Așa de esemplu, 
decă vomă luâ numai durata instrucțiunei primare pro
priu disă, o vomă găsi de 6 ani în cantânele Zurich, 
Uri, Unterwalden, Zug și Thurgau; de 7 ani în cantonele 
Lucerna, Schwyz, Glarus, St. Gallen și Geneva; de 8 ani 
în cantonele Fribourg, Solothurn, Schaffhausen, Aargau, 
Thessino și Valais; de 9 ani în cantonele Berna, Vaud 
și Neuchâtel; în cantonulă Appenzel parte de 6 ani, parte 
de 7 ani etc. Și totuși acâslă divergință, ca și altele a- 
nalâge, este mai multă aparinte seu celă puțină de o 
mică însemnătate, căci principiulă esențială ală învăță
mântului primară elvețiană, principiu care se generali- 
sâză din ce în ce în aplicațiune, este de a ține pe co
pilă, mai cu semă pe copilulă dela țieră, într’ună con
tactă obligatoră cu scâla dela versta de 3 seu 4 ani 
până la vârsta de 16, 18, 20, adecă în intervală de vr’o 
cinci-spre-dlece ani, astfelă că ceea ce într’o localitate 
lipsesce din durata scâlei primare propriu Zisă se com- 
plectezătotă acolo prin alte două scâle primare: grădina 
de copii și scâla de adulți.

Elveția ar ave dreptulă de a nu face nici o deose
bire între scola primară urbană și scola primară rurală: 
o țâră în care cele mai de frunte orașe nu se urcă la 
o populațiune de 100,000 locuitori, pe când cele mai 
mici sate se bucură de ună bună traiu aprâpe orășenescă. 
Cu tote acestea și acolo deosebirea se face și se va face 
totdâuna, fiindcă este în natura lucruriloră, de âre ce 
numai pe absolventulă seâlei primare urbane îlă aștâptă 
institute superiâre necunoscute pela țeră, unde instruc
țiunea elementară nu formâtjă o parte dintr’o vastă sis
temă, ci trebue să fie ună totă, o întregime, ună ce peste 
care elevulă nu mai pășesce înainte. Acestă deosebire 
fundamentală se pâte observă mai cu semă în cantonulă 
Bale, unde în orașă (Baselstadt) scola primară ține abia 
4 ani, pe când la țeră (Baselland) ea duretjă 6 ani, 
continuați apoi prin 3 ani de repetițiune a materieloră 
învățate. Noi nu vomă fi departe de adevără, dâcă vomă 
cuteză chiar a susține în tesă generală, că scâla primară 
elvețiană, «scâla poporană» Volksschule, âcoie po- 
pulaire, după cum se chiamă obicinuită, este ună mo
delă pentru învățământul rurală, nu pentru celă urbană.

In Elveția învățătorii primescă ună adaosă la sa
lariu în sensulă gradațiunei introduse acum în România. 
Mai înainte însă esistâ acolo o altfelă de gradațiune, 
prin care, întru câtă se atinge de sate, ar fi trebuită să 
începemă și noi. Așa în cantonulă Zurich — Zlce d- 
Stussi (Unterrichfswesen des Kantons Zărich, 1881) pe 
la 1850 ună învățătoră cu 20 elevi avea pe ună ană 
îa bani, afară de cele în natură, numai 373 franci, pe 
când ună învățătoră cu 100 elevi căpătă franci 660. 
Negreșită că învățătorulă, pusă într’o asemenea condi- 
țiune, se silea a atrage la șcâlă pe câtă se putea mai 
mulți elevi, în locă să fie bucurosă, ca în casulă ordi
nară, de a-i avea pe câtă se p6te mai puțini. Cu alte 
cuvinte, trebue să începemă și noi prin a răsplăti cu ună 
prisosă munca intensivă a învățătorului dela țâră mai 
înainte de a ajunge la răsplata muncei extensive.

Dar ună mijlocă și mai spornică de a împoporâ 
șcâla rurală și de a o ave bună, ună mijlocă care cap- 
tivâză vrândă nevrândă pe țăranii părinți și pe copii 
loră, astfelă că cei dintâiă trimită de bună voiă, âr cei 
lalțî de bună voiă se ducă la dascălă, este grădină de 
copii, admirabila creațiune a lui Frobel, care și elă se 
pâte consideră ca pe jumătate elvețiană, căci ideile sale 
pedagogice le realizase pe deplină în Elveția, între 1831 
—1836, anume la Senpaehersee și ia Willisau. Grădina 
de copii, Kindergarten, Kleinkinderschule, 
Ecole enfantine, Asilo infantile, după cum se 
numesce în diferite cantâne, ia pe copilă dela vârsta de 
3 său 4 ani și-lă ține până la 6 său 7, adică tocmai 
atunci cândă elă încurcă pe țărână, neputândă să-i dea 
ajutoră la nimică în casă sâu la țarină. In acestă in- 
tervală părinții se deprindă pe nesimțite cu mergerea co
pilului la șcâlă, copilulă, pe de altă parte, învață pe- 
trecândă și întră apoi în clasele primare nu numai pre
gătită, dar mai cu sâmă cu gustulă învățăturei. In gră- 
ginile de copii giardini d’infanzia, din cantonulă 
Tessino, fârte bine întreținute, copilulă jucându-se învață 
a citi, a numără, a cântă, felurite lucruri de mână ușore 
și ingeniâse, tâte însă astfelă că la fie-care 10 minute ocu- 
pațiunea corporală alterâtjă cu ocupațiunea intelectuală.

D. Grob, în excelenta statistică a învățământului 
elvețiană, presintată în anulă trecută la esposițiunea din 
Zărich, constată că grădinele de copii, deși de o cam 
dată mai numărose în cantânele occidentale, unde au 
devenită chiar obligătâre în cantonulă Geneva, totuși 
se înmulțesce cu repeziciune în Elveția întregă. Elă 
observă cu dreptă cuvântă: »Les cantons occidentaux 
,ont crâe dans l’âcole enfantine un degrâ prâparatoire ă 
,1’âcole primaire et y font enseigner Ies premiers âlâ- 
.ments de l’instruction. Jusqu’â un certaine degrâ. cette 
«institut.ion se confond avec Ies classes inferieures de3 
«âcoles primaires.» Chiar acolo însă unde grădinile de 
copii nu constitue încă de faptă o parte âre-cum intre- 
gantă a instrucțiunei primare, ele suntă deja privite în 
principiu cu o necesitate. N’are cineva de câtă să va<jă 
în Zurich așa numi taPermanenteSchulausstellung 
cuprinsă în însuși edificiulă unde trăise Pestalozzi și unde 
se mai păstrâză intactă apartamentulă nemuritorului pe
dagogă. Este ună jeță de conspectă ală unei scâle pri
mare modelă, o programă complectă, dar nu verbală, ci 
așa cjicendă plastică, desfășurată printr’o așezare siste
matică a tuturoră obiecteloră de învățământă. Amă 
avută fericitulă prilejă de a examinâ acestă giuvaeră sco
lastică împreună cu ilustrulă nostru oratoră d. Nicolae 
Ionescu, pe care îlă întâlniiu atunci în Zurich, și am ră
masă amânduoi intuitivamente convinși că o șcâlă pri
mară, mai vârtosă o scolă rurală, fără grădină de copii, 
este o clădire pe o temeliă șubrebă, dacă nu chiar fără 
temeliă.

Grădina terminată, copilulă trece, său mai bine a

lergă elă însuși cu bucuriă la scola primară, pricepândă 
deja multe din câte învăță acolo, și le va învăță anume 
cu pretenii săi din grădină, ceea-ce pentru dânsulă este 
ărăși o ademenire. Din cei 6, 7 seu 8 ani ai scâlei pri
mare elvețiane, numai primii trei închipuescă sâmburele 
învățământului, cei-lalți servindă la desvoltarea și jmai 
alesă la întărirea celoră învățate. De aceea primii trei 
ani se consideră în genere ca șcâlă primară propriu Zisă 
«scâla elementară,*  Elementarschule, ecole ele
ni en ta ir e, care ea singură ar fi de ajunsă pănă la 
ună punctă, decă împrejurările ar împedecâ cumva pe 
copilă de a pute păși mai departe. Să se observe că 
clasele urmălore dela a 4-a în susă, în cari copii sunt 
măricei, potă fi și sunt adesea numai o «șcâlă de iarnă,« 
Winterschule, seu încai cu unu numără fârte res
trânsă de ore în cursulă verei, Soraerschule, astfelă 
că țăranulă părinte nu se simte la munca de câmpă lip
sită de ajutorulă fiului său de 10—12 ani. Interesulă 
imediată ală plugarului fiindă cruțată, scâla rurală, care 
represintă interesulă imediată, nu pâte să nu prospere.

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

După ce a isprăvită tâte clasele primare, adică 
după ce scie bine a ceti, a scrie, a socoti, apoi câte ceva 
din istoria și geografia patriei și din sciințele naturale, 
în fine âre cari noțiuni de geometriă și de desemnă, co
pilulă ajunsă abia la 13 ani, este expusă de aci înainte 
a perde capitalulă câștigată, dâcă nu uitândă totă ce 
învățase, celă puțină ne mai învețândă altele, tocmai 
pe cele propie vârstei adulte. Iată de ce legea îlă obligă 
până la 15—16 ani, în unele localități chiar până la 20 
de a urmâ la o nouă șcâlă sub acelașă învățătoră : â c o 1 e 
de râpâtition sâu âcole complementaire, în 
cantânele germane Repetirschule, Fortbildungs- 
schule, Ergănzun gsschu 1 e, Widerho lungs- 
schule, etc. Acâstă șcâlă de adulți funcționâză numai 
ârna, dela Novembre până la Martie inclusivă, și numai 
vr’o câteva âre pe săptămână, generalmente trei sâu patru, 
rare-ori până la șâse, așa că oferă băiatului nu numai 
instrucțiune, ci chiar o distracțiune, fără a fi totă d’o 
dată obositâre pentru învățătoră, care primesce pdhtru 
munca sa ună modestă onorară suplimentară. Cele în
vățate în clasele primare, tânărulă și le aduce aminte, 
dar tâte într’o direcțiune eminamente practică, într’u 
câtă îl trebuescă sâu îi voră trebui pentru a-și cârpi 
viâța Z’lnkă în sfera în care trăesce. Fiindă că învă
țase gramatica, elă se exercită aci cu redactarea cores
pondenței de afaceri, scrisori, chitanțe, petițiunl etc.; 
fiind-că învățase aritmetica, se deprinde cu comptabili- 
tatea comercială; fiind-că învățase istoria și geografia 
patriei, se familiarisâză cu organisațiunea administrativă 
și constituțională a țărei sale, adică cu datoriile și drep
turile unui cetățănă: fiind-că învățase sciințele naturale, 
trece la igienă și agronomie sâu orticultură; apoi desem- 
nulă liniară îlă duce la desemnă technică, geometria la 
măsurătâre de terenă. b. P. Hăsdău.*

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

DIVERSE.
Câți Jidovi sunt pe lume ? — La acâstă întrebare 

răspunde .Judische Presse*  pe cum urmâză: Cifrele 
dintre parentese arată câți ovrei cadă pe câte 1000 de 
locuitori. Pe tâtă fața pământului suntă șâpte miliâne 
și jumătate de ovrei, și anume:

In Rusia 3.500,000 (46)
» Austria 1.005,000 (46)
» Galiția 688,000 (115)
» Austria dâ josă 100,000 (42)
» Boemla 100,000 (18)
» Bucovina 67,000 (117)
» Ungaria 638,000 (39)
» Imperiulă germană 561,612 (12) și anune :
» Prussia 363,790 (133)
» Bavaria 53,526 (10)
» Alsația-Lotharingia 39,278 (27)
» Baden 27,278 (17)
» Hessen 26,746 (28)
» Hamburg 16,024 (35)
» România 400,000 (70)
» Turcia 200,000 (24)
» Olanda 81,691 (20)
» Fra ncia 60,000 (13)
» Italia . 46,700 (1'7)
» B r i t a n i a și Irlanda 46,700 (1-3)
» Bulgaria 9,990 (5;
» Helveția 7,373 (2)
» Danemarca 3,946 (2)
» Sârbia 3,492 (2)
» Belgia 3,000 (0 5)
> Svedia 2.993 (0 6)
» Grecia 2,652 (1-6)

777 (3)» Luxemburg
» Spania 402 (0 02)
> Norve gi a 34 (0 02)
» Statele unite din Ameri

250,000 (5)
ca nordică

> Marocco 62,800 (10)
» Tunis 60.000 (10)
» Algeria 35,665 (12)
» Egiplă 8,000 (1)
» Tripolis 5,000 (5)
» Abyssinia 50,000 (15)
» Australia 9,558 (3)
Afară de aceștia mai locuescă mulți ovrei prin 

Arabia, Persia, Africa de sudă etc. etc., dâr date positive 
statistice despre ei, tocmai așa ca și despre cei din Portu
galia, nu suntă la îndemână.



Cursulu la bursa de Vlena
din 17 Septemvre st n. 1884.

Rentă de aurii ungară60/0 122.70 
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.80 
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 88.90 
Imprumutulfl căiloru ferate

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

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.— 

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

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.20 

Bonuri rurale ungare . . 100.80 
Bonuri cu cl. de sorgre 100.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...............................100.25
Bonuri cu cl. de sortarelOO.— 
Bonuri rurale transilvane 100 75

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

vină ung.............................98.70
Imprumutulil cu premiu 

ung.....................................114.20
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.10 
Renta de hărtiă austriacă 80.80 
Renta de arg. austr. . . 81.85
Renta de aură austr. . . 104.80 
Losurile din 1860 . . . 134.—
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  849.—
Act. băncel de credită ung. 297.50
Act. băncel de credită austr. 298.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.78
Napoleon-d’orI................  9.687a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.65
Londra 10 Livres sterlinge 121.70

Bursa de Bucurescl.
Cota oficială dela 4 Septemvre st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 931/* vend. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 92i/a > 93Va

» convert. (6°/0) • . » 96V4 > 97
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . 32 » 33
Credit fonc. rural (7°/0) . . > ioiv2 > 102V2

„ (5°/o) ■ ■ n 90*/ t „ 9P/4
» » urban (7°/0) . . 101 , 102
» » , (6°/o) . . > 97 » 98
» > (5°/o) • • > 86V< ‘ 87i/t

Banca națională a României > 1400 , 1415
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 362. , 366

< » > Națională . . » 241 » 243
Aură . . • > 6'25.% , 5-75
Bancnote austriace contra aură 2.07. , 2.09

Tipografia Alexi Brașovă,

Cursulu pieței Brașovu
din 18 Septemvre st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.06 Vând. 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
Discontulă » . . . 7-10 °/0 pe ană.

___ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potft cump&ra în tutunge- 
ria Iui CJross (în casa prefecturei.)

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

Pentru Austro-Ungaria pe ană . ,
ii

5? V) n |2 » • •

ii
» » n |4 • •

Se acărdă abonamente și lunare cu .

12 11. v. a.

Pentru România Și străinătate pe ană , 36 franci

?? ??
11

2 . 18

?? 11
|4 ?? . 9

Celu mai ușoru mijlocii de abonare este prin man

data postalu. Abonamentele se plătescă înainte.

Rugămă pe domnii abonați se binevoiescă a ne da

lămuriți! adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici

Spre
plăcută 
atențiune1

scurtă timpu | 
in (Brașovu

HKarea Menajeria Bălti
de lângă Porta Vămii.

Deschisă în fiecare di dela 8 ore dimineța până sera la 10 6re.
Menageria conține: o mare colecțiune a rasseloră celoră mai diferiie 

de fiâre răpit ore precum: lei africani (esemplare frumdse), tigrii, pantere, 
leopard!, iaguarti, hyene vergate, cafenii și tercate, urși americani și rusesc!, 
lupi de ghiață, lupi rusesc! și siberiei, porci sudamericani, Tapird, antilope, ga- 
zelle și pelicanii, precum și diferite soiuri de șerpi, maimuțe, paseri și cămile.

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

Hrănirea animaleloră se face după fiece representațiă.
Prețurile locuriloră: Loculă ântâiu 30 cr. Loculă ală doilea 15 cr. 

Soldații fără gradă și copiii mai mici de 10 ani plătescă pe loculă I. jumătate, 
pe loculă ală doilea 10 cr. Detailuri în afișurî.

Onor, publică e rugată cu t6tă stima a ne cercetă.
J.

cea mai mică întârdiere. Administrațiunea.

Debile de iiiisiavuri le Biwi.
Subscrișii au ondre a aduce la cunoștința onor.

publică, că în piața Brașovului „Târgulă Floriloră“ 326 

și-au stabilită unu deposită alu cunoscutelor^ fabricate de

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

și ne rugămă de binevoitorul^ concursă ală onor, pu

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

15—15 Wilhelm Sclwrcj & Comp.
O «...ii..r.-.-.»..-.  ........................................................................ .<>

| ss Casse de Wertheim «
| ce resistă pe deplină în contra focului și nici nu ș 
| se potă sparge, din cele mai renumite fabrice de casse | 

| 1. FLEISCHER, | 
| oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile i 
| condițiuni și în tote mărimile. i• 1 • 
| lustinianu M. Grama i

: 2—20 depositarulu fabricei în Brașovu. î
O I • • ÎAH-*  • • • • W.».*  »*  ț»» 1*0  000*  • * ..««....ȚȚ  

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

l&epreseiita|iiiiwa principală

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

biuroulă agenturei principale »Tergulă Boiloră*  Nr. 329.
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Inscîințare.
Dela 1. Octobre a, c. mă mută cu locuința și 

cancelaria advocatială în strada Căldărari- 5
loră Nr. 518, în localulă de pană acum ală judecă
toriei reg. de cercă, etagiulă I. unde în ală Il-ea etagiu 
se află și oficiulă telegrafică reg.

2—5 IOSIFU PUȘOABIU.


