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Brașovu în 11 (23) Septembre.
Pe la mijloculu sept,ămânei trecute fiarele 

din Pesta și din Viena au adusă. scirea, că baro- 
nulu Sennyey va părăsi singurătatea în care s’a 
fostă retrasă și va intră 61-ăș! în viâța publică.

In acestă faptă n’ar fi aflată nimenea ceva 
surprindătoru. Unu omă de stată de renu- 
mele lui Sennyey nu putea să mai stea multă 
vreme ca privitorii la o parte, fără ca se 
renunțe pentru totdâuna de a mai jucâ ună 
rolă în viața statului. Ceea ce a produsă 
însă drecare sensațiune este adausulă la sci
rea de mai susă. Baronulă Sennyey, se asi
gură, va păși pe arena politică, dândă mâna 
cu d-lă Tisza spre Inaugurarea nouei peridde 
anunțate la Oradea mare, a periodei măsuriloră 
escepționale.

Totdâuna în cursulă celoră patru-spre-dece 
ani din urmă baronulă Sennyey a fostă con
siderată ca ună candidată ală unei viitore com- 
binațiuni ministeriale. Cam din trei în trei ani, 
la începutulă periddeloră legislative, eră vorba 
și de Sennyey, dâr totdâuna se 4i°ea: încă nu 
i-a venită timpulă!

De câte ori să vorbea de o schimbare a sis
temului de guvernare se pomenea și numele ba
ronului Senyey care, se dicea, ar stă în legătură 
cu federaliștii și reacțiunarii din Austria. Ba pe 
la 1880, când baronulă ungurii a debutată cu 
discursuri înaintea alegătoriloră săi și în dietă, 
unde și-a desvoltată programa sa, unii credeau, 
că dânsulă va fi chiămată de a împlini pentru 
Ungaria o misiune analdgă celei ce o are corni
țele Taaffe pentru partea de dincolo a monar- 
chiei.

T6te au fostă însă numai vorbe g61e, căci 
timpulă lui Sennyey încă nu sosise . . .

Acum deodată se anunță, că demnitatea de 
Judex Curiae va fi dată lui Sennyey și că elă 
va fi și viitorulă președinte ală camerei mag- 
națilpră și t6te acestea sub guvernulă lui Tisza.

Cum să ne esplicămă acăsta aparițiune?
In discursulă rostită în camera maghiară în 

Noemvre 1880 Sennyey dise cătră representanții 
politicei d-lui Tisza:

„Schimbați-vă politica, desfășurațistindardulă 
unei politice de regenerare, puneți-ve în fruntea năsu- 
ințeloră ce au de scopă mulțumirea adevărateloră 
trebuințe ale națiunei, probați ună semță față de 
factorii morali fără de care orice guvernă trebue 
să degenereze, faceți finită corupțiunei, înfrânați 
nepotismulă, întrebuințați puterea guvernului 
pentru scopuri mari și vă vomă sprijini gratis 
(ingyen), adecă fără pretensiuni personale și fără 
reservă.“

Ei bine, ce s’a petrecută din tâmna anului 
1880 înedee ca d-lă Sennyey se ieasă din re- 
serva ce i-a avisat’o convicțiunea sa și să între 
în tovărășiă cu d-lă Tisza?

Nu vedemă nici o schimbare a politicei ti- 
szaiste, despre care să se pdtă (Jice că ar avă 
de scopă mulțumirea adevărateloră trebuințe 
ale „națiunei. “ Corupțiunea pretutindeni și în 
tdte este la culme — și d-lă Senyey a putută 
să se convingă despre acâsta din nou cu oca- 
siunea alegeriloră trecute — nepotismulă n’a 
fostă niciodată mai în flore ca acuma, pu
terea guvernului niciodată nu s’a folosită pen
tru lucruri mai de nimică ca acuma: spre a mul- 

țumf unele pasiuni mici și fanatismulă de rassă — 
și pănă acum încă n’amu vădută pe nimenea 
dintre aderenții guvernului jertfindu-ș! interesulu 
personală pe altarulă patriei, lucrarea „gratis“ 
a rămasă ună ideală ală d-lui Sennyey.

Cum dâr să fi sosită timpulă lui Sennyey, 
când nimică nu s’a împlinită din ceea ce pre
tinde elă ?

Se asigură însă că de aici în colo va începe 
acea „eră a măsuriloră conservative pentru bi
nele comună,“ pe care a anunțat’o d-lă Tisza în 
vorbirea lui dela Oradea. Acestă din urmă se fi 
câștigată pe Sennyey pentru conlucrarea la acâsta 
operă. Sennyey să fiă conducătorulă aristocra
ției unguresc! și în calitatea acâsta se lucre para
lelă cu d-lă Tisza . . ,

Cine pâte crede însă că va fi posibilă a se 
inaugurâ o eră de „regenerare “ totă cu âmenii co- 
rupțiunii și ai nepotismului? Baronulă Sennyey 
este ună omă de stată cu multă mai înțeleptă 
decâtă se pdtă nutri asemeni speranțe deșerte.

De aceea dâcă va și primi demnitatea de 
Judex Curiae și președința camerei magnațiloră 
credemă, că Senyey face acâsta numai spre a-și 
prepară teremulă ca se pdtă ajunge elă însuși în 
fruntea guvernului. \

Senyey cunosce fdrte bine starea desperată 
a financeloră statului și scie că pentru a salvă 
situațiunea lui multe trebue să se schimbe și 
multă trebue să se lucreze „gratis“....
ca 
de

Pentru 
să se pdtă aedsta îi trebuescu dmeni și înainte 
tdte: alți dmeni!

vre
Er!

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

Pesta, 23 Septemvre. — La 24 Septem- 
se ține conferința comună a ministriloră. 
au sosită aci ministrulă de esterne Kalnoky, 

ministrulă de răsboiu Bylandt-Rheidt. Atji so- 
sescă ministrulă comună de finanțe Kallay, mi
niștrii austriac! Taaffe și Dunajewski.

Colonia, 23 Septemvre. — împăratulă a 
trecută er! călare în revistă corpulă 8 de armată 
în Eus-Kirclien, defilâ apoi înaintea împărătesii 
între strigătele entusiaste ale mulțimei privitori- 
loră cu grenadirii de gardă, regimentulă grena- 
diriloră de gardă ală reginei și husarii regelui.

Berlin, 23 Septemvre. — Bisinarck a ple
cată la Friedrichsruhe.

Borna, 23 Septemvre. — In provinciile 
infectate au fostă er! 442 bolnavi și 233 morți 
de coleră-

■o

CRONICA PILEI.
Foițele, cari propagă maghiarisare'a în comita- 

tulă Sătmarului: «Szatmâr es Vidâke« și >Szâmos« 
suntă forte indignate asupra atitudinei foiei nâstre, în a- 
facerea cu învățătorii, cari au cerută premii dela socie
tatea de maghiarisare »Szechenyi.« Din limbagiulă aces
tora foițe se vede că societatea de maghiarisare de acolo 
se încrede forte multă în puterile ei și se pârlă ca și 
când ar fi o espositură a guvernului din Peșta. Cu-o! trebue să ofere popâreloră slave ceea ce Rusia nu pâte 
îngâmfare fără semănă ne întrebă «Szatmâr es Videke«jsă dea: libertate, cultură, respectă tradițiuniloru națio- 
că „de ce nu recunâscemă odată, că ceea ce făcu ei nale și convingeriloră religiOse. Dâcă Austria vrea să 
în interesulă maghiarisărei, facă fiindcă suntă îndreptă- ■ esiste mai departe ca mare putere, trebue să-ș! însușâscă 
țiți?“ Der, pe cândă îșl apără acestă dreptă .numitulă 
diară uită, că și noi suntemu îndreptățiți și da
tori chiar față cu națiunea nostră de a luptă în potriva 
uneltiriloră de maghiarisare. Acei bravi Români din 
Sătmară, despre cari scrie »Szamos,« că »se adună 
la mietjulă nopții* ca să se sfătuiescă, se sfătuescăt

aceste tradițiunl jagelone. Atunci viitorulă Austriei va 
întrece în mărire trecutulă lui. Lucrurile stau asfelă: 
Polonii trebue să-și apere tradițiunile jagelone, dâcă nu 
vrâu să peră. Austria trebue se le primâscă, ca să în- 
florâscă mai departe. Pentru noi așa der legătura cu 
Austria este absolută necesară, și fărte ușurelă ar fi acelă

cum să-și apere naționalitatea, și suntă nisce 6menî 
coscii de a lorii sântă datoriă. Este der o minciună 
nerușinată ceea ce susține memoratulă diară că ei ar voi să 
ațîțe ura între naționalități. Cei dela societatea »Szechânyi« 
să aibă dreptulă de a pune piedeci învățământului românescă 
prin încercări de a corumpe chiar cu bani pe învățătorii 
noștri și noi să n’avemă nici atâta îndreptățire de a 
dice cătră cei rătăciți: feriți-vă de darurile celoră ce 
voiescă să omâre limba și simțulă nostru românescă? 
— Ciudate gadinî mai suntă și Ungurii din Sătmară!

*
Cehii sciu să se folosescă bine de mijlâcele ce le 

stau la disposițiune, pentru ca să’și asigure desvoltarea 
națională în Boemia și în Moravia; și de âre-ce Nemții 
se uită cu ochi răi la stăruințele loră, mișcarea ceho- 
slaviloră pentru înființarea descâle cu limba cehă a 
luată ună caracteră ostilă față cu Nemții. Astfelă chiar 
și într’ună orașă nemțescă ca Reichenberg, Cehii au 
stăruită să se înființeze o scâlă cehică pentru copii lu- 
crătoriloră cehi dela fabricele de acolo. Mare conster
nare între Nemți. Intâiu scâla cehică avea numai ună' 
caracteră privată, der n’a trecută multă și Cehii cerură 
ca scâla loră să fie susținută pe spesele comunei. Con- 
siliulă comunală din Reichenberg a respinsă cererea. 
Cehii protestară și se provocară la lege și astfelă recur- 
sulă comunei a fostă respinsă de cătră consiliulă școlară, 
ală Boemiei. Comuna a apelată la curtea administrativă 
imperială. Intr’aceea scâla cehă s’a sânțită, cu care 
ocasiune s’au întâmplată totă felulă de demonstrațiunl 
atâtă din partea Gehiloră, câtă și din aceea a Nemțiloră.

* 
t

»Pall Mall Gazel te« publicase acum câte-va dile 
12 întrebări privitâre la starea de adl a flotei de răsboiu 
englese. La aceste întrebări a răspunsă o persână com
petentă, ddeendă că Anglia în fața periculului ce dela 
1869 amenință totă mai multă pe Anglia, în locă să’șl 
măresca flota, ea a micșorat’o, așa că atji nu 
măsura nici cu Erancia singură, deorece flota 
e superiâră. Răspunsulă acesta, care e basstă 
oficiale, a produsă mare spaimă în Anglia, mai 
în momentulă de față, când ea pe lângă faptulă că e 
cu totulă isolată și părăsită de celelalte puteri europene, 
mai e încurcată și în Egiptă. Cum stă acum flota en- 
glesă, ună răsboiu franco-englesă ar înghenunchea pe 
Anglia și i-ară luâ stăpânirea ce o esercită acum asupra 
măriloră.

se pâte 
acesteia 
pe date 
cu semă
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AUSTRIA SI SLAVII.
F.

Discursulă ce l’a ținută deunădi în Stanislau 
deputatulă polonă din Reichratliulu austriacă, Dzie- 
duszycki, și pe care în parte mare l’arnă reprodusă 
într’unulă din numerile trecute ale fdiei ndstre, a 
fostă comentată de diare în felurite chipuri. Unele 
părți ară fi fostă chiar greșită reproduse, și aedsta, a 
îndemnată pe deputatulă polonă să adreseze cătră 
„Pester Lloyd“ o scrisdre, în care reproduce 
partea privitâre la tradițiunile jagelone tradusă 
chiar de dânsulă în nemțesce. Iată acea parte:

Austria a fostă pănă acum o putere mare occiden
tală, în fondă cosmopolită, dâr cu caracteră germană. 
Scopurile finale ale Austriei ’șl aveau sediulă în Ger
mania și Italia. Evenimentele secolului din urmă au 
creată o unică Germaniă si Italiă. Austria nu mai pâte 
jucâ acum ună rolă istorică în vestulă Europii, trebue 
să se retragă într’o viață liniștită provincială sâu să’șl 
caute viitorulă în ostă între popârele slave. Aci întâm
pină aspirațiunile puternicei Rusie slave. Austria nu e ună 
stată esclusivă slavă. Ca să pâlă face ceva, Austria



Polonă, care n’ar da Austriei tâte mijlâcele necesare pen-, 
tru întărirea ei.

Deputatulă polonă spune apoi în scrisdre, 
că alegătorii săi l’au înțelesă deplină și că în 
numele idealeloră străbuniloră săi: libertatea, 
egala îndreptățire, cultura și toleranța, Polonii au 
să rămână credincioși casei Austriei, care are 
ca devisă: Justiția regnorum fundamen- 
tum. Polonii n’au gânduri ascunse, nu se gân- 
descă la răsboiu, ci vrdu ca Austria să fie drdptă 
cu popdrele ei căci statele drepte și libere suntă 
cele mai tari.

tulu Dzieduszycki a es

tuturoră cetățeniloră, este de o necesitate absolută ca po- 
porulă să fie mai luminată, spre a’și pută asercilă, în cu
noștință de causă, drepturile ce i se conferă de institu- 
țiunile ndstre.

JL<JbX UCfcxx.

Pester Lloyd“ face observarea, că deputa- 
LLLILl X/Zjiou.u.ozuj'.jplicată cu totulu altfelă 
înaintea alegătorilor^ săi din Stanislaă trad iți li
ni I e j a g e 1 o n e, și că în scrisdre ’și retrage cu
vintele ce le-a disă, deși deputatulu polonă afirmă 
că a dată fidelă espresiunile sale privitdre la 
acele tradițiuni.

și că în scrisdre ’și retrage cu-

însemnătatea întrevederei dela Skiernevîce.
Organulă cancelarului rusescă aprețieză însemnă

tatea întrevederei celoră trei împărați în modulă ur- I 

mătoră:
. . . Dedre-ce cele trei guverne sunt însuflețite de 

aceeași dorință, adecă de a trăi în bună și intimă înțe
legere între ele și în relațiunl amicabile cu celelalte state 
ale Europei, politica a fostă atinsă la întrevedere numai 
încâtă erâ de lipsă de a constată concordia esis- 
tentă între marginile actualului status quo, în loculă a c- 
țiuneiisolate care putea să creeze neînțelegeri, să pună 
principiulă unirei, ală împăcărei și ală muieo- 
mirei. Tote cestiunile speciale, ce suntă său se voră 
nasce în Europa voră fi tractate din acestă punctă de ve
dere de tâte trei împărățiile. Ast-felă pacea se pâte 
consideră ca deplină garantată nu numui între cele 
trei împărății, ci și în ceealaltă Europă, pentru că ori ce 
calculare ce s’ar basâ pe cearta și neînțălegerea dintre 
acele împărății, precum și tâte încercările inimici- 
loră ordinei sociale voră face fiasco față cu acestă 
leală înțelegere rădimată pe amiciția personală dintre cei 
trei domnitori și pe părerile consunătâre ale guverneloră 

loră.
«Journal de Saint-Petersbourg* adauge, că îndată ce 

opiniunea publică va înțelege importanța acestui mare 
evenemântă, se va simți satisfăcută și ușurată, ceea ce 
va influințâ în modă binefăcătoră asupra întregei situa- 
țiunl politice, economice și sociale a Europei. Indisposi- 
țiunea de care sufere adi, vine dela nesiguranța despre 
ceea ce se va întâmplă mâne. Acesta nu va pieri până 
ce nu va fi înlocuită de sentimentală încrederei în vii- 
toră. Și acâsta încredere se va desvoltâ, dice »J. de St. 
Petersburg* din faptulă că înțălegerea dintre puteri se 
basăză pe convicțiunea despre o practică concordare a 
intereseloră............

Vomă vedâ I

*

„România liberă1,1 se pronunță într’ună arti- 
culă asupra politicei d-lui Brătianu, din care „Na
țiunea “ face următorulă estrasă:

Pentru ,Rom. Lib.« d. lână Brătianu este omulă 
care a avută simțulă politică d’a pricepe curentulă for
mată în țâră, curentă care reclamă lucrarea de conso
lidare a Statului. Primulă ministru —Z*ce ea — Pare 
a fi mulțumită cu progresulă formeloră politice dobîndite 
și ar dori acum consolidarea fondului și ridicarea socie- 
tăței românesc! la nivelulă vrednică de acele forme. De 
aceea îlă și vedemă devenindă «conservatorii.< «După 
părerea .României Libere,* perderile ce a suferită d. 
lână Brătianu nu sunt tocmai regretabile: Omenii cari 
l’au părăsită prețuiau, pâte, ceva în lupta de strade; 
«dâr — adaugă ea — pierderea este cumpănită, și va 
fi cu multă prisosă precumpănită, decă primulă ministru 
va intră cu otărîre de a lucra în scâla de stată positi- 
vistă, pentru care fondulă sănătosă primâză forma amă- 
gitdre.»

Ce a perdută d. I. Brătianu în lupta politică? — 
întrâbă „Rom. Lib.“ Nu mai sunt cu dânsulă câteva 

. elemente turbulente, răspunde dânsulă: l’aă părăsită cei 
, ce se închinau lui pentru chivernisâlă; l’ar mai pute pă- 
i răsi încă multl din tagma acestora. Dar — întrâbă mai 
. departe numitulă confrate — unde-i răulă, când în nu

mără și în valâre, aceste elemente sunt înlocuite cu pri
sosă? Voindă apoi a arăiâ anume care sunt aceste 
elemente destinate a înlocui pe acele ce au părăsită pe 
d. prim-miuistru, «România Liberă* repetă ideile cari con
ducă pe redactorii săi, idei pe care densa le presupune 
cunoscute.

Ecă aceste idei, așa cum le expune autorulă arti- 
culului:

In haosulă partideloră și grupuriloră ndstre, fără te
meiuri de principie, închegate prin afecțiuni personale ori 
întovărășite prin urmărirea unui câștigă, este nevoe de

Dieta galițiană s’a ocupată în sesiunea acâsta cu 
scotele evreescl de copii mici. Societatea pentru învă
țătura poporului din Cracovia a cerută desființarea ace- 
loră cuiburi de fanatismă și de ignoranță, cumplite, nu
mite k e d r e. S’a luată decisiunea de a se interzice câtă 
mai curândă acele stabilimente cari contribuescă puter
nică a îmbuibă populațiunea evreescă cu ideile cele mai 
greșite și înapoiate. Șcdlele cercetate de prunci se voră 
transformă în grădini de copii, celelalte în scole primare. 
Guvernatorulă Galiției,d. de Taleski, a arătată că a supri
mată deja de mai mulțl ani mai multe sute de aceste 
focare de barbariă, aslfelă că numărulă copiiloră cari le 
frecuenteză și care se ridică în 1880 la 24,000 de copii 
a căcjută deja la 14.000.

—0—
România se voră întruni în curendă 
în Bucuresci.

—0—
La 20 Septemvre st. n. diminăța între 5 și 6 6re 

a fostă spânzurată în Viena anarchislulă Kamerer, care 
fusese condamnată la mârte pentru comiterea mai mul- 
toră omoruri și furturi.

—0—
In dilele trecute s’a făcută în Joigny, în Francia, o 

esperiență fârte interesantă. Ună plutonă din regimentulă 
6 de dragonl a trecută călări înnotă rîulă Yonne, într’ună 
locă unde era cam de 80 metri largă și 3 metri adâncă. 
De doue ori s’a făcută încercarea, care a isbutită perfectă.

—0—
Efectivulă armatei englese pe anulă 1884/5 se com

pune din 197, 708 armată regulată, 39, 500, reserva cl. 
I.,7, 750 reserva cl. II. milițiele 141, 982, garda regală 
a armatei active 14, 404, voluntarii 149, 412, efectivulă 
completă ală armatei englese e 650, 716 de âmenl.

—0—
In clasele de josă din Italia meridională s’a încui- 
idea că cholera nu există, ci că guvernulă a inven- 
acestă pretextă pentru a masacrâ pe muncitori. Fie

care medică primesce 20 de lei pentru ună morlă și o 
pensiune pe viâță dâcă a omorîtă 100 de persâne, dice 

. De aceea nimeni nu mai vrea să mai cheme 
ună medică, er medicii îșl vădă mereu vieța amenințătă. 
Preoții au primită dela archiepiscopă ordinulă de a face 
totă pentru a aduce medici bolnaviloră și pentru a-i în
demnă să se ducă în spitală. Nimeni nu-i ascultă, sin- 
gurulă efectă a fostă că și-au perdulă ori ce popularitate.

Medicii din 
într’ună congresă

bată 
tată

înlemeiarea unui partidîî care, primindă formele politice poporimea.
___ x._____

dobândite, să lucreze la întărirea Statului, prin desvolta- 
rea mințilorfi în raportă cu multiplele trebuințe ale țării 
și prin organisarea forțeloră productive.

Ne place a vedâ pe d. lână Brătianu căulândă a 
merge în acâstă direcțiune, căci aci e adevărata mântu
ire. Și va fi ajunsă scopulă, când, lămurindu-se odată 
bine ideile, se voră chemă la administrarea Statului fac
torii cei mai competenți, mai iubitori de muncă și de
prinși cu cinstea.

In descompunerea morală în care confratele nostru 
găsesce că se sbate societatea româneseă, în mare parte 
indiferentă 
crede că o 
mai multă 
tuire.

LIMBA ROMANESCA CULTIVATA.

•o i

REVISTĂ DIARISTICĂ.

„Națiunea11 de la 7 Septemvre ocupândă-se de 
învățămentă, c|ăce legea instrucțiunei publice , 
este defectudsă, și cu tdte astea ce a făcută gu- . 
vernulă ca să o corăgă?

Pe dată ce ună ministru, pătrunsă de necesitatea 
d’a da învățământului o direcțiune mai conformă cu pro
gresele secolului în care trăimă și cu trebuințele popo
rului nostru, a întreprinsă sarcina d’a îmbunătăți legea, 
său proiectulă săă a rămasă în arhivele parlamentului, 
său elă sigură a fostă înlocuită.

Națiunea arată că funcțiunea de ministru încă 
trebue să fie încâtva stabilă, ăr ministrulă o per- 
sdnă competentă; totă astfelă și consiliulă per
manentă de instrucțiune să nu fie supusă capri- 
țiului ministrului numai astfelă se potă face pro
grame bune. Numitulă Ziar1a apoi adaugă:

Trecândă din căpitală la districte, ce vedemă? Dă
rile de seamă ale consilieloră județene nu suntă mai îm- 
bucurătdre. Pretutindeni se constată că avemă fârte 
puține localuri de școli; că acelea ce posedămă nu răs
pundă la scopulă pentru care suntă făcute; că ne lipsescă 
învățătorii, și că aceia ce avemă se ocupă în genere mai 
multă de interesele loră personale de câtă de sar-

Dante tradusă în românesce 1)

(Traducțiunea unui articolQ apăruți! în «Revista Lumii Latine< 
din Iulie.)

III.
Ceea ce împutămă mai multă cuvinteloră străine, 

cari ne vină dela națiuni inferidre, este, cum amă mai 
Zisă, că vorbele acestea nu suntă cunoscute în tâte pro- 
vinciele, său că n’au pretutindeni aceeași semnificare. 
Dâcă mănținemă cuvintele acestea în limba cultivată, obli- 
gămă prin acâsta chiar pe Românii cari n’au aste vorbe 
străine să adâpte espresiunl bulgărescl și turcescl. AsL- 
felă, în satele din sudă de Bucuresci, se Z>ce e r r a t e c;

’ |în capitală, se Zice pribeag, după bulgăresce. A dâPărechea princiară de corână călătoresce 111 , 't J. r
dreptă de cetate vorbei pribeag, ar fi a obligă pe Ro
mânii cari Zică erratec, să admiță ună neologismă din 
bulgăresce; pe când a esplusâ vorba pribeag, ar fi 
să facemă pe cei cari se serveau de densa, să adâpte 
neologismulă latină erratec.

Neologismă pentru neologismă, e de preferită să pu- 
nemă pe Bucuresceni să învețe vorba erratec, și să 
dămă afară pe bulgăresculă pribeag, care n’are legă
tură cu nici o altă vorbă româneseă; pe 
erratec ne-a dată terminulă retăcire, 
cută de toți Românii dela Dunăre.

Printre vorbele străine cu greu s’ar 
de una la sută, care să fie cunoscută de Românii din 
tdteprovinciele și să aibă același sensă pretutin
deni. Asemenea vorbe se cuvine să fie conservate în 
limba scrisă. Ecă trei esemple: sută, milă, trupă.

Ga să putemă da o idee despre frequența vorbeloră 
străine de cari se cuvine să se curețe limba românăscă 
cultivată, amă' făcută următorulă mică recensementă:

Amă aflată în discursulă de recepțiune ală unui 
*' academiciană originară din Bănată, 23 usuri de vorbe 

dice că verdictulă a făcută mare sensațiune. străine
—0 — străine

Grădina botanică din Viena s’a înavuțită de curendă usuri 
părți de plânte din mormintele regiloră egipteni, cu 1000.

și leneșă — după părerea sa — dânsulă 
opintelă puternică în direcțiunea ce o dă e 
decâtă necesară, e singura punte de mân-

SOIRI MERUNTE.
Joi în 13 (25) Septemvre prințulă de corână Ru- 

dolfă și princesa Stefania voră trece pela gara din Bra- 
șovă spre Sinaia, unde suntă așteptați de Regele și Re
gina României. .
în celă mai strictă incognito.

—0—
In conferința miniștrilor^ comuni, ce se va ține în 

săptămâna acesta în Pesta, se va presentâ și ună ela
borată pentru reînființarea Academiei losefine. Bugetulă 
anuală ală Academiei va fi de 200,000 fl. și se 
chide la 1 Octomvre 1885.

—0—

Scirile cele mai nouă din Jasca spună, că 
siunea încăerării independețiloră cu starcevicianii 
2 morțl și 14 în parte greu răniți, între cari și ună gen- 
darmă.

va

cu
au

des-

oca- 
fostă

când rădăcina 
care e cunos-

afla mai multă

—0—
La 18 Septemvre s’a judecată în Aradă procesulă 

de presă intentată de procurorulă stalului în contra Zia
rului «Arad ăs Videke,* care fusese inculpală că a calum- 

I niată pe judecătorulă cercului Bichișă. Jurații au achi- 
multu ae imereseie unu d. tatâ Pe scriitorule articolului incriminată, condamnândă
cina ce le este încredințată; că revizorii școlari, rău plă- Pe P™cororulă statului să plălescă cheltuelile de judecată 

,v , .... , . . „ . ,, Se '■rAi’/liofnlrt t> fiSnnfh mare senuafinne
tiți, suntă in neputință ae a visita școlele mai desă și d a 
face să se îmbunătățească starea loră; într’ună cuvântă 
că tâtă orgănisarea învățământului, ca și a celor-lalte 
ramuri de administrațiune, este o ficțiune, sau mai româ- cu

Se pentru 1031 usuri de vorbe (nu Zicemă 23 vorbe 
din 1031, ci 23 usuri de vorbe străine din 1031 
de vorbe); ceea ce dă o proporțiune de 22 la 

*____  __ ______ , , . . In răspunsulă făcută recipiendarului de cătră ună
nește Z^d > 0 curată spoială. Tocmai după 8 ani de flori ce acum 3000 până la 4000 de ani au fostă așe- academiciană originară din Moldova, amă comptată 42
putere guvernulă începe ase gândi la reorganisarea învă- Zate Pe cadavrele îmbălsămate ale regiloră și altoră dem- usurj de vorbe străine pentru 2035; ceea ce dă 21 la
țământului rurală, și a înțelege că într’ună stată unde nitarl. Dr. Schweinfurt a înmuiată florile în apă caldă
tâte puterile publice se esercită prin delegațiunea cor- și le-a lipită pe hârtiă, isbutindă a le redă forma și
pului electorală, și unde votulă este recunoscută mai colârea.

1). Divina Comedia, Infeinulâ, traducțiune de domna 
Maria P. Chițu, Craiova, 1883.



1000. In articolele de fondă ale principalului (jiară din 
BucurescI, amă aflată 92 usurî do vorbe streine pentru 
2859 usurî de vorbe; unu raporta de 32 la 1000. In 
discursuia forte emoționata pronunțatu la Adunare de 
cătră nnulu din capii partidului liberala, ama numărată 
97 usurî de vorbe străine pentru 2440 usurî de "orbe; 
o proporțiune de 36 la 1000. In fine în discursuia unui 
ministru ama putută comptâ 93 usun de vorbe străine 
pentru 3681 usurî de vorbe; una raporta de 26 la 1000. 
In mediă, vorbele străine sunta dar usitate astăzi în pro- 
porțiunea de 28 la 1000.

SS aruncămă acum o ochire asupra autoritară celoră 
din urmă 2 secole. In Cantemiră (1673—1723), amâ 
aflată că proporțiunea eră de 137 la 1000; în Mironă 
Costină. chronicară din ală XVII secolă, 89 la 1000; și 
în fine, în Urechiă, chronicară care a precedată cu puțini 
anî pe Mironă Costină amă aflată o proporțiune de 95 
la 1000.

După cum esperiența seculară ne o spune, nu se 
’navuțesce o limbă prin proiecte de dicționare, prin de
cretare de legi limbistice și literari, ci prin scriere de 
opere originali seu prin bune traducțiunî.

Uuă stolă de buni traducători s’au pusă pe lucru 
după îndemnulă Academiei.

Insă să nu ne facemă illusiunl până într’atâtă, câtă 
să nu recunâscemu că publiculă nostru puțină gustă din 
fruntașele traducțiunî. Mai multă se citescă romanțuri 
spălăcite, nesărate, traduse ca vei de omă.

Aci ne aflămă.
N’a fostă mișcare măreță, n’a fostă evoluțiune 

bine-făcătore, n’a fostă pasă decisivă, fie în politică, fie
în stare socială, fie în literatură, de câtă atunci când 
femeia a pusă și ea umărulă, seu când a însuflețită pe 
bărbată pănă la entusiasmă.

Pe când unele dâmne din societatea înaltă vor- 
bescă o românăscă stricată dămnă de servitorele ungu-
rdice, o femeiă cu inimă nobilă, — coerr gentile, cum ar 
dice Dante, — se pune pe lucru, și dândă esemplulă 
bărbațiloră, interpretă în fruntașă limbă românăscă su
blima și neperitârea poesiă a lui Dante.

Viitorulă literaturei romanesc! este asigurată. Dacă
femeile române cu aspirațiuni nobile, urmândă înaltulă 
esemplu dată de Strălucita Nâstră Regină, se dedică li
teraturei, și întreprindă cultura limbei, suntemă siguri 
că dorința de a vorbi corectă și cu eleganță va deveni 
generală. Vomă ave o limbă cultă românăscă, er nu 
ună gergă împestrițată cu vorbe cari sună rău pentru 
urechia unui Latină, vorbe împrumutate dela populați- 
umle vecine cu multă infertare Româniloră.

Gităscă-se inceputulă cântului ală 3-lea în traduc- 
țiunea Dâmnei Maria P. Chițu :

,Prin mine se merge în. durerâsa cetate; prin mine
se merge în eterna durere; prin mine se merge la per- 
duta ginte. Justiția mișcă pe înaltu-mi făcătoră, făcutu- 
m’a divina putere, suprema înțelepciune și primulă amoră. 
înainte de mine nu fură create, decâtă lucruri eterne, și 
eu eternă dureză; lăsațl orl-ce speranță, voi cari 
întrațl.»

Cine pâte să nu recunâscă eleganța și frumsețea 
traducțiunii Dâmnei Maria P. Chițu?

Ce îndelungă paciență, ce perseveranță de benedic- 
t.iunl, ce zelă și focă sacru cată să aibă o domnă, pentru 
ca să interpreteze pe Dante!

Cine încărcă să traducă pe înaltulă poetă, — lal- 
tissimo poeta, — se lovesce la fiă-care pasă de necessi-
tat.ea de a crea espresiunl cu totulă nouî; se vede fârte 
desă în imposibilitatea de a aflâ o nuanță care să espri- 
me cugetarea poetului. Tâte dificultățile acestea esistă 
pentru cine traduce într’o limbă cultivată ca cea fran- 
cesă. Dăr când e vorba de românăscă năstră?... Și 
dămna Chițu nu se descurajeză. Abia apăru primulă 
volumă (in fer nulă), că deja la Craiova se tipăresce
volumulă II. Avemă siguranța că dămna Chițu va face 
scălă. Esemplulă său va fi urmată; dâmnele române 
voră citi și reciti elegantulă volumă deja tipărită.

Obedenaru.

[In traducțiunea acesta s’a făcută usă de șese vorbe 
a căroră origine e necunoscută, adică: mereu, bietă, 
scălâmbăiată, necurmată, cutecjare.

De 18 ori s’a făcută usă de vorbele slavone: pre- 
cupeță, îngrijire, sută (usitată de 9 ori), milă, 
trupă, citire (usitată de 4 ori). împestrițată.

Totalulă vorbeloră fundă de 2617, resultă că pro- 
porțiunea vorbeloră streine de cari s’a făcută usă este 
abia 7 la 1000.] («Romănulu»)

gresulă acesta se datorâză răposatului prință Albert, că 
răspândită cultura in poporulă englesă. din care încă 

în 1876 numai 19.2 procente nu puteu să-și subscrie nu
mele la căsătorii. Peste 2 miliăne de școlari facă în fie
care ană mai multe esamine. După resultatulă acestora 
apoi se soco'esce și aptitudinea înstructoriloră și li se 
fixăză lefurile. In una și aceeași cil la tote scâtale po
porale se trimită de cătră o comisiune centrală, la care 
iau parte cele dinlâi autorități ale Angliei, cestiuni ho- 
tărîlă formulate, și mai ușâre și mai grele, pentru dife
ritele obiecte de învățămentă și după feluritele etăți 
ale scolariloră. Aceștia, fie-care închisă singură într’o 
cameră, are să trateze cestiunile ce li se dau într’o es- 
punere mai scurtă seu mai lungă. Din aceste răspunsuri 
autoritatea centrală îșl pâte formă o sigură părere despre 
progresulă diferiteloră scota și e datare să arate greșelile 
instructoriloră mai puțină versațl în pedagogia, să le dea 
sfaturi în sensulă acesta și să le acorde gratificațiuni mai 
mari său mai mici pentru zelulă ce-și dau.

Școlarii au o deosebită plăcere să învețe, din causă 
că teoria merge paralelă cu esperimentele practice; ori 
ce cunoscință o pună în aplicare. Orbii și surdomuții 
chiar sunt instruițl într’ună modă escelentă.

La esposițiunea higienică din Londra, unde-ți pu
făi face o clară ideă despre întregă învățământulă din 
Anglia, căci erau diferite secțiuni unde instructorii în 
fața visitatoriloră instruiau școlarii, s’a putută admiră și 
ună coră de 2000 de școlari, cari cântau diferite cântece 
întocmite parte pe două, parte pe patru voci. Tonurile 
mai adânci le dedău negreșită instructorii. Esecutarea 
era surprintjătoră de esactă.

Anglia și pe tărâmulă culturei merge pe o cale 
de iotă practică. Ea urmăresce mereu mersulă învăță
mântului din diferite state, observă unde învețământulă 
merge pe cale greșită și unde pe cale corectă, cercetâză 
căușele progresării său stagnării, așa că ea totdâuna scie 
unde zace reulă și cum să-lă înlăture, ca astfelă să pro
greseze învățământulă.

INVETAMENTULU IN ANGLIA.
In anii din urmă Anglia a oferită mijloce enorme 

pentru ridicarea culturei în clasele de josă și de mijlocă 
ale poporațiunii.

In anulă 1850 se aflau în Anglia 2613 scoli sub 
inspecțiunea statului; după 20 de ani crescu nuntarulă 
scâleloră la 8000 și în anulă 1882 găsimă 18.000 de 
scâle întreținute de stată, cu 4x/3 miliăne școlari. Pro- 

cele țestăse și unii pesci Irăiescă timpă mai îndelungată 
decâtă omulă. Tălă desvoltarea mai departe depinde 
dela aceea, că generațiunile urmeză într’ună șiră lungă 
una după alta, ceea-ce condițiunâză esistența morții; mie 
deci mi se pare forte neverosimilă, că omulă va încetă 
cândva de-a urmâ legea generală a desvoltării, ceea-ce 
neapărată s’ar întâmplă, decă ar deveni nemuritoră. In 
aceste șire se cuprinde totă ce potă dice în privința a- 
cesta. Primiți etc. Charles Darwin.»

0 reformătore de haine. — Se scrie din Montreal 
dela 18 1. tr: Acum câteva dile veni dela Londra domna 
E. M. King, o luptătore forte înfocată, pentru ca femeile 
să porte pantaloni (nădragi) și secretară onorară a »so
cietății pentru îmbrăcăminte rațională a femeiloră.” Ea 
călătoresce spre a câștigă adepte pentru acâsta. Acestă 
damă, care este de 52 de ani și are mai mulți copii, are 
de cugetă să călâtorescă în tâlă Canada și prin Statele 
Unite americane, spre a face propagandă pentru ideile 

| sale reformătore în privința îmbrăcămintei iemeiloră. Ea 
umblă cu pantaloni din aceaașl materiă, din care este 
făcută și rochia ce atârnă peste pantaloni. Fustele ta 
declară dânsa ca piedecă a mișcărei libere și desvoltărei 
puternice. Mai înainte lucră pentru reforma haineloră 
DOmna King împreună cu Lady Haberton, dar se des
părți de ea, care erâ prea sfiictasă și nu putâ nicidecum 
să se decidă de a întrebuința cuvântulă «pantaloni» pen
tru noua îmbrăcăminte cum voia d-na King, ci dicea 
totă numai «fustă împărțită.» Astfelă se despărțiră a- 
mendouă reformătârele și DOmna King ne mai fiindă îm- 
pedecată de scrupulele colegei sale își face ilusiunile cele 
mai cutezătare, că femeile generațiunii viitore voră purtă 
rochii numai pănă la genunchi, așa că se voră putâ 
vede bine pantalonii, după ce se voră fi dedată pănă a- 
tunci ochii cu portulă pantaloniloră. Făcându-se panta
lonii bine va câștigă nu numai sănătatea și comoditatea, 
ci și frumsețea dameloră prin acestă costumă. Pe când 
trecea d-na King peste mare din Anglia ținu dameloră 
de pe corabiă prelegeri despre costumulă celă nou, ba 
dânsa se și arătă îmbrăcată în acelă costumă în panta
loni, deră spune singură că atâtă privitârele, câtă și as- 
cultătorele vă^ându-o mai multă s’au crucită decâtă au 
aplaudat’o.

Bate statistice diia Bulgaria.
Poporațiunea Bulgariei făcea la 1 Ianuarie 1884 

3,007.919 locuitori, dintre cari suntă 69.94 percente or
todocși, 28.79 perceme Mohamedani, 0.72 percente Jidovi, 
0.55 percente de alte religiuni. După naționalitate suntă 
67.01 percente Bulgari, 26.26 percente Turci, 2.44 per
cente Români (numai1?), 0.62 percente Tătari, 0.58 per
cente Greci, 0 19 percente armeni, 0.09 percente Serbo- 
Croațl, 0.06 percente Nemți, 0.06 percente Ruși, 0.12 
percente Albanezi, Italieni, Unguri, Cehi și Francesi. Ce 
se atinge de comerciulă cu Bulgaria din anulă 1883, 
Austro-Ungaria a importată în valăre de 14,136,711 lire 
turcesc!, apoi vine Anglia cu 9 miliăne, Turcia cu 5.2 
milione, România cu 3 miliăne, Francia cu 2.1 miliăne, 
Italia cu 1.6 miliăne, Rusia cu 1.2 miliăne și Rumelia 
orientală cu 1.1 miliăne. Valorile esporturiloră din Bul
garia: in Turcia facă 8.6 miliăne, în România 8,3 mi
liăne, în Rumelia orientală 5.2 miliăne, în Francia 4.5 
miliăne, în Anglia 3.9 miliăne și In Austro-Ungaria 2.4 
miliăne.

Din datele acestea statistice se vede limpede și a- 
priată, că comerciulă austro-ungară astădi predomnesce 
în Bulgaria său că pentru Austro-Ungaria Bulgaria este 
acelă stată din peninsula balcanică, unde își pote des
face mărfurile sale fără de a se teme, că o va întrece 
vr’ună stată europână. Din aceste cifre atâlă de elo- 
cinte se vede, că Austro-Ungaria economicesce predomină 
tăremulă în Bulgaria.

-------o

DIVERSE.
Darwin despre murire. — »Kosmos< publică o 

scrisăre a lui Darwin, datată din 1850, care merită să 
fie cunoscută în cercuri mai largi. Scrisorea erâ adre
sată cătră Pan chin, ună profesoră din Kiew, și erâ 
ună răspunsă la o broșură, a lui Panchin, care susțină 
că omulă își păte lungi viața, ba se păte face chiar și 
nemuritoră, decă își va accomodâ organismulă câtă se 
păte mai multă condițiuniloră vieții. Argumentarea cui- 
mineză în tesa, că nimenea nu păte aflâ o astfelă de 
causă materială seu lege, care ar reduce viața omului 
la ună timpă atâtă de scurtă, pentrucă o atare causă 
său lege nu esistă; durata vieții este strînsă legată cu 
perfecționarea organismului, și totdeuna împreună cu a- 
câsta a înaintată, și omulă pe calea acesta nu se păte 
opri, ci cu timpulă cu desăvîrșire trebue să delătureze 
mărtea, .acâstă fărte neplăcută întâmplare.» Darwin răs
punde la acestea prin următărea scrisăre: »Domnulă meu! 
Eu credă că neîndoelnică nimenea nu păte dovedi, că 
mărtea e neîncungiurabilă; dar dovedita acestei hypotese 
suntă de o putere absolută convingălore, căci tăte ființele 
viețuităre argumenteză în favorulă ei. Eu la nici ună 
casă nu țină de totulă corectă, ca organismele de o or
dine mai înaltă să trăiască mai multă, decătă cele de 
o ordine mai inferiâră. Elefanții, papagalii, corbii, brăs-

Bibliografii.

* Transilvania*, foia Asociațiunei Transilvane, dela 
1—15 Septemvre 1884 are urmăforulă sumară: Discur- 
sulă cu care s’au deschisă ședințele generalei adunări or
dinari a XXIII-a în Orăstia. — Raportulă comitetului 
Asociațiunei, despre activitatea sa în timpulă dela adu
narea generală din Deșiu, adecă dela 1 Septemvre 1883 
până la 31 Decemvre n. 1883. — Procese verbale ale 
comitetului Asociațiunei ținute în 4 Iulie, 7, 8 Augustă 
și 3 Septemvre, cum și ale adunărei generata din 17 și 
18 Augustă 1884.

^Familia* Nr. 37 dela 9 Septemvre 1884 conține: 
«La mâră,» poesiă de Ar. Densușanu. »Logofătulă Bap
tiste Veleli,» episodă istorică din seci. XVII de V. A. 
Urechiă. «La mormântulă soției mele,» poesiă de lână 
Gență. «Făclia,» nuvelă din poporă, de Teohară Alexi. 
«Doine și hore din Ardâlă» de I. Dologa. «Serata 
Societăței Junimea în Rădăuți» de Maria Petrescu. 
«Representațiune teatrală în Făgărașă» de I. Romană. 
.Bună diminâța,» ilustrațiune, de 1. H. «Soeietatea pentru 
fondă de teatru română.»-: .Literatură și arte.» .Teatru 
și musică.» «Ce e nou?« «Moda.» «Higiena” de Dr. C. 
«Posta redacțiunei.» «Călindarulă săptămânei.»

»Biserica și Scola* din Aradă cuprinde în Nr. 37 
dela 9 Septemvre 1884: «Laînceputulă anului scolastică.» 
«Să studiămă poporulă» de Popav «Gramatica limbei 
maghiare de I. Goldișă, o dare de sâmă de Dr. Pipoșă. 
«Biografia generalului Davila.” «Diverse.” «Concursă-*

»Candela,« diară bisericescă-literară în Cernăuți, cu
prinde în Nr. 9 dela l^Septemvre 1884: «Facultatea teo
logică» din Cernăuți și cele l’alte scâle teol. ort. res, 
Index Zolkieviensis. .Starea bisericei Greciei» sub domnia 
Turciloră și în timpulă revoluțiunii până la venirea lui 
Capo d’Istria. «Grigoriă Dvoeslova» i sv. lityrgia Preș- 
deosviașteniixa Darova. «Catichesele» celui între sânțl 
părintelui nostru Cirilă, Archiepiscopulă Ierusalimului., 
«Cuvântare funebrală,» rostită în Stupea de păr. C. Mo- 
rariu. «Predică» pentru Dumineca XIV. după Rusalii. 
«Foycenie» va dena vsemirnago Bosdvijenia cestnago i 
șivotvoriaștogo cresta Gospodnia. «Cronică.»

*Foia scolastică,* organă pedagogică, literară și 
sciențifică în Blașiu, are Nr. 18 dela 15 Septemvre 1884 
următorulă sumară: «Constituțiunea Româniloră antici.» 
«însușirile lui Dumnezeu.» .Din învățământulă intuitivă.” 
«Cultivarea hemeiului.» «Lucrulă în lunile de tâmnă în 
grădina de pomi.

Editară: Iacobfl Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiaun.



Ctarsulu la bursa de Vlena
din 22 Septemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungarâ6°/0 122.85 
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.— 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.85 
Imprumutulfi căilorit ferate

ungare.......................... 142.30
Amortisarea datoriei căi-

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

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

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

Bonuri rurale ungare . . 100.70 
Bonuri cu cl. de sorpre 100.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști...............................100.25
Bonuri cu cl. de sortarel00.25 
Bonuri rurale transilvane 100 40

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

vină ung.............................98.90
Imprumutulti cu premiu

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 115.75 

Renta de hărtiă austriacă 80.80 
Renta de arg. austr. . . 81.90
Renta de aură austr. . . 104.60 
Losurile din 1860 . . . 1.34.75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  850. —
Act. băncel de credită ung. 294. — 
Act. băncel de credită austr. 294.65 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’orI.................. 9.671/.,
Mărci 100 împ. germ. . . 59.65 
Londra 10 Livres sterlinge 121.65

Bursa de Bucmwcî.
Cota oficială dela 8 Seplemvre st. v. 1884-.

Renta română (5%). . . . Cump. 93 vend. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . . » > 93Va

» convert. (6°/0) . . 96V,4 > 97V<
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . * 32Va » 33
Credit fonc. rural (7°/0) . . 102 , 103

> „ ,, (5%) • • 90Va „ 91
» » urban (7°/0) . . » 101 , 102
* > » (6»/0) . . > 97 » 98
» , > (5°/o) • • 86Vt . 87Va

Banca națională a României » 1403 » 1407
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 360. » 367

« » » Națională . . > 242 > 246
Aură.................................... 6--.°/o , 5-75
Bancnote austriace contra aură » 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovă
din 23 Septemvre st. p. 1884.

Bancnote românesc! . . ., . Cump. 9.10 Vend. 9.12
Argint românesc .... 9.— * 9.05
Napoleon-d’orI................. 9.64 » 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 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potti cumpfira în tutunge
ria Iui Gross (în casa prefecturei.)

Aed domni abonați ai noștri, cari au plătită prețuit! abonamentului pe jumătate de anu 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată 

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

i m și i
■ ■ V 

n
în „Gazeta Transilvaniei^

Anunciuri în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia ă . „ —„10 

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . . . . 10°|0

yy yy yy 5— 8 yy . . 15°|o

yy yy yy 9—11 yy . . 2O°|o

yy yy yy 12—15 yy . . 3O°|o

yy yy yy 16—20 yy . . 4O°|o
Dela 20 de repețiri în susă • • • . . 50°|„
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susă,

Brașovă 1|13 Maiu 1884.

st®" O E® a Bf B
de chinurile bătăturiloră sale (ochi de găină), pdte dobândi fiecine 
în câteva (Jile c’ună modă care nu face durere, garantându-se suc- 
cesulă celă mai sigură, numai prin keralynulîi farmacistului 
Sclineid din farmacia St. George, Wien I. Wimmergasse 33. 
Prețulă unui Va flaconă 60 cr., ună flaconă întregă 1 fi., prin poștă 
cu 10 cr. mai multă.

Spre a căpătă acestă veritabilă și cu efectă leacă, să se câră 
espresu keralynu dela farmacistulă Schneîd și să se ferâscă 
fiecare de imitațiuni și anunciuri lăudărdse unoră asemeni mijldce.

2—3 Concursu
Pentru ocuparea postului de ală doilea învățătoră la scăla con

fesională gr. cat. din Feldru, Vicariatulu Rodnei, pe temeiulă conclusului 
senatului scolastică din 14 Septembre a. c. se escrie concursu.

Beneficiile împreunate cu acestă postă suntă următdrele: 200 fi. 
din fondulă scdlei confesionale gr. cat. a Feldrului.

Doritorii de a ocupă acestă postă de ală doilea învățătoră au 
să-și suștărnă suplicele loră la subscrisulă senată până în 4 Octobre a. c. 
st. n. la care se se alăture cartea de boteză, testimoniu preparandială 
și testimoniu de cualificațiune, — âr suplicele întrate mai târdiu se 
voră retrămite.

LICITATIUNE!
9

Mobilele din remasulă fericitului d. protopopii 
Iosifu Baracă se voru vinde în licitațiune publică 

în dîua de 25 (13) Septembre a. c.
în casele parochiale de sub Nr. 1338 în Prundu cu bani 
gata,

Brașovă în 21 (9) Septembre 1884.

Dela Senatulă Scdlei gr. cat. Feldru în 16 Sept. 1884.

președintele
Crregoriu SEureșîanu.

/

Spre 
plăcută 

atențiune

notarulă
Ioane Cosina, 

învățătorii.

Numai pentru 
scurtă timpu 
in (Brașovă

O-............... ................................................... • «j‘6

Casse de Wertheim s
ce resistă pe deplină în contra focului și nici nu 
se potu sparge, din cele mai renumite fabrice de casse

L. FLEISCHER, 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
condițiuni și în tote mărimile.

5 f

Tustinianu M. Grama,
3—20 depositarulă fabricei în iBrașovă.

«»,» . ........................ ............ COOOtZ?" • ••iî

Marea Menacjeriă Batti
de lângă Porta Vămii.

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

de fidre răpitore precum: Iei africani (esemplare frumăse), tigrii, pantere, 
leopard!, iaguară, hyene vărgate, cafenii și tercate, urși americani și rusesc!, 
lupi de gliiață, lupi rusesc! și siberiei, porci sudaniericani, Tapirfi, autilope, ga- 
zelle și pelicanii, precum și diferite soiuri de șerpi, maimuțe, paseri și cămile.

Pe fiecare di două mari representațiunl și adecă: cea d’entăiu d. a. 
la 4 ore, a doua la 8 ore.

Hrănirea animaleloră se face după fiece representațiă.
Prețurile locuriloră: Loculă ânteiu 20 cr. Loculă alu doilea 10 cr. 

Soldații fără gradă și copiii mai mici de 10 ani plătescă pe loculă I. jumătate, 
pe loculă ală doilea 5 cr. Detailuri în afișurl.

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

J. Batti.

Tipografia Alexi Brașovă.


