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Brașovu în 15 (27) Septemvre.
Vădându cu câtă energiă și cu câtă devo

tament® se luptă naționalitățile din Austria pre
cum și un® milion® și jumătate de CroațI din 
partea de dincdce a monarchiei pentru interesele 
limbei lord, ne cuprinde de multe ori unii sâmții 
de îngrijire, de care nu ne putem® da sâma la 
moment® și ne vine a întrebă: Facemti și noi 
Românii asemenea? Luptămil și noi cu aceeași 
energiă și cu aceeași arddre, ca să ne apărăm® 
limba ?

Noi dicemii că luptăm®. Ce e dreptu pre- 
tutindenea se manifestă între Români mare îngri
jire și amărăciune din causa prigoniriloru și a in- 
sulteloru la care este mereu espusă limba română 
în Transilvania și Ungaria. D6r 6re acăstă în
grijire și mâhnire generală,' ce nu se pdtd negă, 
este ea însăși lupta, ori este numai o pregătire 
la luptă ?

ibtă o întrebare, oare trebue să ne pună 

periculdsă și stricăcidsă amăgire, dăcă amu
pe cugete. Căci nu mai încape îndoâlă, că ar fi 
o 
crede cit luptămil, când în adevăr® nu facem® 
decât® a ne esprimâ o îngrijire și o profundă 
nemulțămire ?

D6că amu luptat® cum se cade și din t6te 
puterile în cursul® celor® 16 ani din urmă pentru 
apărarea limbei ndstre, trebue să se vedă resul- 
tatele. Se și vădu, dăr de ce felii sunt® ele?

Posițiuni părăsite și ocupate de contrarii 
noștri — £tă în câteva cuvinte resultatul® stă
ruințelor® ndstre de până acum.

Ni se va răspunde: Amu părăsit® aceste po
sițiuni pentru că nu le-amu mai putută țină față 
cu năvala grea a dușmanului.

Așa ar pută răspunde ori și ce comandant® 
alu unei armate său a unei fortărețe, care a ca
pitulată. Dăr consiliulă de răsboiu nu va fi 
mulțămitu cu atâta, ci va cere probe dela co
mandantu despre aceea, dăcă a încercată totă ce 
i-a stată în putință spre a’și apără poșițiunea. 
Dela modulă cum va documentă elă acăsta va 
depinde și sentința, de aci se va vedă, dăcă a 
luptată cum se cade său nu.

Au fostă de salvată posițiuni mari, pentru 
apărarea cărora se păte aduce înainte că n’amă 
avuttî destulă armată. Dăr au fostă de apărată 
și posițiuni mai mici, unde amu fi putută să 
desvoltămă o resistență puternică. Făcutu-s’a 
acăsta ?

Nu voimă să cercetămă acum ce s’a făcută 
și ce nu s’a făcută. In privința acăsta ne-amă 
dată părerea altădată mai pe largă. Ne provo- 
cămă nnmai la cașurile cele mai recentă și între- 
bămă: în ce modă sciu să resiste Românii din comi- 
tatulă Solnocă-Dobeca și Românii Năsăudeni unelti- 
riloră de maghiarisare ale prefectului Banffy? 
Ce și câtă se face în comitatulă Carașiu-Severi- 
nului, în ală Făgărașului și ală Uniadorei și în 
tăte celelalte pentru apărarea limbei române ? De 
altă parte întrebămă: ce resistență opună orga
nele năstre școlare confesionale amestecului și 
planuriloră de maghiarisare ale organeloră gu
vernului ?

Sâmțimă cu toții că resistență năstră trebue 
să fie slabă, deărece contrarii devină pe (Ji ce 
merge totă mai cutezători și mai violenți.

Suntă în adevără cașuri în cari amă vă- 

dută lupt.ându-se pentru limbă cu curagiu an
tică mulțl bravi Români. Ce folosă însă dăcă 
ei nu sunt susținuți de ajunsă în lupta loră cu- 
ragiăsă și dăcă stăruințele loră cadă în cele din 
urmă jertfă unei neesplicabile apatii?

Intr’aceea contrarii limbei năstre ocupă pe- 
sițiune după posițiune....

De acăstă natură sunt îngrijirile, ce ne cu
prindă, când ne cugetămă la luptele, ce le părtă 
celelalte popăre pentru limbă și naționalitate.

De ce să nu putem® merge și noi în urma 
loră?

SCIR1 TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans.»)

I*esta,  26 Septemvre. — In onărea lui 
Munkâcsy s’a dată eri un® banchetă sărbătoresc®, 
la care au asistată somitățile societății. Părechea 
Munkâcsy, condusă de ministrulă președinte, a 
fostă salutată la intrare cu entusiasmă. Mun- 
kâcsy a fostă sărbătorită cu numărăse toaste. — 
Conferințele ministriloră comuni s’au terminată 
eri. Adi va fi ună consiliu de miniștri comună 
sub președința Maiestății Sale.

Colonia, 26 Septemvre. — Părechea im
perială a fostă primită eri cu strigări entusiaste 
nesfîrșite, a visitată părțile din nou formate ale 
orașului și la 4 6re a plecată la Coblența.

Uruxela, 26 Septemvre. — Cercetările 
prin case se continuă. S’au găsită, după cum 
spună (jiarele, arme, munițiuni, scrieri anarchiste. 
Se vorbesce chiar, că s’au descoperită comploturi 
în contra siguranții statului. Arestările suntă 
numerdse.

Geneva, 26 Septemvre. — Alaltaerl au 
fostă 9, eri, după cum anunță fiarele, 6 morți 
de coleră.

Pesta, 27 Septemvre. — Conferința co
mună a ministriloră ținută eri sub președința Re
gelui a stabilită bugetulă comună în modă finală. 
Deastădată nu e hotărâtă (j.iua convocării delega- 
țiuniloră; e probabilă că ele voră fi convocate la 
sfârșitul® lui Octomvre. Partida liberală a ținută 
eri conferință, alegendă președinte pe Gustav 
Viszolyi, ăr vice-președinți pe Paul Daniel și Ni- 
colaus Szatmary; apoi s’a stabilită programa 
pentru constituirea camerei deputațiloră. Confe
rința independențiloră a amânată constituirea pe 
(jiua de 1 Octomvre, ăr desbaterea programei par
tidei pe (jiua- de 29 Septemvre.

Paris, 27 Septemvre. — Trenulă de per- 
s6ne de Bruxela s’a lovită la Creil cu ună altă 
trenă; optă persdne au suferită contusiunî mai 
ușdre. — Noua încercare cu balonulă dirigibilă, 
făcută eri pe ună timpă liniștită, a isbutită de
plină.

JBerna, 27 Septemvre. — Consiliulă fede
rală a espulsată șăse lucrători din Germania și 
Austro-Ungaria pentru agitațiuni anarchiste. 

CRONICA ț)ILEI.
«Voința Națională,» organulă d-Iui minstru-preșe- 

dinte Brătianu, salută cu următorele cuvinte sosirea pă- ! nu! 
rechei năstre princiare de coronă la Sinaia:

«Adi AA. LL. Archiducele Rudolfu și Archi- ministrațiune, dăr ținuturi mai mici nici acolo n’au te- 
ducesa Stefania, moștenitorii coronelor® austro-un-1 ritoriu de limbă separată, precum se împarte cu încetulă 
gare, voră fi ăspeții MM. LL. Regele și Regina României1 statulă austriacă. In Belgia, unde suntă 3 milione flaman- 
în castelul® Peleșă. Acestă visită făcută Suveranilor® deși și numai 27a milione francesi, abia de la 1870 înc6- 
noștri, în urma întrevederei celor® trei impărați, este ' ce se publică legile în două etxte autentice: frances® și fla- 
pentru România îndoit® bine venită: de o parte, ne pro- , mandes In Statele Unite din America limba oficială în justițiă 
bâză amicia și stima ce domnesc® între curtea nostră și1 și administrați®, precum și în scâle este cea englesă. Numai 
cea din Viena; d’altă parte, ne asigură că întrevederea în Austria federațiunea gramaticală întrece federațiunea 
dela Skiernievice a garantat® și mai mult® pacea Euro-politică, și în acăstă direcțiune lucrâză chiar ămenii Iui 
pei. Juna părechiă imperială pășesce pragul® castelului' Herbst, Nemții, așa că se va nasce un® haos® în admi- 
Peleșă în mână cu simbolul® păcei, cu ramură de mas-1 nistrațiă și justițiă, de nu i se va pută dâ de cap®.

lină. De aceea țâra întrâgă cu bucuriă și recunoscință 
salută pe augustii âspețl dela Sinaia, strigând®: Bine ați 
venită, soli ai păcei și armoniei!»

* ’
Amă avută dreptate când amăjjdatu espresiune în- 

doeliloră năstre față cu faima răspândită dilele trecute, 
că baronulă Sennyey s’a împăcată cu d-lă T i s za și că 
va merge în viitoră mână în mână cu elă. In ,Buda- 
pester Tageblatt» a apărută la 24 1. c. ună comunicată 
în care se dice, că baronulă Sennyey susține cele mai 
bune relațiunl cu cornițele Albert Apponyi, șefulă opo- 
sițiunei moderate maghiare și că adi corespondăză cu elă. 
Nu este adevărată prin urmare că elă ar fi certată cu 
Apponyi, după cum susțină oficioșii. Gomunicatulă ame
nință totodată, că, dăcă foile plătite ale guvernului voră 
mai cuteză a susține contrariulă, se voră publică, ca 
probă, scrisorile private ale lui Sennyey adresate lui 
Apponyi, care publicare numai unei singure persdne îi 
păte fi neplăcută și durerâsă, și acăstă persână este: Co- 
lomană Tisza, ministrulă președinte.

*

Bugetulă ministerului de răsboiu ală Austro-Unga- 
riei pe anulă 1885 se va mări cu vr’o două miliâne. 
Adaosulă privesce schimbări organice, aprovisionarea ar
tileriei cu materială, construcțiunea de corăbii, reînfiin
țarea unei academii militare medicale, instituirea unui 
ală patrulea deposită de remonțt și dotațiunea pentru 
esercițiile de tragere la tir® ale artileriei de fortărețe. 
Ministrulă de răsboiu are intențiunea, ca o sumă orecare 
să fie întrebuințată pentru procurarea de provisiuni de 
reservă în articule de nutrimentă pentru cașuri de răs
boiu, precum carne-conserve, legume, romă, cafea, za- 
chară, sare, aromate, pesmeți, făină, fenă și ovăsă; în 
timpă de pace se cumpără tăte aceste lucruri mai eftină, 
prin urmare elă recomandă aprovisionarea și din punc- 
tulă de vedere economică. Ministrului-președinte ungu- 
rescă nu-i pră vine Ia socotâlă mărirea bugetului de răs
boiu și se va și opune reînfințării Academiei Iosefine. 
Ce privesce mărirea bugetului de esterne cu vr’o 50,000 
fl., guvernulă ungurescă o aprobă, căci, cjice elă, e ab
solută necesară reforma consulară.

1

Sgomotele îngroznore despre mișcările «invincibili
lor®» irlandesi începă din nou a se împrăstiâ în Anglia. 
«Times» află din isvoră demnă de încredere, că invin
cibilii» plănuescă atentate nouă pentru celă mai apro
piată timpă, și anume când negura se va ivi. Atentatele 
ar fi îndreptate, se (jice, în contra membriloră familiei 
regale și altoră persâne politice înalte. Spre scopulă 
acesta, ună ingineră espert®, care a fostă în serviciul® 
nihiliștiloră, lucrâză bombe esplosibile. Se voră aruncă 
în aeră unele monumete și edificii, între care și ună 
numără de biurourl polițienescl. O’Donovan Rossa ar fi 
oferită ună premiu aceluia, oare ar dă celă mal bună 
plană pentru aruncarea în aeru a edificiului parlamen
tară. Atentatele asupra edificieloră publice se voră co
mite în acelașă timpă în Londra, Dublin și Manchester, 
seu după împrejurări pe rândă.

Decă aceste comunicări ale lui >Times‘ suntă ade
vărate, nu se scie, dăr că pe Englesi i-a cuprinsă grâza, 
e fârte adeverată.

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

«NEMZET» DESPRE CESTIUNEA LIMBEI.
Oficiosulă »Nemzet«, vorbindă despre mișcările fe

deraliste din Austria, cjice că esemplulă acesteia nu pote 
încuraja pe agitatorii naționalităților® din Ungaria (da de 

Red. G.) Aduce ca esemplu Elveția, că e împăr
țită în trei părți cu trei limbi deosebite înjustițiă și ad-



In statuii! ungarii, c^ice «Nemzet/ nu pâte fi vorba 
de tendințe federalistice, ci este admisă numai o singură 
politică, aceea, care are de scopii consolidarea rassei ma
ghiare. Ungaria nu pâte creâ teritorii de limbă, pentru 
că nicăirî naționalitățile nu suntă așa de amestecate ca 
în Ungaria. Numai limba maghiară formâză ună teritoriu 
limbistică omogenă. In 30 de comitate limba maghiară 
e absolută preponderentă, totă așa în cele mai multe 
orașe; âr unde limba maghiară este în minoritate, acolo 
Nemții, aliații credincioși ai rassei maghiare (!) facă ma
joritatea.

«Nemzet» încercă apoi a dovedi cu date statistice, câtă 
de amestecate suntă limbile în ținuturile locuite de naționa
lități: vorbesce de 450/° Unguri, 130/° Nemți și Slovaci, 
160/°$Români, 4% Croați și Șerbi și-3% Ruteni. După ce 
citeză aceste cifre croite pe calapodulă ungurescă, amin- 
tesce că în Transilvania se vorbescă 3 limbi, în Unga
ria de sudă 4 limbi, și prin urmare din causa acâsta 
nu pote fl în Ungaria, decâtă o singură limbă de stată: 
limba rassei care susține statulă, limba'majorității, limba 
culturii...

Așa vorbesce «Nemzet» Nimica nou, ci totă lu
cruri vechi, ce le cetimă în presa ungurescă în fiecare 
di. Der dovedeșce în același timpă, că statulă ungară 
nu se pote administra numai cu limba maghiară, tocmai 
pentru că este așa mixtă. Pănă acum noi sciamă că 
Ungurii facă numai a treia parte din poporațiune, nu 
jumătate cum dice «Nemzet,« și ârăși scimă că, dâcă — 
după cum susține elă — în 30 de comitate Ungurii facă 
maioritate, despre ceea ce ne îndoimă forte multă, sigură 
că în 20 de comitate maioritatea absolută este a Româ- 
niloră. Suntă în Ardâlă comitate curată românesc! și 
ținuturi unde poți călători cu săpîămânile până să dai 
de o comună ungurăscă.

Der scimă noi că argumentele nu folosesă lui »sic 
volosicjubeo*  ală d-lui Tisza; de aceea va trebui 
să se alăgă și fără voință ministrului și a organeloră lui.

DESCHIDEREA ESPOSITIUNEI COOPERATORILORUJ 
IN IAȘI.I

Cetimă în „Liberalulă“ din Iași:
Sâmbătă, 8 Septemvre, s’a deschisă exposițiunea 

Cooperatoriloră români în orașulă nostru. încă de la 9 
6re dimineța, piața Ștefană celă Mare eră plină de lume 
cu tâte că pentru întrunirea cortegiului se hotărîse orele 
10. S’a alesă ca punctă de întâlnire statua nemurito
rului erou Ștefană celă Mare, care cu mâna sa de bravă 
părea că protege inaugurarea acestei mari opere patrio
tice în capitala Moldovei.

Pe la 10 ore și jumătate tâte autoritățile civile și 
militare, împreună cu iubitulă nostru 6spe d. D. C. But- 
culescu, președintele și inițiatorulă societățiloră coopera
tive din România, erau adunate. Veneratulă nostru ce- 
tățână d. Dim. Guști, a rostită următârea cuvântare:

«piua eră frumâsă și cerulă strălucitori de lumină, 
iar țâra, căci România cu capulă ei stă întrunită în acestă 
locă, spre a fi față și cu venerațiune și cu amoră să 
salute inaugurarea statuei nemuritorului domnă Ștefană 
Vodă. A trecută de atunci ună ană, trei luni și optă 
dile, și totă în acestă locă și totă sub podâba acestui 
ceră bine-voitoră, o alesă și împosantă adunare, din nou 
este grupată spre a începe o serbare nouă: Sărbătorea 
muncei, sărbătorea existenței omului, după cum glasulă 
celui prea puternică din vâcuri <Șise: «Și întru sodârea 
feței tale, vei trăi.» Și din acâsta sudâre a muncei stârsă 
cn hărniciă și sciiuță se nasce bogăția, care îndestuleză 

și îndulcesce cu mulțumire viâța omului pregătindă și 
cercândă treptată nemurile la puterea, mărimea și do- 
minațiunea loră socială. Lângă piciârole acestui colosă 
de mărire ală țărei, la umbra acestoră flamure tricolore, 
cari au întrețăsută naframa de mirâsă a României și 
brâulă ei celă tare ală unirei, noi trebue ca cu înțelep
ciune și siguranță să muncimă.

Brasda culturală a țărei, mulțumită instituțiuniloră 
nâstre liberale, e trasă; și dacă sărmanulă nu are plugă 
și boi, ca legendarulă movilei lui Purcelă, apoi, iacă de 
nu domnulă, umbra lui ne dice: plugă și boi de muncă 
aflați în îndemnulă, încurajarea, sprijinulă și pilda dată 
de societatea cooperatoriloră români, care a și începută 
lucrulă. Onâre și gloriă ție nobilă societate pentru mân- 
tuitârea inițiativă ce ai luată! Nu dară de la cartea 
domnâscă din Vaslui, ca în di de Paști, se mai ridică 
glasulă lui Ștefană, ci din palatulă vecheî capitale a 
Moldovei și din pragulă bisericei acestui domnă ce este 
în fața nâstră pare că se aude șoptindu-se:

„Rasă înainte și la muncă."
țSă mergemă dară, să mergemă la templulă mun

cei, pe care astă-(|i cooperatorii ’lă deschidă la noi. Mai 
înainte însă vă rogă dați’mi dorulă inimei vâstre, dati’- 
mî și avântulă sufletului vostru ală tutuloră, pentru ca 
în numele acestui orașă să potă dice:

„Pe geniultt muncei, scumpă România,
„Iași 'IA salută cu dorii și mândriă.“
Trăiască România ! Trăiască Regele și Regina! Tră

iască societatea cooperatoriloră! «Să mergemă frațiloră.»
După care, în sunetulă mnsiciloră și în strigătele 

pline de entusiasmă ale publicului asistentă, cortegiulă a 
plecată spre localulă exposițiunei în modulă următoră: 
gendarmii călări, musica militară, comitetulă secțiunei socie- 
tăței cu banierele secționale și ună drapelă națională? 
exponenții împreună și membrii societățiloră invitate, o 
sută lăutari cari esecutau marșulă cooperatoriloră și în 
fine cortegiulă se încheiă printr’ună plutonă de gendarmi 
călări. Procesiunea a urmată strada Mare până la in
trarea exposițiunei.

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

SOIRI MERUNTE.
Trenulă, care a dusă părechia princiară de coronă 

la Sinaia, a sosită la gara de aici Joi la 3 âre 15 minute. 
La gară se aflau representanții autoritățiloră și ai ar
matei, ca la trebuință să fie la disposițiune: presența 
loră însă n’a fostă de locă necesară. Numai la plecarea 
trenului s’a arătată la ferâstră părechia princiară de co- 
rână publicului, care se adunase în numără fârte mare. 

—0—
Părechea princiară de corână a călătorită din Viena 

pănă la Sinaia cu ună trenă de curte compusă din 4 
vagâne, nou construite de căile ferate ungare. întocmi
rea internă a vagâneloră e fârte elegantă și practică, 
mai alesă budoarulă și comera de toaletă a princesei de 
corână suntă modelă de eleganță.

—0—
Amă împărtășită întrună numără mai de multă ală 

Ziarului nostru, că în nâptea de 29 Maiă c. ună focă 
grâsnică a distrusă totă avutulă economului Almașană 
Nechita din Vișagă, corn. Clușiului, adecă casa, grajdulă 
și 4 vaci, rămânândă nenorocitulă omă în sapă de lemnă, 
cu 4 copii toți mărunți. Pentru a scâte din nevoiă pe 
sârmanulă omă, s’a formată ună comitetă ajutători, 
compusă din d-nii: lână lliovici, preotă și președinte; 
Mierea lână jude comunală, Filipă Nichita subjude, Pas- 
calău Georgiu curatoră prim., membri. Comitetulă, care 

ne-a trimisă si o adeverință oficiâsă, apelâză la tâte ini
mile generâse, să binevoiască a ajutoră după puțință pe 
sârmanulă omă trimițendu-se ofertele mărinimâse la redac
ția >Gazetei Transilvaniei.»

Au contribuită pănă acumă d-nii; lână lliovici 
preotă gr. cat. în Vișagă 1 fl., I. Cristea vicenotară în 
Săcuieu 1 fl., Mierea lână jude comunală Vișagă 1 fl., 
Pascalău Georgia curatoră prim. în Lnnca Vișa 
gului 1 fl.

—0—
Preotulă reformată din Mureșă - Oșorheiu, Ludvig 

Tolnay, a găsită cu cale să tămăeze cu baslonulă pe 
stradă pe profesorulă Edmund Nemeș. Ne-o spune «Ko- 
lozsv. Kozlony.»

—0—
In anulă viitoră, studenții universitari din România 

își voră ținâ congresulă în Brăila.
—0—

Telegrama, ce au adresat’o studenții din Bucuresci 
și lași, întruniți în congresă ’a Galați, A. Sale princesei 
Elena Cuza la Ruginâsa sună astfelă, după «L’Indâp. 
Roum.*  : «Unirea făcându-se în Galați, tinerimea uni
versitară salută în Voi pe soția Bărbatului, care a săvâr
șită unirea țării și a dată pământuri țăraniloră.»

-0—
Acelașă diară spune, că încercarea ce s’a făcută la 

Sinaia cu lumina electrică a avută ună resultată esce- 
lentă. Efectulă este admirabilă.

—0—
Raportulă, ce s’a distribuită consiliului generală de 

instrucțiune, întrunită în Bucuresci, cere pentru instruc
țiunea primară în scâlele rurale, ca să se institue o co- 
misiune de trei membri pentru întocmirea unei programe 
privitâre la organisarea grădiniloră de copii. Actuala pro
gramă a scâleloră primare rurale se va mențină timpă 
de șâse ani, cu modificarea clasei I, pe lângă care voră 
fi grădini de copii, și a ultimeloră clase, care voră fi 
scâle de adulți, cu ună cursă de șâpte ani. Aci se va 
învăță folosirea instrumenteloră agricole.

—0—
Din Bucuresci s’au trimisă 9 vagâne încărcate cu 

bucăți de focă da artificii, ce se va dă în onârea păre- 
chei princiare de corână a Austriei.

—o—
Luni a murită în Milană preotulă dela biserica Sf. 

Maria de-acole, don Giovanni Sartori. Pe patulă de 
mârte elă a cerută să i se ardă cadavrulă. Marți s’a și 
esecutată dorința răposatului, asistândă la acestă actă 
publică numerosă. ArchiepiscopulO din Milană a inter
zisă clerului său d’a binecuvânta mortulă în biserică, 
din care causă arderea s’a făcută fără nici o ceremoniă.

—0—
La «Romania,» diarulă română ce apare în Roma 

în limba italiană, a tradusă — spune «Opinca» — mar
șulă Româniloră din 1848: ,»Desteptă-te Române*  etc. 
în limba italiană. Traducerea a isbutită de minune.

CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE.
Chiheriulă inferioru, 19 Septemvre.

In 18 Septemvre la 9 âre a. m. s’au licitată bu- 
nurele erariale ale Chiheriului inferioră, Cacuciu și Sierbeniu, 
ja oficiulă perceptorală din Reghinulă Săsescă. Dupăce 
comuna nâstră la 1882, fundă publicate spre vânzare 300 
jugăre, mâra și cârciuma prețuite la 21,000, n’a putută 
corespunde acelei sume, de astădată spre ușurința și bu
curia nâstră s’aă vândută din acelea numai arătoriulă și

FOILETON U.
Călătoria lui Stanley prin Africa centrală.

Din timpurile cele mai vechi și pănă în filele nâstre 
popârele cultivate și-au dată tâte silințele, ca să studieze 
câtă se pâte mai cu temeiu pământulă, acestă globă pe 
care locuimă. Se înțelege, că ună astfelă de studiu se 
pâte face numai cu încetulă și este împreunată cu felă 
de felă de greutăți și pericole.

O mulțime de âmenl curagioși și-au pusă în peri- 
colă, și și-au jertfită viața pentru cercetarea regiuniloră 
dela polulă nordică, și totuși aceste ținuturi nu suntă pe 
deplină cunoscute. Țînta principală a călătoriloră, despre 
cari e vorba, findă polulă' nordică însuși, de bună semă va 
avă să mai aștepte încă multă vreme, pănă când va 
isbuti să străbată cine-va la elă.

Totă asemenea o câtă întrâgă de bărbați curagioși 
și-au îndreptată privirile spre misteriosulă continentă 
ală Africei, au nesocotită ori ce greutăți, au înfruntată o 
mulțime de pericule, și acum, de-o bucată de vreme în- 
câce, multe din locurile gâle de pe hărțile acestui con- 
tinentfl uriașă s’au acoperită cu acele culori, linii și 
puncte, cari însemneză granițe, riuri, munți și localități. 

Din ană în ană geografia acestei părți de pământă s’a 
îmbogățită în modulă celă mai îmbucurătoră...

Câtă de multă însă a mai rămasă de făcută, câte 
taine suntă încă de descoperită... De âre-ce tocmai ceea- 
ce nu ni se dă numai așa de-a gata, escită mai multă 
interesulă nostru, cu deosebire Africa a fostă în timpulă 
celă mai nou magnetulă, care a atrasă atențiunea unui 
numără însemnată de călători renumiți. In câtă cu în
cetulă, după ce au învinsă o mulțime de greutăți din 
cele mai mari, au putută să pătrundă acești bărbați 
meritați totă mai adâncă în continentulă, despre care e 
vorba, s’au apropiată din Z1 în Zi totă mai multă de 
ținuturile din mijloculă lui.

De bună sâmă cetitoriloră acestoră rânduri nu le 
suntă necunoscute numele celoră mai de căpeteniă din a- 
cestî eroi, de bună sâmă au autjită și au cetită despre 
ună Barth, Vogel, Rohlfs, Livingstone, Grant, Speke, Ba- 
ker, Schweinfurth, Cameron etc. Toți acești bărbați și 
împreună cu ei încă mulți alții au jertfită avere și sânge, 
viața și sănătatea pentru studiarea misteriosului conti
nentă. Loră nu le-a păsată nici de climă, nici de săl
batici, nici de animale răpitâre, și nu puțini din ei și-au 
plătită cu viața' cutezanța și zelulă loră pentru sciință.

«Dar âre/ va întrebă vre unulă din cetitorii aces
toră rânduri, ,de ce facă ei lucrulă acesta? Ce lipsă a- 
vemă de studiulă unoră țări, în care nu se va duce nici 

unulă din noi și în care pâte nu va locui niciodată vre 
ună Europenă?»

Ilă facă, pentru ca să-și stâmpere setea de sciință 
și peste totă să îmbogățescă cunoscințele omenimei. Ilă 
facă, pentru ca să deschidă continentului nostru căi nouă 
de comerciu, prin cari putemă trage folâse însemnate. Ilă 
facă în fine — și de bună sâmă acesta nu este punc- 
tulă celă mai neînsemnată — pentru ca să lățescă lu
mina și năravurile bune și în acele părți rămase în în- 
tunerecă vreme atâtă de îndelungată.

Nu suntă aceste lucruri nobile, înalte, care merită 
sprijinulă oricărui omă adevărată? Și nu suntă de con
damnată aceia, cari dau din umeri cu nepăsare, când 
audă vorbindu-se despre vrednicii bărbați, cari se espună 
pentru nisce scopuri așa de sfinte?...

Onâre și recunoștință vecinică li se cuvine acestoră 
adevărațl eroi! —

Mulți âmenl au despre Africa o ideă cu totului totă 
falsă. Ei credă că acâstă parte de pământă este alcă
tuită mai numai din țări pustii, neroditâre, în care Eu
ropenii nu potă pătrunde în nici ună chipă.

In realitate este cu totulă altfelă. Multe din ținu
turile uriașului continentă au o climă cu multă mai 
temperată, decâtă cum s’ar pute așteptă cineva, avândă 
în vedere posiția loră geografică. Ele suntă roditâre, bo
gate de rîuri și lacuri, și peste totă de o frumseță deosebită. 



cosilbriulă în sumă de 5363 st. adecă 48 jug. îndată ce 
am înțeleșii acâsta subscrisulă în totă modulă am cu
getată că amă pute să le cuprindemă pentru noi și să 
scăpămă de streinii cu cari avemă multe neplăceri și ce 
să vedl? In mai multe rânduri adunăndu-ne. consultân- 
du-ne amă stăruită în fotă modulă pentru cumpărarea 
celoră 58 jugăre cu ori ce preță și amă triumfată. In 
sera din 1.6 Septemvre convocândă adunarea în scolă — 
la repețita mea convocare din comuna nostră s’au înscrisă 
18 proprietari cu câte 100 fl. cu 200 fl. și cu 300 fl. 
spre acoperirea sumei de 5363 fl. prețulă estimărei, apoi 
pe 4iua ficsată mai susă cu mine în frunte 7 inși mer- 
găndă la loculă destinată, amă vădută mai mulțl domni 
cum se încercau să ne strice, m’am temută multă, der 
văciendă pericululă ne-amă băgată în casa d-lui advocată 
P. Barbu, cu care consultândă amă dobândită de la acestă 
bărbată nobilă sfată și ajutoră în lipsa cea mai mare. 
Astfelă la licitațiă amă eșită învingători asupra jida
nului cărciumară Solomon Rozenmann din Koszvenyes 
Remetea, care voi să cumpere pământurile pentru locui
torii maghiari din Jobagytelki. — A cerută 200 fl. de la 
noi să se retragă de la licitațiune. Advocatulă notru 
licită, ofertulă eră pe mesă, jidanului i-â băgată o frică 
de mai pe urmă cerea de la ai noștri și 50 fl. v. a. să’i 
pună în palmă înainte de starea licitațiunei, deră Româ- 
nulă nostru bravă Harșiană G. îl dise »mai stai o țîră, 
jupâne! până se va încheia licitați unea.» Jidanulă Rozen
mann a apromisă tremurândă 5600 fl. v. a. S’a deschisă 
ofertulă nostru și etă că conținea 5601 v. a. diferința 1 fl. 
Sciută lucru este că jidanulă a fostă pactată cu locui
torii vecini, decă ar putea triumfă asupra nostră! — căci 
amă avută multe neplăceri cu ei și vitele loră. Acum 
însă doră Dnmnedeu ne va scăpă! Așa amă eșită 
cumpărendă cele 58 jug. erariale din terito- 
rjulă otarului nostru comunală în diua de 
18 Septemvre spre bucuria tuturoră locuito- 
riloră din comuna nostră.

Am vă4ută și ună casă care nu mi-a plăcută! Pa- 
rochulă din Cacuciu Simionă Suciu a alergată și la Di
recțiunea din Clușiu spre a pută pentru comuna de acolo 
cumpără 28 jug., deră Trutza Iânos curatoră primară în 
Beica română și docențele Simionă Borda de acolo i-au 
stricată pe Cacucenii cu ofertulă apromițândă de la 1124 
fl. 1521 fl. asta nu mi-a plăcută de locă! cu atâta mai 
tare că suntă vecini și ar trebui să trăiască în armonia 
cea mai bună, precândă chiar aceea lipsesce! — pe noi 
ne nimicesce a invidiei răutate....

Amă înțelesă că bunulă celă de la Șerbeni ar stă 
să-lă cumpere domnulă notară Grama totă pentru co
mună. Onâre tuturora acelora cari au stăruită pentru 
binele și folosulă comuneloră. Lauda și recunoscința tu
turoră acelora cari ne-au ajutată în acestă lucru, eră eu 
multămescă din adînculă inimei mele preoțesc! amicului 
și conscolarului meu d-lui advocată Patriciu P. Barbu 
pentru consiliulă și ajutorulă bănescă ală d-sale. Dum- 
nedeu să remunereze aceea faptă nobilă și salutară fă
cută pentru noi, căci dacă nu eră dînsulă spre rușinea 
și paguba nemului nostru românescă ne cocoloșea ună 
evreu venită erl alaltaerl pe aice cu rîzele (sdrențele) în 
spate. D’apoi necazulă pe viitoru, decă Maghiarii ar fi 
Intrată în otarulă comunei nâstrel!

Onore fiă fiiloră mei sufletesc! din parochia Chi- 
heriului de josă și mulțămita mea cordială că au ascultată 
sfatulu meă părintescă, care totă deuna a stăruită numai 
și numai pentru binele, fericirea și înaintarea loră, despre 
ce ei numai acum după vro 11 ani s’au convinsă.

Am adusă acestea la cunoscința publicului cetitoră, 
ca cetindă aceste șire și unde s’ară ivi astă felu de ca

șuri să se polă orienta prin omeni esperțl si să se lase 
în seirea sântului, cum 4ice Românulă cum a vre Dum- 
ne4eu — pentru că Dumne4eu voiesce — numai omulă 
să silâscă din răsputeri, căci 4i°e scriptura: de totă lu- 
crulă de ’lă voră cere li se va tâmplă loră.»

Totodată dorescă ca după ce comuna acesta n’are 
pădure nici alte venite decâtă tote sarcinele le acopere 
din repartițiuni, așa repartițiune la biserică, reparti- 
țiune la scolă, repartiține la comună, notară, medică, și 
mai scie Dumne4eu câte!! 4^ dorescă să mai vădă 
și aceea, că cumpărămă și cel ea 240 jug. pădure 
a erariului totă în toritoriulă otaruluji, nos
tru. Și după aceea seu si înainte de aceea: cârciuma 
erariului care ar aduce comunei nostre ună venită celă 
puțină de 500 fl. pe ană. Câm cu greu dară la Dum- 
nedeu Iote suntă eu putință numai să voescă și omulă.

Ier. de Hârsanu, 
parochtt românii.

Stipendii si ajutore Ia meseria și 
industriă.

„Telegrafiile Românii11 publică în Nr. 105 
a. c. unu importante concursă pentru 102 sti
pendii și 22 ajutdre, ce se voru conferi pe anulu 
1885 din cunoscuta fundațiune Andronicu. Con- 
cursulu este subscrisă de Escel. Sa Archiepis- 
copulă și sună :

Din fundațiunea Andronică suntă de a se 
conferi pe anulă 1885 următorele stipendii și ajutare:

a) una snt& de stipendii și ajutore de câte 30 
fl. pentru tineri, cari au intențiunea de a se aplică ca 
novici Ia meseriă și industriă, apoi pentru învățăcei apli
cați deja la meseriă și industriă, și în fine pentru învă
țăceii, cari au devenită sodali (calfei în anulă curentă 
1884;

5) unsprezece ajuttire și anume: cinci câte 
de 100 fl., patru de câte 150 fl. și dou# câte de 
200 fl. pentru sodali (calfe), cart suntă în condițiunile 
recerute de a se face măestrii;

c) două stipendii de călătoriă, și anume: 
unulu de 200 fl.. er aitulu de 300 fl. pentru so
dali (calfe), cari voiescă a călători afară din patriă, pen
tru a se perfectione în meseria seu industria loră.

Toți cari voescă a concurge la aceste stipendii și 
ajutare trebue să dovedescă:

a) prin atestată de la oficiulă parochială concer- 
nentă, că suntă români greco-orientali din Transilvania ;

b) prin atestatulă oficiului comunală, starea averei 
proprie și a părințiloră !

c) prin atestatulă oficiului parochială, la care apar
ține concurentulă său familia concurentului, dacă trăescă 
părinții, câți copii minoreni suntă, câți din aceștia umblă 
la scâlă?

în specială tineri, cari au intențiunea de a 
se aplică ca novici la meserii și concurgă la ună stipen- 
din câte de 30 de fl., afară de recerințele generale in
dicate mai susă trebue să mai întrunescă următorele 
condițiunl:

1. Să nu fie mai tineri de câtă de 12 ani;
2. Să fie absolvată cu succesă bună celă puțină 

scola elementară (atestatele scolastice);
3. Se fi încheiată contractă cu măestrulu conformă 

§-lui 61 ală legei industriale (art. leg. XVII: 1884), ceea 
ce se va dovedi prin așternerea contractului

îaivețticeii aplicați deja la măestriă seu industriă 
cari concurgă la stipendiu câte de 30 fl., afară de rece
rințele generale trebue să mai întrunescă următorele con
dițiunl :

1. Să fie angajată la vre-ună măestru cu contractă, 
care să se alăture la cerere.

2. Să aibă purtare bună dovedită cu atestată dela 
măestrii, la cari au fostă și sunt aplicați.

Sodaiii, cari concurgă la ajutoră anuală câte de

30 fl., afară de recerințele generale trebue să întrunescă 
următorele condițiuni:

1. Să fie devenită în anulă 1884 sodală (certifica- 
trlă de sodală).

2. Să aibă atestată dela măestri despre purtarea 
bună. Să producă și alte documente recomăndătore; 
precumă d. e. dacă suntă membri ai vreunei reuniuni 
de sodali (certificată dela presidentulă reuniune! respective).

Sodaiii, cari concurgă la ajutoră câte de 100 
fl., 150 fl. și 200 fl., pentru a se putea face măestri, 
au să întrunescă afară de recerințele generale încă ur
mătorele condițiuni:

Să fie declarați în regulă sodali (certificatulă de sodală).
2 Să fi lucrată celă puțină 3 an! ca sodali (certi

ficate dela măestri).
In cerere sâ arate anume: unde voesce a se așe4& 

ca măestri și ce felă de mijloce bănesc! mai au, ase
menea să producă și alte documente recomăndătore, 
precumă d. e. că suntă membri ai vre-unei reuniune! 
de sodali (certificată dela presidentulă reuniunel respective).

Sodaiii, car! concurgă la vre ună stipendiu de 
călătoriă câte de 200 fl. său 300 fl., afară de rece
rințele generale, au să mai întrunâscă următorele con
dițiuni :

1. Să fi absolvată celă puțină 4 clase gimnasiale 
seu reale (atestate de scâle).

2. Să fie declarați în regulă sodali (certificatulă 
de sodală).

3. Să fi lucrată celă puțină trei an! ca sodală 
(certificate dela măestri).

Concurenții la aceste stipendii de călătoriă au să 
arate în cererile loră, în ce limb! sciu vorbi și scrie, și 
care este planulă detaiată ală călătoriei loră.

B^ela toți concurenții de ori ce categoriă se re- 
cere ca cererile să fie scrise și subscrise cu mâna loră propriă 
adresate consistoriului archidecesan gr. or. din Sibiu, și să în
tre aici celă multă pănă la 1 UJecemvre a. c. stiliiift 
vechi u.

Cererile sosite după terminulă defiptă și cele ce nu 
voră fi instruate precumă se recere mai susă, nu se 
voră luâ în considerare.

DIVERSE.
Moltke și Victor Hugo. — Din Ragaz se scriu ur

mătorele interesante șire: »In vreme ce privirile Europei 
întregi sunt îndreptate spre Skiernievice, teatrulă întâl
nire! monarchiloră, romanticele ndstre băi au fostă tea
trulă unui intermezzo, decă nu atâtă de imposantă, dar’ 
de sigură fbrte interesantă. Doi bărbați mari petrecă în 
mijloculă nostru, spre a se recrea de necasurile și oste
nelile de peste ană: Victoră Hugo și contele Moltke. 
Publiculă cu mare curiositate așteptă prima loră întâl
nire, și întrâga aristocrația făcea la conjecturi, că 6re în 
acelă momentă ce atitudine va observă marele poetă și 
marele și tăcutulă strategă. In sfîrșită momentulă 
multă dorită sosi. La fântână se întâlniră cei mai 
eminenț! doi bărbați ai secolului nostru. In timpă ce Mol
tke ’și păstră sângele rece, pe fața lui Victoră Hugo se 
vedea puțină confusiune. Pentru ună momentă credemă 
că marele francesă ’și va luâ pălăria să salute, — dară 
numai pentr’ună momentă, că-c! fruntea i se încreți și 
privindă în josă trecu celă mai mare poetă francesă pe 
lângă generalulă germână, fără a sulutâ. Pote că ’șl-va 
fi adusă aminte de Sedană.»

Descoperiri din epoca de bronzit — A. Schărfel, 
directorulă museului Tatra din Felka a dăruită în 4ilele 
trecute .directorului museului națională o sabiă de bronză, 
lungă și bine conservată. — La Pancota, comitatulă 
Aradului, în ruinele unei vechi biserici s’au aflată obi
ecte fârte interesante din epoca de bronză. Ludovică 
Medgyaszray le-a dăruită cabinetului de archeologiă ală 
museului națională ungureseă. Intre obiectele aflate 
sunt bucăți de bronză, cari verosimilă sunt rămă
șițe din clopotulă ce s’a topită, când a arsă biserica, 
apoi cruci, pinteni etc. și afară de acestea mai multe 
monete din diferite epoce, între acestea se află ună in
teresantă esemplară de pe timpulă regelui Sigismundă.

Editoră: lacobă Mnreșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

Ce e dreptă suntă și multe locuri de acelea, în 
care Europânulă n’are ce căută, locuri, care nu suntă 
altceva, decâtă pustiuri fără margini acoperite cu năsipă 
sâu ținuturi mlăștinose, în care numai nisce seminții săl
batice de Negri suniă în stare a duce o vieță din cele 
mai amărîte.

Aprăpe nici unulă din bărbații, car! și-au îndrep
tată pașii spre continentală africană, nu s’a distinsă prin 
curagiulă și succesele loră ca eroulă acestei scrieri: 
Henry M. Stanley.

Numele lui adevărată este James Rowland și loculă 
în care s’a născută St. Asaph, în Wales (a. 1840). Când 
eră de trei ani, miculă James fu dată în îngrijirea orfa- 
notropiului din acestă orașă, unde fu crescută și instru
ită în tate cele bune și folositare până la vârsta de 13 
ani, când întră ca ucenică la o corabiă.

Elă ajunse până în New-Orleans în America nor
dică, unde găsi ocupațiune în casa unui neguțătoră cu 
numele Stanley.

Prin diligința sa neobosită și prin purtarea sa cea 
bună tânărulă Rowland îșl câștigă într’atâta iubirea stă
pânului său, încâtă fu adoptată de acesta ca fiu. De aici 
înainte elă nu se mai numi James Rowland, ci Henry 
M. Stanley. După mârtea binefăcătorului său, începându- 
se răsboiulă între statele nordice și cele sudice, Stanley 
întră în serviciulă confederațiloră (ală cestoră din urmă). 

In curândă elă fu luată ca prinsonieră și trimesă la ma
rina Stateloră Unite, unde ajunse până la rangulă de 
stegară.

După încheierea păcii eroulă nostru călători în 1865 
prin Turcia și Asia mică. In 1868 se duse ca corespon
dentă ală 4iarului »New-Jork-Herald« cu armata englesă 
în Abisinia.

Proprietarulă acestui 4'ară, d-iă James Gordon Be- 
nett, vă4u că Stanley este ună tânără de totă capabilă, 
și hotărî să-lă întrebuințeze și pentru lucruri mai în
semnate.

Vestitulu misionară și călătoră englesă Livingstone 
se îndreptase în tamna anului 1865 din nou spre Africa. 
In scurtă vreme se lăți seirea, că elă ar fi fostă omorîlă 
de nisce seminții sălbatice. Numai o espedițiune, care 
s’ar fi întocmită anume pentru căutarea lui, ar fi putută 
constată, decă mai trăiesce, sâu decă a murită.

Mai bine de trei ani de 4ile trecură, fără ca să se 
mai audă nimică de multă meritatulă călătoră, pănă când 
în 1869 d-lă Benett, proprietarulă marelui 4iar^ din 
New-York îșl făcu planulă, ca să se trimâtă nisce <5 meni, 
cari să-i dea de urmă.

Cu ducerea la îndeplinire a acestui lucru împreu
nată cu atâtea greutăți dânsulă îlă însărcina pe Stanley.

Eroulă nostru fu de față la deschiderea canalului 
de Suez, trecu după aceea la Persia și la India, și apoi 

se îndreptă spre Zanzibar. Aici îșî tocmi elă o cetă de 
200 bărbați și porni spre intericrulă A'fricei, ca să-lă 
caute pe Livingstone.

După învingerea unoră greutăți nespusă de mari 
ajunse elă în 3 Noemvre la Ugigi lângă laculă Tankanika 
unde-lă găsi pe Livingstone. împreună cu acesta cer
cetă partea nordică a lacului Tankanika și în Marte 
1872 plecă înapoi spre Zanzibar, unde și ajunse cu 
norocire.

Mulțl se îndoiră la începută despre adevărulă ce
loră raportate de Stanley, de <5re-ce multe lucruri se 
părâu aprâpe dej] necre4ută. In curândă însă se do
vedi, că elă este ună omă iubitoră de adeveră și că nu 
istorisesce altceva, decâtă ceea ce a vă4ută, a pățită și 
a au4ită. îndoiala arătată la începută făcu mai tâi’4iu, 
ca renumele său să se răspândescă și mai multă prin în- 
trega lume civilisată.

Livingstone îșl continuă călătoriile sale prin con
tinentală africană pănăînlMaiu 1873, când reposă în 
Ilala la țărmurile sudică ală lacului Bangveolo. Servi
torii credincioși aduseră cadavrulă marelui călătoră pănă 
la țărmurele de cătră răsărită, de unde apoi îlă trans
portară în Anglia.

In biserica Westminster din London odihnescu ră
mășițele pământescl ale curagiosului și neobositului Li
vingstone.*)

*) Pe la începutultl cuartualului ultimă vornâ începe povesti
rea renumitei și multu interesantei călătorii, pe care marele băr
bații englesă o întreprinse între anii 1874 și 1877.



Rentă de aurO ungară6°/0 122.50
Rentă de aură 4°l0 . . . 92.40
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 88.40 
Imprumutulti căilorQ ferate 

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

lorCî ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.10

Amortisarea datoriei căi- 
loril ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119.—

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

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

mișii.............................. 100.25
Bonuri cu cl. de sortarelOO.— 
Bonuri rurale transilvane 100 25

Cursnlu la bursa de Vlena
din 25 Septemvre st. n. 188-4.

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

vinii ung.............................98.90
Imprumutulti cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 115.25 
Renta de hărtiă austriacă 80.75 
Renta de arg. austr. . . 81.05
Renta de aurii austr. . . 103.15 
Losurile din 1860 . . . 134 60
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  852 —
Act. băncel de credită ung. 287. —
Act. băncel de credită austr. 289.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.78
Napoleon-d’șfl.................. 9.671/?»
Mărci 100 împ. germ. . . 59.70 
Londra 10 Livres sterlinge 121,60

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 11 Septemvre st. v.

Renta română (5%). . . . Cump. 933/i
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 92 V2

> convert. (6%) • • 96V<
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 31V2
Credit fonc. rural (7%) • . > 102

> ,, » (5°/o) • • 5> 91
» > urban (7°/o) • • » 101V4
> > . (6%) • • > 97
> > (5°/o) • ■ > 86 Va

Banca națională a României > 1400
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 365.

c » » Națională . . > 244
Aură • » 4 25.«/o
Bancnote austriace contra aură > 2.06.

1881.

vfind. 94 Va
’ 93Va
> 97V4
» 33
» 103

» 102Va
» 98
» 87Va
, 1402
, 367
» 245
, 5’90
, 2.08

din 26 Septemvre st. n. 1884.
Cursulu pieței Brașovu

Bancnote românescî . . . Cump. 9.15 Vend. 9.18
Argint românesc .... . . > 9.— » 9.05
Napoleon-d’orî................ . . » 9.62 » 9.65
Lire turcesc)..................... . . » 10.90 » 10.94
Imperial)......................... . . • 9.87 9.90
Galben)............................. . . » 5.64 5.68
Scrisurile fonc. »Albina» . . . > 100.50 > 101.50
DiscontulG » . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potft cumpăra în tutunge- 
ria lui Giross (în casa prefecturei.)

ESPOSIȚ1UNE DE VESTMINTE GATA PENTRU
DAME si BĂBBATl.3 3

Spre a satisface dorințeloră esprese din mai multe 
părți am esoperată de a ni se pune la disposițiune pentru 
durata de 8 dile o cuantitate aldsă de pălării garnisite — 
pentru dame, care pălării le putemu și arătă începăndă 
din 26 Septemvre curentă.

Dedrece în totă casulu trebue să renapoiămu pălăriile 
până în 4 Octomvre, dreptu aceea rugămu pe pră onora- 
tulă publică să ne cerceteze câtă se pbte mai curându.

Totdeodată recomandă mu depositulă nostru bine asor
tată cu mărfuri de manufactură de modă din țără și străine, 
— în specială cu novități în stofe pentru vestminte de 
tdmnă și iărnă, cu stofe de mătase năgră și colorată, cu 
catifele și brocate — de catifea — negre și colorate, cu 
totă feliulă de mașdne, cu mănuși recunoscute deja de 
bune și cu totă feliulă de articole țânătâre de branșa 
ndstră.

Cumpărăturile fiindă făcute de noi în personă și sub 
condițiuni favorabile, ne afiămă în plăcuta posițiune de a 
reduce și mai multă prețurile ndstre ce au fostă și până 
acuma moderate — și sperămă că vomă mulțămf câtă se 
pbte mai bine pe pră onoratulă publică atâtă prin bună
tatea câtă și prin deosebita frumsețe a mărfei alese — și 
prin soliditate rigurdsă.

Cu distinsă stimă

, Frații Simai
Târgulă Grâului Nr. 560.
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Stofe de lână late de 1 Mtr. pentru vestminte de iernă â metru cu 75 cr. 
Stofe de lână late de 58/100 pentru vestminte de ârnă ă Mtr. 47—50 cr.
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5269—1884 tk. szâmhoz.

Arveresi hîrdetmenyi kivonat.
A brassbi kir. Wrvănyszăk mint telekkonyvi hatosâg kozhirră te- 

szi, liogy Nica G. Gyorgy vegrahaitatbnak Radoiu Simion ăs neje vă- 
grehajtâst szenvndo elleni 400 frt. tokekovetelăs ăs jârlăkai irânti văgre- 
hajtâsi ugyăben a brassbi kir. torvănyszăk tertlletăn lăvo a holbaki ha- 
târon fehvo, a holbaki 206 sz. tjkvben irt 194|2 hr. szâm alatti hâz ăs 
kertre az ârverăst 410 frt. ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elren- 
delte, ăs hogy a fennebb megjelolt ingatlan az 1884 6vi Oktober I16 3jjk 
napjân dălelott 9 orakor Holbâk kozsăg irodâjâban megtartandb nytlvâ- 
nos ârverăsen a megâllapitott kikiâltâsi âron albi is eladatni fognak.

Arverezni szândbkozok tartoznak az ingatlan becsârânak lOVirâț 
vagy is 41 frt. keszpănzben vagy az 1881 LX t. cz. 42 §-ăban jelzett 
ârfolyammal szâmitott bs az 1881 bvi November 1-bn .3333 sz. a. kelt 
igazsâgugyministeri rendelet 8 §-âban, kijelblt ovadek kbpes brtbkpapir- 
ban a kikuldott kezbhez letenni, avagy az 1881 LX t. cz. 170 §-a er- 
telmbben a bânatpbnznek a birosâgnâl eloleges elhelyezăsărol kiâllitott 
szabâlyszeru elismervănyt âtszolgâltatni.

Kelt Brasson 1884 bvi Junius hă 21-bn.

A brassdi kir. tărvenyszek mint telekkonyvi hatOsâg.
Decsi, elnok. Iaipini, h. jegyzo.

toncursu.
Devenindă vacante următbrele stipendii și anume:

a) Celă de 100 fl. pe ană pentru studenți la scbla comercială din patriă.
b) Celă de 50 fl. v. a. din fundațiunea „Dobâca“ pentru gimnasistl; 

născuțl din comitatulă de odinibră ală Dobâcei.
c) Celă de 20 fl. v. a. din fundațiunea „E. D. Bașota“, pentru gim- 

nasișt); cu preferență celoră din munții apuseni sau din fostulă 
districtă ală Năseudului.

d) Celă de 60 fh din fundațiunea „Galliană“ pentru gimnasiști.
Mai departe fiindă a se conferi de nou:

e) Ună stipendiu de 50 fl. din fundațiunea frațiloră (Radu și George) 
Riurianu, pentru studenți dela scdle medii.

f) 2 ajutdre ă 20 fl. pe ană din fundațiunea „Tofaleană“ pentru me
seriași cu preferință pentru descendenți din vr’o familiă a fostei co
mune „Tofalău.11

Se escrie prin acbsta concursă pentru conferirea loră. Cererile 
au se fie presentate subsemnatului comitetă până la 20 Octomvre 
st. n. a. c. însoțite pentru stipendiile de sub a—e de următbrele docu
mente :

1. Atestată de boteză.
2. Atestată scolastică de pe semestrulă ală Il-lea ală anului 

scolastică precedentă.
3. Atestată de frecuentare din anulă scolastică curentă.
4. Atestată de sărăcia, eventuală de stare orfană, dela primăria 

comunală, vidimată de oficiulă pretorială.
5. Declarațiunea că nu capătă din altu locă vre-ună stipendiu. 
Ear la cele de sub f) pe lângă atestată de boteză, atestată sco

lastică de celă puțiuă a 4-a clasă elementară și atestată de sărăcia, și 
contractă încheiată cu măiestrulă la care să află în învățătură.

Din ședința comitetului asociațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română, ținută la Sibiu în 3 Sept. st. n. 1884.

Iacobu Bologa, Gr. Barîțîu,
v.-președinte. secret.
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| - Casse de Wertheim a
| ce resistă pe deplinii în contra focului și nici nu 
i se potă sparge, din cele mai renumite fabrice de casse 

i L. FLE1SCHER,
| oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
| condițiuni și în tote mărimile.
J X

lustinianu M. Grama,
: 4—20 depositarulu fabricei în Brașovu. :

O • • »**! “' “ • ••••••<••• • ■ • • ■ •••••• > ». * « • • . Q OO i «.!.♦ *-*.?■*-*..*  S '-*-*-** ‘*** ...»»»««■» fiInsciințare.
Dela 1. Octobre a. c. me mută cu locuința și 

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

s-s IOSXFtf PUSCARIU.
5

Tipografia Alexi Brașovă.


