
„GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.
Pe unii a n ti 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

România șl străinătate:
Pe ană 36 fr., pe ș6se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

SE PRENUMERÂ:

ANULU XLVII. 
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
0 seria garmondtt 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

SorlsorT nefranoute nu se prlmesou. — Manusorlpto nu so rotrămltd.

179. Vineri 28 Septemvre (10 Octomvre)

Nou Abonamente
Ia

„Gazeta Transilvaniei."
Cu i Octomvre st. v. 1884 se începe unii nou 

abonamentiTi, la care învitămu pe onorații amici și 
sprijinitori ai foiei nostre.

Abonamentul^: Peiitm Austro-Ungaria cn 
posta: pe trei luni 3 fi., pe șese luni 6 II., pe unii ană 
12 fi. Pentru Ilojtnâuîa și streinătate: pe trei 
luni 9 franci, pe șese luni 18 franci, pe unii ană 36 
franci.

Rugămu pe d-nii abonați, ca sS binevoiască a-și 
reînoi de cu vreme prenumerările, pentru ca trimi
terea diaridui s& nu se întrerupă.REDACȚIUHEA „GAZETEI TRANSILVANIEI."

BrașovtL în 27 Septemvre (9 Oct.)
VestitulO baronii Banffy Dezso, care își do- 

cumentăză talentulu de administrare prin aceea, 
că prigonesce limba română în două comitate, 
locuite partea cea mai mare de Români, oprindft 
pe funcționari de a ceti și a resolvă cereri româ- 
nescl, și care pentru asemeni deosebite servicii ce 
le aduce „patriei maghiare" este primări tu de 
c6ta guvernamentalilor!! ca unu „modelă de 
prefecții" și „bărbații energică," acestă protegiată 
altî lui Tisza Koloman a pățit’o câtu de bună.

Lumină s’a făcută deodată asupra adminis
trației multă lăudate din comitatul u Solnocu-Do- 
beca și Bistriță-NăsSudă, și cu multă ironiă con
stată oposiționalulu „Ellenzdk," că „prefectului 
de modelă și administrației lui de modelă i-s’a 
dusă vestea și afară din Arddlu în Țâra ungu- 
rdscă."

înainte cu doue chle amh fostă adusă după 
„Pester Lloyd" scirea, că cu ocasiunea verificărei 
mandateloră de deputați în dieta, ungară s’a 
găsită în loculă mandatului unui deputată o 
chitanță subscrisă de mai mulți inși, prin care 
se adeveresce că banchetele, ce le-a dată acestă 
deputată alegătoriloru săi, au costată 2,400 
florini v. a.

Se înțelege că organulă guvernului s’a fe
rită de a publică numele acelui deputată, căci 
elu face parte dintre mamelucii lui Tisza. Der 
numele lui n’a putută rămânea multă vreme 
secretă, piarele oposiționale l’au dată pe față.

Deputatulă cu pricina se numesce Roth Pal 
și este favoritulă prefectutui de modelă Banffy. 
Elă a fostă alesă în orașulă Deșiu contra opo- 
sițiunalului Teleki. Roth Pal cu socotăla lui a 
compromisă, <}^ce „Ellenzăk", comitatulă Dobâcei, 
a compromisă și sermanulă Ardâlă, care și așa 
este destulă de desconsiderată.

Ce să (jicemă noi, dăcă și ună „Ellenzăk" 
vorbesce de desconsiderarea sărmanului Ardălă ? 
Intr’adevără nu este în tătă monarchia austro- 
ungară o țără, ale cărei interese de viață să fie 
așa de multă ignorate și desprețuite de cătră 
stăpânire.

Ardălulă păte fi desconsiderată și batjocu- 
rită, interesele lui de viață potă fi călcate în 
piciăre, dăr, să ne erte „Ellenzăk," elă nu va 
fi niciodată compromisă prin faptele unoră dmenl 
ca Banffy și favoritulă lui Roth Pâl.

Nici atunci nu ar pută fi compromisă Ar
dălulă, când într’ensulă ară trăi numai Maghiari.

Cu atâtă mai puțină păte fi vorbă de-o compro
mitere a lui dăcă vomă avă în vedere că „pre
fectul ă de modelă" și cu prietinii lui suntă mem
brii numai a unei fracțiuni dintre Maghiarii ar
deleni, cari facă abia a patra parte a poporați- 
unei țării.

Sărmană Transilvania, după ce este atâtă 
de multă maltratată să-i mai fie terfelită și buna 
reputațiă ?

Nu, compromiși și terfeliți potă fi numai 
aceia, cari au încălecată pe gâtulă ei, și-o hâr- 
țuiescă, o chinuescă și o storcă ca nisce pașale 
din vremile lui Abdul-Aziz; compromisă și ter
felită este pretinsa „administrația de modelă" a 
lui Banffy, care se folosesce de asemeni mijlăce 
de corupțiune, ca să scătă la alegeri pe favoriții 
săi; compromisă și terfelită este regimulă, care 
sufere o asemenea administrația și care încredin- 
țăză conducerei unui Banffy doue comitate din 
cele mai mari ale Ardălului.

Românii, cari representă grosulă poporațiu- 
nei ardelene, au consciința curată. Ei suferă 
cumplită sub lovirile biciului administrației de 
atjl, dăr asupra loră nu cade nici o răspun
dere pentru miserabila stare actuală a lucruri- 
loră. Dăcă Ardălulă este adi desconsiderată, sunt 
de vină la acăsta nu Românii, ci acele fracțiuni 
ardelene cari au dată țăra necondiționată pe mâna 
guvernului ungurescă, care nici interesele nu i le 
cunăsce și nici măcaru dorințele ei cele mai juste 
nu vrea să i le împlinăscă!

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans.*)

JPesta, 9 Octomvre. — După o încuno- 
sciințare telegrafică făcută de guvernulă austriacă 
ministrului ungurescă de comerciu, închiderea de 
curăndă a granițeloră pentru transportulă viteloră 
din Ungaria s’a ridicată.

ISanoi, 8 Octomvre. — Ună corpă fran- 
cesă compusă din 600 de ămeni infanteria și ar
tileria, după o luptă de șăse 6re, a bătută totală 
trupele chinese la rîulă Loch-Nan. Francesii au 
avută 4 morți și 20 de răniți.

CRONICA PILEI.
Discursulă tronului rostită în dieta ungară a tostă 

comentată și de foile din streinăfate. Fărte caracteris
tică este opiniunea ce și-o dă «Journal des De- 
bats* din Paris asupra lui. Numita făiă scrie:

>Pasagiulă privitoră la relațiunile esteriăre 
a voită negreșitu să întâmpine o forte generală și viuă 
preocupare a Maghiariloră prin aceea, că n’a pomenită 
cu nici ună cuvântă de Rusia și a fostă forte viu apla
udată. Cei din Budapesta suntă pentru alianța cu Ger
mania, dăr numai sub o condițiune, ca să rămână ce a 
fostă la începută: o ligă a tuturoră elementeloră ostile 
panslavismului. Ungaria a fostă zădărnicită năsuințele 
partidei militare și aristocratice din Viena, care voiâ să 
primâscă alianța ce-o oferea Rusia în contra egemoniei 
Germaniei. Cornițele Andrassy, pe când erâ încă șefă 
ală cabinetului ungară, a concepută ideea unei alianțe 
ofensive și defensive cu Germania și a esecutat’o ca mi
nistru de esterne, și ca garantă pentru stăruințele sale 
antirusescî în peninsula balcanică a intrată, spre mulță- 
mirea Ungariei, după retragerea lui Andrassy d-lă de 
Kdlay în ministeriulă comună. Acum însă întrevederea 
dela Ișl și Skiernevice este o probă de ajunsă pentru 
aceea, că acestă alianță a Austro-Ungariei cu Germania 
nu mai e îndreptată în contra Rusiei și acăsta este de 
ajunsă spre a deșteptă temeri între Unguri,

Actualulă ministru-președinte — continuă jDebats* 
— este unulă din cei mai distinși ămeni de stată. Dăr, 
între însușirile sale, figureză înainte de fote dibăcia, arta, 
de a ascunde lucruri penibile sub cuvinte seducătore. 
Astfelă Maghiarii potă primi cu aplause discursulă tro
nului, și din alianța triplă facă cei din Festa numai 
o simplă amăgire, care nu ar distinge nici decum alianța 
duplă în contra Rusiei. Nu erâ bine ca să se facă Ger
maniei câteva concesiuni, decă erâ periculă că acăsta 
din urmă putere înclină tare spre Rusia? Acestă raționa- 
mentă probăză, că anumite alianțe — cum obici- 
nuesce a (fice Bismark — nu se dau gratisă.*

*

Ună interesantă articolă a publicată în »Nuova 
Antologia* [deputatulă italiană Bonghi despre întâlnirea 
celoră trei împărați. Autorulă vorbesce despre politica 
de alianțe a lui Bismarck dela 1866 încoce, despre ali
anța Italiei cu cele două imperii centrale, despre atitu
dinea binevoităre a cancelarului germană față cu politica 
colonială a Franciei, despre isolarea Rusiei, care a fostă 
silită acumă a se alătură la Germania și Austria, și în 
fine, accentuândă că întâlnirea împărațiloră a avută ună 
scopă eminamente pacinică, scrie:

>Situațiunea Europei este adi astfelă, că noi tre- 
bue mai multă ca ori când să renunțămă la măriri de 
teritoriu atâlă la granițele ostice câtă și la cele vestice. 
Suntemă siliți, celă puțină pentru mulți ani, să ne mul- 
țămimă cu câtă suntemă acumă de mari. Monarchia 
Italiei este aijl ună elementă de conservare și de echili
bru, precum au fostă principatele Italiei în 1814, în ace
lași modă precum acestă elmentă îlă formâză adi în cen- 
trulă Europei imperiulă germană, pe când in 1814 a 
fostă confederațiunea germană. Situațiunea generală ne 
dictâză deci și o politică esternă fdrle ușoră de urmă
rită : să menținemă cu toți relațiuni bune. Nu suntemă 
obligați să ne legămă cu altulă nici să ne alăturămă la 
cineva.*

Bonghi arată destulă de limpede, că Italia nu mai 
face parte din alianța centrală.

* *

piarele moderate republicane ijică, că intențiunea 
Iui Lokroy de a interpelă guvernulă francesă asupra 
relațluniloră cu Germania nu este oportună. »Li- 
bertă* dice: Nu voimă să predicămă nici ertare, nici 
uitare, ceremă însă, ca dmenii noștri să nu provăce com- 
plicațiuni și pdte și conflicte prin nisce salturi de bravură 
ale șovinismului neprevăijătoră.

*

P6rta n’a răspunsă încă la nota ce i-a adresat’o 
guvernulă austriacă în privința căiloră ferate orientale. 
Guvernulă turcescă caută o cale, pe care să scape de 
îndatoririle ce i le impune convențiunea din Viena. Tur
cii se temă grozavă de o năvălire austriacă în Salonică, 
și acâstă temere a mărit’o și mai multă procederea am
basadorului austriacă din Constantinopole Calice. In 
iotă casulă, guvernulă austriacă e decisă să încăpă lucră
rile pentru legarea Salonicului cu Serbia și a acesteia cu 
Constantinopole prin Bulgaria. Greutatea e că guveruulă 
bulgară nu e pregătită să esecute partea ce i se cuvine 
prin contractă, și acestă împrejurare Porta o va folosi, 
ca să amâne lucrulă.

*
In Asia ostică Francesii după lupte de patru ijile 

au strîmtorată pe Chinesii din tăie părțile și au ocupată 
Ke-Lung, alungândă armata >cerâscă« din tăie fortifica- 
țiunile. De asemenea bombardarea portului Tam-Sui a 
fostă plină de succesă. T6le bateriele au fostă distruse. 
Resistență înverșunată au întâmpinată Francesii pe 
insula Formosa, unde, după cum spună corespondenții 
englesl, suntă întruniți 15,000 de Chinesi; cu tote acestea 
Chinesii au fostă ștrașnică. bătuți. Colinele din St. Clement 
au fostă ocupate de armata francesă. O seriosă încăerare 
între trupele chinese și francese se aștâptă în filele acestea 
în ținutulă rîului Loch-Nan, de unde Francesii suntă ho- 
tărîțl se isgonâscă trupele chinese.

-------O-------



DIN DIETA BOEMIEI.
In ședința dela 6 Octomvre a „comisiunei dietale 

pentru comune» representantulă guvernului consiliarulti 
guv. Km o eh a făcută, cu privire la propunerea lui 
Herbst pentru limitațiunea după naționalitățl a 
cercuriloră judecătoresc! în Boemia, în numele guvernu
lui următorea declarațiune:

«Guvernulă recunosce că, cu privire la formarea 
diferiteloră cercuri ale țării după naționalitatea populați- 
unii, s’au făcută și pănă acuma multe, der totuși cu pri
vire Ia separarea singuraticiloră comune și la atașarea 
acelora la alte cercuri seu- cu privire Ia împărțirea cer-, 
ouriloră esistente și formarea altoră cercuri nouă s’ar 
mai pute dori și alte modificări. Recunosce și aceea, 
că prin astfelă de modificări s’ar pute ușura activitatea 
autoritățiloru inferiore administrative și judecătoresc! re
cunoscute, că în anumite împrejurări prin astfelă de mo
dificări se promoveză activitatea representanțeloră cercu- 
ale și este și de aceea părere, că astfelă de modificări 
ar pute prinde bine unei limitațiuni corespund.etore a cer- 
curiloră electorale pentru dietă.

«Guvernulă condusă de ce aceste vederi pote numai 
dechiarâ, că față cu propunerea Escelenției Sale domnului 
deputată Dr. Herbst nu ia o atitudine respingătore și că 
va consideră respectivulă condusă dietală cu cea mai 
mare bunăvoință. Cu tote acestea guvernulă c. r. nu 
pâte tăgădui, că se potă ivi împrejurări se dea de greu
tăți, care nu se voră pute delăturâ, și că schimbarea 
actualeloră relațiuni dintr’unu cercă, chiar de populați- 
unea cercului respectivă nu se va dori, fie din motive 
economice, său din alte motive. Cu privire la acesta 
guvernulă c. r. caută se lege declarațiunea sa de aceea 
suposițiune, că o astfelă de cerere pentru astfelă de mo
dificări se face de cătră respectiva populațiune și că re
lațiuni geografice și alte ponderdse relațiuni ale cercului, 
ba chiar considerațiuui financiare grave nu stau în cale.

Dâr încâtă în motivare se face alusiune la organi- 
sațiunea corăspundătore ale celoră două instanțe actuale 
trebue chiar acuma să declare guvernulă c. r. că nu 
pote primi o astfelă de modificare a organisărei curți- 
loră de apelă pentru că este de părere, că o astfelă de 
modificare ar fi fdrte stricăciăsă intereseloră administra- 
țiunii și justiții unitare, ceea ce nu se pote perde din 
vedere.» «

Deputatulă Herbst propuse a se pune la protocolă 
acăstă declarare ceea ce se și făcu. După aceea se ri
dică Dr. Palacky și (|ice că elă și soții săi de principii 
vădă situațiunea seriăsă, vădă mișcarea națională ce 
domnesce în orașele germane și că ea nu provine dela 
deputați. Accentueză că amândouă naționalitățile do- 
rescă să trăiască în pace și Z’ce« c& din punctulă de 
vedere slavică nu pote dori continuarea luptei, care 
împedecă bunăstarea și cultura.

Răspundendă antevorbitorului Dr. Herbst declară 
că mișcarea națională dintre Nemți nu este numai în 
orașe ci se estinde și asupra sateloră și că satele dorescă 
încă și mai multă separarea după naționalitate. Dealt- 
mintrea guvernulă a recunoscută deja principiulă sepa- 
rărei cu privire la cercurile școlare. In fine combate 
părerea că nu s’ar pută modifică organisarea curțiloră 
de apelă. Elă se provocă la Galiția unde s’au înființată 
două curți de apelă separate și la vechia ordine ferdi- 
nandeă după care avea să se formeze ună senată ger
mană și cehică.

Dep. Dr. Scholz <|ice, că înainte de tote e de 
lipsă ca la fiecare casă dată să fie întrebată poporațiu- 
nea respectivă. Dr. Herbst arată că propunerea lui a 
fostă făcută încă la 1871 de maioritatea cehă, când Nem

ții nu se aflau în dietă și încă în forma unei legi. P’a- 
tunci încă Cehiloră le eră de egala îndreptățire, acum 
însă pretindă ca să domnâscă. Dr. Scholz răspunde 
că la 1871 se trată de constituirea Boemiei după arti- 
culele fundamentale, prin urmare eră vorba d’ună punctă 
de vedere deosebită de celă de adi. Br. Z e s s n e r face 
propunerea ca în tdte cașurile, când poporațiunea cehă 
seu germană va face cererea de separare, consiliulă gu- 
vernială să așternă acesta cerere, pe lângă espunerea 
părerei sale, guvernului. — Cu acesta ședința se închide.

SITUAȚIUNEA TURCIEI și a MACEDONIEI.
«Confăderation orientale» se ocupă de situațiunea 

generală a imperiului otomană și a Macedoniei.
Numitulă diară dice, că nici odată financele Turciei 

n’au stată așa de rău ca acum. Comerciulă și indus
tria suntă de totă ruinate. Datoria flotantă e deparLe 
de a fi regulată, dările se adună cu mare greutate, ces- 
tiunea tratateloră de comerciu nu s’a aplanată, industria 
locală e sdrobită prin concurența streină, contrabanda 
de tutunuri (tabacă) nu se păte înpedecâ de slaba ad- 
ministrațiune, abusurile condamnabile suntă forte dese. 
Guvernulă abia a putută obține de la banca otomană 
ună împrumută de 25,000 lire; — elă ceruse 100,000.

Insurecțiunea din provincia Iemenă nu se pote înă
buși, ci din contră totă mai multă se’ntinde. Cestiunea 
rectificării granițeloră dintre Albania și Muntenegru îngre
uiază situațiunea, căci Albanesii suntă gata să se revolte, 
și guvernulă imperială nu e în stare să trimâță la Limpă 
trupe îndestulităre, căci nu-i permită financele. Gausa 
acestei stări de lucruri suntă dmenii cari lucrâză în contra 
voinții Sultanului: miniștrii și administrațiunea.

Jjiarulă ateniană trece apoi la situațiunea Mace
doniei, care sufere de aceleșl rele. Abusurile suntă și 
mai dese, disordinea și mai mare, 6r brigandagiulă pune 
vârfă la tăte, căci autoritățile suntă incapabile de a’lă 
suprimă. Poporațiunea le sufere t6te, der nu vede nici 
ună bine. Brigandagiulă nu e decâtă resultatulă aces- 
toră miserii ale imperiului turcescă. Intr’o țâră bine 
administrată, nu ’ntelnescl bande numerâse de câte 30, 
50 și mai mulți briganzi. Unde libertatea lipses- 
ce, omenii devină răi. Câtă timpă Bulgaria, Te- 
salia și Rumelia orientală n’au fostă libere, întâlnâmă 
aceleșl rele. Adi mai că au dispărută dinaceste provincii.

Der ce s’a întâmplată în eliberatele provincii, trebue 
să se întâmple și în Macedonia: bandele de brigăzi voră 
deveni bande de insurgenți și voră produce răsboiu ci
vili, ba pote ună mare răsboiu.

Se pote 4^ce> după «Confedâration orientale,» că 
tractatulă din Berlină anume a lăsată Macedonia în acestă 
stare, ca să fie ea «mărulă discordiei» în peninsula bal
canică, deschidândă în același timpă Austriei calea pe 
acolo; se pare că intențiunea a fostă de a păstră ună 
mîjlocă de dispute continue și de o nouă împărțelâ între 
statele din Orientă. Ameliorările ce Ie-a prevădulă trac
tatulă dtn Berlină pentru Macedonia au rămasă ilusorie. 
Porta, care cu mare greutate a .primită a face aceste 
ameliorări, se scusă că nu e practică a le face din causa 
diferențeloră și rivalității naționalităților^. Ciudată scusă! 
Der totă Porta va suferi tristele urmări.

SOIRI MERUNTE.
Primimă următârea comunicare:
Societatea de lectură »Petru Maioră» ajunimei ro

mâne* din Budapesta s’a constituită în diua de 27 Sep- 

temvre st. n. a. c. alegându-se de membri în comitetulă 
administrativă pentru anulă școlastică 1884—85 cu acla- 
mațiune următorii: Drd. med. Constantină Groza preșe
dinte ; Sebastiană Olariu stud. phil. vice-președinte; Titu 
Liviu Albini stud. jur. secretară; Drd. med. Aureliu Ha- 
lică cassară; Nicolau Șerbană stud. jur. controloră; Au
reliu Alexi stud. jur. bibliotecară ^JT'aleriu Petco stud, 
jur. și Petru Corneană stud. jur. notari.

In comisiunea literară s’au alesă Alesiu Mangiuca 
stud. jur., Nicolau Vecerdea stud. jur., Ioană Mangiuca 
stud. med., Petru Mladină stud. med., Victoră Borlană 
stud. phil. și Ioană Floriană stud. technică; redactoră 
la fdia societății »Rosa cu Ghimpi» Amosă Frâncu 
stud. jur.

Aducândă acâsta spre cunoscința on publică, căruia 
’I datorimă recunoscință pentru căldurosulă sprijină, ce 
ni l’a oferită în totă vremea, dămă viuă mulțămită în 
deosebi On. RedacțiunI atâlă din Austro-Ungaria câtă și 
din România, atâtă române câtă și neromâne, cari au 
binevoită a ne trimite gratuită foile, rugândă totă-odată 
pe on. d-ni Redactori a ne sprijini ca în trecută și pe 
viitoră; căci sprijinulă ce ni se dă este pentru noi nu 
numai ajutoră, dar și încurajare. Drd. C. Groza, 

președinte.
—0—

In conferința de la 5 Octomvre a partidei guverna
mentale, s’au alesă cele 6 comisiuni ale dietei unguresc!. 
In două din ele figureză deputății români Gali și Cziple, 
amândoi guvernamentali.

—0—
In comuna Socodoră, comitatulă Aradului, s’a des

coperită de curendă ună casă îufiorătoră, spune «Bise
rica și Scdla.» Ună locuitoră de acolo cu nămele Susană 
Gavrilă nu trăiâ bine cu soția sa, și ca să se p6tă scăpă 
de dâns’a o închise într’o odaiă laterală, unde o maltra
ta tirănesce mai în fiecare di; de mâncare îi dedea numai 
câte puțină, ca astfelă încetulă cu încetulă să moră de 
fome și de torturi. Doi ani de Qile a petrecută neno
rocita femee în acestă stare, pilele trecute casulă s’a 
descoperită și făptuitorulă a fostă dată pe mâna justi
ției. Elă se află închisă preventivă la judecătoria din 
Chișineu. Soția este în o stare atâtă de slăbită, încâLă 
nu este speranță de a-se pută rensănătoșă.

—0—
Se miră lumea, când aude de câte ună somnă le

targică de 4ile seu săptămâni întregi ală vre-unui indi
vidă. Agricola lui «Magyar Polgar» dârme de vr’o 9 
ani de 4’Ie ȘÎ abia în filele acestea s’a deșteptată, furi- 
osă pe d. G. Bariță, crediândă că e încă totă redactoră 
la „Gazeta Transilvaniei.*

Fericită ființă mai e și Agricola; habară 
n’are de ce se ’ntemplă, nu în lume — căci ar fi prea 
multă pentru ună astfelă de capă — dâr nici măcară în 
Ardelă. Halală de așa publicistă!

—o—
In România s’a amânată -culesulă viiloră de la 1 

la 16 Octomvre. Causa e, că în urma răcelii celei mari, 
strugurii nu s’au coptă încă de ajunsă.

—0—
Inspecțiunile generale ale armatei române voră în

cepe la 1 Octomvre și se voră termină la 1 Dccemvre. 
Toți comandanții de corpuri precum și comandantulă di- 
visiunii din Dobrogea au fostă numiți inspectori generali. 
Pe lângă aceștia, d. generală Slăniceanu, inspectorulă 
generală ală cavaleriei, a fostă însărcinată cu inspectarea 
scoleleră speciale de artileria, cea de cavaleriă, precum 
și cu inspecția celoră trei regimente de roșiori; âr’ d. 
generală Arionă, inspectorele generală ală artileriei, a

FOILETON U.

Biserici și predicatori amereiani.
America este și rămâne o țeră clasică de contraste 

și surprinderi originale. Ceea ce în Europa este de ne- 
credută, în Statele Unite din America este lucru de t6te 
Zilele, lucru obicinuită. Dar nimică nu surprinde mai 
multă pe individulă, care trece mai înteiu în America, 
său pe turistulă espertă, de câtă viâța bisericâscă. Acesta, 
dincolo de marea atlantică, a luată o astfelă de desvol- 
tare, care în Europa nu se pote esplicâ. Se scie că 
yanke-ulă e materialistă pronunțată. „Câștigă bani, 
dâcă poți în modă onestă, dâcă nu poți — totă una, fă 
bani!* Acăstă periculăsă parolă o audii pe fie care Zi, o vedi 
practicată pe fie-care oră. Cu tote acestea, în nici o parte a 
lumei ămenii nu cerceteză bisericele în așa numără mare 
și atâtă de consciențiosă, ca tocmai în Statele Unite, nicăirl 
nu se speseză sume mai mari, pentru scopuri religiose, 
pentru lefuri preoțeșci, pentru musica bisericescă, pentru 
înfrumsețarea cimitiriloră, ca dincolo în America. Acolo 
nu este lucru bătătoră la ochiu, decă într’ună orașă 
cu poporațiune de 1500 suflete, găsesc! câte 8 biserici și 
câte 15 preoți; nu este bătătoră lajjochiu, decă de exem
plu predicatori, cum este Henry Ward Beecher în Brook- 
lyn, tragă ună salară anuală fixă de 25,000 dolari (1 
dolară e 2 fl. 50 cr.) și pe lângă aceea au privilegiulă 

a dispune de ferii câte patru luni, spre a pute ține pre
legeri bine plătite în statele și ținuturile sudice și vestice.

Dar de altă parte preoții americani nu suntă de 
locă asigurați în existența loră, ca în țările europene. 
Ei suntă tocmiți pretutindenea cu abtjicere de o jumătate 
de ană, de ună ană, seu de doi. Dâcă predicele suntă 
nesărate, fără spirită, dâcă nu au satiră, senatulă biseri
cescă simplu îi denunță contractulă și caută o nouă pu
tere, care se găsesce ușoră, pentru că preoții americani 
se sciu lăudâ și nu desprețuescă reclama Ziaristică. Te
ma, care vrâu să o tracteze Dumineca, o anunță prin 
Ziarele de Sâmbătă sera în inserate de câte două colâne. 
«Publiculă este rugată să asiste, intrarea e liberă,« în
cheie de comună ademenitorele anunciuri.

In diarele germane-americane încă se încetățenescă 
totă mai multă astfelă de anunciuri. Așa cetesc! întru- 
nulă: «Preotulă Franciscă J. Schneider, preotă ordinară 
91. 2. Ave. între 5 și 6, cunună, botâză în și afară de 
casă.» Intraltulă: «Ieftină, ieftină, ieftină este preotulă 
Valeter pentru tote ceremoniele, să cerce ori și cine și 
să se convingă: 105 Delancey — Street etc. etc.*

Bisericile americane dearândulă suntă pompdse și 
clădite într’ună stilă plăcută. Tote spesele de edificare le 
supdrtă membrii comunei bisericescl, împunându’șl de bună 
voe dări bisericescl și încă, după concepte germane, în 
sume enorme. După-ce bisericele suntă terminate, se în- 

chiriăză scaunele pentru sume considerabile. In biserica 
Plymout din Brooklyn s’au încasată dreptă chiriă pentru 
scaune în anulă 1881 48,000 dolari, în 1882 42,000 și în 
1883 40,000. Licitarea se face firesce publice la ună con
certă liberă. In biserica Trinity din New-York la 1879 
celă dinteiu scaună s’a închiriată pentru 2000 dolari.

Departe spre vestă, când se pune fundamentă la vre- 
ună orașă nou, încă și lemnarii și zidarii clădescă biserici 
pe risiculă propriu. Astfelă înainte cu 2 ani sosiiu la Flint, 
orașă întemeiată nnmai de șâse luni. Redactorulă Ziarului 
locală de acolo, care Ziar1^ apăruse pănă atunci în 7 
numere, îmi spunea în confidență, că Flint este destinată 
a fi ore când «Regina apusului.» Deja astăZI, continuă 
patriotulă însuflețită cu voce apăsată, avemă ună Ziară 
redactată briliantă, o gară — mi se părea c’a Zisă 
cuventulă grand central-depot — două pensionate, pentru 
fetițe, o spenZurătăre, nouă pianine, o pușcăriă, patru 
localuri de bere, ună cetățână bătrână de 45 ani, t6te 
acestea după o esistență de abia 6 luni, numai biserici
le ne lipsescă.

Dar s’au edificată și acestea și anume în chipulă 
următoră: Se duce la Flint ună architectă — titlulă 
acesta și l’a dată elă singură. Fără a fi fostă însărcinată 
din partea vreunei comunități religiose, architectulă edi
fică o biserică într’adevără frumdsă, tocmi pe spesele 
sale ună preotă tânără, învățată, cum și ună organistă 



foștii însărcinați! cu inspecția scâleloră militare din IașT 
Craiova, București, a stabilimentelor!! de artileriă, a de- 
positeloră generale precum și cu inspecția regimentelor!! 
de artileriă.

Instrucțiunile în privința inspecțiilor!! s’au și trămisă 
d-loră inspectori de cătră ministrulă de răsboiă.

—0—
Pe ferâslra unei cârciumi din strada Dichiului din 

BucurescI se pâte citi următorulă anunță:
Aici se vinde cu ridicata țuică veche și 9. 

—0—
Fabricantulă de rahată d. P. Demetrescu (Bella-Vista) 

din Galați a obținută. <Jice «Românulă,* la esposițiunea 
cooperalivă din Iași cea dinteiă recompensă pentru pro
dusele sâle. înaintea juriului, d. Demetrescu a dechia- 
rată că fabrica d-sâle produce pe ană 20,000 oca rahată, 
din care mai bine de 10,000 oca îlă transportă la Parisă, 
Londra, Bruxelles, Nizza, Pesta, Viena, Odesa, Peters- 
burgă, Nicolaew. Scrobâla o aduce din Pesta și zaharulă 
din țâră, din Viena și Francia. Fabricarea rahatului și 
dulcețeloră consumă mai bine de 15,000 oca zahară.

—0—
La 27 Septemvre a. c. s’a terminată în Neapole 

ună procesă fârte interesantă. Toți fabricanții de alco- 
holă și spirtă din Neapole, denunțați că frustrâză fi- 
sculă, au fostă condamnați: Iosefă Iesu la arestă de ună 
ană și amendă de 364,320 lire (franci), fratele seu Rafaelă 
la arestă de trei ani și amendă de 606,096 lire, Costa 
la arestă de trei ani și amendă de 2,464,150 lire, și alții.

—0—
în Milană s’a ivită la 6 Octomvre st. n. ună casă 

de coleră.
—0—

După cea mai nouă publicațiune a statisticei popo- 
rațiunei Atenei, numărulă locuitoriloră e de 84,906, dintre 
cari 48, 248 bărbați și numai 37,660 de femei.

Bieții Atenienl nu sciu cum să acopere acestă »de- 
ficită/

—0—
Podulă de peste Tamisa din Londra se va înfrum- 

sețâ prin statuele călărețe ale lui Eduardă I, Eduardă III, 
Enrică V și Vilhelmă cuceritorulă.

—0—
Astă seră trupa teatrală germană a d-lui Dorn va 

representâ operata comică »Castelulă blestemat ă,« 
de Alois-Berla.

DREPTULU DE INSPECTIUNE A GUVERNULUI
în scolele medii confesionale.

(Urmare și fine.)

Ca să’șî pâtă face judecată cum se cade despre 
propunerea profesoriloră și despre mersulă instrucțiunei, 
delegatulă trebue să cunâscă planulă de învățămentă și 
împărțirea obiecteloră, statorite de autoritățile superiâre 
confesionale ale respectivului institută de învățămentă, 
(luate la cunoscința aprobătăre de ministrulă), asemenea 
trebue să cunâscă manualele ce se folosescă în institută 
și sistemulă acelora, și cu acestea trebue să calculeze 
că în ce punctă se află mersulă instrucțiunei. £r la scâ- 
lele medii confesionale, cari se împărtășescă de ajutoră din 
partea statului, aplicându-se planulă de învățămentă ală 
scâleloră medii, cari, conformă punctului c) din §-ulă 47 
ală legei, stau sub disposițiunea și nemijlocita conducere 
a ministrului de culte și instrucțiune publică, — instruc
țiunea și mersulă învățământului va fi ca și la acestea. 
In scâlele cu limba de propunere nemaghiară propune-se 
în âre suficiente și corespundătoră limba și literatura ma
ghiară ?
VII și VIII

Limba și literatura maghiară propune-se în cl. LI,
în limba maghiară? Delegatulă ministerială | nulă, în sensnlă § 50 din lege, dreptulă de a controlâ

va avă a’șl judecă în sine răspunsurile eleviloră în ge
nerală în ceea ce privesce atențiunea, înțelegerea, preci- 
siunea, siguranța și presența de spirită ce arată elevii în 
răspunsurile loră. Delegatulă va cere și lucrările scrip- 
turistice ale eleviloră, și se va convinge, că esaminâză și 
coregă profesorii cele de coresă și însemnăză cele ce au 
a le corege elevii, său ba? Să se considere și esterio- 
rulă lucrăriloră scrip turistice în ceea ce privesce estetica 
și curățenia. Căștige-șî convingere, că elevii cetescă ore 
în cercnlă studieloră loră școlare și pe acasă, seu ba? 
Esistă bibliotecă pentru tinerime, și portă-se grije destulă 
ca în ea, pe lângă cărțile de distracțiune, să se afle și 
lectură seriâsă și folositâre, prin care să’șl înmulțâscă cu
noștințele? Frecvența la cetirea cărțiloră din biblioteca 
tinerimei câtă e de mare? Nu’și negligă elevii studiele 
din școlă și ocupațiunile scripturlstice din causa lecturei 
private? Are tinerimea societate pentru a se cultivă în 
institută? Și nu se află și în ea o vegetare pră mare? 
Este profesoră conducătornlă ei? Suntă de a se 
cercetă alte societăți, ale tinerimei cari eventuală s’ară 
mai fi aflândă în institută. Nu se află în institutulă de 
învățămentă reuniuni neîncuviințate de guvernă, său elevii 
nu suntă membri la niscai societăți afară din institută? 
Suntă de a se cercetă convicte, alumneurl și alte insti- 
tuțiunl de felulă acesta, cari eventuală se voră fi aflândă 
la institută, din punctă de vedere ală ordinei, curățeniei, 
alimentărei și preste totă din punctulă de vedere igienică, 
morală și disciplinară

§. 8. Cu privire la disciplina eleviloră, până când 
înînțelesulă§38dinlege regulamentulă disciplinară, ce se va 
stator! de autoritățile superiăre bisericești,sevaînaintămi
nistrului de culte și instrucțiune publică și se va luă la 
cunoștință de acesta, — câștige-șl delegatulă ministerială 
convingerea, că ore părtă-se destulă grije de disciplină, 
atâtă în prelegnri câtă și înlăuntrulă institutului în ceea 
ce privesce susținerea ordinei și moralitatea eleviloră? 
Câră-șl informațiunl, cum se mânuâză disciplina și cari 
suntă cele mai dese cașuri disciplinare? Nu e disciplina 
prâ aspră seu prâ slabă în institută? Nu suntă în inst- 
tută, între tinerime rele morale a căroră curare sâu 
stîrpire ar pretinde deosebite măsuri disciplinare?

§ 9. Cu privire la direcțiunea și administrațiunea 
școlară delegatulă ministerială se va estinde numai în 
generală, și se va informă că ore' sunt corăspumjătâre 
datele și conspectele statistice cari sunt a se așterne gu
vernului, și trimisu-s’au la timpă autoritâțiloră superiâre 
coufesionale spre a se așterne Ia guvernă (§ 48 a și £)? 
Conducu-se regulată matriculele și păstrâză-se ele bine? 
Confrolâză-se regulată testimoniele (seu certificatele de 
dimitere din institută) ale eleviloră, cari vină din alte 
scole medii confesionale, sâu din scâlele med'i de sub 
conducerea său disposițiunea imediată a ministrului ? 
Face-se primirea studențiloră în sensulă legei (§ 9. 11. și 
12)? Nu se facă contrageri de clase sâu esamene pri
vate din mai multe clase într’ună ană fără concesiune 
ministerială, și în generală nu se facă abusuri la esa- 
menele private (§ 14 și 15)? Nu sunt mai multă de 60 
de elevi în vr’o clasă (§ 17)? Pârtă-se evidență despre 
circularele date de ministrulă prin autoritățile superiâre 
confesionale (în deosebi cu privire la eliminarea câte 
unui elevă)?

§ 10. Cu privire la profesori, afară de conspectele 
ce se așternă ministrului peste ană, comisarulă ministe
rială să fie cu luare aminte: a) Suntă ei cetățeni ungari? 
b) Au ei esamenă profesorală, respective diplomă? și 
propună ti numai obiectele, pentru cari după esamenulă 
și diploma loră sunt cualificațl, seu și obiecte înrudite 
cu acelea? c) Nu sunt indivicjt fără diplomă aplicați ca 
profesori suplenți? d) Esistă numărulă de profesori în 
generală și de profesori ordinari în specială, în sensulă 
legei? e) Nu au profesorii și alte funcțiuni salarisate? 
In tâte acestea § 39, 30 și 32 din lege suntă ho- 
tărîtorl.

§ 11. Avendă guvernulă statului dreptă, în înțe- 
lesulă punctului d) din § 48 ală legei, a luă la esami- 
nare și critică manualele de învățămentă ce se folosescă 
în scâlele medii confesionale, ca să controleze, nu cu
prindă ele âre in sine învățături sâu țese contra statu
lui, constituțiunei sâu contra legiloră? și avendă guver-

î

că nu este în scolă vr’o direcțiune contra statului ? — de
legatulă ministerială trimisă spre cercetarea școleloră 
confesionale va ave în deosebi datorința, de a fi cu lu
are aminte la manualele de învățămentă, fie tipărite fie 
manuscripte, tocmai așa și la prelegerile profesoriloră și 
la răspunsurile eleviloră, din punctulă de vedere ală sta
tului și dâcă în privința acâsta va aflâ ceva de repro
bată, va avă se o accentueze în raportulă său cătră 
ministru, ca acesta să potă luă disposițiunile necesare 
preservative și corecționale.

La sfîrșitulă visitei delegatulă ministerială să roge 
pe directorulă institutului, ca să convoce corpulă pro
fesorală la o conferință confidențială, în care spunendu’și 
observările, să pâtă arăta scăderile observate de dânsulă, cari 
le-ară pută îndreptă nemijlocită directorulă și profesorii, 
și care le-ară pute recomandă în binevoitărea loră a- 
tențiune.

§. 13. Despre totă ce a esaminată conformă punc- 
teloră de mai susă, despre tâte observările și esperiin- 
țele sale, delegatulă ministerială va face raportă detaiată 
ministrului de culte și instrucțiune publică. Cu privire 
la considerațiunile mai susă specificate și în generală la 
tote hotărîrile din lege, referităre la scolele confesionale, 
elă se va estinde în raportulă său asupra tuturoră stă- 
riloră institutului în generală și specială; cu deosebire 
asupra scăderiloră cari suntă a se îndreptă, și cari pre
tindă ca ministrulă cu mijlocirea autoritâțiloră confesio
nale să ia măsuri. Dâcă frecare institută nu corăspunde 
de felă cerințeloră legei, delegatulă va avă să facă mi
nistrului arătare, pentru ca institutulă să se admonieze, 
(§. 53). Decă cercetarea delegatului ministerială se es
tinde asupra mai multoră scdle, care stau sub deosebite 
autorități superiore confesionale, atunci densulă va face 
deosebite rapârte despre șc61a (seu școlele) fiecărei au
torități superiâre; asemenea și despre visitele repețite în 
decursulă anului scolastică, pentru care este esmisă, cu 
fiecare ocasiune va avă să facă raportă specială.

§. 14. Afară de cercetările ordinare de peste ană 
ale scâleloră, avândă ministrulă dreptă să asiste prin de
legații săi și Ia esamenele publice dela școlele medii 
confesionale (§. 46), delegatulă ministerială spre scopulă 
acesta va fi de față, pe câtă va fi posibiiă, și la esame- 
nile publice, (neînțelegându-se aici esamenele de maturi
tate, despre care vorbesce o altă deosebită instrucțiune) 
delu tâte șcâlele, pentru care s’a delegată, sâu îșl întoc- 
mesce lucrulă astfelă, ca una dintre visitele sale de peste 
ană să catjlă pe timpulă esameneloră publice. Esame
nele publice avendă scopulă de a arătă resultatulă în
vățământului din întregă cursulă anului, delegatulă mi
nisterială va avâ să urmărâscă cu atențiune la aceste 
esamene resultatulă întregei instrucțiuni, anume: luat’au 
și prelucrat’au profesorii totă materialulă de învățămentă, 
câtă s’a prescrisă? și corăspunde resultatulă învățămân
tului, în generală și peste totă, scopului fixată în planulă 
de învățămentă și justeloră așteptări? Despre participa
rea la esamenele publice încă va trebui să se facă mi
nistrului rapârte speciale.

§. 15. Dâcă ună orecare delegată ministerială se 
trimite de repețite ori, pentru doi sâu mai mulțl ani sco
lastici, cari urmâză unulă după jaltulă, sâu pentr’ună 
timpă mai îndeungată, spre cercetarea aceleiași (sâu a- 
celorașl) școle; să caute cu deosebită atențiune, ca să 
vâtjă, ce progresă se pâte observă în institută dela visi
tele sale de mai înainte încâce? Luatu-s’au observările 
și sfaturile sale binevoitâre, ce le comunicase parte cor
pului profesorală, parte le recomandase atențiunei auto- 
ritățiloră superiore confesionale prin raportulă său adre
sată ministrului? Indreptatu.s’au scăderile și făcutu-s’a 
ceva pentru îmbunătățirea spirituală și materială a insti
tutului? Și dâcă nu, <5re lipsa de bunăvoință a profeso
riloră și a administratoriloră este de vină, sâu insufi
ciența mijlâceloră materiale? La aceste întrebări ce suntă 
a se pune în cumpănă, va avâ să răspundă într’ună nou 
raportă adresată ministrului; cu deosebire în acelă casă 
dâcă institutulă, în sensulă §-lui 53, a fostă deja odată 
sâu de două ori admoniată.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
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bună și deodată se autji Dumineca sunetă de clopote, de 
organe și în faptă putâi ascultă o predică alâsă. Archi- 
tectulă riscase ună capitală considerabilă, dar calculele 
lui erau nimerite. Tenărulă preolă captivă mai ântâiu 
auditoriulă, dup’aceea din cerculă partisaniloră formă o 
comună, care se mări iute, se constitui oficiosă și cum
pără biserica dela architectă carele, dela sine se înțelege, 
căpătă frumoși bani atâtă pentru edificiu, câtă și pentru 
celelalte apartamente, încâtă probabilă se va duce în 
altă parte vestică, ca să încâpă același negoță înc’odată.

Dâră și în ținutulă resăritână, care este mai civi- 
lisată, se’ncârcă preoții cu mijlâcele cele mai curiose, ca 
să’șl asigure o clientelă numerâsă și biserici îndesate cu 
lume. In Fevruarie anulă curentă a trebuită se mă ducă 
prin Syrakus, o cetate mare, avută de sare, nu departe 
de laculă Ontario. In strada principală North-Saline- 
Street se află trei biserici în nemijlocită apropiere una 
de alta. Fiecare din cele trei comunități, căroră apar
țină bisericile, se silesce a’șl câștigă cei mai mulți mem
bri. Spre ajungerea acestui scopă nu se prâ alegă mij
lâcele. Unulă din cei trei preoți însă au învinsă pe cei
lalți doi prin aceea, că într’o (|i a înduplecată pe rabi- 
nulă Syrakus să țină în biserica creștină o predică 
asupra persânei lui Isusă Christosă, pe când preotulă 
predică în sinagogă asupra aceleiași teme din punctulă 
de vedere protestantă.

Acâsta însă se pâte întâmplă numai în America, 
dâr pentru originalitatea sa cașulă a făcută mare sgomotă 
numele aranjerului preoțeștii s’a răspândită în țâra întrâgă.

Preoții americani atârnă dela favorulă și bunăvo
ința presei, aprâpe mai multă decâtă cântăreții și artiștii. 
Dâcă Lunia iai în mână în New-York pe * Herald/ în 
Philadelphia pe »Public Ledger,« colâne întregi din aceste 
organe însemnate ale Ziaristicei le găsesc! pline de re- 
censiunl asupra prediceloră din Dumineca premergătâre, 
o datină lățită în America, care Germaniloră nu le prâ 
vine Ia socotâlă, yanke-ulu însă nu face nici o obiecți- 
une în contra ei. In America, funcțiunea preotului este 
ca oricare altă afacere. Ună stată așa numită preoțescă 
cum îlă avemă noi, din causa secteloră celoră jmulte, 
este necunoscută. Astăzi profesoră sâu redactoră, în a- 
nulă viitoră comerciantă, tind ani mai târdiu preotă, 
suntă cariere pe cari le face adeseori ună particulară. 
De aici provine că cunoscințele unui preotă protestantă 
suntă atâtă de varii. Probabilă că unulă a fostă teologă 
în patria sa de mai nainte, în Anglia sâu Germania, 
probabilă că ală doilea a avută o educațiă sciențifică la 
ună colegiu americană ori la ună seminară de preoți, 
cu tâte astea multoră preoți, mai alesă celoră dela a- 
pusă, le lipsesce completă scâla academică.

Acâsta, naturalminte nu eschide de altă parte ca 
să se aplice și preoți, cari înarmați cu întrâga cultură a 

secolului nostru să se bucure de renume ca filosofi, is
torici, limbistl etc. Trei indivizi suntă cari în astă pri
vință și-au câștigată ună renume universală : Henry Ward 
Beecher, Thomas Talmage și Iohn Hali, cestă din urmă în 
New-York, ceilalți în >orașulă preoților ă* Brooklyn.

Beecher este preotulă celă mai mare dela biserica 
Plymouth în Orange-Street. Totdâuna avâm o plăcere 
deosebită să asistă Dumineca la serviciulă divină oficiată 
de elă. Pe la 10 ore diminâța erau pline tâte galeriele 
și emporele cari cuprindă peste 6000 persâne. De câte 
ori am fostă eu de față, s’a nimerită că tâte locurile 
erau ocupate. Organele cântau nisce melodii lină, apoi 
din ce în ce mai tare, pănă terminară în acorduri puter
nice. Orologiulă arătă 10 ore și 15 minute. Pe tribuna 
forte spațiâsă apare Beecher în haină nâgră simplă, fără 
nici ună semnă de preotă. Cu tâte că numără 61 de 
ani, totuși are o înfățișare voinică. După-ce a aruncată 
o privire fugitivă asupra mulțimei, se așeejă pe ună sca- 
ună simplu de rădăcini. Pe una, câte odată pe două și 
mai multe mese dinaintea lui suntă puse pentru elă fru- 
mâse presente de flori, cele mai variate și mai mirosi- 
târe, cu deosebire în Ianuarie și Fevruarie când din causa ză- 
pedlii și a gerului numai cu greu potă merge la biserică. Mâni 
gingașe au adusă aceste daruri, ca semnă de venerați- 
une, pentrucă Beecher este celă mai mare »predicatoră 
ală dameloră* dela țărmurii oceanului atlantică, pănă la ai 
celui pacifică. ------- ---------- (va urma).



Cursulu Ia bursa de Viena
din 8 Octomvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungarâ6°/0 122.75 
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.20 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.70 
împrumutul^ căiloră ferate

ungare.......................... 142.60
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.70 

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 119.— 

Amortisarea datoriei căi-
lorîî ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 102.50 

Bonuri rurale ungare . . 100.85 
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt................................ 99.75
Bonuri cu cl. de sortare 99.25 
Bonuri rurale transilvane 100.25

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

vină ung.............................98.75
Imprumutulă cu premiu 

ung.....................................114.40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.50
Renta de hărtiă austriacă 80.95
Renta de arg. austr. . . 82.10
Renta de aură austr. . . 102.90
Losurile din 1860 . . . 135. —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  859. —
Act. băncel de credită ung. 284. — 
Act. băncel de credită austr. 284.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei.................  5.77
Napoleon-d’orI.................. 9.681/.,
Mărci 100 împ. germ. . . 59.75 
Londra 10 Livres sterlinge 121.80

Bursa <le Bîuciiresci.
Cota oficială dela 25 Septemvre st. v. 

Renta română (5%). . . ■ Cump.
Renta rom. amort. (5°/0) • • »

» convert. (6°/0) ■ • »
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . »
Credit fonc. rural (7°/0) . . »

* )> » (5°/o) ■ • >>
» » urban (7%) . . »
» » » (6°/0) • .
» , > (5°/o) • •

Banca națională a României , 1395
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 366.Va

« » » Națională . . » 243 1/2
Aură.............................................. , 5'85.0/0
Bancnote austriace contra aură

în „Gazeta Transilvaniei^
AnunciurI în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—er. 6 
Pentru inserțiunl și reclame pag. a III linia <î . „—„10

Pentru repețirl se acordă următorele rabate:
Pentru repetirî de 3-- 4 ori

?? 7? 5-- 8
?? 7? 9--11

12--15 ??
?? J? 16--20 ??

Dela 20 de repețirl în susti •

10°
15° 
20° 
30° 
40°
50°

0 
o 
o 
o 
o 
o

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni
se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai
sustt

Brașovă 1 13 Maiti 1884.

furnal câteva dile a se vede unu
viu Leu de mare

(Focă comată)
care a foștii prinșii de nisce pescari din Nubia, în marea roșiă. Acestii 
animalii e de 350 de chile s6u 7 măji de greu și e de ăVa metri lungă; 
are mâni ca unft omă cu 5 degete și unghii; afară de aceea o c6dă, 
ochi mari, dinți, mustață, totă corpulă lui acoperită cu peri.

Leulu de mare se hrănesce cu pesci și p6te mâncâ pe <J.i 20—40 
chile; Hrana i se dă la 9 și 12 6re a. m. și la 3 și 7 6re p. m. și 
este interesantă de a ved6 cum mâncă pescii. După mâncare leulă de 
mare esercită diferite prodnețiuni. Acestă animală e cunoscută din istoria 
naturală, de aceea d-nii învățători simtă rogați a aduce cu sine și pe 
școlarii d-loră, căci se oferă fdrte rară oc.asiunea de a ved£ unu. leu de 
mare. — Prețurile de întrare suntă așa de mici, încâtă fie-care p6te să 
vădâ foca.

Leulîi de mare se păte vede în Brașovîi în șatra dinaintea 
Porții Vămii dela 8 ore dimineța până la 8 6re sera.

Omenii mari plătesc* 20 cr. intrare — copii pansa 
la 025 asii numai 1® cr.
Invită onor, publică cu totă respectulă v »1 F loanu Michaila

1—2 din Egipetă.

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

L. FLEISC
i oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile i
i conditiuni si în tote mărimile i

i lustinianu M. Grama,
:. 11—11 depositarulă fabricei în Brașovă.

1884.

vend.

6'2O«/o

Cursulu pieței Brașovă
din 9 Octomvre st. f. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.06 Vend.. 9.08
Argint românesc .... , , > 9.— a 9.05
Napoleon-d’orI................. » 9.64 > 9.66
Lire turcesc!..................... » 10.90 > 10.94
Imperial!......................... * 9.88 > 9.92
Galbeni............................. « * 5.64 5.68
Scrisurile fonc, »Albina* , • * 100.50 101.50
Ruble Rusesc!................. 121.50 > 122.50
Discontulă » ... 7—10 °/0 pe ană.

.^.Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
XE silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge-

* ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Societatea comea*eialîi română ISassarabiaim. Calfoglu & Comp.
BULETINU •

BRĂILA 24 Septemvre 1884.

Vendetorii Cumperătoră Felulft Kilo Libre Prețulă Notite

N. V. Perlea Marchetto Grâu 130 58>/a 76 Mag. (hârt.)
A. Emberico T. Marchiani 260 59— 64 50 Caică
0. Silberstein Galiatzato *? 155 57Va 61 — Mag. (hârt.)

Carandino Pauli Coventry & Cie Secară 500 55V, 57 75 Caică
I. D. Vamvuri I. D. Nicolopulo & Cie Porumbă 550 59— 56 75 >

C. Nicolaidi & G-ie Ghrissoveloni fils & cie H 230 60— 55 75 Magasiă
D. C. Zavo I. D. Nicolopulo &Cie Orză 170 471/, 44 75 Caică
Vassalopulo d-to 550 47^ 44 50 >

Constandinescu L. Mendl & C-ie > 150 45V2 39 50 Magasiă
Cambano Peirano fils & C-ie » 500 47 Vs 43 _ »

Catzica M. Cohen Fasole 120 0/o0 20 — Caică
Dreyfus & G-ie Găpitanu > 300 > 20 25 Magasiă

tt Mi eftiiiB tării ie nuraciniil.
—= Chiar’ acum au eșitu de sub tiparu =—

și se potă procură dela

Cancelaria l^egruțiu din Gherla (Szamos-Ujvăr).

Cărticică
de

rugăciuni și cântări
pentru

pruncii școlari de ambe sexele și confessiunele 

—= Ou mai multe icone frumese. =— 
Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 

costă 3 fl.; 100 exemplare 5 fl. v. a.

Prea Sântei Vergure Maria 
NĂSCĂ1OREI de DUMNEZEU 

urmată de

mai multe rugăciuni frumose. 
Cu mai multe icâne frumâse.

Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 exemplare 
costă 3 fi.; 100 exemplare 5 fl. v. a.

/

Tipografia Alexi Brașovă.


