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ANULU XLVII.

NR 62. Joi în 3 (15) Maiu 1884.

Brașovâ. în 2 (14) Maiu.
,,Libertatea fie-cărei națiuni nu pote fi de- 

câtti națiunală; libertatea fără de națiunalitate nu 
se p6te înțelege la nici liniă poporti de pe pă
mântii?4

„Decă e nimicită libertatea națiunală a unui 
poporti, e nimicită totodată și cultura și fericirea 
lui, fiind-că fără de libertate nu e cu putință 
cultura?4

Cuvintele aceste, ce au resunatu la 2 (14) 
Maifl 1848 în mănăstirea Blașiului, unde se adu
naseră toți fruntașii națiunei în presâra marei 
adunări, ne vestiră, că adversarii noștri se pregă- 
tescu „a ne frânge și smulge și ancora, ce de 17 
sute de ani a ținută naia română în contra tu- 
turoră valuriloră de nu s’a cufundată în abisulă 
perirei cu barbarii împreună, națiunalitatea, liber
tatea nbstră cea din urmă.44

Provedința însă-și a vorbită atunci prin gra- 
iulu neuitatului Simeone Bărnuță cătră fruntașii 
poporului; provedința, care voia să fimă liberi și 
să nu recădemu într’o servitute multă mai cum
plită și mai rușindsă, decâtă a fostă aceea, ce a 
trebuită să o suferință veacuri întregi pentru pă
catele ndstre și ale părințiloră noștrii.

Acea vorbire în veci memorabilă a fostă 
primită cu multă însuflețire și fruntașii în fră- 
țescă armoniă și unire cu poporulă adunată pro
clamară națiunea română de națiune liberă și 
independentă, âr loculă unde s’a ținută adunarea 
fă numită pentru totdeuna „Câmpulă Libertății?4

Au trebuită se trâcă treizeci și șese de ani 
si alte multe desamăgiri, neajunsuri și prigoniri am 
trebuită să suferimă pentru ca să pătrundemă și 
să ne convingemă pe deplină de adevărulă celă 
mare rostită în presăra dilei de 3 (15) Mai 1848 
că:

„Libertatea unei națiuni nu p6te fi decâtă 
națională.44

Astăițl vede și ăâmte fiecăre dintre noi, în 
ori și ce momentă, la ce stare deplorabilă ne-au 
redusă după uniunea forțată a Transilvaniei cu 
Ungaria, legile unguresc!, cari dau drepturi și 
libertate națională numai elementului maghiară, 
6r nouă ne impună limba maghiară.

Cme se mai p6te îndoi atji despre aceea, că 
răpinduni-se drepturile naționale ni s’a luată 
totodată și putința de a ne ferici prin cultură?

Adversarii noștri ne mână mereu la isvorulă 
limbei și ală culturei lorii. Dâr acestă isvoră 
este înveninată pentru noi. Bendu d’intrînsulă 
noi pierdem u mereu din ființa ndstră, ne slăbimă 
și devenimă incapabili de a trăi și a ne desvoltâ 
pe piciorele nbstre, ca poporă românescă ce aină 
fostă dela începută și n’amă încetată de a fi.

„Scdlele ungurescl — dicea ferici tulă Băr
nuță — voră smulge din piepturile tineriloră 
națiunei ndstre și iubirea aceea, care o plantase 
înh’însele mamele române și cu câtă voră în
văța niai mulți Români la scdle străine, cu atâtu 
va pierde națiunea mai mulți fii; lăcomia ono- 
ruriloră și folosulă privată îi voră trage cătră 
străini, ei voră iubi numai limba ungurâscă și voră 
admiră numai faptele națiunei unguresci, pentru 
că numai aceste le voră cunbsce: de națiunea 
română nu-i va mai legă nimică, rumpendu-se 
odată legătura cea d’ântâiu și cea din urmă a 
limbei națiunale.44

Cine nu vede silințele ce și le dau adver-1 
sării noștri adi de a rumpe acâstă legătură. ? Mai 
avemă câteva scoli ridicate și susținute din su- 
ddrea poporului nostru, ddr trebue se propunemu 
întrînsele unguresce ca se le putemă susțină și mai 
departe. Cine nu vede cL ne cupleșescă legile 
și ordonanțele ministeriale, cari ceru dela noi 
mereu învățarea și întrebuințarea limbei maghiare?

La 1879 ună singură Maghiară, Mocsary 
Lajos, cuteză a-și ridică vocea arătândă ce mare 
nedreptate și imprudență comită conaționalii săi 
prin aceea, că ne impună cu forța limba maghiară 
și deștăptă în noi simțulă, că nu putemă trăi 
aici siguri de libertatea ndstră.

La 1883 și acăstă voce amuți. Vremii să 
ne facemă scoli românesc! Nu ne mai lasă.

Contrarii ne dică mereă: aveți libertate in
dividuală. Cum se pote însă ca indiviclii români 
să fie liberi, fără ca acesta libertate să se re
verse asupra întregului poporă? Instrucțiunea în 
limba, maternă, folosirea limbei ndstre în șc61ă 
și în oficiu, mijlocirea de a avă institute de 
cultură naționale — 6re aceste nu se țină de 
libertatea individuală ?

Ne mirămă cum de se mai găsescă dmenl, 
cari âmblă să se împace seu să se tocmăscă cu 
adversarii în paguba naționalității ndstre.

Să ne închinămă dinaintea mărețeloră umbre, 
cari aă luptată pentră ca Românulu să pdtă 
trăi și să se pdtă desvoltâ ca Română în acestă 
țără și să ne însuflețimă de idea cea mare sal- 
vatăre a libertății naționale!

Sciri telegrafice.
(Serv. part, alii >Gaz. Trans.«)

Paris, 14 Maiă. — „Temps44 comunică, că 
Francia și Anglia s’au înțeleșii în privința con- 
ferînții. Sciri din Spania spună, că Carliștii facă 
pregătiri pentru mișcările de tămnă.

Berlin, 14 Maiă. — Reichstagulă a pri
mită aprăpe fără desbatere legea privitdre la ma
teriile esplosibile în ântâia și a doua cetire ne
schimbată. Impăratulă și-a amânată plecarea Ia 
Wiesbaden. Prințulă Vilhelmu plâcă Joi, înso
țită de generalulă Valdersee, la Petersburg.

Paris, 14 Maiă. — Consiliulă de miniștri 
a hotărîtă să se revăce cu încetulă o parte din 
trupele din Tonking.

Berna, 14 Maiă. — Se vorbesce, că con
siliulă federală a desbătută legea în contra per- 
săneloră, cari fugă în Elveția din causa omoru- 
riloră princiare.

Lipsea, 14 Maiă. — La înfățișarea proce
sului ICraszewski s’au cetită în fața auditorii oră 
documente oficiale, cari constată, că o societate 
de Poloni încă la 1864 s’a constituită în Paris, 
și că în anii 1866, 1870, 1872, 1877 și 1878 
a stăruită în modă activă pentru restabilirea 
Poloniei.

Acea societate a adunată necurmată date 
statistice militare privitdre la mai tăte puterile 
europene, cari, după disolvarea societății au fostă 
întrebuințate de Gambetta. Pentru organisarea 
biurouriloră de informațiune în Germania, Austro- 
Ungaria și Rusia, ICraszewski a numită mai 
mulți membri ca conducători ai aceloră birouri, 
îngrijindă de plata regulată a lefuriloră loră. 
Kraszewski a negată acâsta. 

Felicitări la adresa nostră.
Uiora de susă, 23 Aprile.

Dorescă ca bunulă Dumnedeu, căruia îi servescă 
la sf. altară să vă dăruiască viață îndelungată înde

lungată și numele celă scumpă ce-lă purtați împreună 
cu sare na de redactoră ală prețuitei Gazete să se înti- 
părescă și mai adâncă în inimile năstre a tuturoră Ro- 
mâniloră de dincoce de munți.

Nicolao Sănii, preota.

• Reteagă, 10 Aprile.
Vădăndă nobila D-vostre reșoluțiune vă ureză din 

sulletu, ca succesulă dorită să nu întârzie, ținui ochită 
să. nu se depărteze. Dumnedeulă gințiloră fie cu noi și 
dea iubitului nostru Redactoră abundante forțe psihice și 
fisice ca să potă ține »Gazetâ« la culmea misiunei sale.

Noi și cu noi toți Românii binesâmțitorl nu vomă 
întârdiâ a vă dă tolă posibilulă sprijină morală și ma
terială. Ambrosiu Poppiî, parochtt.

Mulțămindă din totă sufletulu pentru aceste 
încuragiătdre dovedi de simpatia, dorimă ca 
urările, ce ni se facă să fiă făcute într’ună cdsă 
bună!

Cronica (jLilei.
0. M. Beldimanu, șefulă divisiunei politice din mi- 

nisteriulă de eslerne ală României, aflându-se mai multe 
dile în mijloculă nostru a plecată eri la Bucuresci să-și 
ocupe postulă. „L’Indep. Roum.“ ce ne a sosită aQI, ne 
spune că M. S. Monarchulă a birie-voită pre grațiosă a 
conferi d-lui Beldimann ,,crucea de comandorii< ală or
dinului Franciscă losifă I.

*

Regele României a conferită d-lui colonelă Radu 
Mihaiă, prefectulă poliției din Bucuresci, „marele cordonă 
ală corănei României."

*

„Telegrafulă44 aduce scirea, că conservatorii-liberali 
din Bucuresci voră înmâna regelui României ună protestă 
privitoră la cele întâmplate Sâmbătă sera după întrunirea 
din sala Bossel.

Până acum acestă protestă ar fi acoperită de 200 
de iscălituri.

*

Din Deva se anunciă, că societatea maghiară eral- 
dică și istorică avândă în vedere, că în anulă curente e 
centenarulă revoluțiunii lui Horea și fiindă-că teatrulă 
acelei revoluțiunl a fostă mai cu sâmă Comitatulă Hune- 
dorei, Zarandulă și Alba-inferioră a hotărită să adune ma- 
terialulă privitoră la acea revoluțiune a Româniloră și 
aserându-lă să-lă publice la sferșitulă anului în analele 
societății. Gu adunarea și aședarea materialului e însăr
cinată secțiunea istorică, în fruntea căreia se află cornițele 
supremă G. Pogâny, română de origine din țâra Hațe
gului.

Der ce folosă de originea lui, decă adi nu mai vre 
să scie de noi. Așa suntă boerițiil!*

In grădina Cismegiu din Bucuresci ne spune »Ro- 
mânulă’, că au începută serbările. Intrările au produsă 
în prima (li 4557 și tombola a produsă 1122 lei. Peste 
totu încasările din diua ântâiă au trecută, peste suma 
de 8000 lei. *

D. Butculescu anunciase, că va ține la tjiua 1 Maiă 
o conferință asupra esposițiunei din Iași. Acestea ser
bări sunt organisate de comitetulă cooperatoriloră români 
în folosulă esposițiunii de la Iași.

*

»Națiunea‘ din Bucuresci află, că stimabilulă nostru 
amică, d. Dr. Ionă Neagoe medică în Brașovă, în urma 
esamenului de admitere, ce l’a făcută cu mare succesă, 
a obținută dreptulă de liberă practică a medicinii în țâra 
românescă.

Principele Bismarck și Socialiștii.
Ședința dela 9 Maiă a parlamentului germană a fostă 

una din cele mai importante din câte s’au ținută în 
anulă trecută și în anulă curentă. Proiectulă pentru 
prelungirea legii soeialiștiloră a întâmpinată o puternică 
oposițiune de 150 membri față cu 189. Membrii oposi- 
țiunii se compuneu mai din tăte partidele parlamentului. 
La desbateri luândă parte cei mai de frunte oratori ai 
parlamentului, au silită pe principele Bismarck d’a face 
fbrte interesante revelațiuni asupra mișcăriloră socialiști- 



lorii, precum și asupra l’eformeloră economice ce ar tre
bui introduse din partea staleloră pentru potolirea ace- 
lorti mișcări, cari provină mai multă din causa miseriei 
ce bântue clasele muncitore.

Asttelă liindă, punemă în resumată în vederea ce- 
titoriloră noștri desbaterile acelei ședințe:

Deputatulă Richter progresistă susține, că legea 
în contra socialiștiloră amenință siguranța publică mai rău, 
decâtă cum era înainte de aducerea acelei legi. Pentru 
argumentarea afirmațiunei sale se referă la încercarea de 
atentată dela Niederwald, și dice că acelă atentată a fostă 
o conspirațiune politică provocată chiar de legea în con
tra socialiștiloră.

Cu ocasiunea înfățișării unui procesă în Berlină, 
dice d. Richter, ună agentă ală poliției cu numele Rumpf 
a declarată, că ună anume Harsch e în serviciulă poli
ției numai, ca la adunările lucrătoriloră să înjure împre
ună cu ei. Sociali-democrații, fiindă puși afară din lege, 
s’au întărită în modă nespusă. E necesară der aduce
rea unei legi în contra anarchiștiloră, er nu în contra di- 
feriteloră partide. Liniștea e multă mai turburată de 
cătră antisemițî, de cătră urcarea taxeloră vamale asu
pra cerealeloră, urcare impusă de agitațiunea agrară a 
conservatoriloră, de scrisorile cancelarului imperiului, care 
afirmă, că clasele muncitore ar fi esploatate de clasele 
neproducătore. Aceste scrisori nu ^ernănă mai puțină 
nemulțămire decâtă scrisorile socialistului L a s s a 1 e.

Ministrulă Puttkammer, apărândă poliția în 
contra acusăriloră d-lui Richter, dice, că nu aprobeză de 
locă întrebuințarea agențiloră prevocatorî; Richter, ce- 
rendă o lege în contra anarchiștiloră, nu e mai puțină 
adevărată, că cu acestă modă de argumentațiune recu- 
ndsce involuntară necesitatea prelungirii legii în contra so
cialiștiloră.

Principele Bismarck, luândă cuvântulă, declară 
că meritulă inițiativei de a întră în negoțiărî cu celelalte 
puteri pentru ocrotirea suveraniloră incumbe împăratului 
Germaniei. îndată după omorîrea împăratului Alexandru 
II. ală Rusiei, împăratulă Wilhelm a înmânată principe
lui Bismarck o scrisore autografă, căreia îi și dă citire. 
In acea scrisdre (jlice împăratulă Wilhelm următorele:

,Grozava crimă săvârșită la 13 Martie m’a con
vinsă din nou, că a sosită timpulă, ca să se pue capătă 
«încercăriloră de omoruri asupra suveraniloră, răspândite 
,în tdtă Europa. Acesta se pdte face numai prin o co- 
»mună procedare a mariloră puteri. Lucrulă principală 
«este de a învinge resistența Angliei. Elveției și Franciei, 
«cari pănă acum au dată asilă criminaliloră politici. An- 
„glia, în urma esperiențeloră ce a făcută, credă a fi cea 
«dintâia, care va adera. Măsurile politice luate pănă a- 
,cum n’au nici ună resultată practică. Acesta se dove- 
»desce mai bine prin omorulă comisă asupra împăratu
lui Rusiei. Liniștea stateloră civilisate e pusă înjocă.*

Principele Bismarck, urmândă, aratăîn discursulă 
său, că mai întâiă a invitată pe Rusia, ca cea mai d’a- 
prope interesată în cestiune, să iea inițiativa la convocarea 
unei conferințe. Rusia, cu mulțămire primindă propunerea, 
a invitată puterile a se întruni în Bruxela la o conferință. 
Germania și Austro-Ungaria a aderată. Francia și-a fă
cută aderarea pendentă dela hofărîrea Angliei, care a 
respinsă propunerea și aslfeih conferința nu s’a putută 
întruni. Guvernulă Germană, dup’acesta s’a încercată, ca 
celă puțină să stabilescă o comună procedare cu Rusia 
și Austro-Ungaria, pentru ca atentateloră să li se ea orî-ce 
nimbă politică și să fie considerate ca crime ordinare; 
der în fine a declarată și Austro-Ungaria, că-i este cu 
neputință da a întră în discutarea Gestiunii, și așa a ră
masă neresolvală. Prin o lege ce s’ar aduce în contra 
atentateloră cu dinamită, dice principele Bismarck că nu 
se potă câtuși de puțină înlătura crimele comise de so
cialiști. Atentatele dela 1878 nu s’au săvârșită cu dina
mită. E o fdrte mare deosebire între starea lucruriloră 
din Germania și între acea a Rusiei. Lucrătorii în Ru
sia sunt forte buni imperialiști. Nihiliștii în Rusia se 
recruleză din proletarii bacalaureați, cu alte cuvinte, din 
prisosința âmeniloră semidocți, din studenți stricați și din 
ofițerii nemulțămiți. Ml-aducu aminte, (țice principele Bis
marck, de nihilistul condamnată la Posen, pentru a cărui 
achitare au intervenită persone de înaltă posițiă. Numele 
lui era Mendelssohn; era fiulă unui bancheră bogată din 
Varșovia, prin urmare nu era săracă și n’avea de locă 

principii nihiliste. Nihilismulă rusă e o monstruositate a 
progresului (ilaritate în stânga, aprobări în dreptă.) E 
posibilă ca odată îu Rusia studentulă stricată și progre- 
sistulă nemulțămită se pue chibritulă în massa lucrători
loră ; der pân’atunti nihilismulă se învertesce în cerculă 
studențiloră. Ml-aducă aminte, că la achitarea nihilistei 
Vera Sasulici, funcționarii înaltî prin aprobări au mani
festată semne de simpatiă și noi ne găsiamă acum 18 
ani, cându Blind a încercată a atenta la viața mea, în 
starea de adi a nihilismului rusescă. Atunci partida pro
gresistă a luată în nume de rău, că nu m’am lăsată a fi 
împușcată. Da, eu să li purtată o cămașă de oțelu; da, 
poliția părtinia mai multă pe Blind decâtă pe mine, l.o- 
lerândă ca damele să-i facă ovațiuni (ilaritate în stânga.) 
Aceste rîsete, d?ce principele Bismarck, e cea din urmă 
armă a aceluia, care e incapabilă d’a răspunde. Alusi- 
unile d-lui Stauffenberg și Windthorst la Rusia sunt toiu 
atâtă de lipsite de argumente ca și afirmațiunea că so- 
ciali-democrații au dispărută. Acesta însemneză, să nu 
luămă pe față măsuri aspre în contra incendiariloră, pen- 
trucâ cu chipulă acesta le-amă da ocaslune d’a conspira 
în secretă. Se nasce der întrebare: Voiți d-vdstră numai 
agitațiuni secrete seu agitațiuni publice și secrete tot
deodată? Decă ne va succede a pune în lucrare refor
mele arătate în mesagiulă domnescă, atunci veți da lu
crătoriloră dreptulă ce-lă au d’a munci cândă sunt 
sănătoși, de a fi îngrijiți în casă de bdlă, și d’a fi între
ținuți la vreme de bătrânețe. Lăsa ți stat ulă s ă fi e puțină 
socialistă, adecă mai creștinescă ; atunci va scădâ 
atracțiunea cătră sociali-democrațî. Decă lucrătorii vădu 
ore-care seriositate în lucrările guvernului și corpuriloră 
legiuilore, atunci au sper ință sigură că va fi mai bine. 
Guvernulă a dată probe de seriositate, der, că corpurile 
legiuitore n’au dată, acâsta să vede din mersulu încetă 
ală lucrăriloră comisiunei instituite pentru asigurarea lu
crătoriloră în casă de nenorocire. Guvernulă însă nu se 
va clinti de la loculă său, chiar decă ar fi să rămânemă 
aci până în luna Augustă. îndată ce guvernulă va isbuti 
a obține ună resultată seriosă in privința reformeloră 
sociale, elă însuși va propune^desființarea legei în contra 
socialiștiloră. Der atitudinea parlamentului ne face să 
fimă încă departe de realisarea acestei condițiuni. După 
cum stau lucrurile astăzi, d-vdstră vă jucați cu foculă. 
Aveți curagiulă opiniunii d-voslre și respingeți legea, și 
guvernulă e de acordă d’a oferi alegătoriloră ocasiune să 
se pronunțe asupra opiniunii d-vdstre. După respingere va 
urma imediată și disolvarea parlamentului, și noi răme- 
nemă cu perspectiva d’a ne Întâlni cu toții erășl la 10 
Augustă. Decă și noulă parlamentă va răspinge legea, 
guvernulă va așteptă cu conștiința liniștită, să vedă unde 
veți ajunge cu dorințele d-vostră. Mai mullu d-voslră 
aveți să vă temeți de disolvări decâtă guvernulă. Decă 
credeți, că paciniculă cetățenă pole să rabde ca sociali- 
democrații să-și începă lucrările eră’șî d’acolo, de unde 
le-au întreruptă la 1878, atunci însuși d-vostră pregătiți 
tăremulă sociall-democrațiloră pentru răsturnarea societăți.

Deputatulă Richter, reluândă cuventulă pentru a 
răspunde principelui cancelară, dice, că trăgănirea elabo
rării proiectului pentru asigurarea lucrătoriloră în casă 
de nenorocire, îșl are motivele sale. La 1880 parla- 
mențulă a votată acea lege, der consiliulă federală a 
respins-o. Discursulă principelui cancelară îngreuieză 
lupta în contra socialiștiloră, pentrucă a proclamată prin- 
tr’ensulă dreptulă lucrătoriloră la muncă, ceea ce numai 
atunci e posibilă, cândă distribuirea muncii e bine or- 
ganisată. Cu modulă acesta, între, principele can
celară și socialiști nu e altă deosebire, decâtă aceea, că 
principele Bismarck e monarchistă și socialiștii sunt re
publicani. In scrisorile sale principele Bismarck îșl în- 
sușesce graiulu socialiștiloră, cândă dice, că partidele po
litice de astădi esploatâză în favorulă loră producținnea 
agricolă. La 1.866 partida progresistă a refusată să 
acorde mijlocele pentru purtarea răsboiului, și curncă 
refusarea erâ temeinică a rccunoscut’o însuși principele 
cancelară, căci ori ce s’ar dice ună lucru e constatată, 
că acelă răsboiu n’a fostă decâtă ună răsboiu civilă, și 
și de aceea ar fi bine ca celă puțină în parlamentulă 
germană se nu se mai vorbâscă despre elă. Principele 
Bismarck se vede, că combate mai multă pe progresiști 
decâtă pe socialiști-. Cancelarulă voesce a organisâ ună 
corpu de partisani la spatele liberaliloră pentru a ave 

două majorități în parlamentă, care să se schimbe alter
nativă la putere, odată centrulă și conservatorii, altă
dată conservatorii și liberalii-naționall. Lui îi trebue 
ună concurentă în contra lui Windthorst, pentru ca acesta 
să. fie mai ușoră de câștigată. Declarațiunile d-lui Putt
kammer în contra votului secretă, agitațiunea pentru ur
carea taxeloră vamale pe cereale și stabilirea periodului 
bugetară pe timpă de doi ani dovedescă, că e vorba de 
cestiunea, decă liberalisraulă în Germania să mai aibă 
viitoru seu decă cancelarulă va isbuti să răpâscă libe
ralismului acelă viitoră (aprobări sgomotose.)

Principele Bismarck declară, că intima sa con
vingere este, că liberalismulă pe care-lu apără Richter 
n’are nici ună viitoru; îșl ține de a sa datoriă se com
bată acestă liberalismă până la ultima sa respirare, pen
tru siguranța vieții sale și a împăratului (mișcări în 
stânga). Pentru ce vă mirați? Cum vâ puteți îndoi, după 
o activitate de douăzeci de ani din partea, mea, că nu 
voiu combate fantasmagoriile, cari tindă la dominarea 
parlamentului? Principele declară susă și tare, că men
ține dreptulă muncei. Statulă e datoră, ca în casă de 
lipsă să ocupe pe lucrători cu lucrări publice. Partida 
progresista o consideră mai periculosă decâtă pe socia
liști, căci acești din urmă nu potă veni nici odată la 
putere și nu potă învenina neîntreruptă populațiunea. 
Acestea le pote face numai partida progresistă. Densulu 
trebue se schimbe majoritățile, căci nu e omu de- par
tidă, și recunosce înclinațiunea ce o are pentru liberalii- 
naționall, cu cari a lucrată împreună mai multă timpă. 
De răsboiu civilă n’a voită se amintâscă. Se feresce în 
totdăuna d’a aminti resboiulă din 1866 și doresce, ca 
același lucru să facă și sculptorii Berlinului. Trebue în 
totdăuna să intervină în l'avorea agriculturii și industriei, 
cari sunt arterele de viață ale statului. Căci pre mulți 
cărturari și funcționari întră în parlamentă. Decă între 
elu și socialiști, nu e altă deosebire decâtă monarchia și 
republica, atunci pentru ce-lă combată . atâtă de aprigă 
socială-democrații? Lassale a fostă ună omă înțeleptu 
și forte plăcută, ceea ce nu pote să dică despre toți câți 
au rămasă în viață după mortea acelui distinsă socialistă. 
Cancelarulă și-a terminată discursulă, îndemnândă pe 
alegători să se ferescă d’a alege progresiști.

Rumelia Orientală.
«Neue Freie Presse® de la 12 Maiă scrie în ces

tiunea guvernatorului Rumeliei Orientale urmâtorele:
«Politica rusă a obținută ună nou triumfă în pe

ninsula balcanică. Fostulă secretară generală a lui Aleco- 
pașa, d. CrestovicI a fostă numită guvernatoră generală 
alu Rumeliei orientale. D. CrestovicI a fostă candidatulă 
Rusiei.

»Pentru ce au cedătă celelalte Cabinete?
»Pentru că pacea lumei și liniștea Europei a avut’o 

în mai de aprope băgare de semă de câtă sortea Rume
liei orientale. Puterile voescă să apere cu ori ce prețu 
sdruncinarea Turciei, deră in același timpă trebue să se 
ferescă de-a irita pe Rusia. Acâstă împrejurare esplică 
în de ajunsă pentru ce puterile au cedată față cu Rusia 
la ocuparea postului de guvernatore alu Rumeliei.

Gavrilă Effendi CrestovicI s’a născută în ap;; ere 
de Adrianopolă. A intrată încă ca copilă în ca.-a uii 
Stefanaki Vogorides, tatălă lui Aleko pașa. Stefanaki 
bey, c re dobândise titlulă de principe ca guvernatoră 
ală insulei Samos, dădu Linerului CrestovicI o educat.iune 
forte îngrijită și-i ținu cei mai buni profesori pentru limba 
grecească, francesă și turc.iască; pe cea din urmă o vor- 
besce ca ori ce hojă turcesă. Deosebitulă său studiu a 
fostă ală dreptului turcescu și ală celui modernă, după 
terminarea căruia a intrată ca asistentă la tribunalulă co
mercială, în care să desbăteau procesele dintre Turci și 
străini, în presența unui representaniă al respectivei am
basade. Mai târziu a înaintată la rangulă de presidentă 
al primului tribunală civilă din Constanlinopolă și a lu
ată numele de Gavrilă Effendi.

FOI L E T ONU.
Sătulii cu comorile.

Novelă poporală.
(Urmare.)

Cândă planulă fii chibsuită în de ajunsă, îlă des
coperi și celoră lalțl diregătorl, cari după o îndelungată 
cugetare îlă găsiră bună și diseră: «Darear D-deu să se 
potă plăti datoriile 1 Atunci eră ar sci totă insulă ce are 
și ce n’are și amă resuflâ mai ușoră; n’ar trebui să ne 
gândimă totă la carnete!«

Se cercetară și prețuiră loculă fie-căruia, ca se se 
scie, cam câtă are unulă, și ca pe viitoră fie-care să 
plătâscă darea după dreptate. Pe urmă totă insulă trebue 
să se ducă la diregătoria satului, să arăte și se dovedâscă 
cu câtă îi este însărcinată casa și moșia. Cele spuse 
se însemnară în tocmai într’o carte, care sluja de cheiă 
pentru hotărîrea dărei fiesce-căruia.

După aceea, într’o Duminecă după biserică, fiindă 
eră adunată poporulă, Alexandru, însoțită de cei lalțl doi 
deregători, păși înainte și grăi: «Omeni buni, comuna 
nostră e datore șâse mii patru sute fiorini, parte în ora
șele vecine, parte aici în sată. Despre ceea ce suntemă 
datori în afară, o să vorbimă de altă dată. Astădi să 
vorbimă de ceea ce comuna îșl este șieșl datore.®

Mulți dintre noi au la comună pretensiuni însem
nate pentru paie, ovăsă și alte liferății din răsboiulă din 
urmă. Ce e dreptă, comuna plătesce carnete pentru su
mele, despre care e vorba, der aceste carnete cine le plă
tesce? Totă noi. Va să dică, mulțl îșl. plătescă carnete 
loră înși-le. Asta e pierdere de timpă și nebuniă. Noi 

amă împărțită datoria, despre care e vorba asupra tutu- 
roră săteniloră în măsură cu averea loră. Pe cei bo- 
gați cade mai multă pe cei săraci mai puțină. In chipulă 
acesta datoria comună se schimbă în datoriă particulară. 
Cela-ce este datoră tocmai cu atâta, câtă are să câră elă 
de la sată, acela îșl șterge pretensiunea și e liberă. Nu 
mai plătesce nimică, der nici nu mai are să pretindă 
carnete. Cela-ce are să capete mai multă, de cum se 
găsesce, că este densulă datoru, acela șterge din datoriă 
atâta, câtă îi este lui datore comuna și întrebă: Cine-mi 
plătesce ceea ce mai am să primescă — Răspunsă: 
Aceia, cari n’au dată nimică comunei în timpă de răs
boiu. Aceștia se împartă apoi ca debitori, adecă dator
nici, între cei ce au să pretindă vre-o sumă ore-care de 
la comună, și seu plătescă îndată sumele, cu cari sunt 
datori seu plătescă creditoriloră interese do cinci la sută 
pe ană.«

Așa grăi Alexandru.
Mulțl nu-lă pricepură bine la începută. Vedândă 

însă că prin întocmirea asta nu pierde nici unulă nimică, 
se învoiră. Bogății, cari aveau să primescă mai multă, 
erau datori să plătescă asemenea mai multă pentru șter
gerea datoriei comunale, er cei săraci aveau să contribue 
mai puțină. De aceea toți aflară de bună renduelă acesta, 
cu atâta mai vârtosă, cu- câtă prețuirea moșiiloră se făcu 
fără' nici o părtinire.

A doua Duminecă âră se strinseră sătenii și Alexan
dru le grăi astfelă: „Omeni buni, banii, cari îi datoresce 
comuna am reușită a-i căpătă în orașele vecine cu mai 
puține interese, încâtă Bogata va avă să plătescă pe ană 
dreptă carnete numai două sute doue-deci fiorini. Unora 

dintre săteni le va căde însă greu se contribue din ală 
loră la plătirea ăstei datorii, de aceea va fi urii bine ca 
nici unulă să nu plătescă din ală său 1 ■■

«Asta e minunată!« strigară mai mulți dintre sălciii, 
ridendă cu hohotă, «forte bine, se primesce!«

«Fraț.iloră grăi Alexandru mai departe, «noi nveaiu 
o bună bucată de hotară, așa numita «livadoa. satului. 
Este ună locă rău bătută de vite, plan ta Iii n urnni < u 
câte-va sălcii: singuratice. Ori care din n. ■•.;indu Si 
stăpâni hotarulă acesta ați trage■ mai bună io;, j di,i uli,. 
Astădi cine-lu folosesce? Nimeni. Pentru ca cei Im,au..., 
cari au vite multe și le lasă să pască acolo, au p..gulii 
învederată. Nu numai că vacile loră vină mai flămânde și 
mai slabe acasă, decum au eșitu dimineța afară, ci și 
gunoiulu pentru ogoră, încă e pierdută. Săracii însă, caii 
n’au vite, n’au curată nici ună folosă din acestă hotară. 
Ei trebue să-lă lase pe săma celoră bogați. E bine 
acesta? De ce să tragă bogății mai multă folosă din ho- 
tarulă comunei, de câtă cei săraci? Nu suntemă toți diri' 
Bogata? Nu are dreptă unulă ca și altulă? Cine a dulii 
bogațiloră dreptă se folosâscă singuri averea sătesc*'? 
Cându săracii ar ave câte o părticică din livadea, des
pre care e vorba, și ar semâna-o cu trifoiă, ori altă felii 
de erbă, atunci ară ave pentru oile și caprele loră un ă 
odată atâta nutreță, și totă odată cu multă mai sănătoșii 
ca celă de astădi. Părerea nostră este, să împărțimu 
livadea asta în părți asemenea-, între loți sătenii, ca fie
care să-și folosâscă partea cum va voi, loculă însă re- 
mâne proprietate vecinică a comunei.

(Va urma),



Câtă de multă a ținuți! d-nulă Crestovici, Ia cali
tatea sa de funcționară turceseă, resultă și din împre
jurarea, că in anulă 1879 cândă se duse la Filipopol în 
calitatea de secretară generală .și directoră ală afaceriloră 
înteriăre din Rumelia Orientală, voise se păstreze pe 
capă fesulă. Geueralulă Stolypin, coinandanlulu de pe 
atunci ală armatei de ocupațiune rusescă. isbuli în ade- 
vără să-lă abată de la acesta, învocândă repugnanta cea 
mare a Bulgariloră împotriva fesului, și-lă făcu să-și pue 
în capă calpaculă. In timpulă șederei sale la Constan- 
tinopolă s’a căsătorită cu o grecoică forte frumăsă, care 
are asupra lui o mare înfluință Fiulă seu, care e acum 
de douăzeci de ani, portă în adevără numele grecescă 
de Cristides în locă de Crestovici.«

Convocare-
Alegătorii români de depulați dietall, din cerculă 

»Hidegkul.‘;, se eonchiamă la adunarea electorală, ce se 
va ține în opidulă Lipova, Duminecă în °/18 Maiă, anulă 
curentă.

Adunarea se va începe la 2 ore după amedădi, în 
ospetăria la „Regele Ungariei,“ Și se voră pertracta ur- 
mătorele obiecte:

1. Constituirea adunării alegătoriloră.
2. Alegerea membriloră comitetului electorală din 

cercă.
3. Alegerea celoră doi delegați, pentru adunarea 

generală a alegătoriloră români, ce se va ține la Sibiu.
4. Propuneri.

Cristoforu Gliiuciciu, m. p., Ioană Tutlucescu, m. p., 
președinte inter.; notară inter.

Desideriu Borbola, m. p.; Constantină Popovicifi, m. p.; 
Dariu Puticifi, m. p.; Constantină Crăciună, m. p.; Ge- 
orgiu Banta, in. p.; Atanasiu Popă, m. p.; Rista Bichi- 
ceaită, m. p; Dimitrie Cismașă, m. p.; Davidă P. Simonă, 
m. p., Aurelă Popoviciă, m. p.; Davidă Dabiciă, m. p., 
Nicol. Serbând, m. p.; lacobu de Racz, m. p.; Ștefană 
Simonă, m. p.; Ștefană Draja, m. p.; Pavelă lăncii, m. p.

Demonstrați unea din Bucureșci.
«Solidaritatea» de la 1 Maiu dice, că sâmbătă sera 

în sala Bossel era ună publică distinsă: Proprietari, 
profesiuni libere, comercianți contribuall, în genere, dmenl 
cu dări mai grdse și ună bună numără de studenți.

In programulă discursuriloră se anunciase Gesti
unea sporirii birului. La caseria de llfovă sunt deja în
scrise sute de contestațiunl. Era deră ună curentă pe 
care publiculă ilă simția instinctivă. Întrunirea s’a des
părțită înferbentată de elocuența oratoriloră.

La eșirea din sala Bossel se împartă câteva torțe 
pentru a merge să aclame pe oratori la clubulă consei- 
vatoră. Grupulă porni spre piața teatrului. In dreptulu 
casei Resch, o trupă de gendarml pedestri se repeziră 
spre a împrăștia pe manitestanți. 0 parte o luâ la fugă, 
alții se ghiontuiră cu gendarmii. Invălmășela ținu câteva 
minute pe trotuară. In urmă a venită gendarrneria că
lare cu săbiele scose. In acelă momentă lumea eșia dela 
teatru și-a îngroșată rândurile manifeslanțiloră.

La intrarea dela clubulă conservatoriloră și în ca- 
fenâua Fialcofsky iritațiunea publicului devenise acută. 
La ușa cafenelei gendarmii pedestri dederă mai multe 
asalturi. Tinerii însă se baricadaseră, și scaunele sburau 
iu capetele asaltatoriloru. Cătră sfârșită poliția închise 
oblănele și ușa. La clubu s’a făcută protestare de vio
lare a domiciliului.

«România* organulă conservatoriloră confirmă cele 
relatate mai susu și cjice, că împrejurulă clubului liberală 
conservatoră era înșiruită o întregă armată. Era rău de 
cine eșia si întră. Jn iotă timpulă acesta, armata ase- 
diase ț.6t.e stradele și gendarmii călări manevraă înlr’una. 
Publiculă necontenită a desaprobată și fluerată ori-ce 
mișcare. Mulțimea a stată pe strade pănă la 2 ore, eră 
armata până la (jiuă.

»Românulă« (jice> că sala Gossel erâ plină de 
comercianți și studenți. La eșirea din sală la orele 12 
mulțimea începu să strige: ,Josă Brătianu!* și aprinseră 
vreo 20 de torțe, îndreptându-să pe calea Victoriei înainte. 
In acelă momentă s’a ivită ună detașamenlă de gen- 
darmi, care a împrăsciată mulțimea. După câteva minute 
junimea se întârse pe piața teatrului și voindă a face o 
manifestațiune la clubulă din casele Torok, a fostă în- 
tîmpinată d’un escadronă de gendarml călări, care venia 
din spre paiață. Mulțimea a fostă din noă împrăsciată 
și ordinea restabilită. —

Cronica comercială.
T6tă septămâna trecută, ne spune «Vocea Cuvur- 

luiului», că târgulă din Galați de cereale a fostă animală 
și prețurile din di m 4’ se urcă din causa sciriloră bune 
din Anglia. Porumbulu s’a vândută libr. 59 din magasiă 
cu lei 377,, și cincuantin. libr. 621/a cu 40 lei. In totulă 
s’a vândută 28,900 chile porumbă, — ghirca 1,300, însă 
acâsta pentru speculațiunea locală, și 500 chile orză De- 

positulă porumbului s’a golită. Nu avemă în fotulă îm
preună cu cinenntina decâlă 20,000 chile, grâu cu ghirca 
14,500, er orză și săcară nu mai există pănă la recolta 
nouă. Este însă de regretată, că puțină marfă ne so- 
sesce, căci acestă urcare din Anglia nu pote fi durabilă, 
pentru că nu este vre-o causă seriosă, ci numai joculă 
Americaniloră. De târnă de a avea scădere, deținătorii de 
porumbă ar face bine a vinde cu aceste prețuri.

S’a vândută:
Grâu, lbr. 537a — 60, lei 53—66. 
Ghirca, lbr. 53—587a, lei 52—5872.
Porumbă, lbr. 587a—617a, lei 363/, 387a. 
Cincuant., lbr. 60—627a. lei 377a—40. 
Orz, lbr. 47, lei 33.

Luna Aprile, ne asigură «Curierulă Financiară1, că 
a fostă pentru bursa din BucurescI în cea mai mare 
parte rea. In târgulă liberă afacerile au fostă fărte res- 
trinse, în o parte și în cealaltă a fostă o slăbiciune în 
cursulă valoriloră.

Operațiunile «Crediteloră agricole1 din România la 
finele lui Marte s’au încheiată astfelă:

a) Creditulă agricolii din Argeșiu. împrumuturi 
pe amanetă lei 434,27.580; efecte la ordinulă Băncei 
Naționale lei 3,230; efecte scomptate 25,260; numerară 
lei 261.12; cheltueli de administrația 4,137.58; dobândi 
și beneficii diverse 8,577,26; împrumuturi negociate lei 
306,045.20.

b) Creditulă agricolă din Doljă. împrumuturi pe 
amanetă lei 882,651; efecte scomptate 32,400 lei; nume
rară în cassă 608.95; cheltueli de administrația 5,504.30; 
dobândi și beneficii diverse 9,842.35; comptă de comisionă 
lei 2,285.55.

c) Creditulil agricolă din Tecuciu. împrumuturi 
pe amanetă 318,500 lei; efecte la ordină 90,650; chel- 
tuell de administrația 4,661.80: dobândi și comisionă lei 
155.40.

d) Creditulă agricolă Vasluiu. Împrumuturi pe ama
netă 364,741; efecte la ordină lei 19,300; scomptă 2,497 ; 
cheltueli de administrația 4,314.48; dobândi încassate 
12,145; și beneficii diverse lei 188.51.

In Rusia și în specială în Basarabia domnesce 
o stagnațiune completă în afacerile comerciale.

Comercianții cu grâne sunt puși într’o situația de
plorabilă. Mai multe case se află în ajunulă d’a înceta 
cu plățile.

La Odessa prețurile pe grâne nu se ridică absolută 
de locă, ci din contră scadă mereu. Se c|ice» eă singura 
casă Grimberg are înmagasinate la Chișineu 270,000 pu
duri de grâne, apoi sunt pe la alții câte 100—-150 de 
mii puduri, remase netransportate la Odessa, unde înma- 
gasinarea costă multă.

Comerciulă cu grâne fiindă strînsă legată cu in
dustria și comerciulă manufacturată — tdte aceste suferă. 
Scumpetea la Odessa și Chișineu a ajunsă la culme. Lem
nele de focă costândă 50—60 ruble, brutăriile au ridi
cată prețuiă pânei.

Diverse.
Gândeamu, că-î Vineri. — Ună Țigană rodea la 

slănină într’o Miercuri, de-i trosneau măselele. Cine scie 
cum o fi pusă mâna pe ea. Ună Română îlă vede și 
îlă întrebă:

„D’apoi bine, mâi cioroiule, nu scii tu, că adi e 
Miercuri? Cum de mănânci cu dulce ?•'

„Aoleo Românico,răspunse Țiganulă spăriată. 
„Dbmne iarlă-mâ! . . . Gândeamă, că-i Vineri 1“

Dorii de țeră. — Austriacă eraă în răsboiă cu 
Piemontulă. Regimentele austriace compuse din Români 
din Transilvania eraă totdeauna în frunte în fața vrăj- 
mașiloră. Incăldiți în inimi numai de foculă devotamen
tului și alu sincerității, Românii, luptaă cu bărbăție și 
consideraă acesta ca îndeplinirea unei datorii sfinte, unei 
făgăduințe pe care nu voiaă s’o calce. Tdte celelalte na
ționalități diferite, adunate într’ună mănunchiă sub scep- 
trulă Austriei și atunci chiemate sub drapelulă ei, să 
mai codeaă. Nu erâ însă tolă așa și cu soldațil români, 
ei cândă sunt chiemați în asemenea împrejurări, uită 
totulă și nu vedă înainte decâtă inamiculă pe care îfă 
ochescă și n’audă decâtă gtasulă comandantului care le 
comandă. Da: aci nu le erâ loră atâta temă de glânțe, 
nici de sabiă; asemenea lucruri nu spariaă pe soldați! români. 
Sciaă bine că glonțulă ocolescepieptulă celui vitâză și sabia 
nu nemeresce pe celă îndrăsneță, ei suferiaă aci de o bolă mai 
strașnică, care îi făcea să se topescă d’a în picidrele. Medicii 
regimenteloră se îngrijasiră pentru momentă, dar în cele 
din urmă începură a spiona și a aflâ causa adevărată a 
suferință loră. Llă ce au aflată: Intre regimentele ro
mânesc! se aflau mai mulți feciori cari cântau din flueră 
așa cum se cântă prin țera Ardeiului și prin România 
de dincdce de munți, cântau cântece de doră, dar, de 
doră mare și nemângăiatu.'care făcea de plângea ori-ce 
ochiu și suspina ori-ce pietă. Cântau nisce doine car- 
adueâu aminte Românului tbtă viața lui din copilărie sț 
pănă la bătrânețe, și aceste cântece erau singura mân- 

găere a flăcăiloră români cari tâtă diua aveu a faee cu 
glonțele vrășmașiloră.

Aceste cântece disc din flueră, puneu pe flăcăi pe 
gânduri și făceu ca să trâcă pe dinaintea ochiloră loră, 
părinții, rudele, cunoscuții, cum și tâte satele cu fete, cu 
munți, cu bradi și căpriore, cu părăuri și cu răsunete 
după placulă inimei. Singura suferință era: dorulă de 
ț e r ă. Dintre toți feciorii cari diceu din flueră, erâ unulă 
anume Nichita Orădianu, care cânta în loculă celoră 
morțî și cânta mai bine decâtă toți fiindcă amesteca în 
Doinele lui durerea tuturoră acelora cari muriseră. Me
dicii aflară acesta și se deciseră a lua fluerulă lui Nichita. 
1’1 cerură, der el nu voi ală da cu nici ună preță, 
(jicendă, că fluerulă e a doua viață a lui și decă i’lă 
voră luâ mai bine și viața ducă-să odată cu fluerașulă. 
Nu trecu însă multă și poftele celoră mari fură îndepli
nite; fluerașulă fu luată noptea pe furișă de sub căpă- 
tâiulă lui Nichită, care rămasă fără acestă prietenă dragă, 
’șl căută singură scăparea de doră, punendu-șl peptulă 
în dreptulă unui glonță vrăjmășescă. Și așa rămași 
fără cântăreță Românii ’și înăbușiaă dorulă în inimile 
lor; plângeaă fără să dică nimică. Unii cântaă din gură, 
alții jdin frunză, decă le mai da răspasă vrăjmașulă, 
căci ei aveaă de furcă aci, să lupte, fiindă la mijlocă 
și cinstea împăratului pe care voiaă, ca din fotă împără
ția, ei și numai ei s’o păstreze neatinsă. E hdevărată, 
că după mortea fluerașului Nichita, nu mai suferiaă așa 
mulți de doră de țeră, der, cei cari scăpară, mare parte 
din ei, sufereaă acum de doră de vitejie.

D. Const. Teleor. («Zorile»)

Septe cu câni cu totă. — Ună țigană fu trămisă 
în diua de Pasc! dela o stână la biserică după anafură. 
Țiganulu cum ajunge la biserică, intră ’nlăuntru, se duce 
la crâșnică și-i spune să-i dea iute anafură, căci vrea 
să ducă Paști la ciobani.

— Câți sunteți, măi țigane? întrebă crâsniculă.
— Șăpte cu câni cu totă! răspunse Țiganu.
Bună friptură. „Hei Românico, bună friptură este 

laptele dulce cu mălaiă!“ dicea Coșcodară cioroiulă cătră 
Tdderă ală Saflei, vecinulă său. Dar de unde scii tu, 
măi Țigane ?“ îlă întrebă Românulă. „Da ’ml spunea 
taica, pănă cândă nu-lă luase încă Harhanghelulă că-i 
povestise moșu-său, că văijuse printr’ună gardă pe nisce 
Români mâncândă lapte dulce cu mălaiu....  și, Ddmne,
bună mai erâ!*

Rectificări. în «ștudiulu economică* Nr. 54înlocă 
de „Ideia cruțării, astăzi ceva constatată ca folositoră....“ 
să să cefescă: „ideea cruțării, ceva cunoscută etc...“ — 
In rendulă 10 din alinialulă alu treilea in locă de ,,urîtă“ 
să se cetescă »urîte.« în Nr. 55. La sfîrșitulă alienatului 
ală doilea să se completeze astfelă: «căci fetele voră 
deveni cu timpulă mame, și mamele au ună mare rolă 
in econmia casnică, care este începutulă ori cărei eco
nomii, care este prima necesitate la orice poporă.«

Cursulu la bursa de Vlena
din 12 Maiu st. n. 188-4.

Rentă de aurii ungară 6°/0 122.55
Rentă de aurii 4u/0 ■ • • 92.70
Rentă de hârtiă 5«/0 . . 89.20 
împrumutului căiloră ferate 

ungare .......................... 141.75
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.40

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 110. - 

Amortisarea datoriei căi-
1 orii ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 102.30 

Bonuri rurale ungare . . 101,50 
Bonuri cu cl. de sortare 100175 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști.............................101.
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale transilvane 100.25

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

vină ung.........................98.—
Imprumutulil cu premiu 

ung.....................................116.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.30
Renta de hărtiă austriacă 80.85
Renta de arg. austr. . . 81.40
Renta de aurii austr. . . 101.60
Losurile din 1860 . . . 137.20
Acțiunile băncei austro- 

ungare......................... 855.—
Act. băncei de credite ung. 327. — 
Act. băncei de credite austr. 321.80 
Argintuie —. — Galbinî

împărătesei................ 5.73
Napoleon-d’orI.................. 9.65—
Mărci 100 împ. germ. . . 59.5o 
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

Bursa de Biwuresci.
Cota oficială dela 12 Maiă st. n. 1884.

Renta română (5°/0). • . . Cump. 94’7 vend. 95
Renta rom. amort. (5°/0) . . » 947a > 95%

* convert. (6®/0) • . « 997» » 1007*
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . « 32 » 34
Credit fonc. rural (7%) . . > 10472 » 105

n (5%) • ,, 927a „ 93
» » urban (7%) • ■ » 10372 , 104
’ ’ » (6°/o) • • » 997a » 100

> (5°/o) • • » 90-7, « 907*
Banca națională a României , 1426. , 1440
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 368.7, , 373

< « » Națională . . » 232.7» » 238
Aură.................................... • » 3.40% » 3.50
Bancnote austriace contra aură , 2.09. , 2.10

Cursulu pieței Brașovă
din 12 Maiu st. n. 1884.

Bancnote românescl .... Cump. 9.27 Vând. 9.28
Argint, românesc..................... « ' 9.20 > 9.23
Napoleon-d’orI......................... « 9.61 > 9.63
Lire turcescl............................. « 10.85 « 10.89
Imperiali................................. « 9.83 > 9.87
Galbeni..................................... » 5.60 « 5.63
Scrisurile fonc. «Albina» . . . « 101.— « 101.50
Discontulă « . . . 7—10 % pe ană.

Editoră: Iacohă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Abonamente
se potu face la 1 și 15 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe anu • ? . 12 fl. v. a.

» » »
11

|2 » ■ a 6

» » »
11

4 » • a . 3 » 99

Se acordă abonamente si lunare <5 CU . . 1 99 99

Pentru România si•> străinătate pe anu , 36 franci

99 ?? ??
ii

|2 99 . 18 99

?? ??
11 4 99- . 9 99

Celu mai usoră mijlocă de ab>onare este prin man-
dată postalu. Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da l 
lămurită adresa, ca trimiterea (Jiarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere*

Administrațiunea

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

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3-- 4 ori . 10°■ • • ♦ x V ;q

99 99 99 5-- 8 99 , . . . 15%

99 99 99 9--11 99 , . . . 20%

99 99 99 12--15 99 , . . . 30%

99 99 99 16--20 99 . . . . 4O°jo
Dela 20 de repețiri' A. m susu a « . . . 50%
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susu.

Brasovă 1113 Maiu 1884.

Gazetei Transilvaniei.

3—3
Spre sciința publicului!

In urma marei desfaceri și cumpărări, ce s’a foștii 
anunțata în foile publice, s’a împuținatu cu mai multă 
ca 2/s părți marele deposită de mărfuri ală casei comer
ciale Ioană Carolă Kunz & Schmidt, care existase 121 de 
ani, și așa au decisa moștenitorii în ședința lord din 
urmă: ca să se vendă restuia de mărfuri numai 4 săp
tămâni de aici înainte. Așa dară cine ar voi ca se 
aibă o marfă elegantă și alăsă mai pe nimica să se 
grăbescă în interesa propriu cu comanda. Marfa care nu 
va plăcă se iea îndărăta și se schimbă cu altă marfă, 
comanda este astfeia fără nici una risico.

I’rețulîi și catalogul iî mărluriloru.
Cămăși de dame din ceia mai buna Chiffon engleza 

și cu broderii veritabila helvețiane, o adevărată broderiă 
de artă, bucata cu 1 fl. 50 cr. Tota acele din cela mai 
fina veritabila Chiffon shawl, eleganta adjustata 1 fl. 70 cr.

Corsete de nopte peutru dame de aceeași calitate, 
forte lungi și în totă lungimea cu broderiă helvețiane, 
fărte elegante, o podobă pentru fiă-care damă 1 fl. 50 cr. 
duzina 16 fl. 50 cr.

Fuste din cea mai fină penză, gătite cu borduri 
fine de colore veritabilă și cu volants, fdrte fina, cuali- 
tatea ântâiu, bucata 1 fl. 55 cr., duzina 17 fl. 50 cr., 
cualitatea a doua 1 fl. 45 cr., duzina 16 fl., cualitatea 
a treia 1 fl. 25 cr., duzina 14 fl.

Fuste de cretonti cela mai fina, cu dantele brodate 
și 2 volants bucata 1 fl. 55 cr., duzina 17 fl. 50 cr. 
Acele în colore brună, vînătă, bordeaux, brodate cu aura 
și cu veritabile foi de catifea, bucata 1 fl. 75 cr.

Fuste albe din cela mai fina Chiffon engleze cu 
veritabile borduri helvețiane, volants brodate cu plisse 
I cualitate 2 fl. 75 cr., II cualitate 2 fl. 10 cr., III cua- 
itate 1 fl. 55 cr.

Pautaloni peutru dame dtn ceia mai buna Chiffon 
engleza cu veritabile borduri helvețiane și colțiure I cua

litate 1 fl. 50 cr., duzina 16 fl. 50 cr., II cualitate 1 fl. 
30 cr., duzina 14 fl.

Cămăși pentru domul, din ceia mai fina Chiffon 
engleza cu pepta înpătrata, neteda seu brodată, largi la 
gâta după trebuință 1 fl. 50 cr., duzina 16 fl. 50 cr. 
Tota acele din ceia mai fina Chiffon Schroll fina adjustata 
ă la France 1 fi. 70 cr.. duzina 1.8 fl. 80 cr., bucala 
2 fl., duzina 22 fl. 50 cr.

Garniture pentru masă de damastă cu desină în 
flori, constânda din o față de masă și 12 șervete numai 
2 fl. 85 cr. Totu acele lucrate în maniere francesă, 
forte fina cu ciucuri, pentru 12 persone, garnitura 3 fl. 
45 cr. Acele din damastă fină, jCU desină de flori, con- 
stândă din o față de masă pentru 12 persone și 12 șer
vete fine, gărnitura 5 fl. 60 cr.

Ștergare turcescl tivite și împachetate cu bucata, 
borduri roșii și ciucuri lungi, cu puișori lucrați fină și 
luxosă, duzina 3 fl. 75 cr., în cualitate mai fine 4 II. 70 cr.

Marame (tulpane) mari pentru dame din lâna cea 
mai fină de Berlina, cu ciucuri lungi, in colorile cele mai 
alese și frumdse moderne ca: scoțiană, turcesca, sură, 
venătă, alba, negra, roșia, brună, pestrița etc. etc, 1,11. 
20 cr., duzina 12 fl. 50 cr.

Plaids de călătorie fdrte mari și grăse, făcute de 
pănura cea mai grea și cea mai bună după mustre ele
gante angleze ca: sură, negriu, amestecată, cu ciucuri 
grei și groși; aceste PlaidurI se potu întrebuința în lun
gimea și lățimea loră câ îmbrăcăminte, ca plapomă de 
călătoria, plapomă de pată și Shawl de dame, dar și 
după o întrebuințare de 20 de ani se mai polă face din 
acele doue îmbrăcăminte elegante; se potă cruța de totă 
prin aceste pardesiurl, mantele de ploe și paletonurl, cua
litatea 1 numai 5 fl. 50 ct., cualitatea II numai 4 fl. 50 cr. 
bucata.

Pânză de casă 30 coțl întregi, celă mai bună și 
celă mai greă fabricată pentru folosulă casei 6/4 largă

7 fl. 50 cr., ‘/.t largG 5 11. 50 cr., bucata 7 (1. 50 cr 
Prețurile bumbacului se urcă repede, pânza va costă în 
timpă scurtă prețu duplu; o comandă grabnica se reco
mandă adecă la fie-cine.

Batiste din cea mai grea matasă din Lyon, fiă-care 
cusulă în alte colori, duzina 3 fl. 50 cr.

Garnituri Gobelin, coslândă din doue fine aeope- 
reminte de [iată și unulă pentru masă, cu ciucuri de ca
tifea în colori, lucrate forte frumosă, costă o garnitură, 

I adecă 16te trei bucățile la olallă. cualitatea 1 numai 8 fl. 
40 cr., cualitatea a doua 7 fl. 50 cr.

Garnituri Gobelin-Austria din cea mai fină lână 
forte frumose și fine celă mai nou lucru de covoră, tdte 
3 bucăți la ollaltâ 16 fl.

Lepedee (cearșafuri) fără cusătură de o pânză lua, i 
1 și grea, acomodate pentru celă mai mare pată 9/i largă 
j 1 11. 60 cr. duzina 19 11., 8/4 largă 1. fl. 35 cr., duzina 
15 11. »

Cortine de Iute celă mai fină și celă mai bunu 
fabricată, cualitatea grea, inclusă seu deschisă in mustre 
persice, turcesei, și indiene cu frunze multe și lungi, lun
gimea 3 metri și 30 centimetri, o terestră, adecă parechea. 
I cualitate 4 fl. 50. cr., II cualitate 3 fl. 85 cr.

Ori-cine cumpără din aceste mărfuri in valore de 
celă mai puțină 15 fl capătă ca remunerațiune, adecă 
gratisă, ună orologiu helvețianu din bronz-auriu fran
ceză, lucrată plastică cu lanță lungă; pentru umblarea 
lui regulată să garanteză 2 ani.

Comande cu bani gata (prin mandată poștală saă 
rembursăj surită a se adresa cătră

Administrațiunea moștenitorii o t ti

ZEBaloinovioi

Viena, Leopoldstadt, Schiffamtsgasse 20.

J

Tipografia Alexi Brașovă.


