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Administrațiunea «Gazetei Transilvaniei.<

Brașovu în 9 (21) Iulie.
De unu timpu încâce lumea s’a dedată a 

ceti prin diferitele gazete mari și mici, oficiâse și 
neoficiâse, că principele de Bismarck numai la 
susținerea păcii se mai gândesce și că Germania, 
care pășesce în fruntea așa numitei lige de pace 
din Europa centrală, nu mai aspiră adi, decâtîî 
numai la aceea cum se pâtă mări puterea acestei 
lige prin câștigarea de noui aliați din tote părțile.

Se fie âre așa cum se scrie? Germania se 
fi devenitu ore d’odată mai sinceră apărătâre a 
păcii europene și cancelariulu ei, care a sciutu 
pregăti și purtă pân’ acum doue resbâie mari, 
puindu lumea în uimire, se fi renunțată âre de 
aș încercă noroculă și a treia âră?

Eată cum se întrebă mulți și nu fără cu
vântă. Pregătirile de răsboiu, desele întâlniri ale 
capeteloră încoronate, ale prințiloră și diploma- 
țiloră europeni, măsurile reacțiunare, ce s’au luată 
în Germania: t6te aceste aparițiuni vorbescă mai 
multă pentru răsboiu, decâtă pentru pace și ame- 
țescă mințile âmeniloră, cărora ori și cum nu le 
vine a crede, că împărăția păcii durabile se fi 
sosită așa curendă.

Eramă dedați a ne gândi totă numai la ună 
înoită conflictă între Francia și Germania și acum 
trebue se vedemă, că cancelarulă germană oco- 
lesce acestă conflictă și, în mânia opiniunei pu
blice agitate din Germania, tractâză demonstra- 
țiunea antigermană din Paris, întâmplată la 14

FOILETON U.
Din Basmele Scandinave.

Cei trei câni.
(Traducțiune de I. S. Spartali.)

O-dată unu împărată se duse într’o țâră străină și 
se însură cu o fată totă de împărată. Peste câtăva vreme 
împărătesa născu o fată și în tâtă țâra se făcură felă de 
felă de petreceri de bucuriă, pentrucă impăratulă eră 
fărte iubită, fiindcă eră dreptă și bună.

Pe cândă toți cei din paiață se veselâu, în odaia 
copilei intră o babă. Nu scia nimeni de unde venia 
densa. După ce se uită bine la față, dise că trebue să 
păzâscă pe fată până la versta de 15 anî, ca se nu iasă 
cumva afară, căcî cum o ieși afară, are s’o fure ună 
smeu. Impăratulă cum audi vorbele babii, porunci nu
mai decâtă ca fiă-sa se fie bine păzită.

Peste ună ană împărătesa născu încă o fată, și 
cum trecu iar ună ană mai născu iar o fată, și baba 
proroci și pentru aste două din urmă, că trebue păzite 
pănă la versta de 15 anî, se nu iasă din casă, căci cum 
voră ieși are să-le fure smeii.

Impăratulă erâ tare îngrijată de prorocia asta. Iși 
iubia copii forte multă și ca să-i ferescă de primejdia 
care-i amenința, porunci să-i închidă într’o casă ce erâ 
bine păzită.

Trece vreme multă după asta. Inse odată isbucnl 
ună răsboiu și impăratulă fu silită să plece în fruntea 
soldațiloră să se bală cu vrășmașulă. Fetele se făcuseră 
mari și frumose și vocea le erâ așa de dulce, încâtă 
cineva trebuia să facă ori ce ar fi cerută ele. într’o <ji, 
după plecarea împăratului la bătaie, ele stăLâu la ferăstră 

ce și-o impune 
să aibă numai 
pacea ? Eată

Iuliu, cu recâlă filosofică, ca unu lucru de ne
mică.

De unde vine acâsta reservă, 
principele de Bismark și âre ea 
și numai scopulă de a susținâ 
grava cestiune a momentului.

La 1875 Bismark voia să sară din nou asu
pra Francesiloră și să-i bată a doua âră, pentru 
ca mai multă vreme să n’aibă grije de ei. Atunci 
Rusia a zădărnicită planulă cutezătorului cance
larii germanu și acâsta nu i-o mai pâte uită Bis
mark.

încordarea, ce a domnită multă vreme între 
cabinetele din Berlină și Petersburg s’a mai așe
zată după ce a murită Gorciakov și în urma 
stăruințeloră bătrânului împăratu Wilhelm rela- 
țiunile amicabile dintre Germania și Rusia au 
fostu restabilite.

In privința acestoru relațiuni opiniunile sunt 
diferite. Unii credă, că Berlinulu și Petersbur- 
gulu mergă mână ’n mână ca și mai înainte și 
că neînțelegerea a fostu numai aparentă. Alții 
sunt de părere, că Bismark voiesce răsboiulu cu 
Rusia, pentru că numai după ce Rușii voră fi 
bătuți, pâte fi mântuită Germania de pericululă 
revanșei francese; ei dicu că legăturile de ami
ciția cu Rusia se datorescă adi numai sâmțului 
de pietate a bătrânului împăratu Wilhelm.

Opiniunea din urmă este susținută prin multe 
argumente reale. Statulă, care este menită de 
a scâte castanele din spuză pentru d. de Bismarck, 
pare a fi monarchia nâstră austro-ungar.ă. Bis
marck va pune dâr pe alții să se bată cu Rusia, 
ear elă îi va sprijini numai în linia a doua. 
Alianțele, ce le-a căutată la Roma și la Madridă 
potă avă scopulă de ai ajută ca Franța șă fie 
ținută în freu, până ce se va fini afacerea cu 
Rusia.

Eată dâr ceea ce amă înțelesu noi cândă 
amă <|isăi în numerulă trecută, că e posibilă, ca 
Bismark se pregătâscă în secretă ună răsboiu cu 
Rusia.

și priveu în grădină. Era sâre frumosă și densele cerură 
părințiloră voe să le lase să se preumble o vreme prin 
grădină. Insă abia apucaseră se puie piciorulă în gră
dină și numai decâtă se lăsa ună noră peste ele și le luă. 
Tâte încercările câte se făcură ca să le găsâscă, fură 
zădarnice.

Impăratulă trimise curieri să vestâscă în tâtă îm
părăția, că impăratulă dă pe o fată de nevastă și jumă
tate împărăția aceluia, care îi va aduce fetele înapoi.

Numai decâtă plecară doi feciori de împărată cu 
arme ce scânteiau de frumsețe și cu trăsuri și cai fru
moși, jurându-se, că fără fete nu se întorcă.

Să-i lăsămă pe dânșii să-le caute.
Totă în vremea asta trăiâ o biată văduvă, care a- 

vea ună singură copilă pe care-lă chiămâ Nils, și care 
nu făcea alta decâtă să,-șl păziască turma. Tâtă turma 
lui erau trei oi. Nils îșl făcuse o tilincă și cântă nisce 
cântece așa de dulci, încâtă ori și cine-lă ascultă cu dragă.

într’o di stetea sub ună copaciu și cântă din tilincă, 
iar oile păștâu mai câtă colea, când văcju că vine spre 
densulă ună moșă cu ună câne frumosă.

— Ah! cum aș vrea să am ună câne ca ăsta, ca 
să umble după mine, cjise Nils.

— Dacă vrei să-lă ai, dă-ml o oie și ți-lu dau.
— Bucurosă.
— Are să-ți pară bine mai târdiu. Cânele ăsta 

are o putere nespusă de mare. îlă chiamă Holl. (Ține.) 
Ori ce îi vei dă ca să ție cu dinții, chiar pe ună smeu, 
îlă ține încâtă nu pote să scape.

Ciobanulă se întârse acasă veselă. Mamă-sa însă 
îlă certa, că schimbase o oie c’ună câne. Insă densulă 
o potoli.

A doua di să întârse la pășune cu amândoue oile 
și cu cânele. Se puse sub ună copaciu la umbră și în-

Scirl telegrafia.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.«)

Agram, 21 Iulie. — Alaltaerl nâptea a 
fostu unu cutremură de păme'ntă violentîi, care 
a durată patru secunde și a fostă însoțită de 
detunărl suterane. După cutremură a urmată o 
furtună violentă. Nici o pagubă nu s’a causată.

Paris, 21 Iulie, — De alaltaerl sâra pănă 
eri înainte de amâdi au fostă în Toulon 31, în 
Marsilia 32 de morțl de coleră.

Londra, 21 Iulie. — Pe vaporulă englesă 
„Sains Dustan,“ care a sosită din Bombay în 
Marsilia și apoi în Liverpool, au murită duoi 
marinari de coleră.

Lipsea, 21 Iulie. — Procesiunea venăto- 
riloră, la care au luată parte vr’o 6000 de per- 
sâne, a fostă strălucită. înaintea palatului re
gală s’a făcută ovațiune. La banchetă au luată 
parte 3000 de persâne. In timpulă procesiunii 
s’a dărîmată stelagiulă, de pe care multe per
sâne privâu procesiunea. Au fostă 2 persâne 
greu rănite, âr 5 ușoră rănite.

Cronica (Lilei.
Ministrulă de esterne Kâlnoky se va duce la Ga- 

stein, ca să ia o înțelegere în privința întâlnirei împăra- 
țiloră Franciscă Iosifti și Wilhelm, ce va fi între 7 și 10 
Augustă. *

In puterea §. 11 și 12 din art. XX. de lege din 
1874 s’au deschisă granițele dinspre România pe la pă
surile : Predelă, Turnu roșu, Brană, Vulcană, Șanțulă de. 
susă și Boza-Crasna. Spre celelalte districte ale Româ
niei, granițele rămână închise.

*
Impăratulă a dăruită comunei Worobijovka din Tar- 

nopol 100 fl. pentru clădirea șcâlei.
*

Din Cracovia se scrie, că districtulă Wieliczka, 
care a suferită fârte multă pri» inundări, a petiționată 
pentru ună ajutoră de 350,000 fl., dintre care 120,000 
se voră întrebuințâ la restabilirea zăgazuriloră stricate 
ale rîuriloră, âr 80,000 pentru viitârele sămănăturl.

*
Se vorbesce din isvoră sigură din Berlin, că prin- 

țulă de corână ală Germaniei va visitâ la tâmnă pe su
veranii României.

*

cepu âr să cânte din tilincă și numai decâtă cânele în
cepu să joce.

Nu trecu multă și veni bătrânulă cu altă câne 
totă așa de frumosă și mare ca și celă din (jiua trecută Nils 
îlă ceru și pe ăsta și bătrânulă p-lă dete âr în schimbă 
cu o oiă și-i mai (jise:

— într’o di are să-ți pară bine, că l-ai luată. îlă 
chiamă Slit (Rupe). Pâțe să rupă bucățile ori ce, chiar 
și p’ună smeu.

A treia di dete și oia care-i mai rămăsese și luă 
încă ună câne pe care-lă chemâ Lyda (Aude).

— Lyda aude totă ce se întîmplă la o depărtare 
de mai multe poște. Aude chiar cum cresce ârba și 
copacii, îi dise bătrenulă.

Ciobănașulă nu să mai putea țină de bucuriă, că 
avea asemenea căni. Mamă-sa înse se văiărâ că nu-i 
mai rămăsese nici o oie. Nils să ducea la vânată cu 
cânii și aducea atâta venată a casă, încâtă biata bătrână 
nu mai avu ce <j‘ce-

Nils venă mai multe dile pe rândă și cu banii ce 
câștigă pe venată cumpără mame-si totă ce-i trebuia; 
pe urmă plecă în lume să-și caute noroculă. Umblă multe 
tjile, trecu peste munți și peste văi, până ce âcă ajunse 
într’o pădure mare. In pădurea asta se întîlni cu bătre
nulă care-i dăduse cânii.

— Bună (jiua bătrânule.
— Bună tjiaa! Unde te duci?
— Mă ducă să-mi caută noroculă.
— Du-te dreptă înainte, până ce vei ajunge la ună 

paiață; acolo are să ți-se împlinâscă ursita,
Bătrânulă se făcu nevăzută după ce (jise vorbele 

astea.
Nils porni înainte. La ori ce hană seu cârciumă se 

oprea în drumulă lui, cântă din tilincă, și cânii începâu



Oficiosulă diaril sârbescă »Videlo« se ocupă într’ună 
articolă de visita regelui Carolă la burtea sârbâscă și-i 
atribue mare însemnătate politică. Arată că Românii și 
Serbii au aceeași lege, că interesele loră se întâlnescă 
în aceleași puncte, că în același! chipă și-au câștigată și 
unii și alții independința, că în acelașă timpă s’au fă
cută regate, în sfârșită că viâța națională și a unora 
și a altora are aceeași direcțiă. Visita trebue dâr se fie 
privită (jice elă, de o sigilare a vechei și naturalei pre- 
tinii între România și Serbia.*

,Mesagerulă Brăilei* spune că deputatulă țărână 
D. Frunză, mergândă în mijloculă săteniloră, aceștia l’au 
insultată și chiar l’au bătută, fiiind-că a votată pentru 
domeniulă coronei. *

»L’Indâpendance roumaine* e informată că ministrulă 
Austro-Ungariei ar fi avăndă de gândă se ceră ministe
rului afaceriloră străine română săîmpiedeceserbarea 
centenarului revoluțiunei lui Horia (21 Octo- 
bre 1784). *

»Națiunea* scrie: Instrucțiunea scandaluriloră dela 
Orfeu s’a terminată. Se cjice că procesulă se va judecă 
chiar în vacanță. *

>Telegrafulă« scrie: Aflămă cu plăcere că d. D. 
Popovici, absolventă ală Conservatorului nostru de mu- 
sică, a dată d6uă concerte în Cernăuți, și a avută celă 
mai mare succesă din tâte punctele de vedere.*

Acelașă 4>arii spune: In curendă Monitorulă 
va publică o dare de sâmă despre cele petrecute în <|iua 
de 1 Iulie, la Orfeu, precum și o mulțime de destăinuiri 
ale agențiloră electorali aduși de oposițiă, cu scopă de 
a turbură ordinea publică.

*
>Carpații< au informațiunea, că în comuna BrădescI, 

plasa Jiului de susă, județulă Doljă, bânLue vărsalu. De 
15 (|ile, vr’o 12 copii au murită.

*
«Națiunea* spune: >Ni se scrie din Galați, că 

muncitorii de acolo se pregătescă a se resculâ în masse 
din causa șicaneloră și persecuțiuniloră ce li se facă de 
proprietarii diferiteloră fabrice. In specială ni se spune, 
că răscâla va începe în fabrica de lemne, unde Românii 
cu mare greutatea sunt admiși, de â r e ce Ungurii 
sunt preferați.

*
Briciulă «Mir ce a* cu elevii șcâlei de marină, a 

fostă apucată de furtună pe Marea Nâgră; i s’au ruptă 
catargele și se cufundă dâcă nu-i venea în ajutoră ună 
vasă engleză. Acum se află la Constanța.

*
»Monitorulă oficială* scrie: In dilele de 17, 

24, 25 și 26 Iunie trecută, cătjândă ploie și grindină 
asupra comuneloră Merei, Gura-Sărăței, Valea-Teancului 
și Vernescî din județulă Buzău, au fostă distruse peste 
1.500 pogâne vie, ca 450 pogâne grâu, ca 300 pogâne 
orză, 100 pogâne porumbă și mai multe pogone secară: 
precum asemenea debordândă din matcele loră apele 
Nișcov din comuna Tisau și Istau din comuna Baba-Ana, 
a inundată ca 45 pogone orză, 90 pogone porumbă 200 
pogâne islaz, 90 pogâne feneță-

*
Distinsulă chimistă Dr. Bernard, șefulă laborato- 

rulă de chimiă din Bncurescț, a plecată la Pesta, fiindă 
invitată de guvernulă ungurescă, ca se-șl dea părerea în 
privința mijlâceloră pentru stîrpirea filoxerei.

Se scrie că în guvernamentulă Pleskov din Rusia 
s’a ivită ciuma siberiană. Măsurile luate de auto
rități împotriva ei sunt insuficiente.

*
In urma unui ordină ală guvernului din Peters- 

burg, linia căii ferate Ivangorod-Dombrov din Polonia 
rusâscă pănă la tâmnă va trebui să se dea comunicați- 
unii. La podulă dela Demblin, stricată prin inundări, se 
lucrâză cu tâtă graba.

*
După o șcire din Cettinje, ministrulă președinte 

Bozo Petrovici a plecată la 18 Iulie la Viena și la 
Constantinopole în misiune politică.

*
Din Parisă se scrie că admiralulă Courbet a în

trunită lângă Fu-Ceu 15 corăbii de răsboiu și două va- 
pâre cu torpile, armate cu 114 tunuri grele și 3076 de 
âmeni. Se crede că China va da despăgubirea de răsboiu, 
evitândă răsboiulă,

*
Conflictulă franco-chinesă s’a aplanată. China ar fi 

declarată, că va plăti Franciei dreptă despăgubire pentru 
cheltuelî de răsboiă 50 miliâne franci, recunoscendă totă 
odată și tote punctele tractatului de Tient.

*
Dela 10 până la 16 Augustă se va țină în Ko- 

penhaga «congresulă internațională de medicină.* Voră 
fi de față și Virchow, Koch. Pasteur, Schnitzler. Se va 
trata și despre coleră.

*
Vinerea trecută, miniștrii francesl au ținută tină con

siliu în cestiunea revisiunei. Se pare că ea se va 
amâna până în luna lui Octombre.

*
Englesii au ocupată pe a loră sâmă portulă dela 

Berbera, ce se află în golfulă Aden aprâpe de împreu
narea Mării Roșii cu Oceanulă Indică.

*
Generalulă Gordon e rău strîmtorată în Egiptă. Stă

pânirea englesă va începe o mai energică acțiune împo
triva Sudanului, făcendă câtă de curendă o espedițiune 
numai cu ostași englezi. De altfelă Dongola va tre
bui să se predea.

D-lu C. A. Rosetti despre scandalul^ de la Orfeu.
In doi articol! d. C. A. Rosetti se pronunță asupra 

scandalului de la Orfeu. Analisândă rigorosă tâte cele 
petrecute d. Rosetti ajunge la următârea conclusiune ca
racteristică pentru actuala situațiune interiâră a țării:

«Poliția a adusă bătăuși; .... poliția a lăsată să 
se bată âmenii între dânșii și apoi .... ea a arestată 
numai pe cei cari au fostă bătuți.*

Aginții guvernului spună că oposițiunea a adusă 
bătăușii. D. C. A. Rosetti le răspunse:

«S’admitemă c’așa este. Datori însă sunt toți băr
bații onorabili și’n adevără liberali, să se întrebe: Bătă
ușii oposițiunii se bătâu ei înșii între denșii? — Nu se 
pâte. Erau dar și bătăuși oficioși.

încă ună faplă și mai gravă. Sergenții, comisarii 
de polițiă, procurorii erau aci. Bătăile se făceau în pre- 
sența loră și toți priviau cum privescă spaniolii lupta 
tauriloră în arenă.

Acestu faptă este violarea datoriei ce au toți cei 
însărcinați pentru a mănține ordinea publică pe strade.

învederată este dar că toți aceștia ș’au călcată una din 
cele mai de căpeteniă din datoriile loră.

Se sfirșesce îutrunirea; bătăile pe strade urmâză 
cu mai multă agerime.

Poliția tace, deci'aprâbă; procurorii asistă fără 
se voiâscă sâu fără să-și pâtă face datoria. Mai mulți 
cetățeni, cari veniseră ca s’asculte ca diariștl, și alții 
cari voiau se scie ce să cjice, fură bătuți și unii plini de 
sânge. Ei ceră protecțiunea comisariloră, procuroriloră, 
Aceștia privescă cu nepăsare bătăile. In fine se otărescă 
a face ceva, s’atuncl arestâză pe cei bătuți, dar respectă 
pe cei cari băteau.

Membrii oposițiunei mergă cu liniște la clubulă loră. 
Ei suntă înjurați pe strade, în modulă celă mai surugiescă. 
Apoi ei suntă îmbrânciți și în fine loviți cu bâte. Totă 
bătăușii aduși de dânșii îi înjură, îi îmbrâncescă, îi lo- 
vescă?*

D. Rosetti aretă apoi că nu pâte fi dreptă, că scan- 
dalulă l’au provocată cetățenii, cari desaprâbă politica 
oposițiunei liberale conservatâre și că bătăușii cei noi nu 
au venită numai dela sine să-și râsbune — cum diceau 
unii — bătăile, ce le-au primită denșii dela 1869 până 
la 1876 și nici nu puteau veni.

«Uitați-vă bine dice Rosetti și veți vede că nu este 
ună singură omă, a cărui consciință să nu se re
volte în fața unoră fapte atâtă de degrădătâre pentru ori 
care partidă. Uitați-vă bine și vă veți convinge că cei 
cari întină vechiulă nostru drapelă lucrâză cu tăriă 
pentru spălarea peteloru drapelului reacțiunii. Cer
cetați bine și vă veți convinge că, prin asemenea 
fapte și mai cu sâmă prin tolerarea abusuriloră, să de- 
gradă nu numai partida națională, dâcă le va suferi, dar 
însuși Statulă Română!*

«Să se deștepte dar toți Românii, căci Statulă care 
se degradă în întru, lovită cu dispreță va fi de cei din 
afară. *

In numărulă de Sâmbătă ală ,Românului* d. C. A. 
Rosetti analiseză nisce articull ai diareloră guvernamen
tale «Le Pays* și »Telegrafulă,« dintre cari celă mai 
din urmă scrise în numărulă său de Miercuri între al
tele:

...Lăsămă ca națiunea se aprecieze conduita âme- 
niloră cari încheiândă ună pactă clandestină cu 
celă mai teribilă, celă mai primejdiosă duș
mană ală României, a făcută ca țâra nâstră se fie 
adi inundată de spionii politici, organisațl în ade
vărată armată secretă, care dă mână de ajutoră oposi
țiunei turbate atâtă în ceea ce privesce organisațiunea 
întruntriloră sâle politice câtă și redactarea foițeloră și 
organeloră loră de publicitate!*

«Inlrebămă ce facă aci în capitală o mulțime de 
străini, venițl de dincolo de Prută și cari pară atâtă 
de interesați în luptele nâstre politice interne ? Ce caută 
acești âmeni prin întrunirile politice, ca aceea din urmă 
dela Orfeu, și cine sunt ei, permițându-șl a critică în 
gura mare pe strade starea lucruriloră de față.*

>Ililele trecute amă vorbită despre mișcarea slavă 
în peninsula balcanică, amă disă că suntemă informați 
positivă că țările slave din peninsula Balcanică sunt 
cutreerate de nisce agenți rusofili, cari propagă în
ființarea unei republice federative, compusădin 
Serbia, Herțegovina, Bulgaria, Bosnia și Ro
mânia, amă adăogată apoi că unii din acești agenți se 
agită în țâră, propagândă răsturnarea regelui Carolă și 
făcendă a. se oglindi celoră ce îi ascultă apropiata urca
rea pe tronă a vre-unei odrasle din domnia nâstră 
trecută.*

>Ce face guvernulă,* întrebă în fine «Telegraf ulă* 
față, de primejdia acâsta a unei conspirațiunl străine, 
care se svârcolesce în țâră, cinjcă, liniștită, nepedepsită?*

se jâce. In chipulă ăsta densulă îșl câștigă hrana de tâte 
Qilele.

Intr’o di intră într’ună orașă mare unde lumea era 
în fierbere nespusă, și întrebândă și densulă ce eră, află 
ca fetele împăratului periseră și mai aucji pe urmă că 
împăratulă făgăduise o fată și jumătate împărăția ori cui 
i le-ar aduce înapoi.

Nils porni numai decâtă spre paiață și ceru să 
vorbâscă. împăratului și împărătesii. Amândoi erau așa 
de supărați încâtă nu vrea să primescă pre nimeni. Insă 
slujitorii loră atâta stăruiră pe lângă denșii, încâtă se în- 
voiră să primescă pe tenărulă străină.

Nils începu îndată a cântă din tilincă și cânii ju
cară așa de frumosă, încâtă împăratulă acum pentru 
întâia âră de cândă îi perise fetele, începu a rîde.

întrebă pe călătoră că ce vrea să-i dea pentru că 
’lă înveselise, și Nils răspunse că nu-i trebue banî, ci 
că nu cere nimică altă de câtă să’i dea voiă să caute 
fetele.

— Ce felă 1 așa îndrăsneță ești tu ? dar cum crecjl 
să poți isbuti acolo unde prinți viteji n’au făcută nici o 
ispravă? In sferșită du-te. Mi-am dată cuvântulă. 
Ori cine ar fi acela, care , mi le ar aduce, îi voiă da de 
nevastă pe una din ele și jumătate împărăția.

Nils după ce aucji din gura împăratului făgăduiala 
asta, plecă hotărîtă să nu se mai întârcă fără fete. 
Trecu prin felă de felă de țări. Lyda îi spunea totă ce 
se făcea departe, departe; Holl îl aducea de mâncare, și 
Slit îlă ducea în spinare ori când era obosită.

Intr’o diminâță Lyda îl spuse, că aucjia pe o fată 
de împărată cum torcea în palatulă unui uriașă care era 
într’o văgăună de munte și că uriașulă nu eră a casă. 
Nils, cum aucji așa, iuți pașii și când ajunseră lâng:" 
munte, Lyda îi (jise:

— N’avemă nici o clipă de pierdută. Uriașulă este 
departe de noi numai trei poște. Audă chiar cum ră
sună piciârele calului său.

Nils puse cânii săi să spargă ușa muntelui și când 
întră vădii o fată frumâsă răsucindă ună firă de aură 
pe ună fusă totă de aură. Densa, cum îlă vădii îi 
ijise:

— Cine ești tu care te încumeți a veni aci, unde 
n’am văzută obrază de omă de 7 ani de când stau în
chisă? Plecă mai iute, pentru că are să vie smeulă și 
o să te omâre.

Insă Nils nu se înfricoșă și se puse lângă prințesă. 
Peste o clipă sosi și smeulă. Ușa locuința lui rămăsese 
deschisă.

Când o văiju, astfelă de tare răcni, de năcază, în
câtă se cutremură muntele.

— Cine mi-a spartă ușa? întrebă densulă întrândă 
furiosă în odaiă.

— Eu și am să te rupă și pe tine! răspunse Nils. 
Pune dinții pe densulă! elfi lui Holl; faceți-lă bucă
țele! dise lui Slyt și Lydei.

Smeulă fu omorîtă într’o clipă. ,
— Slavă Domnului, c’am scăpată! (jise princesa.
— Să plecămă! cjise Nils.
Se duse în grajdă și alese caii cei mai buni, puse 

hamurile pe denșii și după ce-i încărcă cu bogățiele 
smeului, plecă.

Intr’o diminâță, Lyda îl spune, că aude pe o altă 
fată de împeratu torcândă în munte firulă ei de aură, și 
că smeulă nu este a casă.

Nils plecă iute și ajungândă acolo puse pe câni să 
spargă ușa casii smeului și văclu o fată frumâsă răsucindă 
HHU firă de aură pe ună fusă de aură.

— Cine ești tu care te încumeți să întri aci? De 

7 ani de când sunt închisă aci n’am mai văcjută nici 
ună chipă de omă. Plăcă mai iute, pentru că are să 
vie smeulu și te face bucăți.

Insă Nils vrea s’o scape ca și pe sora ei.
Peste o clipă veni smeulă și cum yăcju ușa spartă, 

strigă înfuriată:
— Cine mi-a spartă ușa?
— Eu și am să te omoră și pe tine! răspunse Nils.
Numai de câtă porunci lui Holl să-lă înhațe și să-lă 

sfâșie. Smeulă fu ruptă bucățele într’o clipă.
— Slavă-Domnului, c’am scăpată: <Jise prințesa.
Nils o duse lângă soru-sa, după ce adună tâte bo

gățiile din casa smeului și le încărca pe caii cei măi 
buni.

Umblă multă, multă, pe urmă ajunse la ună altă 
munte unde fala cea mică a împăratului țesea o pânză de 
aură. Ea eră așa de frumâsă, încâtă Nils cândă o văcju 
rămase cu ochii zgîiți și-și <}ise în gândulă său că nu 
se pâte să fie în lume o altă femeiă mai frumâsă. Și 
fetii cei mici, ca și suroriloră ei, îi eră frică să nu omâre 
smeulă pe Nils. Și ea îlă îndemnă să plece. Insă dân- 
sulă nu o ascultă și rămase. Smeulă cândă veni, vădu 
ușa spartă. Intră în casă, dar întră cu frică, pentru că 
scia cum au pierită frații săi și ca să scape de mârte 
umblă cu vicleșugă. Porunci fetii împăratului, ca să gă- 
tâscă o mâsă bună și spuse atâtea vorbe frumâse lui 
Nils, încâtă elă, care eră curată la inimă, se înduplecă.

Se puseră amândoi ca doi prietini la mâsă, însă 
cânii erau cu urechile lăsate în josă. De o dată Nils 
dise că »bucatele sunt fârte bune, dar, că-i este sete.*

— Ah! pentru ce nu ai spusă mai dinainte? In 
munte este ună isvoră de unde curge nisce vină minu
nată; însă n’am pe cine să trimetă, răspunse smeulă.

— Potă să trimită eu pe cânii mei? răspunde Nils.



«Ce face guvernulă?*’ intrâbă și d. Rosetti, dâr 
dânsulă adauge: trebue se ne lămurimă; cum de guver- 
nulti nu isbutesce a pune mâna măcarii pe o singură 
dovadă? Cum de nu arestâză și nu dă judecății pe spionii 
politici organisațl în adevărată armată secretă?

«Telegrafulă* pretinde a fi bine informată despre 
tâte faptele agențilorți secrețl și cu tâte astea poliția nu 
face nimică. «Acesta procedere, 4'ce d. Rosetti, e de 
natură a ne ameți pe toți și ne îngrijesce și amețesce 
încă și mai multă cândă poliția în locă de a lucrâ cu 
legea, lucră cu beta/

»Telegraphulă< dice: ,Acum va fi îndestulitore o 
singură lovitură decisivă și locusta care vine de din
colo de Prută se va îngropâ în fundulă pământului.*

D. Rosetti găsesce că aceste cuvinte sunt grave și 
periculose. «Pretutindeni, cțice elă, loviturile de stată ca
tastrofe naționale au provocată. Se ceremă der și se 
luptămu cu toții ca periculele să se înlăture prin lege și 
prin libertate, âr nu prin loviturile arbitrariului, ale mă- 
turiloră, ale bătăiloră.*

Incheiândă d. Rosetti cjiee tuturoră Româniloră:
,Toțl la lucru și uniți sub vechiulă nostru drapelă, 

pentru dreptate și libertate, și tâte conspirațiunile, acum 
mai lesne decâtă în trecută, învinse voră fi, și astădi ca 
și eri, se va dovedi, că cu dreptă am cțisă necurmată 
în aceste colone în timpă de 26 de ani că;

Cine alunecă pe priporulă despotismului, prin des- 
potismă va peri;

Cine caută spre străină, înstrăinată va fi;
Cine are încredere în națiune și’n libertate, va în

vinge totulă și națiunea triumfătore va eși*

Corespondența nostră din Comitate.
Biserica-albă, 15 luliu st. n. 1884.

Depntatulă dietală ală cercului electorală Șasea, 
domnulă Vicențiu Babeșă, spre a satisface promisi- 
unei ce a dat-o alegătoriloră săi, că după alegere va veni 
în comunele electorale, și totodată urmândă invitării in- 
teliginței din frumosa și românăsca comună Vraniu, ca 
să-i onoreze cu presența sa, pentru ca să fie deplină bu
curia și veselia loră la serbarea hramului bisericei, care 
aici prin Bănată se numesce rugă său nedeiă, — a ple
cată în tjiua de S. Petru și Pavelă dim. la 6 âre dila 
Biserica-albă, unde a fostă âspele d-lui proprietară Ivaci- 
covici, spre Vraniu. Elă a fostă însoțită de advocatulă 
Ioneli Roșiu din B.-albă. La Vraniu au sosită diminâța 
la 8 6re întâmpinați fiindă în călătoria loră de banderii 
din comunele din apropiere.

Acâstă comună avută e focularulă; locuitorii ei 
potă servi de modelă în iubirea de patriă și ținerea pe 
viăță și morte la naționalitatea loră; suntă conscii de 
drepturile loră și au caractere firme; suntă muncitori și 
bine crescuți. Nu e de mirată deci și cu atâta mai pu
țină se miră ei, pentru că la alegerea de deputată 
dietală ori de chineză (primară) comunală, străinii 
nici nu se încercă de a-i intimida ori amăgi. Intre asl- 
felă de împrejurări de sine se înțelege, că iubitulă nostru 
deputată a avută și cu acâstă ocasiune cea mai bună 
primire.

In deosebi plăcută ne a surprinsă pe toți chorulă 
vocală română din B. albă, care dimineța multă a ridi- 
dicată festivitatea serviciului dumnecțeescă cântândă cu 
multă desteritate. La prânejă a fostă ună banchetă de 
80 persâne din florea poporului și conducătoriloră din 
cercă, ținută în spațiosele și frumâsele sale în etagiulă 
primă ală scâlei conf. române, care în întregă Băna- 
tulă n’are părechia și face onâre și bravului architectă 
A. Diaconă. La banchetă s’a ținută mai multe toasturi 
bine nimerite și frumose; primulă a fostă ținută de Ion 
M. Roșiu advocată pentru Maiestatea Sa și dinastiă; 
ală doilea de protopopulă Verșețului Ion Popoviciu 

în onorea și sănătatea deputatului; ală treilea de depu
tată V. Babeșiu pentru frățietate. Acesta dise între 
alte: «Dâcă suntemă asupriți și neîndreptățiți, acesta în 
mare parte avemă să ni-o atribuimă și nouă. Românii 
în faptele cele mari și frumose n’au avută semeni și 
pâte nici voră avă, dâr nici în păcate mari n’au avută 
părechiă. Câtă pentru domnii dela putere se vedă a 
fi crescuți în scâla despotismului și absolutismului ger
mană și rusescă. Rău facă însă, cândă se năsuescă a-i 
urmă pe aceștia, căci la noi numai dreptatea, libertatea 
și frățietatea potă să susțină statulă, fiindă poliglotă; nici 
noi, nici Maghiarii și nici o altă națiune conlocuitâre nu 
e așa de tare și mare, ca singură să potă apăra iubita nostră 
patriă față de elementele puternice străine, atjl mâne pote 
dușmane patriei nâstre. Interese comune avândă noi cu Ma
ghiarii nu e basată nici decum asuprirea loră, tendința 
loră de a ne slăbi și purtarea inimică nouă, cari se ob
servă și față de mine care sunt privită de agitătoră ală 
Româniloră, cari nu voiescă a trăi cu ei ca slugi, ci ca 
frați. Românii ca cei mai sinceri și în primulă locă 
interesați, sbiciuescă mai tare fărădelegile nedreptatea, 
dar o facă acesta chiar din iubire.

Cândă vedemă pe frații Maghiari în rătăcire, cândă 
vedemă, că mergă pe calea, ce duce la perirea loră nu-i 
simulămă, ca Jidanii, ca dîn simulare noi să tragemă 
folosă pe conta loră, ci ne năsuimă a-i capacitâ, și decă 
acâsta nu folosesce îi dojenimu, ba ne luămă chiară și 
de capă. Eu însumi am fostă adese fârte severă în do
jenire, der am făcut-o, pentrucă dică și acum, «Dee 
Dumnedeu națiunei mele aceia ce eu poftescă Maghia- 
riloră!«

Preotulă locală Iosifă Tomașelă a ținută toastu 
în onorea ospețiloră, între cari presența pretorelui cer- 
cuală Leitner a cucerită multă inimile Româniloră pen
tru elă și putemă tjice, că decă se va conduce de inima 
lui bună, și iubirea-i de dreptate în administrarea cer
cului și nu se va lăsă a fi sedusă de omeni egoiști și 
dușmani nouă din interese vile va deveni în curând pă
rintele bună ală cercului, iubitulă poporului română și 
va fi primită cu căldură și încredere de toți și la toți. 
A mai ținută toastă preotulă din Hida Mă dine ia pen-| 
tru corulă vocală, și nuntașii mirelui multă dorită, pen
tru alegători; preotulă dela Irtofă Panciovanu pentru 
sexulă frumosă; Aureliu No vacă pentru brava preo
țime, pentru conducătorii dela alegere și opincă dicândă, 
că în lupta pentru dreptate, frățietate și libertate, pănă 
nu vomă fi tractați toți, ca fiii aceleiași iubite mame, a 
patriei nâsfre, pentru care bucurosă ne dămă averea și 
viața nostră: «vii în veci să nu ne dămă,* că pănă la 
acestă momentă fericită și multă dorită să dâe Dumnezeu, ca 
acolo unde e vorba de a croi sortea nâstră, de dreptulă 
nosLru, la alegeri, mai bine să vedemă în totă loculă cu- 
rentulă altcum nenaturală, unde copiii se luptă contra 
părinLelui-chineză-(jude) și părinții contra fiului chineză, 
decâtă se ne lăsămă a fi dripițl chiar și de fiii națiunei 
ndstre.

In decursulă prâncjului s’a produsă corulă vocală 
cu mai multe piese esecutate tdte cu o rară dibăciă se- 
cerându aplause frenetice.

La 4 ore d. m. la casa comunală deputatulă a țî- 
nulă o vorbire fdrte instructivă despre viața constituțio
nală, datorințele și drepturile cetățeniloră și a deputați- 
loru. Bucuria și entusiasmulă poporului nu .mai avea 
margini și părându-i-se prâ puțină a dice ,să trăiâscă,* 
cutremura aerulă cu vivatele de »să nu moră nici cândă 
Babeșiă/ La banchetă și de poporulă adunată pentru 
a aud! vorbirea daputatului, la propunerea advocatului 
I. M. Roșiu s’a primită cu unanimitate propunerea, ca 
de aci înainte frumosa piață a comunei Vraniu să pârte 
numele de «piața lui Babeșiu.*

După finirea vorbirei deputatului, în acestă piață 
spre încoronarea opului sute de inși, din poporă și in- 
teligință în frunte cu preoțimea, au jucată «Hora lui 
Babeșiu/

La 8 ore sera a fostă ună imposantă conductă 
de facle (torțe), pentru de a învitâ pe d. Babeșiu la 
banchetulă de sera împreunată cu jocă, ce a durată 
pănă cătră dină. (Va urma).

Ună atentată plănuită de nihiliștl.
Cândă nimică nu se mai aude despre neastâmpă- 

rații nihiliștl, atunci lucră ei mai bărbătesce pentru îm
plinirea gânduriloră, — în cenușe arde jarulă mai bine. 
Așa se descoperi «jilele trecute plannlă unui atentată, 
căruia avea să cadă jertfă țarulă în trecerea sa prin 
Varșovia. «Reforma* povestesce astfelă întâmplarea: Joia 
trecută se făceau nisce cercetări la judecătoria de pace 
sub conducerea președintelui-judecătoră Bardowski. 
In decursulă loră ună colonelă și ună ofițeră de gen- 
darmeriă intrară în sală și cu multă nepăsare se așezară 
aprope de intrare. După sfârșirea cercetăriloră Bardow
ski se duse acasă și ce să veițl? Colonelulă de gendar- 
meriă îi eși înainte chiar în locuința lui și punându-i 
revolverulă în față, îlă provocă să se dea prinsă. Bar
dowski făcu o încercare, să se sinucidă, dar ofițerulă i 
se puse atunci în cale și-lă împiedecă. In casele lui 
Bardowski se afla și o drăgălașă inteligentă rusâică, care 
de asemenea fu arestată, învinovățită fiindă, că e com
plice a lui Bardowski. Ea sosise numai cu o (ți niai 
nainte din Petersburgă, avândă însărcinarea să mijlo- 
câscă corespondența între judecătorulă nostru și între 
comitetulă revoluționară. Făcându-se cercetări s’au gă
sită în casă o ladă cu revolvere, alta cu materii esplo- 
sibile, șese bombe, pumnale, o tipografiă mai mică, pre
cum și mai multe scrisori, ună numără mare de procla- 
mațiunl, corăspondență cu comitetele revoluționare ruse 
și sigilulă loră. In fruntea conjurațiunei sta Bardowski 
și scopulă ei eră să arunce în aeră palatele îm
părătesc! Lazienski, Belvedere și ori care 
altă paiață, unde s’ar așeeja țarulă câtă va 
petrece în Varșovia. — Cu grabă se mai arestară 
și doi scriitori ai lui Bardowski, ună jurnalistă Poplawski, 
ună neguțătoră Kohn, optă studențl și câțl-va amploiațl 
dela fabricele Lilpopa și Bau. Dinamita a fostă adusă 
din străinătate de cătră ună Rusă, care avea scrisori de 
recomandare dela ună înaltă bărbată de stată, prin a 
cărui intervenire nu a fostă controlată la trecerea gra- 
nițeloră.

Diverse.
Presența de spiriiă a marelui duce Constantină 

Nicolaevicl. — In teatrulă din orașul ă V a 11 a în Cri- 
meea se aflâ și marele duce Constantină Nicolaevicl de 
față la o representațiune a actorului curții din Petropole, 
care venise acolo anume. De odată flăcările de gază 
începură să vâlvăe cu vehemență și se răspândescă ună 
greu mirosă de arsă. Publiculă, crecțândă că s’a spartă 
o țevă de gază, începu să strige cumplită și să dea nă
vală spre uși. Marele dnce Constantină Nicolaevicl stri
gă: .StațI pe locă! țnu-i nimică! nu vă mișcațl!* 
Publiculă ca la o comendă s’a liniștită și a ședutu eră 
josă. Totă de odată a demandată marele duce să su- 
câtcă robinete, ceea ce s’a și întâmplată și fiacărele de- 
veniră eră normale.

*
Bucuria omoră. — Din Milan se scrie: «Poliția 

de aci a fostă însciințată din partea poliției din New- 
York, că acolo a murită în primăvară anului acestuia 
ună bărbată, care a testată soției măsarului Fesoli de 
aici suma de 200,000 de franci. Poliția din Milan este 
totodată rugată a căutâ pe măsarulă respectivă. Comi- 
sarulă de polițiă Giovanni se și presentă în atelierulă 
măsarului Fesoli întrebândulă, de are vre-o rudeniă în 
New-York. Acesta răspunse, că are, dar că de mai 
mulțl ani n’a mai aurită nimica de ea. — «îmi pare 
forte bine,* dise comisarulă >că-țl potă împărtăși, că 
ruda d-tale a murită și a testată soției d-tale suma de 
200,000 de franci.* — «200,000 de franci,* <|îse măsa- 
sarulă pătrunsă de uimire, puse amândouă mânile pe 
pieptă și îngălbenindă ca câra, cădu mortă/

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

Tocmai asta așteptă și hoțulă de Smeu. Dete lui 
Nils o gălâtă mare și Nils o puse în gura lui Holl și 
îi dise să se ducă se aducă vină.

Holl plecă, dar se vedea lesne că nu plecă cu voiă 
bună.

Peste o clipă uriașulă (jise:
— Cânele nu se mai întdree, cum vădă eu. Pâte c’ai 

face bine să-i trimiți ajutoră, pentru că drumulă este 
rîposă și găleta grea.

Nils care nu se temea de nimică, porunci lui Slit 
să se ducă se vetjă ce face Holl, și Slit plecă dar fără 
voiă bună.

Nu trecu multă și Smeulă dise iar:
— Și ție și mie ni-i sete și vădă că cânii nu sunt 

în stare să facă cum le porunceșel. Nu se mai întârce 
nici unnlă. Mai bine trimite și pe cânele celălallă du
pă ei.

Nils porunci Lydei să plece, însă Lyda se culcă la 
piciârele lui și nu vru să plece. Insă Nils, care nu bă
gase de sâmă, că cânii plecaseră fără voiă, nu înțelese 
pentru ce Lyda nu vrea să plece și-i mai porunci odată. 
Lyda de astă dată plecă.

Numai decâtă se sculă Smeulă de la mâsă, puse 
mâna pe o sabiă, care eră atârnată de zidă și, cu o 
bucuriă sălbatică, <jise tânărului:

— Acum am să’mi răsbună frații. Ești în puterea 
mea și trebue să te omoră.

Nils înțelese ce greșâlă făcuse și d’aia răspunse 
astfelă:

— N’am să încercă să mă luptă cu tine și nici nu 
te rogă să mă lași cu viață. Dar să mă lași numai o 
clipă să-mi facă rugăciunea și să mai cântă odată din 
tilincă.«

•— Bine. Râgă-te și cântă, răspunse smeulă.

Nils se puse în genunchi și ițise «Tatălă nostru* și 
prin rugăciunea asta desfăcu farmeculă care ținea pe 
câni departe de dânsulă. Pe urmă cântă din tilincă, și 
numai decâtă alergară cânii. Smeulă îngălbeni. Cânii 
înhățară pe smeu și-lă făcură bucăți.

Fata cea mică a împăratului plânse de bucuriă. llă 
iubea, vedi, — fetica, de i se scurgea ochii după elă. 
Dar și elă simția că-i ticăia inima altfelă de câtă până aci 
și amândoi jurară să se iubescă tâtă viața.

Vă puteți închipui cu câtă bucuriă se întorcâu acum 
fetele acasă la împăratulă, tatălă loră; și drumulă li se 
păru și mai scurtă și mai frumosă, pentru că Nils eră 
din fire veselă și pe urmă îngrijâ de ele și le cinstea. 
Astfelă că tus-trele fetele, ca să-i dea o dovadă de iu
birea loră, îi dădură câte ună inelă.

Intr’o di întâlni doi călători sdrențăroșl și cu piciâ- 
rele gole și cu fața trasă. Să vedea numai de câtă că 
umblaseră multă.

Nils îi întrebă că cine erau și pe unde umblaseră. 
Dânșii răspunseră că sunt doi prinți străini, cari porni
seră să găsâscă pe fetele împăratului și că după ce um
blaseră de surda multă vreme, acum se întorcâu pe la 
casele loră ca nisce cerșitorî.

Bunului Nils îi fu milă de dânșii și-i luă cu sine în 
trăsură.

Insă ei, aflândă de isprăvile lui Nils, se rușinară 
că nu făcuseră nici o ispravă și se hotărîra să-lă omore 
ca să ia ei jumătate împărăția și pe fetele împăratului. 
Intr’o seră îlă luară amândoi de gâtă și-lă svârliră josă 
plină de răni și diseră feteloră :

— Vă omorîmă și pe voi, dâcă nu vă jurați că o să 
vă supuneți voinței ndstre și că nu o să ne dați de golă 1

Bietele fete se spăriară și, pentru că n’aveau pe 
nimeni să le apere, jurară că așa are să facă și mer- 

seră cu tîlharii înainte. Insă le era milă de bietulă tâ
nără și cu deosebire cea mică totă mereu plângea.

Insă Nils nu murise. Cânii se strînseră împrejurulă 
lui ca să-lă apere de frigă. Pe urmă se puseră și-i lin
seră ranele. Nils îșl dobândi puterile, se sculă și porni 
spre orașă unde dorea să-și găsâscă iubita.

Cândă ajunse în orașă vădu totă lumea în mișcare 
și în tdte părțile numai cântece. întrebă pe ună omă că 
ce eră veselia asta?

— Ce felă 1 îi răspunse alții, nu scii că împăratulă 
și-a găsită fetele pe care le furaseră smeii? Fetele ăle 
două mai mari se mărită a<jl cu doi tineri, cari le-au 
scăpată.*

— Dar fata cea mică se mărită și ea?
— Ba nu; nu vrea să se mărite și plânge mereu 

și nimeni nu scie pentru ce se tânguesce.
Nils se duse la paiață și ceru voiă ca să cânte și 

elă dîn tilincă și să’i jOce cănii. Cândă intră în sala cea 
mare, totă lumea rămase uimită de mîndrețea boiului lui.

Fetele cum îlă văcjură, alergară la dânsulă, îlă lu
ară în brațe, îlă sărutară și ^iseră:

Iată adevăratulă nostru mântuitoră!
Pe urmă povestiră cum le scăpase pe tdte și Nils 

arătă inelele pe cari i-le dăduseră fetele.
Trădătorii fugiră cum îlă văzură. împăratulă po

runci să-i gonâscă cu rușine din împărăția lui. Iar Nils 
se însură cu fata a mai mică și după ce muri împăra
tulă se sui dânsulă în scaunulă împărăției și domni multă 
vreme.



Uursulu la bursa de Viena
din 19 Iulie st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 122.10 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.35 
Rentă de hârtiă 5»/0 . . 88.45 
împrumutul^ căiloră ferate

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

lorCt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.30

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 118.05 

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

Bonuri rurale ungare . . 101.60 
Bonuri cu cl. de sortare 101.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști.............................. 101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.50

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

vină ung.............................99. —
Imprumutulă cu premiu 

ung.................................... 115. —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.10 
Renta de hărtiă austriacă 80.55 
Renta de arg. austr. . . 81.55
Renta de aură austr. . . 103.30 
Losurile din 1860 . . . 135 25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  855.—
Act. băncel de credită ung. 302.50
Act. băncel de credită austr. 301.75 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’orl.................. 9.67‘V
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.85

IBursa de Buctirescl.
Cota oficială dela 6 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . ■ Cuinp. 93Vs vend. 943\
Renta rom. amort. (5%) • • 951/2 » —

convert. (6%) > 97 > 97V2
împr. oraș. Buc. (20 1.) . » 34 > —
Credit fonc. rural (7°/0) . > 102 • —

> „ „ (5%) • n 90V2 n —
» » urban (7%) • > 101 > 105
> , (6%) • > 98 » —
> ’ (5Vo) • > 87V4 > —

Banca națională a României > 1.370 » 1420
Ac. de asig. Dacia-Rom. . > 328. » 354

« Y » Națională » 244 > —
Aură • » 4 35. > .—
Bancnote austriace contra aură > 2.07. Y 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 21 Iulie st. n. 1884.

Bancnote românesci . . . . Cump. 9.15 Vend. 9.18
Argint românesc .... . . » 9.10 . 9.15
Napoleon-d’orl................. . . » 9.66 « 9.68
Lire turcescl..................... . . « 10.90 « 10.96
Imperiali......................... . . » 9.90 « 9.96
Galbeni............................. . . . 5.63 « 5.67
Scrisurile fonc. «Albina» . . . » 100.50 » 101.50
Discontulă » . . 7—10 % Pe: ană.

Numere complete din „ Gazetă, “ 
dela 1 Ianuariu a. c.'se mai 
află.

mst* Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe una jumătate de anu s6u 
pe unti antt, înainte de l-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată dela 1 Aprile c.? care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fi, er pentru România 8 lei. dJ&a

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

>

caută spre cumperare Acțiile băncel „Albina 
ȘI CV PREȚtJ URC ATU 

și (Acțiile banceloră „(Aurora“ și „$umica.“
CU PREȚURI SOLIDE. ==-

Alte hârtii de valore nu se mai caută pentr u acum. •
A se adresă — pe lângă acluderea unei maree poștale de 5 cr. pentru respunsu la

Cancelaria Negruțiu în Gherla — Szamosujvâr.

BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVICI
BRAȘOVtl, JTUȘNABt’.

»

Firma îlunteaiiil Mineovici recomandă on. 
publicu băcănia din „Tergulti Flosului1* și filiala lortl din 
„Strada Teatrului/* fiindă bine asortate cu totu telulu de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totfi felultl de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publică, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide 6răși o Filială 
la Băile din Tușnadu (totu în vechiulu locală în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va satisface pe deplină cerințele 
on. publicu brașov6nu și ale on. dspețl dela băi, atâtă prin 
calitatea mărfuriloră câtă și prin prețurile sale moderate.
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i MUNTEANU Ă MINCOVICI |
A BBAȘOVtf, TUȘWABtJ.

I

•Â' BĂCĂNIA
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invitare de abonamente la cele mai eftine <|iare române.
„Auiieulu Familiei44 diară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațium. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a di a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 căle; — și publică: novele, poesii, romanurl, aventuri picante, impresiuni de călătoriă, studii sociali; — arliclii scientifici mai alesă din sferă economiei și a higienei 
de casă. — «Sciri din lumea mare* cu preferință acelea, cari interesezi mai de aprope societatea românescă, — „principiă din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
numără este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă întregă e numai 4 fl. pre Va ană 2 fl., pre 1/4 de anu I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulă întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Preotulii romană.44 țfiară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a (fi (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de P/i—2Va căle 
și publică: ..articlii din sfera tuturoră sciințe'oră teologice* — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre dominecl, ser- 
bători și diferite ocasiunl, mai alesă pentru ocasium funebrali, precum și «schițe de predici,« și orî-ce amenunte aplicabili în predici, «catechese» și ajte «învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiuni literare, scirl — din sfera bisericăscă, scolastică și literară — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre Va 2 fl., pre Vi I A- — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilele de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Roniănu.4^ Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—P/g colă — și publică: »no- 
vele poporale, istoriăre, fabule, poesii, anecdote, proverbii* și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economia, induslriă, higienă ș. a., — «scirl din 
lumea mare» mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporulu nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibili în timbre poștali.

Tote aceste trei (liaro deodată abonate costau pre anulă întregă 8 fl. v. a., pentru România 20 franci — lei.

— ■ Esemplare complete dela începutulă anului mai sunt câteva. — —

Aceia, cari voră abonâ tdte trei diarele ndstre, ori barem doue din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fdrte frumdse. 
nSTnineri de proToă se trimitiă. gratis ori ovti.

0©" A se adresă la: Cancelaria „NECURIJTHJ44 în Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de venejare următorele opuri de niinuiee eftine:

Amoră și dincolo de mormentă. Novelă de Ponson du Terail, trad. de 
N. F. Negruțiu. Prețulă 30 cr. — Biblioteca Săteanului Română. Cartea I., 
II., III., IV., cuprindă materii forte interesante și amusante. Prețulă la tote 
patru 1 fi. — câte una deosebi 30 cr. — Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii fdrte interesante și amusante. Prețulă 30 cr. — Colectă de Re- 
cepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă pentru economi, industriași 
și comercianți. Prețulă 50 cr. — Apologiă- DiscusiunI filologice și istorice 
maghiare privitore la Români, învederite și rectificate de Dr. Gregoriu Silasî. 
■— Partea I. Paulă Hunfalvy despre Cronica lui Georg Gabr. Șincai. Prețulu 
30 cr. — Renascerea limbei românesc! în vorbire și scriere învederită și apre- 
țiată de Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. și II. Prețulă fie-căreia e 40 er. — 
Ambele împreună 70 cr. — Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine cuprinde 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă redusă (dela

1 fl. 20 cr. la) 60 cr. — Iflgenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. — Iflgenia în Tauris. 
Tragediă în 5 acte, după Euripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda seu Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui Dragoșă. Novela 
istorică națională. Prețulă 20 cr. — Elă trebnc să se însdrc. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți seu trei morți vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini’ Prețulă 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goefhe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scălele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulantulft. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu ine uita. 
Golecțiune; de versuri funebrali urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Brețulă 50 cr.

■=== T6te acestea 20 opuri deodată procurate se dau cu prețulă bagatelă de 3 fl. 60 cr. ■ ■ -..

Tipografia Alexi Brașovă.


