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Hotărîrea Croaților!! de a demonstrâ în con

tra înfrățirei faimdse dela Praga prin absentarea 
lorii dela festivitatea descliiderei teatrului cehicu, 
a turnată oleu pe foculu amorului ceho-maghiaru.

Organele lui Rieger, care de mai mulți ani 
încdce caută și diua cu luminarea amiciția Un- 
guriloru, întrebuințdză incidentulu cu Croații spre 
a dă nouiloru aliați politici de peste Laita o pro
bă de simpatia nefățărită, se înțelege deocamdată 
numai pe hârtia. Aceste toi îșî ieau chiar avân- 
tulu de a combate purtarea maghiarofagului Star- 
cevici și a studențiloru croați.

Foile unguresc! din parte-le vorbescu cu 
multă satisfacțiune de isolarea, în care s’ar află 
a<ji agitatorii pentru idea marelui imperiu croată 
dela sudă. Vedeți — dică ele cătră Croați —că 
nici cei de ună soiu cu voi nu vă mai spriji- 
nescă! “

In timpă ce să făceau declarările de amoră 
între politicii militanți cehi și maghiari, opini- 
unea publică a Cehiloru își formulă judecata sa 
despre comedia pretinsei înfrățiri cu Maghiarii.

Intr’unu articulă ală cjiarului „Obzor“ din 
Olomuță (Olmiitz) se esprimă în modulă celu mai 
fidelă adevăratele simțăminte ale Cehiloru față 
Maghiari. Reproducemă aici părțile esențiale ale 
acestui articulă, care ar pute servi și altora în 
asemenea situațiune de învățătură. „Obzor“ (Jice

„După esperiențele trecutului și ale presen 
tului este greu de a află ună motivă pentru sim 
patii între Unguri și Cehi. E greu de a sus 
țină relațiuni de simpatiă cu o națiune, care în 
sălbătăcia ei a întrecută și pe Mongoli, care a 
lup&tă în contra părin țiloră noștri, a distrusă 
imperiulă mare moravă și a nimicită Belgradulă 
nostru așa că adl nici de urmă nu-i mai putemă 
dă. E greu a trăi în amiciția c’ună poporă, 
care lucră și să năsuiesce ca să nimicăscă pe 
frații noștri Slovaci, pe cari i-au smulsă dela 
peptulă mamei slave, spre ai despoiâ de limba, 
de consciința și de cultura loră națională, și 
pentru cari nu cunoscă decâtă asuprire fără mar
gini/1

„De repetițe ori au negoțiată conducătorii 
națiunei ndstre pentru o împăcare politică cu 
conducătorii Maghiariloră, der totdăuna fără suc- 
cesă. Viteziloră fii ai regatului ungară nici nu 
li-ar veni în minte de a ne salută pe pămentă 
ungurescă în limba cehică. Noi nu putemă să 
fimă nepăsători față de sdrtea frațiloră noștri, a 
Slovaciloră. Voimă să le dămă ună sprijină mo
rală în lupta loră pentru esistența națională. 
Acăsta însă nu o putemă face, dăcă vomă sim- 
patisâ cu inimicii loră cei mai mari.“

„N’amă avă să (jicemă| nimică contra pri- 
mirei onorifice a ăspețiloră pacinici maghiari, cari 
au venită la Praga, spre a admiră templulă ar
tei, ce și l’a ridicată o națiune apăsată cu pro
pria ei putere, și cari se bucură privindă la na
tura și artele frumăsei nostre patrie morave și 
cehice. Dăr o asemenea visită nu este suficientă, 
spre a privi în acești ăspeți ună felă de deputațiune 
a națiunei maghiare și a-i întâmpină cu simpatii, 
pe cari nu le putemă sâmți pănă atunci, pănă 
când Maghiarii nu voră renunța cu des&virșire la 
maghiarisarea și asuprirea frațiloră noștri de ună 
sâuge, a Slovaciloră, precum și a tuturoră celor
lalți Slavi din Ungaria. “

Declarațiunea acăsta a foiei din Olmiitz cu
prinde opiniunea adevărată a poporului cehică; 
ear nu declarațiunea din „Politik.“ Arfi o mare ne
bunia a crede că Cehii se voră lăpădă de frații 
loră slavi de dragulu Maghiariloră.

Publicămă mai josu părerile farului „Egy- 
etărtes“ asupra înfrățirei ceho-maghiare. Acăsta 
foiă are presîmțulă, că vechia vrășmașiă dintre 
aceste doue popăre nu va încetă. Ea cere dela 
Cehi ună preță prea mare pentru amiciția ma
ghiara, cândă (jice că se renunțe a mai luă în 
apărare pe frații loră asupriți din Ungaria. Ori 
câtă de moderați ar fi Cehii, cum ar pută se re
nunțe ei de a dă Slovaciloră, dăcă nu altă 
ajutoră celă puțină sprijină morală.

Sciri telegrafice.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans,*)

Toulon, 27 Iuliu. — De eri sără până as
tăzi la 10 ăre înainte de amădi au murită de 
coleră aici 8, ăr în Marsilia 18 persăne.

In Toulon se constată o însemnată schim
bare spre bine.

Astăzi Duminecă au murită de coleră în 
Toulon 3, în Marsilia 17, în Aix 6 persăne.

Cronica (Lilei.
Eri a sosită în Brașovă copilulu Maurieiu Frankl 

renumită prin producțiunile sale matematice. Elă nu este 
încă de 11 ani și face în capă operațiunile cele mai 
grele cu numeri întregi cu o deplină esactitate și mare 
repediciune. A fostă admirată de cei mai străluciți ma
tematici ai Germaniei, Franciei, Angliei, Belgiei și Olan
dei. Mâne Marți, va începe producțiunile sale și aici în 
Brașovă. Talenlulă acestui copilă se pote numi cu dreptă 
cuvântă fenomenală. ț

Măestrulă aritmetică, car^a făcută câte-va pro
be și la biroulă redacțiunei nostre, va ține- prima 
producț.iune»inhala festivă« de lângă porta Schei- 
loră împreună cu o representațiune a trupei unguresc! 
de aici — mâne Marți în 16/28 Iuliu.

*
Jntre Comarnică și Sinaia s’a înființată de Vineri 

ună serviciu de trăsuri, cari voră circula, pănă ce se va 
restabili linia ferată. Acâstă restabilire, se crede, că nu 
se va sfârși mai curendă, decâtă în două săptămâni.*

«România* dă sub reservă scirea, că primulă 
ministru ală României, Brătianu s’ară gândi să părăsiască 
puterea lăsândă succesiunea lui N. Crețulescu. Causa 
ar fi dificultățile esteriore. Ea <jfice că d-lă Brătianu ar fi 
primită sfatulă, chiar și din Berlin, să ia acestă ho
tărî re.

*
Același diară scrie: Se dice, că prințulă Batem- 

berg ală Bulgariei, va face o visită Regelui și Reginei 
României la Sinaia.

*
Societatea lirică din Iași a publicată ună concursă 

pentru trei burse, ce se voră da eleveloră, cari se 
voră distinge ca soprane, mezo-soprane și contralte. 
Concursulu se va țină la conservatoriulă de acolo în 2 
Septembre.

*
Comisiunea centrală pentru filoxeră, din România 

a publicată ună regulamentă privitoră la măsurile, ce 
sunt de luată împotriva propagărei filoxerei.

*
Consiliulă de miniștri din România discută Gesti

unea, unde ar fi mai bine să se clădescă zidirea pentru 
muzeulă și biblioteca statului. Anulă acesta se voră lu
cră numai planurile.

*
, Telegraf ulă« scrie: Marția viitore voră plecă în 

America, din Iași, peste 500 Evrei. Parte din aceștia 
emigrăză pe cheltuiala comitetului israelită ad hoc, er 
parte cu banii loră.

Mereu numai înainte 1
*

Eiena Teodorini a avută ună nou succesă în 
»Tra viata,1 pe scena teatrului Colon din Buenos-Ayres. 
fiarele de acolo vorbescă cu laude de densa.

*

«Curierulă financiară* scrie; In Maiă și Iunie lă
custele au năvălită intr’o parte din Dobrogea; au adusă 
ore-carl stricăciuni recolteloră. Măsuri s’au luată pentru 
distrugerea loră și, după câte ni se spune, cu destulă 
succesă.

*
Din Constantinopole se anunță, că Porta a hotărîtă 

să închidă cu forța oficiile poștale străine din impe
riulă său, decă nu le voră închide statele, cărora apar
ținu. Rusia, se crede, că aproba acestă hotărîre a For
ței otomane.

*
Gazeta Națiunea din Berlin află, că s’a proiectată 

la Petersburg deschiderea unei esposițiuni universale de 
obiecte de arte în 1885.

*
Din 100 nihiliști arestați în Varșovia 46 au fostă 

liberați. Intre ei este și procurorulă Cicerin.
*

«Gazeta Krakowska* din Varșovia scrie, că. Ța- 
rulă nu se va opri acolo, ci se va duce la Skierniewice. 
La trecerea Țarului Varșovia va fi iluminată. Se mai 
scrie, că anulă acesta Țarulă va face împreună cu Ța
rina o călătoria la Copenhaga.

*
Senatulă francesă a începută desbaterea proectu- 

lui de revisuire.
*

Guvernulă spaniolă va publica o notă, cu care se 
va sfârși incidentală lui P i d a 1.

*
«Ateneulă* din Roma scrie, că s’a descoperită în

tre Subiaco și Tenne o vilă frumâsă a împăratului ro
mană Nero.

*
Ună germană americană se dice, că a inventată 

ună balonă, ce se pote cârmui. Secretulă nu vo- 
esce să-lă descopere, decâtă numai Germaniei, patrie 
sale, ca să’i fie numai ei folositoră în răsboie.

^erbătorea lui Moria.
Acum se ocupă și «Pester Lloydc (nr. dela 25 Iu- 

liu p. n.) de serbarea centenarului revoluțiunei dela 1784. 
Aranjarea unei asemeni serbări în România numita făie 
o declară de ună „scandală“ și pe arangiatori îi clasâză 
ntre cei mai periculoși agenți ai Rusiei, și face respon
sabilă pentru faptele loră oposițiunea din România, care 
nu s’ar gândi decâtă la detronarea regelui Carolă și în
ființarea unei republice a stateloră balcanice. După o 
introducere, în care dice, că oposițiunea din România nu 
e decâtă o asocia ți un etpentru cultivarea scan
da lei oră, face următorele observări scandalose:

„După intormările nostre tătă acăsta oposițiune se 
ocupă în aceste momente cu pregătirea serbării cente
narului lui Horia și Cloșca. Acestă serbare însă nu o 
face ea de capulă ei, ci este îndemnată de așa numiții 
emigranți ardeleni, cari s’au făcută o adevărată 
plagă a României. Toți, cari cunoscă relațiunile Ro- 
mâniloră, dică, că acâstă demonsrtațiune, ca 16te cele de 
soiulă ei, o aranjeză nisce emigranți ardeleni, ce n’au alta de 
lucră, cari trecă din Ardâlă în România și, apoi — de 
vreme ce și stăpânirea de acolo e puțină aplicată să dea 
posturi unoră indivizi semi-culți — voeseă să restorne 
de odată și Ungaria și România. Dăcă se găsesce în 
Sibiiu seu în Brașovă ună jurnalistă, a cărui prosă se 
rătăcescă fără căpătâiu în tăte părțile, respinsă de fie
care redacțiune, decă se găsesce ună candidată, care nu 
e în stare să trecă esamenulă de profesoră Ia scolele 
medii, seu unulă, care nu păte trece culmea esamene- 
loră juridice, așa cum a întrodus-o tirănia Unguriloră, 
ce face?... repede se duce preste munți și ca martiră po
litică își mănâncă pânea sa plină de lacrimi. E vina 
guverneloră de mai înainte, că au primită și au adă
postită acestă soiu de omeni cu bunătate multă mai 
mare, deeâtu li se cădea; acum nici ună guvernă ro
mână nu mai păte purtă grijă de drăgălașii ospeți, cari 
se îmulțescă mereu. Domnulă Brătianu este ună spirită 
cu multă mai positivă, decâtă să-și facă de trâbă cu 
acestă brâslă. Și fiindcă guvernulă nu voesce se-și facă 
de lucru cu acești cavaleri, caută să-și facă ei de lucru 
cu elă. Ei sunt, cari provocă cele mai multe scandale 



împotriva Ungariei și monarchiei și și serbarea centena
rului lui Horia și Cloșca trebue să li-o punemti în soco- 
tâla lorii.

Trebue, să lămurimă puținii aceste relațiunî, din 
temeiulii, că noi nu amii voi să se judece falsă în 
presa patriei nâstre comedia, ce se pregătesce la hotarele 
nâstre. Inteligența română, toți cei ce în BucurescI se 
numără între cei bogațî, cu ranguri și cu caracteră, se 
împărtășescă într’o mică măsură de aceste întâmplări. 
Ce-i dreptă, universitatea de acolo, ia parte la ele; dâră 
după cum la noi âmenii cu minte au desaprobatii auto- 
da-fâulu studenților^ din Clușă, totă așa și cercurile se- 
riâse ale Bucurescilorii nu se voră bucură, vădândă, că 
junimea de acolo se îndeletnicesce cu sărbătorirea unoră 
bestie răpită re și turbate, cari nu-șî găsescă se
meni, decâtă în jacueriile evului mediu. Să se mai bage 
apoi în sâmă, că «universitatea* din BucurescI nu trebue 
se ni-o închipuimă chiar ca fl6re a tinerimei române; 
de vreme ce adevărata junime studiâsă a Bomâniei se 
cultivă mai cu sâmă în Paris, ‘Berlin și Viena, pe cândă 
la peptulă șcâlei din BucurescI laptele științei nu-lă sugă, 
decâtă nisce tineri adeseori forte îndoelnici.

Foia peștană (jice, că cabinetulă română sufere de 
bună sâmă cu temeiu, faptele opositiunei pe câtă timpă 
se ocupă de constituția țării, acăsta este esplicabilă. «Cu 
totulă altă judecată trebue să facemă însă, cândă în Bu- 
curesci se hotărăscă sărbători pentru mărirea unoră 
fapte, cari în diua de astădi numai între Zulucafrii ară mai 
pute trece de obiecte ale admirării. Aceste observări nu 
suntă dictate de sentimentele nâstre naționale. Dar dâcă îi 
pâte fi cuiva pe placă, că în România în anulă 1884 faptele 
celoră din urmă antopofragl europeni să săr- 
bătorescă, vecinii României voră ave a face mai pu
ține obiecțiunl, de câtă ori cine. Neîndoelnică este însă, 
că România se desface prin acâsta de ori ce comunitate 
culturală cu Europa!*

«Pentru aceea este de recomandată o represi
une energică a acestora excese din partea guvernului 
din BucurescI, cu tâte că aceste suntă numai o verigă din 
lanțulă celă lungă de excese, prin a căroră pregătire so- 
coțesce oposițiunea, că va stabili o contrabalanță ispră- 
viloră actualului cabinetu. —

—o—

Din Dobolii de josă ună 6re-care B. A. scrie cătră 
«Szekely Nemzet* cu data 24 Iuliu între altele:

«Prin arangiarea sărbătârei centenare, urmașii lui 
Horia dovedescă, că ei acum după 100 de ani încă totă 
aceiași convingere o nutrescă, de care au fostă animați 
antecesorii, convingerea, că trebue să năsuiâscă de a 
sterpi pe Maghiari. Dar ca se stârpâscă pe Ma
ghiari, Valachii nu sunt destulă de tari. Chiar de ară 
pute face, ca să învie din morți Traiană, căruia iară 
fi rușine, că a fostă cândva Valachă, ei nici 
atuncln’arăputâ sterpi elementulă maghiară, 
care de 1000 de ani, e stăpână peste Ungaria.........

B. A., (jice apoi, că Românii, cari trecă din Ardelă 
în România sunt capulă răutățiloră și agiteză. Aceștia 
ară asigură pe tâtă lumea românâscă, că ei voră cuceri 
Ungaria. Și apoi esclamă:

«Hei! concetățeniloră Români, multă apă va mai 
trece pănă atunci pe Dunăre!

.... Dar pe de altă parte noi nu ne tememă de a- 
rangearea acelei sărbători. Primulă nostru ministru, Co- 
loman Tisza are cu multă mai multă minte, decâtă să 

facă pași pentru oprirea ei, deși i-ară stă în putere a face 
acâsta.

«Serbați deci, Valachiloră, (jiua esecuțiunei hoți
lor ă și tâlhariloră Horia, Cloșca și Crișiană și ară- 
tațl prin acâsta, că sunteți demni urmași ai strămoșiloră 
voștri! £r aceia, cari nu-și voră aduce aminte 
de strămoșii loră și nu voră serbâ amintirea tâlhariloră, 
voră dovedi, că suntă credincioși cetățeni ai patriei 
maghiare.*

Musuri în contra supușilorft ruși din 
SJerlinii.

Pâte în nici o capitală a Europei apusane nu tră
iescă. ațâți supuși ruși ca în Berlin, oraș care între
ține unu viu comerciu cu vecina Rusiă. Tocmai 
pentru aceea și pentru că din foile oficiâse se 
scie, că curtea din Berlină, trăiesce în cea mai 
bună înțelegere cu curtea din Petersburg, sunt 
fârte suprincjătâre măsurile severe, ce le-a luată 
d’odată guvern ulă germană în contra Rușiloru 
locuitori în Berlin. Par’eă d. de Bismark ar voi 
se curețe Berlinuiă de Ruși.

Direcțiunea poliției a adresată Rușiloru de 
tâtă categoria, cari locuescu în Berlină precum: 
comercianți, agenți, industriași de sine stătători, 
studenți, calfe ș. a. însurați și neînsurați, chiar 
și acelora, cari sunt căsătoriți cu femei germane, 
tineri și capi de familiă încărunțiți, cari trăiescă 
de mulți ani în capitala prusâscă, ordine scurte, 
cari se împartă în doue categorii. Unora li se 
dă voie de a petrece în Berlină câtva timpă, ear 
ceilalți sunt provocați de a părăsi capitala în timpă 
de 14 (Ș.ile.

Biletele de petrecere condițiunată sună așa:
Supusulă rusă.......... primesce licența, ce se

pâte revocă ori și când, de a petrece in Berlină timpă 
de ună ană (sâu șâse luni sâu trei luni.) După espira- 
rea acestui termenă trebue sâ părăsescă Berlinuiă fără 
a mai așteptă o provocare specială.

Ordinele directe de espulsiune, cari au tre
buită se le subscrie adresații, îi provâcă de a 
părăsi Berlinuiă în timpă de 14 dile (sâu patru 
săptemâni) adăugândă următârele:

»Dâcă ... adresatulă ... nu va satisface acestui or
dină și va petrece peste terminulă arătată în Berlină sâu 
se va întârce aici va fi pedepsită conformă § 132 nr. 2 
ală legei despre administrarea țârei dela 30 Iulie 1883 
cu o amendă în bani de 50 mărci, seu cu 10 dile arestu 
pentru fiecare casă s. c. 1.

Măsurile aceste mai multă decâtă rigorâse 
sunt cu atâtă mai surprincjâtâră, cu câtă nu să 
scie cu siguritate, din care motivă să ieau. „Ber- 
liner Tageblatt,“ care aduse mai întâiă soirea 
despre ele, voiesce să descrie lucrulă așa ca și 
cândă acele măsuri s’ar fi luată de cătră poliția 
din Berlină independentă și nu la cererea gu
vernului. Acesta asigurare bate la ochi și dă 
incă și mai multă nutrementă diferiteloră bănueli.

Numita fâie berlinesă esprimă acum părerea, 
că gâna Rușiloră din Berlină s’ar face din causă 
că Țarulu Alexandru III. ar fi hotărîtă a face 
o visită împăratului Germaniei la Berlină în luna 
lui Septembre, viindă de-a-dreptulă dela Co
penhaga.

Dâr pentru siguranța persânei Țarului să fie 
de lipsă scâte pe toți Rușii din Berlină și pe 

aceia, cari au familiă și proprietate și trăiescă 
acolo de deci de ani?

Straniă procedere acâsta. Espulsiunea Ru
șiloră din' Berlină se face ca și când Germania 
s’ar află în ajunulă unui răsboiu cu Rusia. Nu 
cumva a simțită poliția din Berlină, că acestă 
răsboiu este în ajună de a isbucnf?

Maghiarii și Cehii.
Estragemă dintr’ună articulă de fondă ală 

lui „Egyetertâs“ dela 22 Iuliu a. c. urmă
târele :

Sc-imfl, că în trecută Maghiarii și Cehii nu simpa- 
tisau câtu-și de puțină. Se deosebiau în caracteră și 
prin politică «Pe Polonă îlă ospătamă âr pe Cehă îlă 
uramu* acâsta era încă pe timpulă regiloră noștri na- 
țonall politica maghiară. Și acâstă politică nici atunci 
n’a fostă corectă, cu atâtă mai puțină ar fi corectă 
astăzi. Ungaria are lipsă de prieteni, nu de vrășmași. 
Vrășmași i-a dată Ddeu destui. Maghiarii să caute prie
tenia aceloră popâre, cu cari se potă înțelege, a căroră 
interese nu sunt diametrală opuse intereseloră maghiare 
a căroră tendințe sunt în armoniă cu tendințele Maghia- 
riloră. Destulă voră avâ Maghiarii de furcă cu acei 
vrășmași ai loră, cari nu vreau să stă la tocmâlă cu ei 
și cu cart Ungaria încă nu pote stă Ia. tocmâlă.

Cu Cehii noi numai într’ună singură casă nu pu- 
temă slâ de vorbă, în casulă dâcă ei. îșl voră îndreptă 
în afară privirile, și dâcă ei ar dori legătura cu Rusia, 
realisarea marelui imperiu slavă. Atunci nu vomă putâ 
stâ la tocmâlă. Ună mare imperiu slavă, care ar fi 
menită se unâscă pe toți Slavii din lume, ar înghiți Un
garia, căci acâsta e încunj urată de Slavi. Și în acâstă 
privință frații Cehi să nu se legene în ilusiunl. Deși 
câți-vă Maghiari plini de entusiasmă mergă la Praga și 
'iau parte la sărbătârea națională, și dovedessă prin a- 
câsta prietenia între ambele națiuni, acâstă însuflețire 
se va potoli, îndată ce Boemii ar începe să fiârbă intr’o 
căldare cu Rusia. E dreptă că noi dorimă să scăpămă 
de Austria; adevărată este și aceea că multă suntemă 
înclinați a dă ca să scăpămă de ea; și nici o partidă nu 
doresce acâsta mai multă, de câtă noi, cei ce formămă 
partida independentă. Insă la aceea nici odată nu ne 
vomă gândi, ca să schimbămă Austria pentru Rusia.

Contra Austriei mergeină și cu dracu, dar contra 
Rusiei chiară și cu Austria ne asociămă. In acâstă pri
vință Maghiarulă nu pote scl de glumă; căci de viito- 
riulă său și de naționalitatea sa și de viață sa să tractâză. 
In minuta în care căzacii dela Donă voră tăbărî în 
Hradșin, in acea minută va începe la noi lupta pe viață 
și pe njârte. Dâcă însă Cehii nu dorescu acâsta, ci 
dorescă libera desvoltare a naționalității loră șt apărarea 
contra supremației germane, atunci potă contă pe noi.

Și noi Maghiarii amă luptată contra curentului 
nemțescă, ce voia să germaniseze tâte popârele (tocmai 
ca Maghiarii cari, voescă să ne maghiariseze pe toți 
astădi Red. G. Tr.). Ințelegemă aspirațiunile Cchiloră 
le scimă prețuî. Pe acestă tărâmă le vomă fi prietini 
buni, mai buni de câtă ori și cine.

Acela curentă lucră și contra nâstră, dar acum 
nu se mai manifestâză în a germanisă Ungaria, ci în ni- 
suința de a stârce Ungaria în inleresulă Austriei. Efec- 
tulă acelui curentă îlă simțâmă pe cândă în Austria ele
mentulă germană erâ atotputernică. Nu mai dorimă ca

FOILE T ONU.

Din Basmele scandinave.

<JeIe trei frunze cari cântă.
Traducere de Ion S. Spartali.

(Fine.)

Totă (liua umblă pe câmpii și prin păduri și sâra 
zări în verfulă unui munte o lumină, care licărea ca o 
stea. — «Acolo în vârfă, șâde sora mătușii mele. Du- 
te singură căci eu trebue să mă întorcă la caminulă 
meu* — îi dise smeulă celă mică.

Eva porni. După ce mai merse puțină ajunse la o 
văgăună, în care văcju o mulțime de smei și smeâice, 
strînșl în prejurulă unui focă mare și mai susu stâ o 
bătrână măimuță, forte bătrână și fârte urîtă. Eva îi 
cjișe și smeâcii aceștia «dragă mamă* și o ruga să o 
ajute să-și găsâscă bărbatulă.

«Nu sciu unde este1 — răspunse bătrâna. Insă 
am o sora, care este încă odată așa de bătrână ca mine 
și numai ea pâte să-ți dea vr’ună sfată bună.*

Eva dormi în văgăună. A doua Ți de diminâță 
smeâica îi cjise: «Iți poltescă drumă bună și-ți mai pof- 
tescă să ți se împlinâscă totă ce dorescl, și, pentru că 
mi-ai disă »dragă mamă* te rogă să primesci vârtelnița 
asta. Câtă vreme o vei avâ, nici odată nu ai se fii în 
lipsă, pentru că va depănă totă torlulă pe care-lă vei torce.*

Eva îi mulțămi forte multă pentru vârtelnița, care 
era de auru și porni și de aici înainte cu ună smeu 
mică, care să-i arăle drumulă. Spre sâră, zări în vâr- 
fulă unui munte o lumină licărindă ca o stea. — Acolo 
șâde sora mătușei mele. Du-te singură până acolo că 
eu trebue să mă întorcă acasă* — îi (fise smeulă celă 
mică.

Eva întră într’o văgăună în munte unde stau smei 
mulți și smeâice înprejurulă unui focă, și mai d’o parte 
stâ o smeâică bătrână, pitică și urîtă. Capu-i tremura 
și nasulă i se atingea de bărbiă. «Bună sâra, mamă 
dragă, îi dse Eva. — Bună sâra — răspunse smeoica 
cea bătrână. Dar cine ești tu care-mi vorbescl așa fru- 
inosă? Suntă doue mii de ani de cândă trăiescă eu 
aci și până adl nimeni nu mi-a (jisă mamă dragă.*

Nenorocita Eva îi povesti totă ce i-se întâmplase 
și o intrebâ unde și-ar putâ găsi soțulă.

«Ah! am audilă eu vorbindu-se despre prințulă 
Hat, răspunse bătrâna după ce se gândi o clipă. Insă 
nu credă să-lă poți gâsi, pentru că a fostă așa de tare 
fermecată încâtă a uitată totă. Cu tâte acestea, pentru 
că mi-ai cjlisă «mamă dragă* am să te ajută din tâte 
puterile mele. Rămâi și dormi aci în nâptea asta și vomă 
mai vorbi mâne.*

A doua di de diminâță cândă să gătea Eva de 
drumă, smeâica,’i tjise: «Să mergi după sâre până o să 
ajungi la unu paiață mare. Să întri înăuntru pentru că 
acolo șâde acela pe care-lă iubesc!.*

Pe urmă îi dete și alte sfaturi și-i dele și o pungă 
de mătase și-i (jise; «Ține punga asta, pentru că mi-ai 
disă «mamă dragă*. Nu este așa frumâsă, dar poți să 
iai dintr’însa ori câți bani vei voi și nici odată nu are 
să se golâscă.*

Eva plecă după ce mulțămi din inimă smeâicei bă
trâne și după ce umblă multă vreme încă, ajunse în fața 
unui paiață așa de mare și frumosă cum nu mai văcjuse 
dânsa nici odată. Intră hotârîtă în curte și întâlni o fe- 
meiă înaltă și forte frumâsă; era împărătâsa smeiloră. 
Dînsa cum văcju pe străina îi cjise răstită: «Cine ești și 
de unde vii?« — Sunt o biată străină și caută ună locă 
să mă bagă slujnică. — Nu cum-va credi tu că eu am 
să primescă în slujbă la mine așa pe ori cine ar veni ? 

Pentru tine n’am locă, plâcă d’aci! și se uită la dânsa 
cu nisce ochi de părâ că vrâ s’o rupă. Caută să te as
cultă, dar dâcă nu potă găsi o slujbă în curtea dumi- 
tale, celă puțină lasă-mă să mă adăpostescă câle-va dile 
și să mă odihnescă că tare sunt ostenită, îi cjise Eva 
umilită.

— Să fie cnm ceri, poți să te culci în cotețulă gâș- 
teloră. Culcușulă este destulă de bună pentru line,* îi 
răspunse împărătâsa smeiloră

Eva, fără să cârtâscă. se duse în cotețulă cu gâș
tele. Acolo, îșl aduse aminte de învățăturile smeoicei 
celei bătrâne, se puse să târcă, pe urmă să depene tortulă 
de aură și de mătase, pe urmă țesu firele astea și făcu 
ună felă de pânză frumâsă cu care îmbrăcă păreții co
tețului și-lă făcu o căsuță de tâlă frumsețea. Pe urmă, 
luă bani din pungă și se duse în piață de unde cum
pără carne, vină și-și găti de mâncare.

După ce fură gata tâte astea se duse la împărătâsa 
și o rugă să-i facă cinstea să vie cu fie-sa vitregă, fata 
bărbatului său dintâi, să mănânce la masa ei.

împărătâsa primi voiosă pentru că aucjise pe slu
gile din curte cum lăudau pe străina. .

Eva, după ce-i dete să mănânce ca la o masă îm- 
părătâsca, se puse să târcă. împărătâsa smeiloră rămase 
cu ochii bleojdiți. Râta aia de aură care torcea firu așa 
de iute și subțire i se părea lucru celă mai scumpă și 
întrebă dâcă putâ cumva s’o cumpere cu bani.

»Nu o vândă pe bani, dar ți-o dau numai dâcă îmi 
vei împlini o dorință, răspunse Eva. — Ce vreai? — Să 
mă lași la nâpte în odaia prințului Hat.“

împărătâsa smeiloră se cam supără de cererea asta, 
însă la urmă se învoi pentru că avâ poftă mare să aibă 
râta aceea de aură. Și pe urmă să gândi că tinăra fe- 
meiă n’are să pâtă vorbi cu prințu. Porunci fie-si să se 
furișeze în odaia unde ținâ închisă pe Hat ca să vadă 



să fie ârășl așa. Pentru noi, pentru naționalitatea năstră 
este încă mai bine, dâcă germanii îșl voră perde hege
monia în Austria. Căci atunci suntemă celă puțină asi
gurați că cei de dincolo nu se voră mai amestecă în 
afacerile nâstre constituționali.

Cehii potă conta pe noi, dâcă e vorbă de aceea ca 
naționalității loră să i se dea atâta influentă câtă i com- 
pete. Potă conta pe noi. dâcă trebuie să se apere de a- 
tacurile îndreptate contra constituțiunei loră, pentru că 
constituțiunea Ungariei după împrejurările de față atâr
nă si dela aceea, ca dincolo să fie stăpânire constitu
țională.

Dar dacă voescă să se amestece în afacerile 
națion aii tățilo ră din Ungaria și dâcă se voră o- 
cupâîn fantasia loră cu marele imperiu panslavistă: 
atunci Cehii nu numai să nu conteze pe noi, ci să scie 
că i vomă întâmpina ca pe vrășmași, și voră trebui ca 
să să se lupte cu noi. Dela ei depinde deci: să fimă 
uniți prin identitatea de interese, seu vrășmăși neîn- 
blândițl!

Corespondența ndstră din Comitate.
Lugoșă 24 Iulie 1884.

Nu este o lăsată dela D-^eu în care să nu ni-se 
rupă inima de plângerile durerose ale țărauiloră români 
pentru nedreptățile, ce trebue se le îndure aci din partea 
funcționariloră administrativi. Câțiva notărașl și scrii
torași în frunte c’ună perciunată de solgăbirău și-au 
pusă carulă în petri, cine mai scie la ce poruncă secretă, 
ca se amărască de nou filele bietului opincariu română. 
T6te acestea nedreptăți și persecuțiunl s’au întemplată 
după alegerile electorale și numai cu acei alegători ro
mâni, cari au votată solidari cu partida națională ro
mână, contra candidatului guvernamentală. Stă dar ce 
însemnă astăQI în fericita Ungariă a le folosi de dreptulă 
ce ți-lă dă legea adusă de puternicii cailei și sancționată 
de Maiestatea Sa. însemnă a fi mai apoi șicanată în 
totă forma, a fi maltractată, amenințată cu închisore, 
amende în bani seu mai scie D-^eu cu ce. 0 sermane 
opincariu română, până cundă vei fi insultată totă ast- 
felă? Unde suntă adevărații tăi conducători, preoții și în
vățătorii, cari se te lumineze și să te ferâscă de vulpile 
viclene ? ...

Pentru ilustrarea celoră 4ise> fie-ml permisă, Q-le 
Redactoră, a produce câte-va cașuri concrete: Notarulă 
din comuna Cladova — nu departe de Lugoșă — 
ună maghiaronă ală cărui nume se finesce cu ună 
»ski< îndată, după săvârșirea alegeriloră pote ca să-și 
inmulțâscă meritele și să-și câștige grația superiori 
loră săi, s’a pusă a fabrica la >licitațiunl« după mo- 
delulă, ce îmi iau voiă a vi-lă alătură și a le trămile 
aceloră alegători din comuna, cari au votată contra 
candidatului guvernamentală. Pe aceștia sub asprimea 
legei îi provocă a se presentâ pe cj*ua de 4 Iuliu a. c. 
la Bălințiu înaintea perciunatului solgăbirău de acolo și 
bună prietină ală d-lui notariu. Cei citați fără înlârtjiere 
s’au și presentată înaintea amintitului szolgăbirău, cutate că 
citațiunea era făcută fără sigilă, fără subscriere și lipsită 
de orl-ce formă ofictasă. Aici D-lu Notariu și cu scriito- 
rulă solgăbirăului au ținută ună interegatoriu cu cei acu- 
sațl, întrebându-i că pentru ce au votată contra candi
datului guvernamentală, apoi cum au cutezată de au e- 
liberată din închisorea din Cladova pe D-lă I.... omă 
de încredere ală partidei naționale, care eră tramisă de-a 

controla nelegiuirile ce se întâmpla în acea comună? 
După ce au luată la protocolă răspunsurile tăraniloră i-au 
trămisă, spuindu-le că mai târziu li se va aduce judecata.

Dar D-lă notară nu s’a mulțămită numai cu atâta, 
ci făcu ună pasă și mai departe. Cu o (ji înainte de 
a se întâmpla alegerea de deputată în Lugoșă D-lui a 
împărțită mai mul)oră alegători din comuna Cladova câte 
unu seu doi fior, după cum i-a dată mâna și punga 
(altuia) sub condițiunea, că a doua 4' toți au să mârgă 
la Lugoșă și să voteze cu D-lă notariu pentru cornițele 
Bissingen, candidată guvernamentală. Firesce, că unii 
mai slabi de ângeră au mersă și au făcută după placmă 
d-lui notariu, cei mai mulțl însă n’au votată pentru 
guvernamentali. Acuma însă d-lă notariu în dalele trecute 
a »citată* înaintea primărimăriei comunale pe toți ale
gătorii din comună, cari au luată banii, dar totuși n’au 
votată pentru candidatulă guvernului și i-au provocată 
să-i înapoeze banii; amenințându-i la din contra cu ese- 
cuții și închisăre.

După ce însă ună alegătoră totă din aceeași co
mună, la repețitele provocări ale d-lui notariu n’a voită 
a se presentâ înaintea primăriei comunale și nici ai 
trimite florinașii dați înainte de alegere ; într’o seră, pe 
cândă ună fiiu de ală amintitului alegătoră trecea pre 
dinaintea cancelariei comunale, unde se aflâ d-lă notară 
la jidanulă din sată se cumpere lumină și sare — de
odată feciorașulă se trecui înhățată de plăiașii comunali 
(străjari), cari la porunca d-lui notară fără veste se arun
cară asupra lui, și după ce îlă bătură bine, totă la porunca dlui 
notară, îlă legară și-lă espedară la perciunatulă Caiafa 
dela Bălințiu ca să-lă judece. Pe cale însă bietului fecioră 
bătută nevinovată ’i succese a-o luâ la sănătasa, 
și nu se opri pănă la judecătoria reg. cerc, din Lugoșă, 
care credă că va ciuntă cdrnele d-lui notariu făcendu-și 
datorința fie chiar și față de d-lui.

Stă cu ce se ocupă notarii noștrii, după ca s’au 
săvârșită alegerile, în locă să-și caute de lucrurile loră 
și așa destulă de neglese.

Cașuri asemenea celoră înșirate așă pută să vă enu- 
mără încă o mulțime, fie însă de-ajunsă de aslă-dată 
numai cu atâta! — d —

Aforisme-
Cum nu le place principiloră, popăreloră și femeiloră, 

așa nu-i place nici publicului să-i spui adevărulă.
Alex. Dumas, fils.

X
Ună autoră scie de ordinară, ce a voită se scrie, 

arareori ce-a scrisă în adevără.
Ed. Pailleron.

X
E cu multă mai greu a stârpi o minciună 1 vechiă 

decâtă a încetățeni ună adeveră nou.
Albert Delpit.

X
Timpulă cântă de jocă și în hora ce se încinge, 

sărăcia dă mâna cu munca, munca cu bogăția, bogăția 
cu abundanța și abundanța cu sărăcia.

. Voltaire.
X

Cu educațiunea femeii trebue să se încâpă educa- 
țiunea omenimei.

I. H. Say.
X

A fi tristă, însemnâză: a te gândi mai totdeauna 
la tine însuți.

Contesa Diana.
X

Dacă escl amică ală femeiloră, păzeste-te să nu te 
răsfețe. Ele te amăgescă în privința facultățiloră tale, ca 
și în privința slăbiciuniloră; odată te judecă într’ună 
felă, căci le placi; de altă dată nu-ți spună adevărulu, 
pentru ca nici tu să nu li-lă spui.

X
Cine iubesce totdeauna frumosulti, va voi binele: 

urîciunea e causa răului.
W. Brauer.*

Diverse.
Sinuoiderea unui câne. — Se scrie din Mallemort 

(Boucher-du-Rhone) diarului >Le Petit Marseillais,* despre 
sinuciderea unui câne, pe care stăpânulă său îlă credă 
că este turbată. Acestă câne, bănuită, că este bolnavă 
de turbare, era de cât-va timpă ținută la o parte, de
parte de casă. Părea că este fdrte tristă din causa a- 
cestei aspre tratări. Joia trecută, fu vădută îndreptân- 
du-se spre moșia unui amică intimă ală stăpânului său, 
unde nu fu primită, ceea ce-lă făcu să scălă țipătă du- 
rerosă. După ce așteptă mai multă timpă dinaintea ca
sei, fără să i se dea voe d’a intra în ea, se oțărî să 
plece și să îndreptă în partea despre Durance, coborân- 
du-se pe ună mală rîposă; apoi privindă înapoi și sco- 
țândă ună urletă de adio intră în rîu, îșl cufundă ca- 
pulă în apă și după ună minută seu două reapăru la 
suprafață fără viață. Căutândă acestă felă de mârte, 
bietulă dobitocă nu voise ore să dovedescă, că nu este 
turbată ?

Beethoven. — Cântărețulă Barth cercetă odată pe 
Beethoven și între altele îlă întrebă ce-a mai compusă. 
Arătându-i ună manuscriptă, vestitulă compositoră ^ise: 
Eată ce-am scrisă, dar nu-i bună, decâtă de focă. Are 
se ardă bine. Stai să vec|I! < Barth, înspăimântată de in- 
tențiunea compositorului puse mâna pe hârtia de note 
și i-o smulse cu putere — apoi se rugă domolă, să-lă 
lase să cânte puțină la piană composiția. Beethoven 
se învoi și Barth se puse la piană. Melodia începu 
și era așa de dulce la au^ă, încâtă și năcăjitulă com
positoră prinse a se înveseli, âr când Barth sfârși, pă
trunsă de entusiasmă și fericire, Beethowen se apropiă 
și luândă manuscriptulă, 4>se '■ Nu dragulă meu, așa ceva 
nu se dă pradă focului.* Și în acestă chipă se mântui 
de perire strălucita composițiune .Adelaida.*

*
Clopotă în stomachă. — Doctorulă elvețiană Flury 

spune, că a scosă — acum câte-va cjile — ună clopotă 
din stomachulă unui păstoră de 23 de ani. Bietulă păs- 
toră îșl perdea vă^ândă cu ochii puterile, nu mai era 
în stare să mănânce și mai pe urmă nici să se misce 
nu mai pute — așa era de slabă și la așa năcază îlă a- 
dusese clopotulă. Acesta cântăria 170 grame și se vede, 
că* s’a folosită odată la turmă. Doctorulă i^ice, că l’a 
pusă în uimire răbdarea, ce a dovedită păstorulă. De
plină însănătoșată elă și-a luată acum âră slujba sa. In
teresantă ară fi însă, să scimă în ce chipă a ajunsă clo
potulă în stomachulă păstorului — căci elă nu scie și 
nimică nu pote spune despre acâsta.
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totă ce i-se va întâmpla acolo peste nopte, și când fu 
să se culce prințu îi dete dintr’ună păhară ceva de băută 
și îlă adormi.

Eva cum ajunse în odaie, se aruncă de gâtulă lui 
și dete ună țipetă de bucuriă. Ii spuse că era bucurosă 
că l’a găsită. Dînsu însă nu răspundea nici o vorbă pen
tru că dormea greu. Eva începu să-lă mângâie și să-i 
povestâscă câtă umblase până să-lă găsâscă. Bărbatulă 
său nu răspundea nici o vorbă. Sărmana Evă nu înțe
legea pentru ce tace dînsu. Crecju că nu-o mai iubeșce, 
se aruncă în genunchi la patulă unde dormea elă și în
cepu să-lă râge să-o ierte de răulă ce-i făcuse și așa 
plângea că și o petră s’aru fi înduioșată de lacrimile ei. 
Bărbatu-său nu se pută deștepta. Fata vitregă a îm- 
părătesi smeîloră care ascultase și văduse totă, fu așa 
de înduioșată de iubirea nenorocitei tinere încâtă se ho
tărî să nu-o trădeze și să nu spuie nimică mami-si din 
câte văduse și aurise.

De surda plânse Eva și se rugă totă ndptea, pentru 
că prințulă tată noptea dormi dusă din pricina afionului 
pe care-lă băuse. Impărătâsa smeiloră cum intră de di- 
minâță în odaia unde dormea prințulă Hat înțălese ce se 
întâmplase. Lăsă pe Eva să plângă și să se tânguiâscă 
și dînsa se bucură de șiretenia ei.

Insă Eva nu-șl pierdu nici câtă nădejdea. îșl șterge 
lacrimile, gătesce er alte mâncări și âr poftesce la mâsă 
pe împărătâsa. După ce mănâncă, îșl așecjă vîrtelnița 
de aură, care începu să depene singură firele de aură. 
Impărătesi îi veni numai decâtă pofta să aibă vîrtelnița 
aceea. Eva i-o dete numai s’o lase peste nopte în odaia 
bărbatului ei. Și în sera aceea beu prințulă afionă și Eva 
plânse de surda totă năptea.

Acum dânsa nu mai rămăsese decâtă cu punga. 
După ce pofti pentru a treia oră la mesă pe împărătâsa 
smeiloră îi dete punga fermecată numai s’o mai lase și 

în noptea d’a treia în odaia prințului unde vrea să mai 
facă o probă.

De astă dată se aduse âr prințului afionulă să-lă 
bea. Insă cândă luâ păharulă în mână, fata vitregă a 
împărătesei îi făcu ună semnă pe furișă. Dînsulă înțălese 
și în locă să bea păharulă, îlă vărsă binișoră d’o parte, 
pe urmă să culcă și păru că ddrme dusă.

Impărătâsa eși bucurându-se că are acum și punga 
fermecată. Eva veni âră de îmbrățișa pe bărbatu-său. 
Iar începu să-lă râge s’o ierte. Dînsulă era deșteptă însă 
capu-i era așa de zăpăcită de vrajele smeâioei încâtă d’o- 
camdată nu-i putu răspunde. Eva începu âr a plânge 
și-i spuse totă ce făcuse ca să-lă găsâscă și câtă de multă 
îlă iubesce apoi îșl face sâmă singură.

Prințulă autjind’o vorbindă, începu a-șl aduce aminte. 
I se pare că se deștâptă dintr’ună visă urîtă. Se scolă 
o ia în brațe, îi spune că o iubesce și că totă dăuna 
are s’o iubâscă. De bucuriă uită amândoi tâte durerile. 
D’odată însă li se arătă fata care sta acolo pitită din 
porunca mame-si. Eva cum o vede țipă de spaimă, căci 
vădu că era vândută. Insă fata îi <|ise: »Nu vă fie târnă, 
nu vreau să vă facă nici ună rău ci din potrivă, aș vre 
să vă facă ună bine. Și eu am ca și voi sânge creș- 
tinescăîn vine. Tata a fostă ca și prințulă Hat vrăjită de afu
risita de smeoică. Dânsu a murită de inimă rea și eu 
aș vrea bucurosă să moră ea, pentru că câtă vreme o 
trăi nici unulă din noi nu pâte să scape.*

Spusele felii erau drepte. Pentru ca se scape toți 
trebuia să moră blestemata de vrăjitore. Tus-trei se 
chibzuiră ce să facă când s’a lumina de cjmă. Fata se 
piti iar în colțulă unde stătuse pănă atunci. Prințulă se 
culca iar și se prefăcu că ddrme. Impărătâsa smeiloră 
când intră în odaie nu putu înțelege ca ce lucru se pe
trecuse.

Peste câte-va (jdle în paiață era mișcare mare. Dânsa 

vre să se cunune cu prințulă Hat, pe care-lă țină prin fer- 
mecele dînsei închisă în paiață lângă ea. Făcâ felă de felă 
de pregătiri pentru nuntă* In bucătăriă adusese ună ca
zanii mare în care trebuiau să încapă optsprezece boi.

Trimise să intrebe pe Eva ce trebuia să facă să 
fârbă bine tată grămada aceea de carne. Eva-i răspunse 
că trebuia să fiarbă cazanu până i-s’o face fundulă al
bastru. Atunci împărătâsa puse de se aprinse suptă ca- 
zană ună focă grâznică de mai*e, în care de tată clipa 
se aruncau copaci întregi și fiă-sa și princesa și prințu 
chiar îi spuseră că fundulă cazanului nu se făcuse încă 
albastru. Vru să vâQă chiar cu ochii ei, și se plecă să 
se uite în fundulă cazanului; cum o vă^u așa îndoită, 
prințulă o luâ de călcâie și o asvârli în apă care clocotâ 
unde și muri.

Atunci fata ei dobendindu-și tale bunurile și fiindă 
acum liberă plecă împreună cu prințu și cu princesa după 
ce-șl luă râta, vîrtelnița și punga fermecată. După o cale 
lungă ajunseră la ună paiață mare a cărui învălitore 
slrălucia ca focu la săre. In curtea palatului aceluia eră 
ună alună verde, și d’asupra alunului trei frunze de aură 
cari cântau. Ai fi crezută că cântă o harfă și mai multe 
pasări. Princesa cunoscu frunzele de aură pe cari i le 
adusese tată-său și peste o clipă avu o bucuriă și mai 
mare: câte-și trele cumnatele îi aducâu copilașii iar pe 
de altă parte toți supușii bărbatului ei alergau să-lă în
tâmpine și să-lă primâscă cu brațele deschise.

Astfelă dar Eva a fostă frumosă răsplătită pentru 
că cu credință își iubise bărbatulă.

Prințulă împărăți cu multă înțălepciune. Totă lumea 
spunea, că nu se mai văzuse încă ună împărată mai 
bună și o împărătâsă ca dînsa și frunzele nu mai tăcâu 
și cântau așa că omulă celă mai mâhnită la inimă trebuia 
să se veselescă.

Acum dâcă vreți puteți să nu credeți ce v’am spusu.



Onraulu la bursa de Viena
din 26 Iulie st. n. 1884.

Rentă de aurtt ungară6°/0 122.20 
Rentă de aură 4°/a . . . 91.90 
Rentă de hârtiă 5°/o . . 88.90 
Imprumutulfi căiloră ferate

ungare.......................... 142.50
Amortisarea datoriei căi-

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.10

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 118,50 

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 101.90 

Bonuri rurale ungare . . 101.60 
Bonuri cu cl. de sortare 101. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarelOl.- 
Bonurl rurale transilvane 101.25

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

vină ung.............................99.50
Imprumutulă cu premiu

ung.....................................115.15
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.80
Renta de hărtiă austriacă 80.95
Renta de arg. austr. . . 81.75
Renta de aură austr. . . 103.30 
Losurile din 1860 . . . 135.40
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  858.—
Act. băncel de credită ung. 307. —
Act. băncel de credită austr. 304.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.74
Napoleon-d’orI................ 9.67
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlinge 121.70

Bursa <le Bucuresci.
Cota oficială dela 13 Iulie st. v. 1884.

Renta română (5°/o)- • • • Cump. 93l/a vând. 94
Renta rom. amort. (50/0) • • > 95V.

> convert. (6%) . . > 97 » 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 34 »---------

Credit fonc. rural (7%) • . » 102 » 1023/4
> 11 „ (5%) • • 90*/a „ 91
> > urban (7%) • • > 101 , 102
> > » (6%) • ■ > 97 » 98
> » (5°/o) • • > 871/* > 88

Banca națională a României > 1325 , 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 344. , 345Va

< » Națională . . > 2407a »
Aură 5 30. > •
Bancnote austriace contra aură > 2.07. , 2.09

Cursulu pieței Brașovii
din 28 Iulie st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . Cump. 9.16 Vând. 9.18
Argint românesc .... . . • 9.10 > 9.15
Napoleon-d’orI................. . . > 9.64 > 9.67
Lire turcesc!..................... . . • 10.90 > 10.96
Imperial!......................... . . » 9.90 > 9.96
Galbeni............................. . . > 5.62 > 5.66
Scrisurile fonc. »Albina» . . . » 100.50 > 101.50
Discontulă » ... 7—10 °/0 pe anii.

Numere complete din „Gazetă" 
dela 1 Ianuariu a. c. se mai 
află.

or Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe una jumătate de anu seu 
pe unu ană, înainte de l-a Aprilie a. e., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile c., care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fl., er pentru România 8 lei. dfcs ADMINISTRAȚIA GAZ TRANS “

Nr. 587—884. 3—3

La scălele grănițeresci sunt următărele stațiuni de învățători de 
conferi tu:

1. La scăla din Voila, comitatulă Făgărașului și la cea din Riu- 
albă, comitatulil Hunedărei postulă de învățătoriu diriginte cu sal are 
anuale de câte 300 fi. val. austr.

2. La scdla din Copăcelă postulu de învățătoriu secundariu cu 
salariu anualu de 180 fi. v. a.

3. La scdla din Țințari postulă unii ală treilea învățătoriu cu 
salariu anualii de 150 fi. v. a.

4. Eventuale la scdla din Orlatu postulă de învățătoriu adjunctă 
cu salariu anuală de 200 fl. v. a.

La toți cuartiră liberă și lemnele necesarie pentru focă.
Aceia, cari voiescă a ocupă una din stațiunile numite au de tră- 

mite cererea loră provăejuță cu tdte documentele prescrise de lege, celă 
multă până la 14 Augustă an. cur. la „Comitetulă administrativă 
ală fondului scolariu ală foștiloră grănițari din „regimentulă română I. 
în Sibiu.

în „Gazeta Transilvaniei^

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

Pentru repețirî se acordă următorele rabate:
Pentru repețirî de 3— 4 orî . . • . 10»|0

w 5— 8 • • 15°|„
9—11 • • 20°|0

12—15 • • 30°j0

7? 16—20 • • 4O°|o
Dela 20 de repețin în susa • • • • • 50°|0
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustt

Brașovii 1|13 Maia 1884.

'rdsnicuiu
în sinodulu arcliidiecesami din strada Măcelar Horn.

„Caliculă" din 1 Augnstă a. c. va tracta eschisivă despre experințele 
crâsnicului Zevedeiu Cădelniță, câștigate în sinodulă archidiecesană gr. or. 
din Sibiu și va fi îndoită mai mare, decâtă numerii ordinari.

Abonenții „Calicului" voră primi acestă numără extraordinarii! 
în condițiunile abonamentului anuală său semestrală. Deschidemă însă 
pentru acestă numără, redigiată de Urzică ScaDdalografescu, ună abona- 
mentă specială, cu prețulă de 30 cr. său 70 bani și destinămă întregă 
venitulă curată, în părți egale pentru:

I. Societatea „Concordia" din Blajă ;
±1. Premii în favorulă „Choruriloră plugariloră români din Ungaria 

și Banată."
Abonamentele la acestă numeră extraordinară la „Caliculă" se potă 

faca la ori-care librăriă din țără și străinătate său dea-dreptulă la noi, 
până în 8 Augustă st. n.

Totodată deschidemă ună nou abonamentă la „Caliculă" pe ală 
doilea semestru 1884, cu 1 fl. 50 cr. său 3.50 franci. Esemplare com
plete dela începutulă anului costă 3 fl. său 7 franci.

Din anulă 1883 mai posedemă 24 esemplare complete ă 1 fl. 
50 cr. său 3-50 franci. %

Cei ce voiți a rîde, prenumerațl „Calia.du“ și care nu va rîde, ace- 
la-i maturii de sapă și lopată.

Colectanții de abonamente primescă ună rabată de 10°/Q.

Administrațiunea ,,Calicului?1

11—30 încălțăminte
„GISMA B,OȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după mCsură 
se voră efectuâ din materialii solidă, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulă am onăre a recomandă onoratului pu

blică, Magazinulă meu de încălțăminte pentru bărbați, 
dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomândă onoratului publică depositulă 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primescă și se efectuiăză 

promtă și cu prețuri moderate.

Tipografia Alexi Brașovă.


