
KEDAC'ț'IVA'EA ȘI ADMINISTR AțTUNEA 1 
BRAȘOVO, piața mare Nr. 22.

.GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.
Pe unG anfi 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

România șl strâlmltate:
Pe anfi 36 fr., pe șăse lunL18 fr., pe trei luni 9 franci.

SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
0 seriă garmondfi 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Sorlsorl nefranoate nu se prlmesou. — Manuscripte nu se retrămltu.

ANULU XLVII.

N* 221. Duminecă 18 (30) Noemvre 1884.

Brașov*, 17 (29) Noemvre
Nu mai încape îndoială, că de când cu în

trevederea dela Skiernevice, unde a dată mâna 
împăratule Franciscu Iosifu cu Țarulu Rusiei, 
Slavii Austro-Ungariei au câștigată nouă speranțe 
pentru realisarea dorințelor^ și aspirațiuuiloră 
loru. Precum vădii Germanii Austriei în alianța 
cu Germania o garanțiă mai rnultu pentru pro
pria loru naționalitate, tocmai așa privescu și 
Slavii la amiciția monarchiei cu Rusia ca la o 
garanțiă pentru neîmpedecata desvoltare a națio
nalității loru, tiind-că se admite, că Slavii din 
întru nu mai potă fi persecutați, pe câtă vreme 
Austro-Ungaria va trăi în bună amicițiă cu ma
rele imperiu slavă dela nordă.

Slavii Austro-Ungariei au simpatii mari pen
tru Rusia, începândă dela Cehii Boemiei până 
la Sârbii din Ungaria. Acâsta nu se pdte negă. 
Altă este însă cestiunea dâcă esistă în adevără 
în sînulă lord tendințele acele panslavistice, cari 
li se impută, mai alesă din partea Unguriloru 
și cari ar avă de scopii chiar distrugerea monar
chiei și unirea tutnroră Slaviloru cu împărăția 
Țarilorfl.

Dâcă ar esistă o asemenea conjurațiune pans- 
lavistă, credemă că ea s’ar fi descoperită până 
acum, der dedrece nu se pdte descoperi nimică, 
se vede că asemeni agitațiuni periculdse pansla.- 
viste nu esistă, ci suntă timbrate numai cu a- 
cestu nume mișcările naționale de șine stătătdre 
ale Slaviloru, cari .nu convină celoră ce credă că 
au confișcată numai în favdrea naționalității loră 
proprie tdtă libertatea și tdte drepturile.

Era mare mirare ddcă față cu demonstra- 
țiunile din Croația nu s’ar fi vorbită în presa 
maghiară nimică despre agențl secrețl rusesc! și 
despre bani ruseșcl. ,,Pești Naplo“ susține acum 
până și aceea, ca însuși episcopulă Strossmayer 
ar lucră, ceea ce lucră pentru CroațI, în urma 
unoră inspirațiuni rusescl. Las’ că pe Starcevi- 
cianl îi declară de cumpărați de cătră comitetele 
secrete rusescl, adaugândă că și organulă loră 
„Sloboda11 este subvenționată cu bani rusescl.

Caracteristică e observarea lui P. Naplo, 
că cu tdte rublele rusescl, ce le-ar căpătă Star- 
cevicianii, organulă loră n’ar mai avă acum nici 
cu ce să-și plătdscă telegramele. Nu înțelegeam 
cum se pdte potrivi acestă faptă cu afirmațiunea 
ce-o face același diară, că Starcevicianii primescă 
bani rusescl. Dăcă ar fi așa, atunci n’ar avea 
înțelesă ca tocmai acum să i se retragă sub- 
vențiunea organului „ Sloboda. “

Se înțelege că noi nu putemă sci ce se în
tâmplă în secretă prin Croația și ce influințe 
jocă p’acolo, dâr mai probabilă ni se pare pă
rerea acelora, cari dică, că decă pdte fi vorba 
de influințe secrete în Croația, atunci aceste vină 
dela Viena și nu dela Petersburg.

Dâcă Croații ca Slavi au simpatii pentru 
naționalii loră din Rusia, acăsta nici nu li se 
pdte luă in nume de rău. Dâr ni se pare că ei 
îșl iubescu prea multă propria loră libertate și 
independență, de câtă ca să dorăscă a se con
topi vr’odată cu Rusia.

Faptă neconstentabilă este și rămâne că 
sâmțulă de emancipare e adi fdrte desvoltată la 
popor.ulă croată și că fdrte multă a contribuită 
la aedsta purtarea guvernului ungurescă.

Mișcarea de emancipare și de eliberare a 
Slavismului din Austro-Ungaria însă nu se măr- 
ginesce numai la Croația, ci mai are încă ună 
propagatoră puternică în Cehii Boemiei.

Pe când în Agramă se serbăză inaugurarea 
misiunei culturale sudslavice în Orientă, la Praga 
este primită în modulă celă mai entusiastică com- 
positorulă imnului națională „Susă Slaviloră“ 
(Hei Slovane). In discursulă ce i s’a adresată 
la primire se dice: „Te salutămă din nou în 
Praga, care în fine a devenită earăși slavă. Fi 
convinsă că speranța ce ai avut’o odinidră în pu
terea slavă a națiunei s’a împlinită, „și că sun- 
temă și voimă să fimă Slavi.“

Slavii Austro-Ungariei privescă adi cu spe
ranță și cu încredere în viitoră. Mișcarea loră este 
pentru unii ună esemplu de a nu se descuragiâ în 
lupta pentru drepturile și libertatea națională, dr 
pentru alții este ună memento gravă, ca să nu 
întindă prea tare cdrda inimicițieloră, ci în 
locă de a totă suspițiunâ și acusă, să caute 
mai bine a potoli foculă urei și a-șl câștigă 
amici pentru vremuri grele.

O declaraținne a d-lui Mocsary.
Distinsulă deputată și fruntașă ală partidei inde- 

pendențiloră din dieta ungară, d-lă Ludovică Mocsary, 
ne adresăză o scrisore, pe care cu plăcere ne grăbimă 
a-o publică. Eată-o:

Budapesta, 25 Noemvre 1884.
Onorate d-le Redactorill

Abia acum sunt în posițiune de a cunăsce cuprin- 
sulă acelui articolă apărută în »Gazeta Transilvaniei* 
dela 13 (25) Octomvre, care se ocupă cu modesta mea 
persănă și anume cu cele ce le-așă fi cjisă eu cătră co- 
respondentulă cjiarului .Narodni Listy.*

Abstrăgendă dela tăte celelalte, aflu de lipsă în in- 
teresulă adevărului de a rectifică afirmările eronate ale 
d-lui corespondentă. Nu m’am esprimată cătră densulă 
cu nici ună cuventă, că așă află de lipsă, ca în potriva Ro- 
mâniloră să se ia măsuri energice său chiar escepționale 
de-ale lui Tisza; nici nu am vorbită anume despre Români; 
inaugurarea politicei energice am declarat’o de necesară 
în contra turburăriloră croate, peste totă față cu afacerile 
croate; am accentuată, că trebue să pășimă cu energiă 
în deosebi contra acelei politice tradiționale austriace, care 
de o jumătate deseculă sumuță pe CroațI asupra Ungariei.

’MI aducă fărte bine aminte, că acesta a fostă 
esența cuprinsului declarăriloră mele. Cu coresponden- 
tulă diarului .Narodni Listy< numai despre afacerile 
croate am vorbită mai pe largă și, încâtă m’am pronun
țată asupra naționalilățiloră din Ungaria, vederi’e mele 
cu privire la acestea n’au putută fi deosebite de acelea, 
pe care le-amă manifestată mai înainte, mai alesă la 1879, 
pentru că de atunci nicl-decum nu s’au schimbată. D-lă 

! corespondentă, probabilă, că din erăre a schimbată de- 
| clarările mele cu acelea, pe cari Ie-a aurită dela alții.
Nu voiu să presupună că a făcut’o cu intențiune.

Rugându-vă ca să binevoiți a publică ocasiunală 
1 în stimata d-v6stră făiă acestă rectificare, suntă cu stimă 
ală d-v6stră. plecată servă.

Moosary Lajoa.
In articululă, de care face mențiune d. Mocsary, 

ne amă fostă esprimată mirarea, că d-sa, după cum re
latase corespondentulă foiei cehi ce, a accentuată nece
sitatea unei politice energice în contra Româniloră. Cu- 
nosceamă atitudinea moderată și înțelăptă de mai înainfe 
a d-sale și sciamă, că d-sa a fostă singurultl Maghiarii, 
care la 1878 și-a ridicată vocea în contra planului de ma- 
ghiarisare forțată a scoleloră năstre poporale. De aceea 
văcjendă afirmările memoratului corespondentă reproduse 
și de foile maghiare, fără nici o rectificare, am scrisă 
între altele:

| »...Să fie 6re așa de mare demoralisarea, ce a pro-

dus’o între Unguri îngâmfarea de putere, încâtă și Mo
csary să dorăscă întrebuințarea forții în contra Româ
niloră?* ..

Ne pare fărte bine, că acum însuși d-lă Mocsary 
vine și ne declară, că relatările corespondentului făiei 
cehie.e au fostă eronate și neesacte și că d-sa nu 
și-a schimbată întru nimică vederile esprimate la 
1879, când a admoniată pe conaționalii săi, ca 
să se ferăscă de a întrebuința forța în contra na- 
ționalitățiloră nemaghiare și nici măcară intențiunea de 
a tace acăsta să n’o arate, ci să recunăscă odată cu 
toții că suntemă ună stată poliglotă.

Declarația ce d-lă Mocsary o adresăză 4iarului 
nostru într’ună momentă, când în urma nenorocitei por
niri a celoră dela guvernă amă ajunsă a fi amenințați 
și huiduițl pe tăie cărările, pentru că ținemă la naționa
litatea nășiră, va contribui numai de a înălța stima, de 
care se bucură înaintea nostră pentru curagiulă opini- 
uniloră sale.

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

CRONICA POLITICĂ.
.Pești Naplo* publică nisce comunicări din Agramă, 

în care se învinuesce episcopulă Strossmayer, că agităză 
în contra maghiaroniloră. Planuiă episcopului d’a se stră
muta resturile mortuare ale fostului Bană Jellacic în 
noulă mausoleu familiară în Novidvori, cn care ocasiune 
să se facă o serbare națională, e considerată ca ună 
mijlocă de »agitațiune.* Mai departe i se comunică făiei 
ungurescl, că Starcevicianii, în timpulă ultimeloră alegeri, 
ar fi fostă sprijiniți de comitete rusescl cu bani trimiși 
prin Cattaro și Ragusa și că însuși Strossmayer spriji- 
nesce materială organulă starceviciană »Sloboda.* Aceste 
comunicări făia ungurescă pretinde a le avă de la o 
persănă, care mulțl ani a stată în intime legături cu 
partida starceviciană. Numai jumătate din edițiunea 
»Slobodei* se trimite la abonați; săracii, studenții și 
preparandiștii o primescă gratisă; profesorii pentru ju
mătate prețulă. Acăsta s’ar fi dovedită prin spusele 
primiloriloră foiei. Aceste fapte se cjice, că stau în le
gătură cu călătoria din anulă trecută a lui Folnegovici 
la Strossmayer și cu escursiunea lui PilepicI în Rusia.

După ce .Pești Naplo* mai comunică încă câteva 
scirl »liordse* ca cele de susă, face propunerea, ca 
Strossmayer să se destitue, înlocuindu-secn 
o persănă mai de încredere.

.Magna petis* »Pești Naplo!* cjice-voră Croații.
*

In discursulă, ce l’a ținută Bismarck în Reichstag 
cu ocasiunea desbaterii propunerei privităre la diurnele 
deputațiloră, a disă că îlă surprinde faptulă, că în pro
punere suntă subscrisl atâția berlinezl, cari, după cum 
crede densulă, au mai puțină trebuință de diurne; ei 
nu trebue să’șl părăsăscă familiele, nu trebue să renunțe 
la afacerile loră, nu trebue să jertfescâ nici timp nici bani. 
Apoi adresându-se democrațiloră sociali, le cjise că ar dori 
să-i presinte ună tablou despre viitoră după planurile loră, 
să’i arăte cum se face. Acum, Qise cancelarulă, suntă 25 
la numără, și le mai dă încă o duzină de locuri în 
Reichstag, numai să pâșăscă cu constituțiunea loră. să’i 
zugrăvăscă pe masă »Eldorado* ală loră. Uneori se 
subscrie acte ce nu se cunoscă, chiar eiă, cancelarulă, 
face uneori acesta. Democrația rocială ’șl dă aeră de 
profetă, fără să’șl arate fața.

.V’așI da în întreprindere o provinciă, 4>se cance
larulă, ca s’o administrați! Democrația socială are să fie 
ună Mene Tekel pentru clasele posesdre... Da, admită 
încâtva, că dăcă n’amă avă democrația socială, n’amă fi 
făcută marele progrese pe calea reformei sociale. Frica 
a contribuită în parte la acăsta. Intr’atâta democrația 
socială a fostă ună bună elemente. (Forte adevărată! în 
stânga). Ei, vedeți, aici ne-amă înțelesă în fine. (Ilaritate). 
Diurnele suntă pentru berlinezi ună curată adausă la 
lăfa loră.... Eu suntă de părere, că ună deputată, care 
primesce diurne dintr’ună isvoră ărecare, îșl perde prin 
acăsta calificațiunea sa ca deputată.... (Oho! în stînga).
Jurații săptămâni întregi stau înhotelulă unuiorașă mică fără 
diurne, pănă când suntă chemați, și apoi nici nu depinde 
de ei, ca să devină său nu jurați. Eu stau aci, ca 



sg represfntă constituțiunea statului, pe care d-v6stră 
mereu vă siliți sg o slăbiți... E periculoșii a sgudui acestă 
edificiu! Ce ațî dice, când consiliulă federală în totă 
anulă ar aduce propuneri pentru restrîngerea libertății 
cuvântului său pentru schimbarea legii electorale?.... Vă 
recomandă sg respectați constituțiunea și vg rogă sg nu 
dați guverneloră esemplu rgu. Eu o țiu legea electorală 
solidară cu lipsa de diurne. (Oho! în stînga.) Decă vreți 
o revisuire a legii electorale, presentațî ună amenda- 
mentă.... Constituțiunea sg fie pentru d-vostră ună Noii 
me tangere! Respingeți ori ce propunere pentru o 
schimbare a constituținnii «

Cu totă discursulă cancelarului însă, Reiohstagulă — 
precum amă comunicată — a primită propunerea de a 
se da diurne.

*
»Norddeutsche allgemeine Zeitung,» combate succe

siunea ducelui de Cumberland într’ună articulă politică. 
Acgsta nu se pgte judeca din punctă de vedere juridică, 
ci ea formgză în prima liniă o cestiuue politică. In pri
vința acăsta i-se opună marî dificultăți. Ducele n’a renun
țată de felă l’a Hanovera și nici n’a recunoscută pe 
împgratulă și imperiulă. Dar chiar când ar face și acgsta, 
pretensiunea sa întâmpină greutăți, fiindcă cortegiulă său îlă 
formgză Welfii, cari se clasifică în credința cătră împg
ratulă și cătră imperiu după fracțiunea franțeză și polonă. 
Ducele stă în legătură cu o coalițiune, în fruntea căreia 
se află celă mai activă și celă mai dibaciu adversară 
ală împăratului protestantă. In centru ,se află oposițiu- 
nile cele mai resolute în contra înpgralului și a imperiului, 
cea welfică și cea ultramontană. Dela imperiu nu se pbte 
pretinde, ca în Braunschweig sg tolereze ună cuibă princi
pală ală Welfiloră. Guvernulă totdeuna asărilă pentru drep
turile statului, dar elă nici odată nu va sacrifică pacea a 
45 de milione pentru interesele particulare ale unei case 
deși este veche și însemnată.

Din acăstă declarațiune alâtă de clară se vede, că 
ducele de Cumberland cu fgrte mare greutate va putg 
ocupă tronulă Braunschweigului.

*
>Hamb. Nachr.‘ a primită din Copenhaga seirea, 

că fgia oficidsă danesă «Național-Tidende» a publicată 
ună articulă, (din care se vede că între Germania și 
Danemarca amiciția nu s’a prg încuibată. Ofîciâsa da
nesă cere, ca guvernulă sg facă represalii în contra isgo- 
nirii supușiloră danesi din Șlesvigulă nordică. Pentru 
fiecare Danesă isgonită, cjice numitulă diară, sg se isgo- 
nâscă fără nici o considerare câte ună Germană din Dane
marca. Cesliunea isgonirii Danesiloră e cam veche. 
Guvernulă germană a luată de multă disposițiunea, ca 
acei Danesi, cari voră refusa a fi asentațl în armata 
germană, sg fie isgonițî. Danesii vrgu sg răspundă Ger
maniei cu aceeași mgsură.

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

Politica din afară a Austriei.
«Etandard» din Parisă, în numgrulă dela 15 No- 

emvre scrie, următgrele:
«Incepemă a vedg limpede în diferitele incindente, 

care au marcată politica din afară a monarchiei austro- 
ungare dela întrevederea dela Shiernevice încbce. Tă
cerea păstrată asupra acestei întrevederi de discursulă 
tronului, cu care s’a deschisă parlamentulă ungurescă, 
vorbele binevoitâre pentru Rusia, pronunțate de împgra
tulă înaintea delegațiuniloră, în fine declarațiunile d-lui 
Kalnoky, tdte acestea servă a esplicâ, în totalitatea sa, 
o situațiune care puțină se înțelege.

«Totă lumea scie, că la curtea vienesă cornițele. 
Kalnoky este representantu’ă păcii cu orl-ce preță și 
prin urmare ală unei înțelegeri între Austria și Rusia. 
Adversarii sgi naturali sunlă representanții politicei de 
acțiune și de aventuri în Orientă: cornițele Iuliu Andrassv 
și Kallay. Acești doi omeni de stată unguri predică 
ideile de rgsbunare maghiară față cu Rusia. D. Kallay 
este celă ce a oprită de a se vorbi de Rusia în discur
sulă tronului la Pesta; gr d-lui Andrassy se datoresce 
redactarea adresei maghiare ca răspunsă la discursulă 
tronului; d. Anprassy a ținută condeiulă lui Max Falk. 
Dar mai curiosă e, că acești domni, cari voiau sg rgs- 
tgrne pe cornițele Kalnoky, aspiră amândoi la portofo- 
liulă de ministru ală afaceriloră streine.

, Grațiă atitudinei energice a diareloră liberale din 
Viena, care nu voiescă s’auijă vorbindu-se nici de ună 
rgsboiu, nici de noug cuceriri în Orientă; grațiă aseme
nea remonstrăriloră d-lui Bismarck, care pentru momentă, 
nu vrea nici o nențelegere seriâsă între Austria și Rusia, 
acestă intrigă n’a isbutită. Chiar în Ungaria, unde nu 
se mai dorescă acum complicațiunl, lumea a ajunsă la 
o apreciare mai sănătâsă; după cum resultă din vorbele 
pronunțate de Tisza în delegațiunl.

«Cu tote acestea, deși Skiernevice însemngză pace 
pentru momentă, totuși Austro-Ungaria rămâne credin- 
ciosă preceptului: si vis pacem, para bellum. In 
adevără, pregătirile militare se voră continua, după cum 
dovedesce proiectulă de bugetă pe anulă 1885; ele voră 
fi făcute chiar cu mai mare grabă și vigore. Reorgani- 
sarea și augmentarea artileriei de câmpă, precum și 
continuarea lucrăriloră de fortificare în Galiția potă fi 
cosiderate ca măsuri la adresa Rusiei, pe cândă lucră
rile de fortificare în Tirolă și în Dalmația, precum și 
augmentarea flotei suntă de sigură îndreptate în contra 
Italiei.

«Câtă pentru relațiunile monarchiei austro-ungare 
cu acăstă din urmă putere, nu pgte să nu cunâscă cine
va, că simțămintele șovininiștiloră unguri suntă în deplină 
acordă cu antipatiele clericaliloră austriacl făță cu tenărulă 
regată italiană. Cornițele Kalnoky însuși, amiculă păcii 
înainte de tote, n’ar pută resista, decă într’o 4* s’ar da 
cursă liberă curentului de animositate a Austriei în con
tra Italiei; cornițele se trage dintr’o familiă pre conser- 
vatâre și prâ clericală, care ar privi ună răsboiu în 
contra spoliatoriloră papismului ca o operă pre plăcută 
cerului. Șoviniștii, din parte-le, detesteză Rusia, pe 
care ei o găsescă pe drumulă Constanlinopolului, dar în 
același timpă se temă de Italia, care le-ar pută închide 
drumulă Salonicului.1

Mesagiulu. de deschidere
a CorpurUoril legiutore române.

D-loră Senatori, D-loră Depuțațl,
Amă simțită totdeuna cea mai viă bucuriă aflându- 

Mg în mijloculă represintanțiloră națiunei. AstădI însă 
sunt cu atâtă mai fericită că salută în d-vgstră pe tră- 
mișii țărei, aleși în urma revisuirei Constituțiunei, care 
a aședată lugea electorală pe base mai largi și a garan
tată încă mai multă liberală esercițiu ală votului. Pen
tru a ajunge la acestă scopă, națiunea a trebuită ne
greșită sg trgcă prin multe și grele încercări. Acăstă 
reformă, în adevgră, atingea pe de o parte interese esis- 
tente, gr pe de alta ea nu satisfăcea pe deplină unoră 
aspirațiunl mai înaintate. Ne putemă însă felicita, că 
resultatulă lungiloră desbateri, ce au urmată, a dată în 
sfârșită o lege menită a pune capătă multoră neajunsuri

Cu Iote aceste dificultăți, constată, d-loră senatori 
și d-loră depuțațl, și constată cu mândriă că în timpulă 
acestei crise însemnate, liniscea cea mai perfectă și res- 
pectulă legei nu au încetată ună singură momentă a 
a domni în totă țera. Noțiunea a fostă și de astă dală 
însuflețită de aceeași prudență, de aceeași maturitate po
litică, de care a dată dove41 netăgăduite în tgte ocasiu- 
nile cele grele, prin care țâra a străbătută. Pășindă ast- 
felO înainte în desvoltarea unui progresă treptată și sigură, 
fără a părăsi ună singură momentă ordinea și liniștea 
încrederea în România nu a putută de câtă sg crâscă 
și sg se întărâscă.

Suntă fericită a vg putg asigura, că raporturile 
nâstre cu tote puterile, și mai alesă cu acele vecine, suntă 
din cele mai bune și mai cordiale. In mijloculă unei 
ere de pace, ele nu potă decâtă sg contribue la desvol
tarea și întărirea ngstră, și țgra îșl va pută îndrepta tâtă 
atențiunea și tgte silințele sale în crearea de noug mij- 
loce de prosperitate morală și materială.

Cu câtă o națiune este mai matură și are o înte- 
ligință mai desvoltată, cu atâtă ea simte nevoiă de a-șl 
perfecționa condițiunile sale de esistență. O societate 
care a dată dove4I de ună spirită politică, de ună sim- 
țgmântă de solidaritate mai pronunțată, trebue neapărată 
sg asigure fiie-căruia o libertate de acțiune mai întinsă 
ajutândă și stimulândă la activitate puternică.

Pe calea urmărită de mai multe generațiunl, amă 
ajunsă astă4l la o liniă de demarcațiune, care va face 
epocă în viața nâstră ca Stată și ca poporă. Lucrarea 
pentru constituirea Statului română este îndeplinită. 0 
altă misiune, de nu mai mărgță, de sigură multă mai 
grea și mai laborigsă, ni se impune de acum înainte. 
Trebue sg stabilirnă societatea ngstră în condițiunile de 
vieță modernă a celorlalte societăți, spre a rgsnunde 
legitimeloră aspirațiunl ale întregului poporă și spre a 
pregăti și a asigura României ună viitoră plină de pros
peritate.

Domnitorii Senatori, Domnitorii Depuțațl,
Sunteți chiemațl a conlucrâ împreună cu guvernulă 

Meu la îmbunătățirea întregului sistemă administrativă, 
punându-lă la înălțimea progreseloră realisate și a cerin- 
țeloră unei bune și solide organisațiuni interne: a dă jus
tiției garanții puternice, magistraturei mai multă siguranță, 
și justițiabililoră încredere și înlesnire.

Cu tote că resursele nostre suntă încă mărginite, 
s’au făcută sacrificii șimțitore pentru instrucțiunea pu
blică. Suntă sigură că, cu inima voigsă, veți face sacri
ficii și mai mari. înainte de tote însă sg căutămă a dâ 
învgțămentului publică o direcțiune practică și săngtgsă, 
menită a ridică nivelulă instrucțiunei și educațianei na
ționale, pentru a dobândi resultatele, pe care țâra este în 
dreptă a le așteptă.

Biserica care în tdte împrejurările a împărtășită a- 
ceeașl sortă ca națiunea, și care totdâuna a fostă strînsă 
legată cu dânsa, va fi de sigură obiectulă preocupațiu- 
niloră d-vgstră celoră mai neadormite. Speră, că îmbună
tățirea stărei preoțiloră de miră și o mai bună direcți
une a învățământului eclesiastică voră putg fi realisate 
chiar în cursulă ântâiei d-v6stră sesiuni.

Armata, care a luată ună avântă atâtă de puternică 
și a devenită astă4I instituțiunea cea mai națională și 
cea mai iubită, face în fiecare ană progrese simțitgre și 
vg potă asigura, că ea va fi pururea mândria țgrei și 
scutulă tăriei și independenței scumpei ngstre patrii.

In dorința de a da noug înlesniri de comunicații 
și de transportă, Camerele trecute au pusă la disposiți
unea guvernului resurse estraordinare. Ele nu suntă încă 
pe deplină întrebuințate și vi sg voră da tgte lămuririle

22.
FOILE T ONU.

Rjevoluțiunea din 1784.
(Revoluțiunea Ini Horia în Transilvania și Ungaria 1784 — 

1785 scrisă pe basa ilocuinentelorit oficiale de N. Densușiann. Bu- 
curesel 1884. Tipografia >Roniânnla,< Carolu Globi).

(Urmare.)

In 14 Febr. cont. Jankovits ținu o lungă sentință 
peste corpulă celă mortă ală lui Crișană, în care se 4ice 
la fine..... «Pentru a da o icână și ună esemplu de o-
rârea aceste pedepse, corpulu mortă ală acestui crimi
nală princip ală se fie tărîtă la loculă de supliciu și acolo 
în conformitate cu codulă criminală Carolină Teresiană, 
articlulă despre ofensarea Maiestății civile, despre revolu- 
țiune și articlulă despre pedepsa în generală, gâdele sâ-i 
taiă capulă și sâ-i despice corpulu în patru bucăți, ca- 
pulă sâ i se pună în țepă la loculă domiciliului sâu în 
Cărpenișă, ear celelalte patru bucăți sg se pună pe rote 
anume, o parte de susă a corpului la Abrudă, o parte 
de josă la Buciumă, în comitatulă Albei de josă, a doua 
parte de susă la Bradă și a doua parte de josă la Mi- 
hălenl, în comitatulă Huniădorei.... * In 16 Febr. se și
esecută curigsa și neumana sentință.

In 24 Febr. contele Jankovits încheiă interogato- 
riulă cu Horia și Cloșca, cari și după admonițiunile din 
urmă susținură că nu sciu nimică și că nu sunt vinovați 
In 26 Febr. se pronunță sentința de mărie și asupra lui 

Horia și Cloșca, în care se 4ic«: »cu tăie că Horia sâu Ursu 
Nicola a negată I6te faptele, totuși prin deposițiunile mar- 
toriloră, jurați, este constatată că dânsulă a ațîțată tur- 
burările, cari au isbucnită în acestă mare principată pe 
la finele anului 1784...» «asemenea a fostă constatată 
și lonu Cloșca ca ună crâncenă scelerată, care a comisă 
omoruri și prădări și ea turburătoră îndrăzneță...» Pe
depsa: «... la loculă supliciului sâ li se frângă la amân 
doi cu rota I6te membrele corpului, începândă de josă 
în susă, anume mai întâiu lui lonă Cloșca, apoi lui Ho
ria, numită și Ursu Nicola, și în modulă acesta sâ fie 
trecuțl din viață la morte, gr corpurile foră sâ se des
pice si sg se tăiă în patru bucăți, capulă și părțile corpului sg 
se pună pe rgte pe lângă diferite drumuri, și anume în 
comunele unde au comisă cruQimile cele mai scelerate, 
ear inimile și intestinele loră sâ se îngrope aici la loculă 
supliciului.»

Acgstă înfiorătâre sentință se esecută în 28 Febr. 
dimin. după ce căpitanii Horia și Cloșca fură împărtășiți 
cu sântele Taine de preotulă Nicolae Rață din Alba- 
Iulia. 0 mulțime de peste 6000 gmenl, între cari 2515 
țărani din 419 comune aduși anume la Alba-Iulia sub ună altă 
pretextă, asistară la acestă spectaculă înfiorătoră. Mai 
întâiu frânseră cu rota pe Cloșca, apoi veni rândulă la 
Horia. ,Horia — scria «Magyar Hirmondo» din 16 Marte 
1785 — merse fără nici o schimbare, cu inima îndrăs- 
nâță, la .loculă destinată pentru ora cea amară a vieței 
sale.«

Așa se fini vigța acelui țgrană estraordinară — es- 
clamă autorulă — a tribunului dela 1779—1784, care-și 
propuse sg scuture miseria de patru secuii a iobagiloră

din Transilvania și s’o rampă cu trecutulă nefericită.... 
Cu-o firmitate antică elă nu ceră grațiă împăratului, nu 
tremură dinaintea ororiloră supliciului, din contră cu 
același nobilă devotamentă precum luptase în viață, cu 
aceeași convicțiune puternică de sfințenia causei, elă 
merse pe Golgota despotismului și făcu ca și în ultimele 
sale momenle sg fie admirată de adversari.... < Autorulă
face amintire aici și de părerea autorului Szilagyi, 
care a scrisă (p. 234): «Isloriculă imparțială trebue sg 
mărturisgscă, că Horia a purtată pe inima sa sgrtea po
porului sâu apăsată și eliberarea lui, și cu tgte că pentru 
acestă nobilă scopă s’a folosită de mijlocele cele mai con
damnabile, der causa, pentru care și-a consacrată tgtă 
activitatea și tgtă viața și pentru care și-a și jertfit’o, 
n’a trădat’o nici odată, ci i-a rămasă păn’ în fine cre- 
dinciosă, chiar și pe eșafotă în fața morții celei mai 
crâncene.»

Era nedreptă, dice autorulă mai departe, a aruncă 
responsabilitatea revoluțiunii asupra lui Horia, când în
suși monarchulă recunosce, că nici dânsulă nici împgră- 
tesa Maria Teresia n’au putută pune vre-odată capătă 
abusuriloră din Transilvania....

După esecutarea lui Horia se respândi faima, că 
dânsulă după cea dintâiu lovitură, ce-i frânse fluerulă 
dreptă, ar fi strigată că voiesce să mărturisgscă, dgr a- 
tuncl comisarulă ordonă să i-se dg lovitura de grațiă..., 
Tradițiunea mai spune, că ună tistă de ungură, vă4ândă, 
că pe Horia îlă frângă prea repede, a strigată să-lă o- 
m6re mai încetă.

(Va urmă), 
---------O---------



de cari veți avea nevoe spre a cunăsce situațiunea lu- 
crăriloră care se urmâză cu activitate. Răspundendă dorin- 
țeloră esprese de representanții țârei în sesiunea trecută, 
guvernulă a putută da mai multora din liniele votate 
lărgimea normală, fără a trece peste creditele alocate. 
In anulă viitoră, sperămă că cele mai multe din aceste 
linii voră fi date în circulație.

Grija însă cea mai principală a guvernulu Meu, ces- 
tiunea care trebue să atragă mai seriosă atențiunea d-vdstră 
este crîsa economică și mai cu sămă crisa agricolă, care 
bântue Europa intrăgă și care la noi este mai multă 
simțită. Acăstă crisă a provocată o strîmtorare mone
tară, care se traduce prin o ridicare escepțională a pre
țului aurului. Guvernulă și Banca națională facă și vor 
face totă ce e cu putință, spre a micșora efectele acestei 
situațiunî anormale. Din nenorocire însă, acăstă crisă 
ne-a găsită cu finanțele în condițiunl bine regulate, în 
câtă vomă pntâ s’o străbatemă fără ca interesele nostre 
să fie sguduite.

Acăstă crisă trebue însă să fie prin gravitatea ei 
chiar o causă de deșteptare și de impulsiune pentru a 
cugeta cu toții la remediu și la îndreptare. Ea ne va sili 
a îmbunătăți sistemulă nostru de agricultură pentru a o- 
feri pe piețele europene producte și mai bune și mai 
eftine, și a lupta cu succesă în contra concurenței. 
Pentru a ajunge la acestă resultată, va trebui să 
desvoltămă creditele agricole, punendă la disposițiu- 
nea loră capitaluri mai însemnate, trebue să reducemă 
tarifele căiloră ferate și mai josă de cum au fostă scă
zute în timpurile din urmă. In cea mai strânsă legătură 
cu aceste măsuri stau însă crearea și încuragiarea in
dustriei în România, cu ajutorulă căreia numai vomă 
putea ajunge a îndreptă în viitoră starea năstră econo
mică și a împuțina efectele criseloră ca cea ac
tuală.

Domnitorii Senatori, Domnitorii. Deptitațl!
Se deschide dâr înainte-vă ună câmpă întinsă și 

frumosă, demnă de activitatea d-văstră. Sunt deplină 
convinsă că, însuflețiți de dorințele și aspirațiunile țărei, 
nu veți cruța nici o ostenălă și veți lucra cu tătă inima 
spre a înzestra scumpa nostră patriă cu tăte insHtuțiu- 
nile reclamate de timpă și de progresă.

fir Eu rogă pe a Totă Puterniculă să bine-cu vin teze 
lucrările d-văstră. Sesiunea ordinară a Corpuriloră le- 
giuităre este deschisă. CAROLtJ.

(Urmâză semnăturile ministrilorti).

SOIRILE DILEI.
Cornițele Bistriței a isbutită să desbrace pe ma 

mulți preoți de dreptuiă de viriliști. Ministrulă a apro
bată propunerea comitelui, ce fusese respinsă de con- 
gregațiune.

—0—
In adunarea generală de mai deunăcjile a represen- 

tanței orașului Cașovia, senatorulă Iosifă Timko atrase 
atențiunea orașului asupra împrejurării, că în biserica 
dominicană din Cașovia predicile se țină numai în limba 
slovacă, cu tăte că o parte mare din credincioși sciu 
bine limba ungurescă, și făcu propunerea, ca orașulă să 
cără dela capulă bisericescă, să se delature acestă rău. 
Propunerea se primi din partea representanței cu acla- 
mațiune frenetică.

—0—
Conducătorii sloveni din Stiria au hotărîlă, să in

tervină cu tătă energia pentru înființarea unei >reuniunî 
școlare slovene.« Propunătorii voră țină adunări consti
tutive în tăte orașele mai mari.

—0—
Scirea dată de >B. Hirlap,* că Homonna a fostă 

atacată de 120 lupi, se desminte de ,Nemzet.<
—o—.

Ucigașulă Robert Marlin a refusată a apelă în 
contra sentinții de mărte pronunțată asupră’i, âr Kleeberg 
a cerută timpă de 24 de ore, ca să se gândâscă pentru 
acâsta. Apărătorulă lui Marlin a insistată pe lângă mama 
acestuia, care la scirea despre condamnarea fiu-său n’a 
arătată nici o emoțiune, ca să mârgă să anunțe apelarea 
ceea ce abia a făcută.

—0—
>TeIegrafulă* află din sorginte positivă, că d. doc- 

toră Rămniceanu și-a dată demisiunea dela catedra ce 
ocupa la Universitate. Demisiunea sa a fostă imediată 
primită.

—0—
>Imparțialulă« este numele unui nou (jfiară ce a 

apărută în Bucurescl.
—0—

Se telegrafeză din Berlină, că cancelarulă ar avă 
intențiunea să disolve Reichstagulă.

—0—
Teatrulă >ThaIia« din Stettin a fostă în năptea de 

Sâmbătă spre Duminecă distrusă de focă. De asemenea 
teatrulă grecescă »Euterpi< din Smirna a arsă în năptea 
de 15 spre 16 Noemvre pănă în pământă. Trupei i-a

CRONICA AGRICOLA.
Ocupațîunile și plăcerile câmpenescl. — Agricultura. — Ad- 

ministrațiunea. — Singurătatea. — Lectura. — Conversațiunea. — 
Artele gimnastice. — Plăcerile primăvorei, verei, tornnei și ernei. 

(Urmare din Nr. 220.)
Ebel, Bollman și Topffer au descrisă, într’ună chipă 

neimitabilă, emoțiunile îngroejităre ale călătorieloră pe 
josă, printre regiunile muntăse, plăceriloră variate, simple, 
sublime și folosităre sănătății, sufletului și corpului.

> Plăcerea călătoriloră, cjice Topffer, nu resultă din 
vr’ună plană hotărîtă de mai ’nainte. Totă lumea și-ar 
petrece și cei bogațl mai cu sămă, dâcă s’ar putea pre
găti plăcerea, cu plată, său li s’ar hotărî loculă de în
tâlnire. Dâr nu’i așa. Nimică mai liberă, independentă 
ca acsstă Proteu; nu’i ceva asupra căruia voința, ran- 
gulă, aurulă, să pătă mai puțină, nimică care să se pătă 
lăsa mai puțină a fi legată său să se pătă calcula asu
pră’i ceva mai din ’nainte; călătoriele chiamă la serbă- 
tăre pe individă în persănă. Călătoriele în corpore sunt 
pline de plăceri și în același timpă de instrucțiuni, pen
tru acei ce le întreprindă cu ună scopă determinată; și 
în acestă casă este mai bine a țină sămă de sine și de 
tovarășii săi. Orice ostenălă se învinge cu resistență și 
curagiu. Cu ărecare precauțiunl se păte călători ori 
unde cu plăcere; tăte țările sunt frumăse în destulă’ 
totă ce se presintă cată să producă veseliă, nu trebue a 
se căi de ceva ce nu s’ar întâmpla să fie la îndemână. 
Dăcă este timpă frumosă, asta’i o minune; dâcă plouă 
acâsta e totă ce păte fi mai simplu. In acăstă împreju
rare păte cineva să-și găsâscă orice ocupațiuni, cu desem- 
nulă său cu istoria naturală, său observândă ce se va 
întâmplă, ori în fine trăgendă câteva însemnări pentru 
sine seu pentru amicii săi.<

Pe munții înalți, scrie Rousseau în ,La Nouvele 
Heloise,* unde aerulă este curată și subțire, cineva 
simte mai multă înlesnire în respirațiune, corpulă este 
mai ușoră și spiritulă mai limpede; plăcerile mai poto
lite și pasiunile mai înfrânate. Meditațiunile iau, nu sciu 
cum, ună caracteră mare și sublimă, potrivită cu obiec
tele ce ne înconjără; nu sciu ce plăcere liniștită care 
n’are nimică sensuală. Pare că ridicându-se cineva mai 
pre susă de locuința ămeniloră, Iasă tăte sentimentele 
înjosite, pământenescl, și că cu câtă se apropie de regi

arsă tătă garderoba și bagagiulă. Pe lângă teatru au 
arsă și 4 case vecine. Pagubele sunt mari în amândouă 
părțile.

—0—
Colera se păte considera, după cele mai nouă sciri, 

ca dispărută atâtă în Italia câtă și în Parisă.

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

Prognostice politice.
Cehii privescă cu încredere în viitorulă loră. Despre 

speranțele, care le legă Cehii cu perioda legislativă cea 
mai de aprăpe, ne dă >Narodni Listy* următărele in- 
forinațiuni:

>In decursulă discuțiuniloră delegațiuniloră din 
Pesta situațiunea politică s’a lămurită pe deplină. Nică- 
irea nu se vede nici ună norișoră, care ar produce o 
furtună seu o schimbare. Posițiunea guvernului și a 
dreptei este întărită într’ună modă estraordinară. Dâcă 
cornițele Taaffe vrea, păte să aibă două treimi din ma- 
ioritate în Reichsrathulă viitoră. Problema principală 
va fi a partidei slave de a proba comitelui Taaffe, 
că trebue să voâscă o așa puternică maioritate, ca să 
potă eși din starea actuală a provisoriului și din starea 
acâsta ne decisă, și să pătă păși la problema positivă, 
la terminarea constituțiunii, la revisiune în înțelesă au
tonomă, la reforma legii electorale. In faptă articuleje 
fundamentale sunt mărte. Noi nu ceremă reînoirea 
loră. Dar este timpulă supremă, ca relațiunile de dreptă 
de stată ale coronei boeme să se aducă în consonanță 
cu constituțiunea. Dâcă guvernulă și drâpta se va află 
la înălțimea problemei sale, atunci sesiunea viităre par
lamentară va fi cu privire la desvoltarea constituțiunei 
în Austria cea mai însemnată și naționalitățile din Austria 
se voră apropiâ de o țintă, care până aci sub guvernulă 
lui Taaffe au privit’o numai ca o pătură de negură. Opo- 
sițiunea nu va fi în stare să împedece, să nu se restitue 
ordinea și să nu se mulțămâscă naționalitățile. Oposi- 
țiunea se va decimă, va ajunge-o aceea sărte, ca pe 
partida liberală în Germania.*

Organulă Cehiloră tineri pe Germanii din Austria 
nu-i socotesce între naționalitățile din Austria, că elă ne 
vorbesce numai despre mulțămirea Cehiloră, Poloniloră 
și Sloveniloră. Dar pre Germanii austriaci cine îi mu 
țămesce ?

Din acestea enunțiațiuni ale organului Cehiloră ti' 
nerl se vede, că Cehii în sesiunea viităre a parlamentU' 
lui austriacă îșl voră dă tăte silințele, ca să-și realiseze 
tdte dorințele loră naționale și să-și asigureze drepturile 
prin nisce garanții solide ca să nu mai fie espuși în vii
toră la tăte eventualitățile.

unile eterate, sufletulă contractâză ceva din neschimbata 
loră puritate. Acolo găsesce cineva liniștea fără melan
colia și fără pregetă, este mulțămită a trăi și a cugeta; 
tăte dorințele vii se perdă încetă, încetă; perde orice 
griji. Aceste locuri lasă în fundulă inimei o emoțiune 
ușără și plăcută; de aci vine, se vede, că o climă plă
cută îndulceșce moravurile și face pe omă mai fericită. 
Eu mă îndoescă ca vr’o agitațiune violentă, vr’o bălă de 
vapori, să pătă ține peptă unei asemeni șederi prelun
gii e și mă surprinde, cum băile de aerulă bine făcătoră 
ală munțiloră să nu fie unulă din remediele cele mai 
puternice ale medicinei și moralei.

Să ne pogorâmă pe șesă: secerișurile îmbelșugate, 
recolta fructeloră, serbarea veselă a culesului viiloră, ne 
facă să simțimă tămna mare plăcere. Să ne așecjămă pe 
ârbă, împrejurulă mesei frugale, la umbra copaciloră, și 
să celebrămă cu păharulă în mână dulcea licăre ce a 
imortalisată pe Bacusă și l’a făcută a fi venerată de cei 
vechi. Să onorămă acestă <jeu, ală cărui cultă a prece
dată distrugerea altareloră păgânismului și este celebrată 
prin orațiuni eterne de credincioșii și de preoții cei noi.

Orășanulă indolentă, însuși ea parte tămna la săr
bătorea culesului și ese pentru câte-va tjile la țâră. Dar 
obiceiulă este o tirăniă neînvinsă, care condamnă pe scla
vii săi la lanțuri eterne: orășanulă și la țâră se plimblă 
totă pe șoselele împietrite și pe drumurile cu prafă, fiindă 
că așa e elă deprinsă.

Gelce trăesce la țâră se scălă de diminâță, și pri
mele rase ale sărelui îlă găsescă pe câmpă cu pușca în 
mână și gânta la șoldă, însoțită de cânele credinciosă ce 
străbate tufișurile. Ce repede trecă ărele, când caută 
cineva o sburătăre, ce fuge de apropierea vânătorului 
și care îlă plimbă din arbori în tufișuri, din tufișuri în 
mlaștini, prin câmpii, pe unde uită tăte gândurile. Ve- 
nătorile de pasări, mai alesă osebitele moduri de vână- 
tăre de paseri, oferă ocupațiuni salutare și recreative, 
pentru acei ce nu iubescă să dărmă pe pufă, când cele 
d’întâiu ratje ale sărelui vestescă aurora.

Neapărată că vânătorulă înțeleptă va sci să se fo- 
losâscă de acăstă distracțiune în ăre-carl limite, căci mai 
departe sacrificândă ce este de folosă pentru plăcere, cu 
acâsta ar vatăma agricultura. Astfelă, unele pasări sunt 
cele mai bune ajutăre cultivatorului, sunt aliatele lui 
pentru distrugerea insecteloră vătămătăre. Acele specii 
au dobândită ună dreptă legitimă la protecțiunea ămeni
loră și legiloră, cari oprescă sfărîmarea barbară a cuibu- 
riloră, omorîrea loră și a puiloră ce aducă așa de însem
nate servicii agriculturei; ba din contră, trebue ca legile 
să oprâscă venătorile, care suntă o adevărată estermi- 
nare a pasăriloră. Negreșită, când extremele se atingă 
suprimarea totală a vănătărei ar fi prejudițială totă 
atâtă câtă și abusulă acestei plăceri Nu suntă tăte
pasările de o potrivă folosităre și unele insectivore facă 
să se plătâscă fărte scumpă serviciele loră, prin alte 
perderî. Multe dintre ele distrugă numai semințele și 
fructele. Avemă ună esemplu în Africa, unde pasările 
sunt lăsate in voia loră să se înmulțâscă. In adevără, 
că se înmulțescă așa de tare, în câtă ajungă ună flagelă 
pentru agricultură, și agricultorulă părăsindă ogorulă 
este espusă a perde recolta. Totuși acăstă mulțime ari
pată, nu preservă țârina de locustele ce ele bântue fărte 
adesea.

Decă inima omului ar fi de o bunătate perfectă 
reformândă sistemulă de alimentațiune urmată nănă a’ 

respecta viața adică nemfXdț

carnea loră, apoi negreșită că generositatea ar fi de a- 
plaudaLă. O sectă americană susține, că spiritulă vio- 
entă și ambițiosă provine din nutrirea cu cărnuri și 

întrebuințarea băuturiloră alcoolice, vinuri și licherurl și 
că caracterulă dulce și modestă se atribue nutrirei’cu 
substanțe vegetale și băuturi apăse. Gu tăte acestea 
este îndoiosă, ca reformele sociale să se pătă face prin 
schimbarea regimului curată vegetală și pe câtă timpă 
popărele carnivore să devină erbivore; vânătărea va esista 
în moravurile loră și va servi ca esercițiu de forță și 
adresă tinerimei.

_ Va urmă.-—

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. tranz.<)

Nyiregyhaza, 29 Noemvre. — Gabriel 
Pechy, fiulfi președintelui dietei a fostă alesă, 
cu maioritate de 34 voci, deputată în contra 
antisemitului Hudak.

I*raga, 29 Noemvre. — Eduard Wass- 
mund, omorîtorulă inginerului Brzorad, a fostă 
achitată pentru omoră cu scopă de a jaful, dar 
condamnată la mdrte prin spânijurătdre pentru 
omoră comună.

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



Cursulu la bursa de Vlena
din 28 Noemvre st. n. 1884.

Bursa de BSueuresci.
Rentă de aurii ungară6°/0 123.75 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 95.45 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.25 
Imprumutulii căiloril ferate

ungare......................... 144.50
Amortisarea datoriei căi-

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.20

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 119.25 

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 105.75 

Bonuri rurale ungare . . 100.60 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști...............................99.75
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale transilvane 100.75

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

vină ung........................98.15
Imprumutulii cu premiu

ung................................. 116.75,
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116 80 
Renta de hărtiă austriacă 81.50 
Renta de arg. austr. . . 82,75
Renta de aurii austr. . . 104.— 
Losurile din 1860 . . .135 50
Acțiunile băncel austro- 

ungare....................... 871.—
Act. băncel de creditO ung. 305.50
Act. băncel de credită austr. 301.50 
Argintuld —. — GalbinI

împărătesei................ 5.78
Napoleon-d’ori................. 9.76>/s
Mărci 100 împ. germ. . . 60.20 
Londra 10 Livres sterlinge 123.15

Cota oficială dela 15 Noemvre st. v. 1884-.

Renta română (5%). . . .
Renta rom. amort. (5°/0) . .

Cump. vend.

» convert. (6°/0) . . — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — —
Credit fonc. rural (7°/0) . . — —

» „ „ (5°/o) • • 84^2,85 —
> » urban (7°/0) . . — —
> » » (6°/o) • • — —
» » > (5°/o) • • — —

Banca națională a României — 1322,23,20
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 3281/a,328

< > » Națională . . — —
Aură . . — 10.50°/0
Bancnote austriace contra aură 2'07 2.08

Cursuîu pieței Brașovii
din 29 Noemvre st. n. 18K4.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.75 Vend. 8.78
Argint românesc.................... . » 8 65 - 8.70
Napoleon-d’ori........................ . > 9.72 » 9.74
Lire turcescl............................. . » 10.98 » 11.—
Imperiali............................. ... . > 9.96 > 9.98
Galbeni................................. ... . > 5.67 > 5.70
Scrisurile fonc. > Albina* . , > 100.— > 101.50
Ruble Rusesc!......................... > 124.1/a , 126.—
Discontulă » . . .. 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se pottt cumpSra în tutunge- 

®*ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătittt prețulu abonamentului pe jumătate de ami 
seu pe unâ anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er .pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

u

------------------------000------------------------

Am onore a face cunoscută onoratului pu
blică că am luată în antreprisă

nea u a
in nona casa a iiisiiWiiliii de psinni

ce o voi deschide
Sâmbâtâ în 17 (29) la amed «

Amă îngrijită câtă se pote mai bine pentru 
beuturl bune, bufetă rece, diare interne și străine, 
precum și pentru ună serviciu solidă.

Rugându-me pentru o cercetare câtă mai 
numerosă me subsemnă cu tota stima

Alexandru Drechsler,
cafegiu.

X 
AX 
AX 
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AX 
ax 
AX 
AX 
AX 
AX 
AX 
AX 
AX 
AX 
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AX 
AX 
AX 
AX 8 
8 
8 
AX 
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Suveniru si cadou

primesce gratist
dela mine ori cine ca darii pomposă și prețiosă de sSrbelorile Crăciunului. 
Prin acești! cadou sperii a’ml câștiga o clientelă numerâsă și stabilă, și 
aduci! acestă sacrificiu, care de sigurii va îndemna pe fie-care mușteriu 
ca să se aprovisioneze totă-deuna la mine. Acuma oferă pentru daruri 
(cadouri) de crăciună și de anulă nou

IO obiecte pre-țiose
una bucată valorăză atâtă, câtă costă tote la olaltă

2.50.
Pentru domne:

Șală mare de drnă 
Maramă de mătase 
Acu de broșe minunată 
Păreche cercei pompoșl 
Medalionă elegantă 
Inelu de damă imit, de britantă 
Pungă pentru bani 
Decorațiune frumosă pentru masă 
Obiectă de jux 
Suveniră eternă gratis,

cti HorenI
i 
i 
i 
i 
i
i 
i 
i 
i 
i

Pentru domni:
CeasornicO de cabine tă.
Portă-Țigară de spuma de mare 
Lanțd de ceasornică, aură artificială 
Joujou aurită pentru ceasornică 
Cravată de mătase
Inelă imitațiă de brilantă
Garnitură nasturi mod. pentru manșete
Etuiu dc chibritnrl
Etuiu japoneză pentru țigări 
Suveniră eternă gratis.

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Ună singură obiectă are deja aprope valorea, câtă se cere pentru t6te 10 bucăți, 
totuși le dau tote 10 bucăți numai cu fl. 2.50 fiecăruia contra rambursă poștală.

Embalagiulîi. este asemenea gratis.
Comandele suntă a se adresa singură și numai la 

Wiener Versendnngs-Gescliăft „FEKETE." 
Wien, VI Engelgasse Nr. 10.

seu nici
Am luată asupră’mi vendarea provisiiloră imense de mărfuri lucrate 

spuiuă de mare și chihlimbarii veritabilii de-o fabrică 
însemnată și spre a le preface câtă mai curendă în bani, vendă cu pre
țuri de batjocură, încâtă 
care bucată

din

A
numai cu

® H

£ 1.30 t'L

d’abia se plătesce prețulă fabricărei, adecă fie-

numai cu

I î
Subsemnata filială primesce depuneri de bani 

spre fructificare pre-lângă interese:
de

4°
5°

o

o

începândă dela 1 Ianuariu 1885, 
fără anunciu (plătibile a vista) 
cu anunciu de 1 lună
„ „ „ 3 luni

$

Pipe (lulele) pompăse din spumă de 
celă mai fină arginta de China, după 
numite de Ulm, Debrețină, Csikos, Rakoczi, 
fie-care bucată numai fl. 1.30.

artificială adjustate cumare
dorință în tote formele, așa 

seu ori cum, tăiate netede,

Portă-Țigări și Portă-Țigarete din cea mai fină spumă de 
mare veritabilă cu celă mai fină cbihlimbară veritabilă și în 30 diierite 
forme, netede său cioplite, cu sculptură bogată, cu cai, totă felulă de 
animale, cu flori ornamente și săpături de fantasiă. Fie-care bucată pom- 
p6să într’ună etui de catifea costă numai fl. 1.30.

plătesce institutulă însuși jumătatea contribu-si J 
țiunei de 10 procente.

Brasovă, 17 Noemvre 1884.
„A L B 1 lf A"

Institut îi de creditu și de economii
Filiala Brașovâ..

•4

i s a a
•

Ciubucîk, pipă (lulea) turcăscă din spumă de mare artificială, co
moditatea cea mai mare pentru totă fumălorulă, cu ciubuculă ei de 
vișină veritabilă din Baden cu mirosă minunată), la olaltă cu prețuia 
scăzută numai de fl. 1.30.

e e a a e

I*Iăeerea cea mai mare
este pentru fiecare fumătoră, câtă de frumosă, câtă de minunată se chi- 
lotăză mărfurile mele de spumă de mare veritabilă, de vreme ce fiecare 
bucată o preparâză cu ceră, lucrători esperți, vendarea și trimiterea cu 
rambursă poștală numai scurlă timpă prin renumita firmă:

„FEKETE" Meerscliaumwaaren-Depot 
WIEN, Mariahilf, Engelgass 10.

a a e
Tipografia ALEXI, Brașovu.


