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ANULU XLVII.

NR 224 Joi, Vineri 23 Noemvre (5 Decemvre) 1884

Brașovu, 22 Noemvre (4 Decemvre)
Procesulă de împăcare a naționalitățiloră din 

partea de dincolo a monarchiei năstre a ajunsă 
la ună punctă decisivă.

Ceea ce s’a lucrată păn’acum în timpă de 
cinci ani de (iile pentru realisarea programei 
cabinetului Taaffe, n’a fostă decâtă pregătire 
a împăcărei definitive. Celă puțină așa o înțe- 
legă situațiunea Cehii, cari, putemă (jice, suntă 
sufletulă acțiunei de împăcare.

In anulă 1871 Cehii vrendă a se folosi cum 
se cade de ocasiunea, ce li-s’a fostă oferită, și-au 
alesă calea cea mai dreptă și au pretinsă deo
dată totă ce doreau, prin articulele fundamentale, 
ce le-au fostă presentată ministeriului Hohenwart. 
Cehii însă s’au încrezută atunci prea multă în 
promisiunile, ce li s’au dată, și n’au ținută contă 
de piedecile interne și esterne, ce se opuneau 
împlinirei pretensiuniloră și dorințeloră loră. De 
aceea au trebuită se sufere cea mai durerăsă 
amăgire, căci ministerulă amică causei loră fii 
silită a se retrage și promisiunile frumăse răma
seră numai pe hărtiă.

După optă ani de (jile, când li se oferi Ce
hiloră ărăși ocasiunea favorabilă, au sciută să se 
folosăscă mai înțelepțesce de ea. Ei și-au (jisă: 
dăcă tăte cărările ducă la Roma, atunci și noi 
putemă ajunge la scopulă nostru pe mai multe 
cărări.

Intrândă în Reichsrath, Cehii creară cu aju- 
torulă guvernului o maioritate autonomistă îu 
cameră și aici mergendă alături cu d-lă Taaffe, 
care este avisată Ia sprijinulă loră, dobândiră 
încetulă cu încetulă. succese însemnate atâtă pe 
terâmulă parlamentară, câtă mai vârtosă pe te
râmulă administrativă.

Astfeliu și-au pregătită Boemii calea spre a 
ajunge încetă dâr sigură la limanulă dorințe
loră loră.

Ocolulă ce au trebuită să’lă facă Cehii spre 
a ajunge la scopă este mare, dâr se pare că dânșii 
credă a fi deja aprăpe de realisarea visuriloră 
loră.

In scurtă timpă se voră face nouă alegeri 
pentru parlamentulă din Viena pe basa nouei 
legi electorale. Cehii sperâză, că cu ajutorulă 
guvernului, autonomiștii voră câștigă la viitărele 
alegeri o maioritate de două treimi. Atunci se 
voră pută face modificările în constituțiune, 
ce le pretindă în favărea naționalității loră. 
Cehii voră pută reînoi pretensiunile loră de dreptă 
publică și atunci va pută deveni faptă și dorința 
esprimată de corănă în rescriptulă din 14 Sep
temvre 1871 cătră dieta Boemiei, ca să se regu
leze relațiunile Boemiei cătră întregă imperiulă 
și să se întărâscă recunăscerea drepturiloră rega
tului boemă prin jurământulă de încoronare.

Dela 1871, s’a schimbați! situațiunea în 
întru. Cehii facă parte din maioritate și din gn- 
vernă, ei potă speră prin urmare, a dobândi 
drepturile loră printr’o revisiune a constituțiunei 
din Decemvre pe cale legală. In ceea ce privesce 
pe dușmanii loră, ei suntă totă aceeași și nu 
mai puțină periculoși ca la 1871.

De astădata, precum se vede și din enunci- 
area cea mai nouă a lui Rieger, conducătorii boemi 
înaintâză cu multă precauțiune ca să nu deștepte j Este 0 absurditate a crede că ar fi putință, ca Regele 
din nou oposițiunea, care a foștă răsturnată mi-' Boemiei să jure la încoronare pe constituțiunea actuală

nisterulă Hohenwart. De aceea pe de-o parte. a țăriloră representate în Reichsrath său chiar pe legea 
Dr. Rieger se silesce a liniști pe Maghiari asu
pra scopuriloră finale ale Boemiloră, pe de altă 
parte declară susă și tare, că Cehii dorescă ali
anță cu Germania și n’au fostă nici odată în 
cdntra ei.

S’au răspândită faime despre viitărea înco
ronare în Boemia, faime cari au de scopă a 
pregăti opiniunea publică pentru acăsta eventua
litate. Maghiarii, 
de aceste faime, 
politica Cehiloră preste totă. 
iritată i-a aflată

se’nțelege, nu sunt încântați 
precum nu suntă încântați de 

In starea acăsta1 
discursulă ce l’r -----............. 1

Rieger în „Cseszky Klub.“
Acestă discursă n’a avută efectulă dorită de i 

autorulă său. Maghiarii în locă să se liniștăscăau de
venită și mai neodihniți, țliarele maghiare din Peșta: 
se declară nemulțămite cu asigurarea lui Rieger, I 
că Cehii nu facă panslavismă politică, ci numai 
„panslavismă literară,11 (jicândă, că celă ce pri- 
mesce odată panslavismulu într’o formă, l’a pri
mită în tote formele sale, și ,,Pești Naplo11 care 
a cochetată în timpulă din urmă cu Rieger, esprimă 
nemulțumirea sa cu declararea conducătorului 
cehă.

Ună altăcjiară: „Budapesti Hirlap11 găsesce 
fărte necuviinciăsă lauda ce a făcut’o Rieger preo- 
țiloră slovaci luterani pentru atitudinea loră na- 

sinceră

j octroată Schmerlingiană dela 1861.
»Celă ce voiesce să vorbăscă seriosă de încoronare, 

trebue să vorbăscă mai ântâiu de revisiunea acestoră con- 
s'ituțiuni și statute cislaitane și de regularea constituțio
nală a relațiuniloră țăriloră corănei boeme cu celelalte 
țări neungurescl. înainte de tăte ar trebui să fie convo
cată o dietă boemă pe base drepte, care, avăndă în vedere 
vechile năstre libertăți și drepturi și considerândă împreju
rările timpului nou, ar avea să compună o constituțiune cum 
se cade a acestui regată, în care ar fi a se statori autonomia 
și nedivisibilitatea țăriloră coronei boeme, Iegislațiuaea pro
priă și selfguvernămentulă constituțională ală acestoră țări 
și în fine relațiunile năstre constituționale, datoriele și drep- 

a pronunțată' turile năstre față cu celelalte țări ale Majestății Sale. 
Numai pe o asemenea constituțiune stabilită între popo- 
rulă boemă și între Rege, prin care, cum s’a întâmplată 

l și la încheiarea pactului cu Ungaria, s’ar schimbă în 
unele privințe constituțiunea cislaitană, ar putea să de
pună jurămentă Regele. De altă basă poporală boemă 
nu scie nimică; fără reînoirea drepturiloră legitime ale 
Regatului nu se pote cugetă încoronarea.»

*
Sir Edward Reed, fostulă șefă ală ateliereloră 

rinei engleze, a ținută în institutulă United Service, 
intea unui auditoriu de ămeni speciali și politici, 
discursă asupra cestiunii, care ar fi mijlocele cele 
nemerite și urgente, ce ar trebui să se ia pentru întă
rirea flotei? Reed accentua necesitatea susținerii su
premației marinei de răsboiu engleze, dicendă între altele : 
»Ce trebue să ne înspăimânte, nu e numai supremația 
de faptă a Franciei său vr’o combinațiune a Eranciei cu 
vr’o putere ărecare, ci tentațiunea cea mare în care 
aducemă Francia, d’a ne face încurcături său chiar să 
ne amenințe pe față, dacă ’i vomă lăsa pe Francezi să 
simță și să scie că suntemă prea slabi pe mare și că 
nu mai suntemă în stare să ne apărămă drepturile năstre 
pe mare. Noi avemă actualmente ună guvernă, căruia i 
displace răsboiulă și caută să înlătureze ună răsboiu ori 
unde s’ar putea ivi elă, dâr nu este în stare și să în
tâmpine ună răsboiu său să’lă împedece prin trimiterea 
unei espedițiunl armate. Pentru ca o politică pacinică 
europeană să pătă fi eficace, trebue susținută cu o 
flotă suficientă. Marea deosebire intre flota cuirasată a 
Angliei și a Franciei este, că pe când le suntemă supe
riori Francesiloră în cuprinsulă de tone ală cuirasate- 
loră, a cărbră cuirasă e de 12 și mai puțini poli
cari , Francesii ne întrecă cu multă în cuprinsulă 
de tone ală vaseloră cuirasate, a cărora cuirasă are o 
grosime de 15 și mai mulțî policari.»

Cu privire la cestiunea cum trebue să fie construite 
pe viitoră vasele, Reed dice că ele voră trebui să fie 
așa întocmite, ca să pătă prinde și distrage torpilarele. 
Aceste viitore vase trebue să plutescă repede de totă, 
âr mașinele loră să fie bine apărate în contra focului 
mitraileseloră. Cheltuelele ce se voră cere pentru ridicarea 
flotei englese, după Reed, se urcă la 6^2 mii. livre sterlinge, 
adecă ceva mai multă de câtă jumătate din bugetulă anuală 
ordinară ală marinei. Cu suma de 6x/a mii. 1- st. se voră 
putea procura 5 cuirase repezi, 8 alte vapăre necuirasate 
15 vase de rezervă și 50 de torpillare de clasa I.

*

Locuitorii mahomedani din cele 26 sate din mun
tele Rodope, care se opuseră cu armele cu ocasiunea, 
când erau să fie încorporate la Rumelia orientală, fură 
încorporate mai deunăcjile cu imperiulă otomană și acuma 
se țină de provincia Salonicului. De atunci și până mai 
deunădile formară aceste sate o adevărată republică. Cu 
finea lui Septemvre se esecută conscripțiunea și se asen- 
tară 70 de recruți pentru armata otomană. Guvernulă Ru- 
meliei orientale n’a făcută în contra acestui faptă ală 
guvernului turcescă nici ună pasă. Atâta le-ar mai tre
bui Turciloră, ca să nu-șl pdtă reincorporâ aceste sate, 

. de temă că provincialii loră se voră opune. Acăsta ar 
fi cea mai vădită dovadă, că Turcia numai după nume 
mai esistă în Europa.

kossn- 
condu- 
ai mo

țională, âr „Egyetârtâs11 spune francă și 
ceea ce-lu apăsă pe inimă.

Ce voiescu Cehii? — întrâbă f6ia 
thiană. ,,Dâcă voiescă să aibă unu rolă 
cătoră, dâcă împreună cu ceilalți Slavi
narchiei au de gândă a esercitâ o preponderență 
în conducerea politicei, atunci nu ne voră câș
tigă nici odată cu vorbe dulci.“

După acăsta „Egyetărtâs11 adauge: „Ce-i 
dreptă este faptă, că astăzi Slavii au câștigată 
preponderența în Austria și acăsta favorisâză și 
politica actuală esteridră. 
într’unu imperiu slavicii.
politica ndstră. Cehii să nu conteze pe noi, dâcă 
visulă loră este înființarea unui asemenea im
periu.41

In curându va sosi
în procesulă politicei de împăcare din Austria. 
Dela modulă cum se va 
acestu mare și încurcată procesă depinde

și viitorulă monarchiei întregi.

Se începu schimbările 
Acesta însă nu este

și momentulft decisivă

resolvă în cele din urmă 
ferici-

.rea

CRONICA POLITICĂ.
Cestiunea sulevată de »Nemzef,« în urma faimeloră 

despre o apropiată încoronare a împăratului ca Rege 
ală Boemiei, că pe ce basă de dreptei publică s’ar pută 
face acăsta încoronare, dă ocasiune diarului cehică »Na- 
rOdny Listy» de a răspunde organului tisaistă urmă- 
tărele :

»încoronarea să se facă pe basa aeeloră vechi drep
turi și libertăți ale regatului boemă, cari au fostă 
desființate fără consemțământulă poporului boemă și cari 
până în (jiua de acjî suntă de dreptă legi fundamentale 
ale acestei țări. Aceste drepturi n’au lipsă decâtă de aceea, 
ca să fie revisuite și codificate de cătră factorii legali 
competenți, precum este regele Boemiei și o dietă 
drăptă boemă. Regii Boemiei totdeuna au depusă 
jurămentulă de încoronare pe aceste drepturi spe
ciale ale regatului și pe constituțiunea lui propriă.

ma- 
ina- 
ună 
mai



Relațiunile Cehiloră cu Maghiarii.
Dumineca trecută a ținută conducătorulu 

Celiiloru, Dr. Rieger în ,,Czesky KIub,“ in 
Praga, ună discursu despre relațiunile politice 
ale Ungariei și despre relațiunile Cehiloră. cu 
Maghiarii. Rieger dise între altele:

..... Era ună timpă când Maghiarii se numărau 
între dușmanii noștri, pentru ca se temeau, că Cehii 
voră altera basa de dreptă publică ală Ungariei. Esle 
faptă, că după ce Cehii au intrată în Reichsrath partida 
centralistă germană și-a dată silințe se îndemne pe deputății 
cehi de-a face demonstrațiuni în contra dualismului. Cehii 
însă s’au ferită de a face acesta, pentru că nu erau dis
puși de a scâte Nemțiloră castanele din spuză.

Ce privesce panslavismulă Cehiloră, — dice Rieger 
mai departe — s’au lățită despre elă păreri false, cari 
suntă însă împrăștiate de când Cehii au intrată ârăși în 
Reichsrath, de ârece deputății cehi au documentată, că 
nu voiescă să facă panslavism» politică și că 
nicî chiar din cuvântările, ce le-au ținută unii fruntași 
celu în Moscva la 1867, nu resultă, că Cehii voră să 
facă panslavismă politică.

Câtă pentru panslavi smulă literară, acesta 
nu i se pâte nimărui interzice; acesta este și 
rămâne o causă comună a Slaviloră. Dealtmintrelea Cehii 
sunt de principiulă d’a nu se amestecă în afacerile inte
riore ale Ungariei.

In ceea ce privesce pe Slovaci, este faptă că ei 
nu aștâptă ajutoră din partea Cehiloră; o 
intervențiune a Cehiloră nu li-ar folosi nimică și Cehiloră 
li-ar strică numai. Atitudinea acesta este impusă prin 
înalta rațiune de stată. Slovacii s’au ruptă de cătră 
Cehi, ei și-au creată o limbă propriă. Ba odată, când 
elă (Dr. Rieger) a luată în apărare în Reichsrath causa 
Slovaciloră, a căpătată dela studenții slovaci din Viena 
o scrisâre, în care ei declară, că Slovacii nu sunt iden
tici cu Cehii și n’au cu ei nimică comună.

Cu acâstă ocasiune Rieger se plânge asupra pur- 
tărei preoțiloră slovaci catolici, cari nu lucră 
pentru cultura națională a conaționaliloru loră, ci pro- 
movâză cu iote mijlocele maghiarisarea loră, pe 
când, de altă parte, preoții slovaci e van gel ici se 
îngrijescă multă de interesele naționale ale Slovaciloră. 
Dâcă Slovacii ar fi mai bine conduși, atunci ar fi mai 
culți.

Mai departe respinge Dr. Rieger acusațiunea ridi
cată din nou în foile germane, că Cehii ar face pansla
vismă politică; afirmarea acesta este absurdă dâcă se va 
luă în considerare strînsa alianță a Cehiloră cu Polonii.

Neadevărată este și suspițiunea, că Cehii nu voiescă 
alianța cu Germania. Tocmai în interesulă Cehi
loră este, să se susțină alianța cu Germania, căci la din- 
ccntră lupta pentru esistența Austriei s’ar purtâ pe spi
narea loră și cu risiculă loră. Națiuni așa mici, ca Cehii 
și Maghiarii, își potă află mântuirea numai în Austria, 
dâcă își voră dâ mâna. Maghiarii sciu prea bine, că 
centraliștii n’au fostă nici-odală amicii loră, că tocmai 
ei au fostă aceia, cari au voită să centrali'seze Ungaria 
și să-i răpâscă autonomia.

Cehii, deși recunoscă că alianța cu Germania este 
dictată de interesele monarchiei, totuși niciodată nu se 
voru învoi la aceea, ca Austria să încheie o legătură 
de dreptă publică cu Germania, așa cum o dorescă 
naționalii germani. O asemenea legătură ar fi sinonimă 
cu perderea posițiunei proprie de dreptă publică ală 
monarchiei.

Rieger încheiă arăttndă câtă de mare avântă a 

căpătată Ungaria prin autonomia ei de la încheiarea 
pactului încoce și provâcă pe Cehi de a năsui să dobân- 
dâscă și ei o posițiune ca aceea a Unguriloră. Cehii 
voiescă să facă numai politică reală, nu politică ideală; 
de aceea ei se ferescă de a se amestecă în afacerile in
terne ale Ungariei și nu voră concede nici aceea, ca 
alții să se amestece în afacerile loră.

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

SOIRILE DILEI.
Ancheta ordonată în afacerea scandaluriloră poli

țienesc! din Pesta se va termina în curândă. Cu înce- 
putulă anului viitoră pandurii polițienescl se voră îmulți 
cu 400 de omeni.

—0—
Tribunalulă din Brașovă a pusă la licitațiă averea 

imobilă a d-lui Cristea Ch. Orghidană pe 4^ua 
28 Februarie 1885.

—0—
Institutorulă Arpad Ven a fostă atacată pe drumă 

dela Tordos spre Orăstiă de doi lnpl. Institutorulă a 
luat’o la fugă, fiind urmărită de lupi, și după ună sfertă 
de oră ajunse în orașă, âr lupii se întorseră îndărătă.

—0—
In Gurghiu-Szarhegy suta de căpățini de vardă se 

vinde cu 30 cr. și totuși cumpărători nu se găsescă.
—0—

țiiarulă „Romanu din Romană, anunță, că cu în
cepere de la 16 curentă Primăria a redusă prețulă car- 
nei de vacă de la 50 bani la 40 bani (cam 18 creițarî) 
kilogramulă, va să Z'că mai puțină ca jumătate din pre
țulă cu care se vinde în Brașovă.

—0—
Consiliulă de administrațiune-ală societății: »Aju- 

torulă eleviloră săraci* s’a întrunită, Z'ce »Românulă,“ 
și a decisă ca, pentru sărbători, se ofere îmbrăcăminte 
la 160 elevi și eleve din clasele primare. Spre a putea 
face acâstă chieltuială, s’au deschisă liste de suptscriere, 
care se află la d. președinte dr. D Sergiu, la d. vice
președinte, I. G. Bibicescu și la membrii din consiliulă 
de administrațiune D. Tănăsescu, I. Oprană, Al. Venescu ; 
P. S. Popescu. In cei patru ani de când durâză acestă 
societate, âcă ce a putută face: In 1880-81 a oferită 
îmbrăc. Ia 8 elevi, în 1881.-82 a oferită îmbrăc. la 28 
elevi, în 1882-83 a oferită îmbrăc. la 100 elevi, în 
1883-84 a oferită îmbrăc. la 140 elevi. Afară d’acâsta, 
anulă trecută s’au distribuită la 50 elevi îmbrăcăminte 
de vâră dăruită de d. Zentler și la 75 băieți și fete în
călțăminte oferită de d. Iorgu Angelescu, Polak și Weis- 
sermann.

—0—
Citimă în »Lupta< din Iași, că Duminecă în 25 

Noemvre 1 oră p. m, se va serba în localulă șcâlei de 
fete din Iași aniversarea de 50 ani a acestei șcâle.

—0—-
pilele trecute Consiliulă de miniștri a luată în des- 

batere bugetulă ministerului de răsboiu pe anulă 1885' 
pănă la 1886, în care se prevăduse ună sporă de vre- 
ună milionă de lei. Acestă sporă însă n’a fostă apro
bată, dice »Voința Națională,* și bugetulă a fostă primit 
menținându-se suma totală din anulă curentă și prevă- 
Zându-se âre-cari modificări. Astfelă, între altele, putemă 
citâ: înființarea unui nou regimentă permanentă de ca- 
valeriă, sporirea cadreloră permanente la regimentele de 
dorobanți și călărași, și altele. •

—0—
La 18 Noemvre s’a deschisă în România sesiunea 

Sf. Sinodă 'printr’ună mesagiu regală, cetită de d. G. 
Chițu, ministrulă culteioră.

—0—
De multă fu condamnată agentulă ne autorisată 

Morin la doi ani de închisore, pentru că a bănuită onârea 
soției deputatului și poetului francesă Clovis Hugues. Morin 
apelă și era ca să se termineze causa Vineri în 28 No
emvre n. Aperătorulă lui Morin ceru o amânare pentru 
patru - spre - dece dile, care o și încuviință tribunalulă. 
Domna Hugues fârte necăjită, că nu s’a terminată causa, 
împușcă asupra lui Morin. de pe treptele palatului iusti- 
ției, dar nu-lă răni de morte. Se rjice, că Clovis Hugues 
ar fi strigată cătră soția sa, ca să mai împușce. Scu- 
lânduse de josă Morin căpătă ală doilea glonță prin care 
și căcju la pământă fără nici o simțire. Peste totă a 
împușcată în elă domna Hugues de patru ori.

Asupra loră se repediră mai multe persone, care 
puseră mâna pe ei. Fiind că Hugues este deputată, se 
duseră deputății Laguerre, Rivillon și Gatineau la tribu- 
nală, ca să esopereze eliberarea lui Hugues. După ce fu 
arestată dâmna Hugues, declară înaintea comisarului po- 
lițienescă, că sperâză, că va fi omorîtă pe acelă omă, 
care de doi ani de dile încetulă cu încetulă prin calumnii 
crudele a omorît’o.

—0—
Societatea francesă, care esploatâză minele dela 

Lauriu, plătesce totdeuna Sâmbăta săra lucrătoriloră plata 
pentru săptămâna trecută și spre scopulă acesta trimite 
anume doi funcționari cu banii din Atena. Cu tote că 
Lauriulă dela Atena este numai cinci chilometri departe, 
totuși totdeuna, de câte ori mergeau la mine, luau mă
surile necesare de precauțiune. In timpulă din urmă 
începură a nu fi destulă de precauți. Mai deunădl porni 
casierulă cu ună funcționară cu 100.000 de franci din 
Atena luândă cu ei și ună servitoră, ca să mergă la 
Lauriu spre a plăti după obiceiu băeșiloră, dâr pe drumă 
fură căleați de cinci tâlhari, care îi omorîră, apoi le lu
ară banii și fugiră cu ei în munți. Autoritățile grecesc! 
puseră îndată mâna pe cei cinci bandiți și le luară toți 
banii furați.

—0—
Creanțele falimentului Sparlali, ce circulă prin piața 

Constantinopolei, se urcă la peste trei miliăne de franci, 
Zice »Telegrafulă.«

—0—
Cu începere dela 1 Decemvre direcțiunea; căiloră 

ferate unguresc! dă bilete directe din Pesta pe trenulă 
accelerată pentru urmălârele stațiuni ale căiloră ferate 
române via Predealu și cu următârele prețuri: la Ploeștl 
cl. I. 106.20 franci, cl. II. 75.45 fr. și cl. II./I. 78.00 fr., 
la Bucuresci cl. I. 115.85 fr., cl, II. 82.60 fr. și cl. I /II. 
87.48 fr. De la aceeași dată se dau bilete directe pentru 
cl. I., II., și I./II. și de la Viena la Ploeștl și Bucuresci, 
Mai departe de la stațiunile Oradea mare, Clușiu, Târgu 
Mureșului, Sibiiu. Mediașă, Sighișâra și Brașovă la sta
țiunile Sinaia, Câmpina, Ploeștl și Bucuresci.

—0—
D-șora Friederike B o g n a r va păși astă sera pe 

scena teatrului de aci în piesa *Miss Multon* său >Die 
zweite Ehe, * dramă în 4 acte de Eugene Nus și Adolphe 
Belot.

Partidele în parlamentau germană.
In ședința dela 25 Noemvre n. a Reichstagului 

germană, principele Bțsmarck vorbi în contra parlamen- 
tariștiloră de profesiune. Interesele țării, ^ise elă, vrea 
să le vadă representate prin omeni, cari stau mai aprăpe

FOILE T ONU.
Din basmele poporale române.

Povestea cu doispredece Smei ș’o miresă furată de ei.
A fostă, ce-a fostă, că de n’ar fi fostă, n’ar mai 

avea și adl rostu.
Ci-că ună omă avea trei copil. După ce-și vecuise 

vâculă și își făcuse lâtulă, ca cum își facă toți omenii, 
muri. Copii îlă îngropară cu mare cinste sub ună teiu 
înaltă, la marginea unei păduri din apropiere, fiind-că 
pe acolo erau mai totă atâtea îngropători câte și fumuri 
de casă. Insă mare posnă și minune! Lucru pote ne- 
audită. Copii în fie-care di aflau pe tatălă loră desgropată. 
Vădândă ei asta, se hotărîră, ca să mârgă pe rândă fie
care din ei și să păzâscă, ca să vedă cine își totă bate 
jocă de bunulă loră părinte și-lă totă desgropă, de nu 
se pote odihni liniștită pe patulă de veciă.

Astfelă învoiți, se duce ântâiă ălă mai mare să pă- 
zâscă. Păzi elă câtă păzi până în a ndpte târdliu, dar 
în zadarQ, că nu vădii pe nimeni. Dela o vreme îlă cu
prinse ună pârdalnică de somnă, de nu-șl mai putea ține 
capulă în susă, și adormi. Când se pomeni era Ziuă 
cum se cade, și tată-său era din nou desgropată fără 
să se scie de cine.

Acu îi vine rândulă la copilulă celă mijlociu, adecă 
ce copilă, că era fecioră mare și cu mustăți. După ce 
merse și elă la rândă și păzi câtă păzi, o păți și elă 
ca și celă mai mare și tată-său âr era desgropată.

Merse în urmă și ălă mai mică. Asta, cu tâte că 
era mai mică, dar era celă mai vitâzăși mai viclână 

dintre tus-trei. Elă, ca să nu adârmă, se sui tocmai în 
vârfulă teiului. După ce păzi și ăsta până Ia o vreme 
bună din nopte, numai ce să-ți vâdă ochii, âcă nenișorule 
o câtă mare de smei, erau tocmai doisprezece, bate’i 
Domne. 'Cum sosiră se apucară și desgropară pe bă- 
trânulă din nou, îlă sCâseră din coșciugă, coșciugulă îlă 
luară cu ei și mai câtă colea de mortă făcură ună focă 
mare, mare, și se lungiră toți ca nisce dulăi pe lângă elă. 
Ălă mai mare dintre ei își băgă capulă în coșciugă că 
totă nu încăpea, că era gogea ți-e bala. Astfelă lungiți 
și aședați adormiră binișoră cu toții. Vâ^ândă feciorulă 
că ei au adormită, se dete frumușelă josă din teiu, ia 
o sabiă de ale loră și le taiă la toți capetele pănă la 
ală doisprezecelea, care era cu capulă vârîlă în coșciugă. 
Vrândă se-lă omore și pe ăsta, din întâmplare a nimerită 
cu vârfulă săbii în marginea cosciugului, âr pe smeu nu 
l’a vătămată de locă. Smeulă auZindă sgomotulă^ăsta 
s’a pomenită îndată ș’a șters’o p’aci încolo, ca o bală 
spurcată, fără să i se întâmple ceva.

Feciorulă nostru, acum voiosă și mândru, că a 
fostă așa de harnică de a omorîtă unspreZece smei, clupă-ce 
îngropă din nou pe tată-său, se duse acasă și spuse cu 
fală întâmplarea asta, mai ântâiu frațiloră ,săi și pe urmă 
la toți âmenii, cu câți să întâlnea,

Vestea, că ficiorulă ăsta a omorîtă unspreZece smei, 
ajunse pănă la urechile împăratului. ,Impăratulă îndată 
și porânci să cheme la elă pe acelu vitâză mare: că elă 
e hotărîtă a’i da pe fie-sa de nevastă. Omulă har
nică se caută pe ori unde ca-și ârba de lâcă. Feciorulă 
la asta se învoieșce îndată, veZi d-ta, cine n’ar vrea să 
fie ginere de împârată!

Astfelă se gătesce elă bine, — las’ apoi că și dela 
fire era frumușelă ca ună bujorelă și voinică ca ună 
stejărelă, de-țl era mai mare dragulă să te uiți la elă — 
și se duse la împăratulă.

împăratului plăcându-i multă nu numai de vitejia 
lui, ci și de frumseța și voinicia lui, nici nu se mai gândi 
multă și-i dete pe fie-sa de nevastă. La nuntă au fostă 
chemați felă de felă de omeni mari, ba se Z'ce , că Ș> 
din cei mai de rândă. După-ce se cununară și se așe- 
Zară cu toții la masa încărcată cu felă de felă de mân
cări și băuturi, ce să Zici, mirodenii împărătesei, numai 
ce să văZ! 1 Iacă-mi-te bala a spurcată de smeă, care 
scăpase cu fuga, vine ca ună fulgeră și amețesce pe 
toți nuntașii afară de mire, de care îi era târnă, că-lă 
cunoscea de când cu pătărama celoră unspreZece soț! ai 
săi. Apoi se nuse în fruntea mesii și mâncă și bea 
nenișorule, de gândeai că nu se mai satură, părea că nu 
mai mâncase d’o sută de ani. Păuă-ți dai în pălm! nu 
mai era nimică pe masă. Sătulă acum ca ună burilă, se 
dă pe lângă ginere și face ce naiba face și-i fură mirâsa 
de lângă elă și sbâră cu ea prin văzduchă cătră casa lui.

VăZendă mirele, nici una, nici două, o ia și elă 
rara după smeă; ei dar numai cum să-lă ajungă, că 
smeulă sbura pe susă și mirele trebuia să mârgă pe josă.

Călători elă astfelă Z^e, luni întregi, peste nouă 
mări și nouă țări, pe unde gândea, că va afla cum-va 
casa smeului.

După multă umbletă și ostenâlă mare, într’o bună 
diminâță âcă, că o și află. Se baga înlăuntru și-și află 
mirâsa........ Dar numai mare norocire a fostă pentru
elă dela DumneZeu drăguțulă, că smeulă tocmai atunci 



de ele, Gr nu prin âmeni, cari observă lumea pe scenă 
din logea prosceniului său din redacțiunea diareloră. Ac
tivitatea presei este basa deputațiloră de profesiune, care 
îi sprijinesce în modii admirabilă. Când cineva e și re
dactorii și deputată, are marea plăcere de a-șT lăuda în 
aceeași di discursulă, și venitulă diarului se ridică prin 
aceea că, fiindă și deputată, se află în centrală sciriloră, comu 
nicăriloră, scietote mai dinainte. Aslfelă de omeni nu sunt în 
stare să represinte interesele țării, căci nu le cunoscă, 
ci represintă propriile loră interese. Mai e apoi durata 
nesfîrșită a sesiunei în cea mai strânsă legătură cu par- 
lamentariștii de profesiune, cari sunt în stare să vorbâscă 
câte cinci âre, numai ca să nu vie rândulă altora, Țâra 
însă sufere din causa acesta. Consiliulă federală seu gu- 
vernulă, când a pusă în constituțiune, ca să nu se dă diurne, 
a avută în vedere, ca ședințele să fie scurte. Cancelarulă 
adresându-se apoi maiorității (Jise:

>D-vâstră nu lăsați să vi se impună de consiliulă 
federală, eu nu lasă să mi se impună de maioritate. 
(Oh! Oh!) Nu, domnii mei, în nici ună modă, pentru 
acăsta nu sunteți în stare. N’am lăsată să mi se 
impună de tâtă Europa și nu veți fi d-v6stră cei 
dintâi. (Bravo în drâpla.) Și, domnii mei, cum se com
pune 6re acâstă maioritate? Dâcă ea ar avea o altă ge- 
nesă, dâcă ar fi produsulă convingerei conglăsuitâre 
despre corectitatea său necorectitatea singuraticeloră pro
iecte, bine, atunci așă Zice: âtă mai mulți că jumătate din 
379 de âmeni vrednici de stimă, pătrunzători, aceștia au 
greutate. Dar nu acesta e casulă ; ea se compune după ten
dințele de partidă, după cum cineva e holărîtă să voteze 
pentru seu în contra guvernului. Sorta tut.uroră proiecteloră 
acestei sgsiuni se p6te forte limpede prevede; partidele 
se află într’o luptă pentru dominațiune în stată și în 
imperiu, și cum stau cifrele? Unu interesă națională, nu 
vreu să (jică națională ci imperiulă, e representată de 
trei fracțiuni, numărândă împreună 157 capete, ele se 
luptă — nu vreu să Z’că se luptă — ele nisuescă să 
obție dominatiunea de împărată și imperiu, așa precum 
este. Ele au în față 100 de domni, cari se luptă pentru 
dominațiunea preoțiloră' (Oh! Oh! Forte adevărată.) 
Da, domnii mei, ele se luptă pentru libertatea bisericei; 
dar ce înțelegă ele sub libertatea bisericei? Ele înțelege 
dominațiunea bisericei; îndată ce acâstă dominațiune se 
restrînge undeva, atunci vorbescă despre persecuțiune 
dioclețiană, despre apăsare slavă; dominațiunea le este 
înăscută din vechea tradițiune. (Contraziceri). Permite- 
ți-mi să-mi esprimă convingerea. Cu intențiune mă es- 
primă blândă. Vreți să ne slăbiți, făcându-ne oposițiune, 
dar altceva se slăbesce; terenulă comună, pe care ne întel- 
nimă, dăr nu va fi așa. Eu socotescă greșită acâslă tactică. Mă 
ocupă numai cu caracteristica consemnării, ce ni-o oferă 
Reichstagulă. Aveți, credă, vr’o 98 deputați democrați 
_  eu n numescă dans mon for intârieur repu
blicani ; căci decă cineva e regalistă progresistă său pro
gresistă regalistă, dâcă vrea o republică cu ună președinte 
moștenitoră său alesă, acăsta mi-e absolută indiferentă. 
Eu socotescă la ceea ce numescă democrațiă pe progre
siștii pe domocrații sociali, partida poporului: aceștia 
suntă, dăcă mi-aducă bine aminte, 98 deputați ca 
contrari. Noi suntemă pănă acum în posesiunea domi- 
națiunii pentru imperiu, și d-vostră vreți să ni-o 
sustrageți, — negreșită pe cale legală, dar pentru aceea 
noi suntemă în luptă, și d-vâstră nu votați în contra 
proiecteloră năstre, fiind-că le socotiți vătămătdre, ci 
pentru că guvernulă nu e în mânile d-vâstră. Noi lup- 
tămă pentru dominațiune, unii pentru a împăratului, alții 
pentru a preoțimei, și erăși alții pentru propria loră do
minațiune; când unii când alții află sprijină din partea 

se nimerise, de nu era acasă, se dusese la venală, că 
de-lă găsea acasă ar fi fostă vai de steaua mirelui, că 
pe locă l’ară fi făcută in mici fărîme. De aceea miresa 
îi și spuse, ca să ăsă îndată, ca nu cum-va să dea sme- 
ulă preste elă, că de locă îlă prăpădesce. Elă și eși 
îndată, dar mai ântâiu o întrebă, că unde îi stă puterea 
smeului. Ea îi răspunde, că nu șcie. Atunci elă îi Qise, 
că să-lă întrebe, când o veni acasă. Apoi se ascunse 
în pădure. Cum veni smeulă acasă, ea îlă și întrebă, 
că unde-i stă puterea. Smeulă îi răspunse, că puterea 
lui îi stă în vatra casei.

A doua Zi smeulă se duse er cioreloră la vânată. 
Mirele vine âr la miresa sa și-o întrâbă, că ce a Zlsă 
smeulă. După-ce li spuse, că puterea lui îi stă în vatra 
casei, mirele îi Z'se sS împodobâscă vatra cum o șei ea 
mai frumosă și când va veni smeulă a casă și o va în
treba, că de ce a înpodobită vatra, ea să Zică, că se 
bucură de puterea lui. Și cu acestea âr se retrase în 
pădure.

Cum vine smeulă acasă și vede vatra așa împodo
bită, începe a rîde cu hohotă de nu se mai putea opri, 
pe urmă o întrebă, că de ce a făcută ea asta, ea ii 
spuse, veZI bine, că se bucură de puterea lui.

— Puterea mea nu stă în vatra casei, adause sme
ulă zîmbindă, ci într’o scrâfă, care șâde tocmai prin 
ostrâvele mării. In scrâfă este ună epure, în epure e o 
prepeliță și în prepeliță stă apoi puterea mea.

A treia Zi fiind smeulă âr dusă la vânată, feciorulă 
veni âr la'mirâsa sa, care apoi îi spuse tâte cu dea- 
măruntulă din firă în ață de unde se agață.

____ _______ Va urmă). 

celoră 40 de elemente unite, pe care le-așă putâ numi 
streine, și acestea suntă Polonii și Francesii — adecă 
Alsațianii amici Francesiloră — și până la ună gradă 
âre-care ca conlucrătorî indirecțl Velfii. Avemă așadară 
în contra nâstră o maioritate născută din cinci optimi, 
cari voră votâ în contra nâstră, independentă de proiec
tele ce le presentămă; cari numai astfelu de proiecte 
voră primi, în contra cărora nu voră putâ votâ, fără a-șl 
periclita realegerea loră. Dâcă d-vâstră toți ați fi uniți 
într’o părere obiectivă, atunci ar fi o îngâmfare din partea 
mea, dâcă așă vrâ să fiu mai înțăleptă, avendă 1.99 de 
deputați ca mine. Dar maioritatea se nasce cu totulă 
din alte motive, care n’au nimică a face cu cesliunea și 
de aceea Z'că' ori veți votâ ori nu diurnele cu unani
mitate, acâsta nu mă va amăgi.«

La o citațiune făcută de d. Hiinel despre o decla- 
rațiune din 1867 a d-lui Bismarck, acesta a răspunsă: 
delicta juventutis mese ne memineris. Can
celarulă spune, că a ajunsă la convingerea, că esistența 
imperiului e mai multă periclitată de luptele sălbatice 
din Reichstag decâtă de guverne. înclinarea pentru in
teresele de partidă e aZl mai puternică decâtă înclinarea 
pentru interesele naționale. De aceea adi elă e în contra 
oricărei schimbări a conslituțiunii.

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

ULTIME SOIRI.
Petersburgii, 3 Decemvre. — Rapârte 

consulare rusesc! din Macedonia vorbescu despre 
persecuțiuni în contra poporațiunii creștine- 
bulgare, provocândtt în Rusia cu atâtti mai mare 
mișcare, că autoritâțiloru turcesc! li se atribue 
âre care vină. In cercurile guvernamentale ru
sesc! se vorbesce, că puterile semnatare ale trac
tatului din Berlinu aru avea se îngrijâscă de 
siguranța creștiniloru de sub dominațiunea tur- 
câscă și că e de datoria lorii să schimbe situa- 
țiunea din Macedonia.

Vieua, 3 Decemvre. — Guvernulu aus- 
triacu și celu ungurescu au dată instrucțiuni 
ambasatorului austro-ungaru din Parisu, ca să 
intervină pe lângă guvernulu francesii în contra 
ridicării vămii pe vite și cereale. In casă con
trară Austro-Ungaria va lua contra-măsurile 
necesare.

Agrasml, 3 Decemvre. — Legea asupra 
suspendării tribunaleloră cu jurați s’a sancționată. 
La 5 Decemvre voră mai judeca jurații proce- 
sulă intentată redactorului fâiei „Sloboda11, care 
dela 20 Septemvre e arestată, acusată fiindă că 
a turburată liniștea publică și a agitată.

Soire durerosft.
In momentulă de a pune Z,arnlă sub presă amă 

primită din Deva o telegramă, în care ni-se comunică 
djrerâsă scire, că bravulă și naționalulă Română Georghe 
Se cui a a răposată.

Fie-i țărîna ușâră și memoria eternă!
-------- O--------

DIVERSE.
Ună efect! ciudată ală trăsnetului. — La Alms- 

house în comitatulă Erie, în Statele-Unite, se află o 
dâmnă anume Maria Seleye, ală cărei casă este o enigmă 
pentru sciință. Intr’una din Z^ele din vâra trecută, în 
timpulă unei furtuni, acâstă domnă se afla pe pragulă 
ușei locuinței sale, la Sardinia, când deodată fu trântită 
la pământă de trăsnetă. Ea rămase leșinată o oră. După 
câteva Zile, se plânse că are dureri înțepătâre la brațulă 
stângă. Se chemă ună medică, care strângândă brațulă 
cu putere în partea durerâsă, simți sub epidermă ună 
corpă metalică. Făcândă o tăetură, scâse ună acă de 
împletită. A doua Z’> domnă Seleye simți o asemenea 
durere și la brațulă dreptă, din care mediculă scâse ună 
acă de capă. Dela acâstă epocă patruZeci și șâpte ace 
de cusută sâu ace cu gămălie fură scâse din brațe sâu 
din alte părți ale corpului bolnavei. Ceea ce este mai 
estraordinară este, că dâmna Seleye n’a avută nici odată 
mania, pe care o au ore care persâne din secsulă ei, 
d’a înghiți ace sâu alte mici obiecte metalice. Medicii 
Zică, că acâstă cantitate de obiecte ascuțite n’a putută 
să trâcă din organele digestive în carne fără a produce 
lesiuni grave. — Pare deci sigură, că trăsnetulă i-a bă
gată în corpă aceste diferite obiecte. Nu este fluidă mai 
subtilă și mai caprițiosă ca electricitatea.

Răsbciulii. — In Z’arul! engleză .Heralt of 
Peace< citimă: Dintre tote obstacolele care se opună 
la mărirea bogăției sociale, nici unulă nu are o influință 
mai mare și mai tare decâtă răsboiulă, care distruge vi- 
iața și proprietatea, preface pe lucrătorulă producătoră. 
in consumatoră neproducător și întârce capitalulă cătră sco
puri destructore și neproducătâre. Prin desființarea armatelor 
și a răsboiului ca consecventă, Europa ar câștigă și ar 

economisi pe fie-care ană 3,300,000,000 franci ce se 
cheltuescă în timpă de pace, cu preparativele de răsboiu, 
3,750,000,000, fr. ce i-ar câștigă cele 3,000,000 de sol
dați, astăZi neproducători, 250,000,000 care s’ar câștigă 
cu cei 500,000 cai, cari astăZi stau neproducători în graj
durile armateloră, în totală Europa ară pune în pungă o 
economiă de 7,300,000,000 fr. și ar rămână pentru fie
care capă de bărbată, femeiă seu copilă, câte 25 lei.

Patru crime. — Orășelulă Halban (în Silesia) a 
fostă teatrulă unei drame îngrozitâre de familiă. Era în 
noptea de 17 spre 18 Noemvre. Tăbăcarulă Moser se 
află în călătoriă pentru afaceri. Folosindu-se de lipsa 
capului familiei, fiulă tăbăcarului, Emil Moser, în etate 
de 27 ani, se introduse în camera mamei sale și-i tăiă 
gâlulă. Cele două surori ale lui, una de 8 și alta de 
13 ani, avură aceeași sârtă. Dăr acâsta nu era destulă, 
elă jurase să estermine pe toți ai săi; prin urmare, se 
olărî se între în camera în care dormiau celelalte 
două surori ale sale mai mari. După săvârșirea celoră 
trei crime, omorîtorulă se întinse la piciârele patului 
mamei sale și beu o sticluță cu otravă, apoi pentru 
mai multă siguranță îșî tăiă gâtulu. Chiar în aceea 
nâpte, bătrânulă Moser se întorcea din călătoria la 
Halbană. Sigură fiindă, că are să găsâscă totulă în 
cea mai bună ordine și nevoindă să deștepte pe ni
meni, întră în casă pe vârfulă piciâreloră și fără lu
minare și se puse în pată, la doi pași departe de pa- 
tulă sociei safe, și chiar în camera unda se aflau omo- 
rîte cele doue fiice ale sale. Iși pâte închipui orl-cine 
grâza de care fu cuprinsă a doua Zi diminâța, văZendă 
ună spectaculă atâtă de îngrozitoră. Pe o masă găsi 
trei scrisori adresate de Emilă Moser tătălui său, unui 
frate în garnisână la Posen și unei domne din Halban, 
tâte cu data dela 6 luliu. Din aceste scrisori resultă, că 
Emil Moser proiectase mai înainte cu patru luni omorulă 
mamei și ală suroriloră lui.

Inotarea în Suedia. — In acestă țâră se liberâză 
diplome, promoțiunl de înotată. Pentru a fi numită 
doctor ă în înotare, »cu punctulă* celă mai mare, aspi- 
rantulă trebue să înâte 2,672 metri în modulă ordinară, 
1,356 îmbrăcată, 1,425 melri pe spate, 445 metri în 
piciâre în apă, 26 metri sub apă și 450 metri plutindă; 
afară de acâsta trebue să se desbrace în apă d’un cos
tumă de ârnă complectă etc.

0 sinucidere din dragoste. — Ună Z’ară americană 
vorbește despre o sinucidere îngrozitâre care va face 
epocă în analele dramatice ale Lumii-Nouă. Ună tânără 
dintr’o familie fârte avută întâlnise în călătoria sa pe o 
jună fată forte frumâsă, dâr săracă, pe care începu s’o 
iubâscă ca ună nebună. Elă îi oferi inima și avuțiile 
sâle, dar cu tâte acâsta juna fâtă îlă respinse; amoreza- 
tulă era fârte schilodă și cocoșată și dânsa era aprâpe 
să se căsălorâscă cu celă pe care-lă iubea. Bietulă co
coșată o rugă de mai multe ori ca să-lă ia de soță, dâr 
în cele din urmă fu alungată ca ună servitoră. La 1 
Noemvre era Ziua căsătoriei. In aceea Z>, cccoșatulă 
milionară în desperarea sea luă o otărîre pe câtă de săl
batică p’ctâta și de neașteptată, poruncindă a i se fa
brica <o lamă grâsă, lungă de 1 metru și 50 cm. pe 
care puse d’o ascuți ca p’un briciu. Venindă sâra, 
luă acâstă lamă ascuțită ș’o puse pe două scânduri 
suptă ferâstra tineriloră căsătoriți, se urcă în bal- 
conă cu ajutorulă unei scări, și’n momentulă neno
rocită sparse unulă din gâmurile ferestrei și s’aruncă 
călare pe lamă.. La sgomotulă făcută, cei doi căsătoriți, 
cari deja erau culcați, se coborâră josă ținândă cât$ 
o luminare în mâni: ună spectacolă îngrozitoră li se 
înfățișă naintea ochiloră: bietulă cocoșată zăcea în stradă 
într’o baltă de sânge și cu corpulă tăiată în două, cum 
se face cu dobitâcele la măcelăriă. Este de prisosă să 
mai spunemă, că tinerii căsătoriți petrecură o nâpte de 
nuntă dintre cele mai urîte.

Respectă buoătarilorîî! — O depeșă din Turină 
adresată Ziarului H’Independance helge» anunță că con- 
gresulă bucătariloră și ală chelneriloră a votată, în urma 
propunerii făcute de ună delegată din Bologna, o otărîre 
prin care se protestâză în contra obiceiului autoriloră 
dramatici d’a ridiculisa pe chelnerii în piesele loră.

Logodnă. — Nicolau Balta, teologă abs. din 
diecesa Aradului, ș’a încredințată de soțiă pe D-ra Amalia 
Iuga, fiica preotului Laurențiu Iuga din corn. Măgu- 
licea.

Telegramă particulară a >Gazetei.»
Clușă, 4 Decemvre 1884.

Societatea »Iulia« iu disolvată oficiosă. Averea 
tâtă se va administrâ de Casina română.

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



Cursulu la bursa de Viena
din 3 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungarâ6°/0 123.70
Rentă de aură 4°/0 . . . 96.10
Rentă de hârtiă 5°/o • ■ 91-55 
Imprumutulu căilortt ferate 

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

lorfl ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.80

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 119.25

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 105.90

Bonuri rurale ungare . . 100.80
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.25 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................. 100.50
Bonuri cu cl. de sortarelOO. -- 
Bonuri rurale transilvane 101.—

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

vină ung............................98.30
Imprumutultt cu premiu

ung................................... 119.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.80 
Renta de hărtiă austriacă 81.70 
Renta de arg. austr. . . 82.75
Renta de aură austr. . . 104.40 
Losurile din 1860 . . .135 90
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 872.—
Act. băncel de credită ung. 309. —
Act. băncel de credită austr. 304.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’ori................. 9.74*/a
Mărci 100 împ. germ. . ■». 60.15 
Londra 10 Livres sterlinge 123.15

ISursa de Slucuresel.
Cota oficială dela 20 Noemvre st. v. 1884.

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

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

» „ „ (5°/o) • •
» » urban (7%) • • — —

, (6%') . - - -
. » --- ---

Banca națională a României — 1266
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 311

< » » Națională . . — —
Aură.................................... — 12'35°/,
Bancnote austriace contra aurii 2 05 2.07

Cursulu pieței Brașovă
din 3 Decemvre st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.74 Vând. 8.78
Argint românesc .... . . > 8 65 • 8.70
Napoleon-d’ori................. . . > 9.72 » 9.74-
Lire turcesc!..................... . . > 10.98 • 11.—
Imperial!......................... . . » 9.96 • 9.98
Galbeni............................. . . » 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.— » 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 125-Va , 1.26.—
Discontulă » . .. . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvani ei “ se potii cumpera în tutunge- 

®*ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitîî prețulu abonamentului pe jumătate de anii
RpSli* seu pe unu 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., ăr pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Mai josă însemnatele albituri (rufe) de calitatea 
cea mai lină, bună și cea mai grea pentru Domni 
și pentru Domne se vendu cu prețuri originale ale 
fabricei aprope pe de geaba și spre dovada unei 
stricte solidități se primesce înapoi ori ce este n e- 
convenabilă, prin urmare ori ce comandă este 
fără risicu.

Cămăși pentru domne din cehi mai fină Chifonă englezescu și cu broderii ve
de Helveția, o broderie adevărată de artă, bucata fl. 1.50. Totă asemenea din Cliifon dela 

fabrica lui Schroll, lucrate în modulă celu mai elegantă și cu broderie bogată, bucata cu fl. 1.90,
duzina fl, 20.

Corsete de nopte pentru domno din aceiași calitate, forte lungi și totă lungimea cu broderie 
veritabilă de Helveția, ună obiectă pomposă pentru fiecare domnă, bucata cu fl; 1.50, duzina cu 
16.50. Totă acelea din barchetă celă mai fină și mai greu, forte lungi, brodate în totă lungimea, 
bucata cu fl. 1.60, duzina cu fl. 18. 

Fuste pentru domne din postavu celu mai fină și mai greu înprejură cu plissâ și colțuri, bro
date cu lînă bună, bucata fl. 2.80, înpodobite cu catifea și atlasă, suprafine bucata fl. 3.80, din 
barchetă vărgată înpodobite fină bucata fl. 1.60.____________________________________________

Cămăși pentru domni din Chifonu celă mai fină englezescă, cu pieptă în patru foi, lărgimea 
la gîtă după dorință, bucata fl. 1.50, duz. fl. 16.50. Totă asemenea din Chifonă Schroll, celă mai 
fină lucrate ă la France, bucata fl. 1.70, duz. fl. 18.80 și bucata ă fl. 2, duz. 22.50

CearșeafurI din pânză bună ca pielea, fără cusătură, completă, pentru patu celă mai mare. 
8(4 lățimea, bucata fl. 1.35, duz. fl. 15.

Pânză de casă 30 coțl, fabricatu celu mai bună și mai greu pentru trebuința casei, lățimea 
5/4 fl. 7.50, 4/4 fl. 5.50 bucata. Prețurile bumbacului se urcă repede, peste scurtă timpă va costa 
pănza îndoită, d’aceea este de recomandată a se grăbi fie-care cu cumpărarea.

Garnituri pentru masă țesute cu desemnurl de flori, conslândă dinlr’o masă (pânzătură) și 
12 șervete, numai fl. 2.85. Totu asemenea, lucrate în modă franțuzescă, forte' fine, cuciucurl bogațl, 
pentru 12 persâne, garnitura cu fl. 3.45. Garnituri de masă din damascu celă mai fină, țesute cu 
desemnurl de flori, constândă dintr’o masă mare pentru 12 persone, și 12 șervete mari, potrivite 
acesteia, lucrate suprafînă, garnitura numai cu fl. 5.60.

I’rosope (ștergare) fie-care bucată îndoită separată cu chenară roșiu și cu ciucuri lungi, fină 
pichetate, pomposă de frumose, duz. fl. 3.75.

Basmale de mătase din mătase grea de Lyon în tote fețele, fie-care bucată altfelu colorată, 
duz. numai fl. 3.50.

Ciorapi de mătase Finisli vergațl în colorile cele mai pompose, roșiu, albastru, violetă, roșa 
cafeniu și chamois, lungi până peste genunchi, 3 perechi fl. 1,15.

Garnituri de Gobelinn constândă din 2 învelitorl de patu fine și o învelitore de masă cu ciu
curi de catifea, lucrate în colori minunate și costă garnitura, adică tote trei la olaltă numai fl. 7.50.

Comandele sunt a se adresă, trimiț§ndu-se mai nainte prețulă, seu cu rambursă postată cătră
Wâsclie- und Manufactur-Waarenhaus

I&abiswvics
■WIEN-, Leopold.stadt, SdiifEaixitsg'asse 20—12.

Mai pe nimica
am cumpărații licitando 1980 bucăți 

cele mai fine ceasornice 
dela una din cele mai mari

VV fabrice din Geneva, și sunt 
astfelu în stare a espedia 

Zf-ȘfâV-X promptă mai joșii însem- 
f&szS» natele ceasornice fine la ori 
î / cine ’mi va comanda cu

' ' J prețuri de batjocură, a cos-
f tată mai ’nainte capacele 

și regularea acestora ațâță, câtă se cere 
acum pentru întregulă ceasornică.

Numai cu fl. 5.10 ună ceasornică 
de bnzunară Cilindru, din celă mai fină 
nikel, aură dublu seu argintă franțuzescă, 
gravată seu guiloșată fină, regulată la 
rmnntă.. T6tă asemenea din argintă bunu 
de 13 probe adeverită de cătră oficiu c. r. 
și greu aurită cu fl. 7.

Numai cu fl. 7.40 ună ceasoruică 
Anker din celă mai fină nikel, aură dublu

seu argintă franțuzescă, gravată și guilo- 
șatu fină, pe 15 rubinurî, cu secundară, 
regulată la secundă. Totă asemenea din 
argintă bună de 12 probe adeverită de 
cătră oficiu c. r. și greu aurită cu fl. 11.

Numai cu fl. 8.50 ună ceasor
nică remontoire Washington din 
nikel veritabilă, aură dublu său argintă 
franțuzescă, de trasă, fără de cheie, me- 
hanismă din nikel fină, totă asemenea din 
argintă veritabilă 13 probe adeverite de 
cătră oficiu c. r. cu fl. 13.

Pentru o umblare regulată se dă o 
garanție pe cinci ani.

Pe lângă acestă preță fabulosă de 
eftină se mai dă gratis la fie-care cea- 
sornică câte ună lanță elegantă din 
aură dublu frațuzescă.

Comandele suntă a se adresa, tră- 
mițendă mai nainte prețulu, său cu ram
bursă poștală cătră

Uhren-Fabriks-Hauptdepot
WIEN, II, Schiffamtsgasse 20. 

î. Ii. Rabitiovics.

Ie vinclecu pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva se fie împiedecată dela lucrulu său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale pScatelorîlL tinereței (onania), slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămu pentru 
descrierea completă a b61ei.

ISella,
membru ală mai multoră societăți scientifice etc.

6. Place de la Nation, 6. — PARIS.

Mersulii trenurilor^
pe linia Predealft-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

I’redealu-JBaidapesta JSudapesta—B’redealîî

BucurescI 7.15
Predealu 1.09
Timișu 1.33
Brasovă 2.06

’ ( 2.16
Feldiora 2.44
Apatia 3.03
Agostonfalva 3.18
Homorodti 3.51
Hașfaleu 4.51
Sigili șor a 5.11
Elisahetopole 5.39
Mediașâ 6.00
Copșa mică 6.29
Micăsasa —
Blașiu 7.02
Grăciunelu —
Teiușu 7.38
Aiudu 7.55
Vințulu de susă —
Uiora —
Cncerdea 8.24
Ghiriștt 8.48
Apahida —

l 10.08Clușin £ 10.18
Nedeșdu —
Ghii'hău —
Aghirișă ——
Stana __
Huiedină 11.33
Giucia 12.06
Bucia __
Bratca
Rev 12.51
Mezo-Telegd 1.21
Fugyi-Văsărhely —
Vârad-Velințe —

Oradia-mare * 1.49
( 1.54

P. Ladâny 3.14
Szolnok 5.10
Buda-pesta 7.30

Viena 2.00

Trenu
accelerat

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibua

Trenu 
do 

persone

:— — —
— — 3.50
— — 10.15
— ; — 10.50
6.30 5.45

7.09 6.28
7.41 7.07
8.09 7.42
8.53 8.51

10.18 10.52
10.55 11.56
11.36 12.43
12.11 1.23
12.35 2.07
12.54 2.27

1.29 3.06
1.45 3.22
2.26 4.15
2.48 4.44
3.12 5.10
3.19 5.19
3.36 5.47
4.10 6.38
5.39 8.51
5'59 9.18
6.28 8.00

6.54 8.34
7.10 8.59
7.25 9.35
7.49 10.16
8.11 11.04
8.52 12.17
9.11 12.47 *
9.29 1.21
9.52 2.05

10.27 3.08
10.46 3.39
10.56 3.55
11.04 4.06
11.14 7.30

1.47 11.05
4.40 2.37
7.44 6.40
6.20 2.00

Trenu 
de 

perșine

Trenă Trenu 
omnibus accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25
Budapesta 8.00
Szolnok 11.24
P. Ladâny 2.01
Oradea mare ( 4.11

4.21
Vărad-Velencze 4.29
Fugyi-Văsărhely 4.40
Mezo-Telegd 5.02
R6v 5.46
Bratca 6.09
Bucia 6.28
Ciucia 6.52
Huiedin 7.32
Stana 7.51
Aghiriș 8.12
GhirbSu 8.24
Nedeșdu 8.38
Clușin 8.57

9.23
Apahida 9.50
Gliiriș 11.15
Cncerdea 12.04
Uiora 12.12
VințulU de susă 12.19
Aiudiî 12.45
Teiușă 1.15
CrăciunelQ 1.44
Blaștt 2.00
Micăsasa 2.34
Copșa mică 2.52
MediașO 3.27
Elisahetopole 4.01
Sigișâra 4.50
Hașfaleu 5.08
Homorod
Agostonfalva
Apatia
Feldiora

(

6.47
7.36
8.09
8.41
9.20

Brașovă S
Timișfl — 1
Predealu —

BucurescI —

8.35 3.30 8.00
6.55 9.45 2.47

10.55 12.18 6.36
2.04 1,59 10.09
5.13 3.20
9.37 3.25
9.45 —
9.59 —

10.28 3.56
11.41 4.31
12.15 —
12.48 —

1.48 5.28
3.21 6.01
3.54 —
4.34 —
4.52 —
5.11 —
5.40 7.08
6.00 7.18
6.29 —
8.14 8.29
9.49 8.53
9.58 —

10.07 —
10.42 9.17
11.32 9.40
12.03 —
12.24 10.12
12.43 —
1.22 10.45
2.24 11.07 -
3.06 11.29
4.17 12.15
4.51 12.30
7.07 1.32
8.10 2.04
8.46 2.24
9.20 2.44

10.15 3.15
6.00 3.25
6.57 4.03
7.32 4.28
— 10.25

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose1

Tipografia ALEXI, Brașovă.


