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Brașovu, 3 (15) Decemvre
Scimu, că între deputății din camera un

gară, cari au luată parte la desbaterile bugetare, 
Griinwald Bela, Slovaculu, a fostă acela, care a 
accentuată mai tare, că una din principalele pro
bleme ale statului este: maghiarisarea. Elă a 
reproșată ministrului-președinte Tisza că nu des- 
vdltă energiă de ajunsă, nu-șl folosesce puterea 
și nu cere mijlâcele de lipsă, spre a creâ ună 
stată adevărată națională ungurescă.

D-lă Tisza respundândă lui Grunwald (Ș.ise: 
„D-lă deputată cere ca guvernulă se maghiariseze; 
îmi pare fârte rău, dăr acâsta nu-o potă face; 
guvernulă nu va pută niciodată maghiarisâ cu 
mijlăcele statului; dăcă societatea nu e destulă 
de tare, spre a severșf opera assimilațiunei, atunci 
statulă este absolută incapabilă de a face acâsta.“

Va se tȘ-iea. ministrulu-președinte este de opi- 
niuaea acelora, cari susțină, că societatea ma
ghiară are chiămarea de a maghiarisâ. D-lă Tisza 
nu respinge prin urmare maghiarisarea, ci recu- 
născe numai, că mijlăcele statului suntă insufi
ciente spre a săvârși opera assimilărei.

Se înțelege, că d-lă Tisza nu pâte admite, 
că guvernulă se folosesce de mijlăcele ce-i stau 
la disposițiune spre a maghiarisâ, căci atunci ar 
mărturisi, că maghiarisâză cu forța și s’ar de
clară astfelă pe sine turburătorii ală păcii și bu
nei înțelegeri dintre diferitele naționalități, în sen
sulă cuvinteloră pronunțate de tănărulă comite 
Keglevich.

De acolo însă că ministrului-președinte nu-i 
dă mâna să spună adevărulă, nu urmâză că elă 
și colegii săi dela ministeră nu ar fi făcută nici
odată încercarea de-a maghiarisâ cu mijlăcele 
statului. Binevoiâscă numai cetitorii noștri a frun
zări printre numerii făiei năstre din trecută și 
suntemă siguri, că voră află nenumărate dovedi, 
că guveruulă a încercată și încârcă mereu de a 
ne maghiarisâ cu forța.

Altă este cestiunea, dăcă încercările de ma- 
ghiarisare ale guvernului au avută vr’ună resul- 
tată practică său nu. Suntemă dispuși a crede 
d-lui Tisza pe cuvântă, când ne asigură, că sta
tulă cu mijlăcele sale nu va pută sevârși nici
odată opera maghiarisărei.

Ne pare bine, că esperiința l’a adusă pe 
d-lă Tisza încetulă cu încetulă la convingerea, 
că naționalitățile nu potă fi sdrobite la co
mandă.

Dâr dâcă d-sa respinge ori-ce învinuire, că 
ar voi să maghiariseze, amă dori să ne spună, 
cum să calificămă, de esemplu isprăvile copilului 
său de sufletu, ale prefectului br. Banffy Dezso 
care călcândă peste legea de naționalilate a im- ’ 
pusă comuneloră române limba maghiară?

Cum să cualificămă mai departe agitațiunea 
d-lui Banffy pentru maghiarisarea numeloră ță- 
raniloră români în comitatulă Solnocă-Dobâca, 
în urma căreia astăzi nu se mai păte constată 
în cărțile funduare cu siguritate averea biețiloră 
ămeni ?

Nu este acâsta maghiarisare forțată cu mij
lăcele statului?

S’au ivită și cașuri, că funcționarii statului, 
prefecții și inspectorii de scăle au înființată ici 
și colo societăți de maghiarisare și-și întrebuin- 
țâză autoritatea spre a prinde în mrejele loră pe

învățătorii noștri dela scâlele poporale. Așa de; nimică. Sciu bine, că nu i se va întâmplă nimică d-lui
esemplu în comitatulu Sătmarului. Nu este acâsta! '''nl Csâszâr, care pe timpulă guvernului lui Bach a 

maghiarisare cu mijlâcele statului ?
AZi amu primită ună apelu adresată de nu

mita societate cătră învățătorii noștri din Sătmaru. 
Ilu vomu publică, ca cetitorii noștri să vâdă cum 
își înțelegă organele d-lui Tisza misiunea față cu 
marea problemă a asimilărei.

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

ș' ciută în temniță, și care chiar astădl e urmărită cu 
vr.’o eâte-va procese criminale, isvorîte din pofta de câș
tigă (Mișcare în drâpta), suntă sigură, că nu va fi pedep
sită, pentru că dânsulă are merite estraordinare: 
că. suntă acumă 6 anî, a făcută, ca ună erou 
să se înalțe 
estremă.)

Orbân
Ugron

ârăși.

Balâzs: 
Gâbor:

(Adevărată! Așa este! în

pentru 
cădulă 
stânga

CRONICA POLITICĂ.
In ședința de Sâmbătă a camerei ungare, la titlulă’ 

statului*  deputatuiă Ugron a întrebată pe 
de finanțe, de ce nu s’a presentată dietei 
privitoră la cumpărarea păduriloră năsăudene, 
încheiată încă înainte cu 10 ani? Și dâcă 

sâu nu? Minstrulă Sza- 
teritorului Nasăudână se 
Contractulă nu s’a în- 

încă mai de multă

jdomeniele 
ministrulă 
contractulă 
ce a fostă
acestă contractă s’a esecutată 
p a r y răspunse, că afacerea 
ține de întregulă ministeră. 
cheiată înainte cu 10 ani, 
și ratele plătite în sensulă 
telile anuale.

1872 și acestă 
n’a avută decâtă 
a raporta apoi seu a

fine mai 
fostă în- 
guvernă 
d’a esa- 

face

Ru-
con-

ci 
lui suntă puse în soco-

Szapary declară în numele guvernu
lui, că elă se va sili a presentâ în scurtă timpă dietei
raportulă respectivă. (Aprobări în dredta). In 
declară d-lă Tisza, că contractulă memorată a 
cheiată la începutulă anului 
aflândă ună faptă complinită 
mină datele și referințele și 
eventuală și propuneri.

*
Mai filele trecute circula faima prin (jiare, că 

sia ar ave de gândă să esopâreze de la Turcia o
cesiune, în basa căreia sâ’șl pâtă duce recruți, munițiune 
și alte lucruri prin Bosforă în posesiunile sale orientale 
din Asia și de acolo să aducă soldații veterani, Dar 
pănă acuma nu s’a făcută nici o transacțiune formală în 
cestiunea acâsta. Cabinetulă rusescă n’a făcută asupra 
Porții nici cea mai mică presiune, spre a-șl ajunge do
rințele sale, ba nici n’a făcută din acâslă causă admi
nistrativă, o cestiune seriâsă. In privința acesta tocmai 
s’au ridicată obiecțiuni din partea diplomației turcescl, 
că o astfelă de concesiune ar pulâ fi numai în prejudi- 
țiulă Rusiei, că atunci ar pretinde ușoră acesta și alte 
puteri. Gu t<5te că în timpulă din urmă nu s’a mai 
făcută nici «nă pasă în cestiunea acâsta, totuși consiliulă 
miniștriloră turcescl în timpulă din urmă a ținută asupra 
acestui 
păcăliți 
nu sciu 
lâscă ei

epislolă dela președintele electorală și într’însa 
mandată. (Mișcare în stânga estremă.) 
despre o singură alegere două mandate; unulă 
comisiunea verificătâre, ăr celălaltă în mânile

Goloman Tisza (Sgomotă).
Celălată casă, care voiescă sS’Iă 

releveză, s’a întâmplată cu oeasiunea alegerei din Clușă. 
Acesta încă e ună casă bătătoră la ochi și caracteristică. 
Haller Rudolf fu alesă în cerculă Clușiului în 16 Iunie; 
în 17, după cum arată pliculă de aci, și-a primită man- 
datulă dela președintele electorală, dar în 21 primesce 
o a doua 
aiă doilea

Deci 
se află la
mele. (Ilaritate și mișcare în stânga estremă.) Eu credă, 
că așa ceva trebue timbrată de falsificare de documente, 
dar’ sciu că d-vâstră nu veți califică acâstă procedere 
așa, ci veți boteza-o numai artă de multiplicare 
(Ilaritate sgomotdsă în stânga și în stânga estremă.)

Ală treilea casă, care mai am sâ-lă releveză, se 
esplică prin sine însuși. Ună actă de alegere mai vio
lentă, mai scandalosă, mai plină de fapte, care te facă să 
te îngrețoșezi, n’a fostă în totă Ardelulă, decâtă celă din 
Lăpușulă ungurescă.

Ți se turbură sângele față cu nisce fapte tiranice 
cum sunt acestea și numai de moderațiunea poporului mă 
miră, că față cu acte atâtă de violente nu a recursă la 
forță; dar credeți-mi, că dâcă veți continua cu violența, 
atunci va urma și forța din partea poporului, și atunci 
baionetele nu voră mai fi suficiente, nu voră fi în stare 
se vă mai apere (Mișcare în drâpta), nu, nici ună felă 
de putere armată; poporulă vă va atacă și vă va goni, 
vă va alungă. (Mare mișcare în drâpta. Aprobare în 
stânga estremă). Eu nu vrâu, ca lucrurile să ajungă 
pănă aici. Adevărulă e amară, dar amarulă îlă simte și 
celă ce are să sufere apăsarea, și pentru aceea și apâsă- 
torulă trebue să guste din amărăciunea adevărului.

Voiu fi tare scurtă, nu voiu intră în detaliurî, ci 
numai o epislolă originală voiu ceti despre acâstă ale
gere. Epistola e scrisă pe o hârtiă de scrisori, provă- 
Zută cu insigniele familiei baronescl Banffy, și subscrisă 
de baronulă Desideriu Banffy. (Să aucjimă! din stânga.) 
Acestă epistolă am primit’o dela contele Paul Bethlen, 
dimpreună cu o scrisâre, 
prin 
buna

care încă se află la mine, și 
care mă plenipotențăză, să fâcă usă de ea după 
mea chibzuiâlă.
Epistola baronului Banffy sună astfelă: ,Deșă 1 
1884. Onorabile d-le pretoră (subprefectă)! Por-

obiectă importantă unele consultațiunl. Turcii, 
în timpulă din urmă de toți în tâte cestiunile, 
ce să facă, ca să nu greșâscă și să nu se păcă- 
cu capulă loră.

*
După mari și grele svîrcoliri, în cele din urmă se 

făcură reforme și în Anglia în legea electorală. Legea 
cea nouă reformată electorală pârtă tiilulă: pentru lăr
girea dreptului cu privire la representarea poporațiunii 
în regatulă unită. Numărulă alegătonloru, care se mai 
adaugă la numărulă alegătoriloră de mai ’nainte, face 
două miliâne, și anume în Anglia și Wales s’au înmulțită 
alegătorii cu 1.300,000, în Scoția cu 200,000 și în Ir- 

() landa cu 400,000. După ce va întră legea cea nouă Și, fundă că biserica gr. cat. din Lăpușulă ungurescă se
-1 în activitate, voră fi dela 6 Decemvre încolo în Britania 1 ocupă cu ideia de a câștigă ună intravilană, proprietate

I Mare cinci milione de alegători. Noua lege întră în pu-‘ a erarului, să tracteze Petruban și în cestiunea acâsta cu
’jtere cu 1 Ianuarie 1885. In realitate noii alegători se■ curatorulă, care, după ;o declarațiune a sa, prin ună

■ potă folosi de drepturile loră numai cu începutulă anului! târgă favorabilă, se pâte căștigâ cu credincioșii săi cu 
-----* -« ?----- :_2------ v - totă.» (Mare mișcare în stânga).

E vorba dară de proprietate erarială. Epistola se 
incheiă așa: »Pe Marți săra voră sosi cu posta 2000 fi, 
adresați lui Voith.« (Mare mișcare în stînga). Acestă 
Voilh este celă distinsă cu decorațiunea pentru merite, 

i președintele despre care v’am vorbită ieri. (Mișcare în

Iunie
dea va merge în 9 la Lăpușă în interesulă causei nâstre. 
Ai bunătate și-lă folosesce după cum va fi de lipsă. In 
dilele acestea se va înfățișa la d-ta și ișpanulă Petruban, 
dă’i îndrumări ca în comunele erariale să purcâdă după 
cum ceră interesele nostre; cu deosebire la tărgulă din 
cestiune din Valea-Porcului te poți folosi de dinsulă cu sucesă.

11886, din causă că înregistrarea legii celei nouă numai 
în tâmna viitore va pută urma.

O

Cuvântarea lui Ugron Gâbor.
In privința abusuriloră comise de autoritățile publl- stânga). Președintele: Ți este d-tale adresată epis-

ce, în ședința dietei din 11 Decemvre, Ugron înșiră mai tola lui Banffy? Ug ron Gâbor: Mie mi a dat’o contele Paulă 
multe cașuri, unde s’a comisă abusă de putere cu de Belhlen. Președintele. Epistole private nu se prâ publi- 
osebire în Ardâlă, Intre altele dice : j că fără permisiunea respectivului. (Strigăte din stînga estre-

»In 9 a lunei trecute soții mei de principii au vrută,mă; E plenipotențiată. I sa dată voiă!) Eu facă numai atentă 
să țină în Sepsi-St-Georgă o adunare a partidei. Dâr' i pe d-lă deputată și spună numai cum gândescă eu în 
făimosulă primară de acolo Balint Csâszâr nu a permisă privința acâsta. (Aprobare în drâpta).
ținerea adunării. Oposiționalii au protestată pe calejn, • ublîgroniGâbor: Observările d-lui președinte tot- 
grafică la ministrulă de interne, dar acesta n’a răspunsă dăuna le primescă cu respectă și-mi țină de datorință a

J



mg justifică. Deârece acâstă epistolă e scrisă de ună 
prefecții cătră ună subprefectă, prin urmare de ună func
ționară publică cătră ună altă funcționară publică în pri
vința unui obiectă ce formâză avere publică, și deârece 
se tactâză despre 2000 fl.. cari s’au trimisă președintelui 
electorală, — acestea, după părerea mea, suntă afaceri 
de interesă câtă se pdte de publică. (Adevărată, așa e! 
în strângă estremă).

La acestea nu vrâu se adaugă nici ună comentară. 
Aceste fapte destulă de învederată ilustrâză totă ce am 
Zisă. Și apoi încă se mai adaugă întrebări, că bre de 
ce vorbescă deputății ardeleni într’ună tonă atâtă de 
iritată? In asemenea lucruri puteți află esplicarea. (Așa 
e! în stânga estremă), căci pentru mine egală este și 
una și alta: decă cineva atacă dreptulă meu constituțio
nală și constituțiunea patriei mele cu forța și cu armele, 
atunci și eu cu arma în mână îlă voiu întâmpina; și 
ârăși decă ataculă se face cu feluritele arme ale corup- 
țiunei, atunci și eu mă voiu împotrivi, precum se cuvine 
să se opună corupțiunei ună bărbată, care se luptă pentru 
drepturile și libertatea patriei sale. (Aprobări sgomotose 
în stânga estremă).

Când vădă aceste fapte și vădă că lățirea corup
țiunei este ceea ce formâză astăcji basa puterii, atunci 
îmi aducă aminte, că tdte ființele lăsate de Dumnedeu 
numai cu condițiunile corăspundStdre esislinței loră se 
potă conservă și desvoltâ. Suntă ființe, cari numai în 
atmosfera munțiloră potă trăi, suntă altele, cari numai 
în apă curată potă viețui, și sunt ârăși ființe cari numai 
din noroiu se nutrescă și numai în mocirlă se 
desvâltă. (Adevărată, așa estel în stâga estremă).*

*) Thaisz este numele directorului poliției din Peșfa, 
care este învinuită d’a fi suferită să intre corupțiunea 
în corpulă polițienescă din capitala ungară. — Red.

In fine constată Ugron că corupțiune e în susă, 
corupțiune în josă și că Tisza nemțesce e Thaisz*),  
âr Thaisz pe unguresce Tisza. (Ilaritate mare în 
stânga estremă). Nu primesce bugetulă (Aprobări sgo- 
motbse în stânga estremă).

—--- o------

Păreri oficiose cu privire la congresulu 
bisericescu gr. or.

Din incidentulă procesului de pressă ce s’a inten
tată d-lui G. Bariță, redactorulă »Observatorului,*  și a 
căruia pertractare a începută adfî, „Pester Lloyd*  publică 
o corespondență din Clușă, care vorbindă între altele și 
despre congresulă bisericescă gr. or. învinovățesce dia- 
rele române, că au atacată guvernulă pe nedreptă, de
ârece ministrulă culteloră a dată permisiunea să se 
întrunâscă congresulă pe diua de 23 Noemvre, precum îi 
notificase mitropolitulă în înțelegere cu consistoriulă.

Corespondentulă, care se declară identică cu celă 
ce a scrisă pamfleturile din «Pester Lloyd*  în 1881, în-, 
trăbă acum, că de ce nu s’a întrunită congresulă la a- 
câstă dată? »In privința acăsta circuleză, dice elă, dife
rite păreri. Unii dică, că propunerea guvernului d’a se 
amâna congresulă i-a fostă bine venită mitropolitului, 
luândă acăsta ca pretextă pentru amânarea mai departe 
a congresului pănă în anulă viitoră, pentru ca în modulă 
acesta să se apere de împutările la care s’așfeptâ pentru 
încetarea funcționărei regulate a aparatului oficială de câtva 
timpă, ba chiar de Zece ant- din causa funcționariloră 
necapabili și negligenți ai consistoriului.*

Prin urmare, ce a făcută pe fiarele române, dice 
corespondentulă, să atace cu atâta violență guvernulă? 
Nici congresele de mai ’nainte nu s’au convocată totdâ- 
una la terminulă fixată de statute; ci mai totdâuna s’au 
întrunită cu o jumătate de ană mai târdiu, fără să fi 
fostă vinovați de acăsta Tisza său Trefort și fără ca cre
dincioșii bisericei să fi suferită vr’o daună pentru acăsta. 
Din contră ținerea congreseloră bisericescl este împreu
nată cu cheltueli forte mari, plătite de diecesele respec
tive ; ele se sue, cum se dice, la 12,000 fl., ale consis- 
toriului metropolitană cam la 1000 fl., fiindcă membrii 
esferni tocmai în timpulă ședințeloră consistoriului me
tropolitană în Sibiiu primescă diurne și spese de călă
toria. Despre aceste cheltueli și despre compunerea ac
tuală a aparatului oficială necapabilă s’au plânsă fiarele 
române. Când secretarulă primesce 2000 fi., anuală, 
ună ală doilea secretară 1200 fl., ună actuară 800 fl., 
și pe lângă aceștia mai sunt cancelisti și funcționari ma
nipulatori și cassari, lucrările congresului se putău ter
mina în trei ani. Corespondentulă continuă:

»Pentru ca să se urnăscă amintitulă aparată din 
glodulă în care s’a înțepenită, mitropolitulă a numită ca 
ală doilea secretară metropolitană pe fostulă vicespană 
ală comitatului Carașă-Severină, Leontină Simonescu, în 
loculă pensionatului consilieră guvernială llie Măcelaru. 
Simonescu este o bună putere de lucru, și ar pute is- 
butf, dâcă nu i se voră pune pedicl de aderenții negli- 
genții de pănă acum, să aducă ordine în chaosulă de 
adl și să facă posibilă convocarea congresului, dacă nu 
la vără, celă multă în tomna viitâre.*

»Așa dară nu guvernulă ungurescă, dice corespon
dentulă, ci consistoriulă metropolitană este vinovată, că 
congresulă bisericei gr. or, ală mitropoliei române nu s’a 
putută întruni nici la terminulă hotărîtă în Oclomvre, 
nici în Noemvre a. c.«

»In cercurile române se esprimă mirarea, că gu
vernulă ungurescă, care are nu numai dreptulă, ci și 
datoria de supraveghere de stată, sufere astfelă de ano
malii contrare articulului de lege IX din 1868. îndată 
ce esistă o organisațiune regulată, negreșită că și con
gresele bisericescl se convocă și se țină la timpulă ho
tărîtă și atunci «Camilii*  («Observatorulă*)  n’ar ave nici 
ună pretextă, ca1 să amenințe cu Plevna ungurescă și să’șl 
atragă procese de presă.*

SOIRILE PILEI.
Din Deva ni se comunică, că comisiunea adminis

trativă comitatensă a comitatului Huniădârei a hotărîtă, 
să adreseze o petițiune la ministrulă de finanțe și să’lă 
roge, ca, din causă că bucatele, vitele etc. nu au preță 
și secvestrându-se se vîndu cu preță de nimica; că târ
gurile de țâră și săptămânale din causa gheței și lunecu- 
șului suntă slabă cercetate de cumpărători, și consi- 
derândă, că esecuțiunile ce s’ar face totă n’ar despăgubi 
statulă, ba din contră va avea pagubă; să sisteze pe 2 
luni esecuțiunile de dare.

—0—
Ni se scrie din Panciova, că d. Dr. Alesandru 

Popă, medică comunală în Satu-nou de Banată și me
dică primară de reservă în armata honvecjiloră, pentru 
meritele sale pe terenulă igienei publice fu numită m e d i că 
comitatensă onorară. D-sa se bucură de mare încre
dere la pațienții săi. Din parte-ne îi gratulămă dorindă, ca 

în curăndă să’și afle ună câmpă de activitate mai vastă 
potrivită întinseloră cunoscințe medicale și neobositu
lui său zelă.

—0—
Camera României a votată legea, care fixâză diurna 

deputațiloră la 25 lei pe (ji și dispune să li se dea bilete 
de liberă percursă pe întrâga rețea a căiloră ferate.

—0—
Articululă încriminată, pentru care Moscovits, pre

cum ni s’a telegrafată adl, a fostă condamnată, s’a scrisă 
în 1883 în .Rosnyoi Hirado,» și era îndreptată în contra 
judelui de cercă Bajkor, din causa unei cercetări judecă
toresc! făcute de acesta în contra tatălui lui Moscovits. 
In acelu articula se dicea, că Bajkor a făcuiă presiune asu
pra martoriloră și acusațiloră, amenințându’i să spună 
ceea ce dorea Bajkor; că în protocolă n’a scrisă cum 
au declarată martorii, ci ce i-a plăcută lui; că a între
buințată espresiunl ca: mișei, înșelători, dmenl de ni
mica ; că i-a amenințată, că îi pălmuiesce, le taiă ure
chile, îi condamnă la mârte ș. a. Din causa acăsta Baj
kor l’a acusată pentru calomniă și vătămare de ânore 

—0—
Oficiăsa «Darmstădter Ztg.*  declară de minciuni 

tdte sgomotele și soirile foiloră despre viața casnică a 
marelui principe Sergiu ală Rusiei.

—0—
«Nemzet*  află din Viena, că conflictulă dintre 

studenții de la medicină nu e de natură antise
mită, ci s’a ivită din întrebarea , că ore studenți 
din Ungaria, după ce acâstă țâră nu dă nici o subven- 
țiune ,Reuniunei de ajutorare,*  precum dă Boemia, Ga- 
liția, Stiria ș. a., să se ajute său nu din fondulă formată 
cu bani austriacl? Acâstă cestiune de dreptă se confundă 
cu antisemitismulă, din causă că cei mai mulți studenți 
din Ungaria suntă jidovi.

—0—
Astă sără se va representa la teatrulă germană 

piesa »Ein Blitzmadel,*  camediă cu cântece în 4 acte 
de Carol Costa.

—0—
Comisarulă ministerială Jekelfalussy a retrasă tutu

rora caseloră prostituate din Pesta licența, impunândă pro- 
prietareloră de astfelă de case să câra nouă licență, căci în 
casă contrară se voră închide. Scopulă acestei măsuri 
este să pue capătă abusuriloră ce se facă cu acestă mur
dară comerță și să se înlăture casele mai la adapostă. 
Până acum s’au înaintată magistratului mulțime de cereri 
de licență.

Luarea Plevnei.
«Monitorulă oficială*  face următârea dare de sâmă 

despre serbarea aniversării luării Plevnei:
țliua de 28 Noemvre, a 7-a aniversare a căderei 

Plevnei, a fostă anunțată Capitalei prin salve de tunuri.
La drele 10 și jum. diminâța, M. S. Regele, înso

țită de adjutantulă de serviciu, a mersă Ia biserica din 
dâlulă Spirei, unde a asistată la serviciulă divină ce s’a 
oficiată de P. S. S. archiereulă Inocentie, vicarulă sf. 
Mitropolii. La sosire, Regele fu întâmpinată de d. minis
tru de răsboiu, de d-nii generali Cernată și RadovicI, 
precum și de ună numerosă corpă oficerescă. După 
terminarea serviciului divină, Maj. Sa primi difilarea 
trupeloră, comandate de d. generală RadovicI, care s’a 
efectuată în ordinea următâre:

FOILETON U.

Din. basmșle poporale române.
Cei doispredece frați și fata cu părulu de aurii.

A fostă odată ună omă, care avea doisprezece fe
ciori. Bătrenulă era cu stare, avea multe moșii și oi. 
De moșii îngrija bătrenulă cu doispredece argațî, âr oile 
erau date în îngrijirea fecioriloră. După ce muri bătre
nulă, feciorii împărțiră averea între ei, însă moșiile ne- 
fiindă îngrijite cum trebue, și dându și o bălă între oi, 
rămaseră feciorii săraci lipiți.

Ei hotărâră să se bage servitori. Plecară cu toții 
și ajunseră înlr’o pădure, în mijloculă căreia era o răs
pântia de unde pornâu douăsprezece drumuri în două
sprezece părți. Aci se opriră și fratele celă mai mare 
Zise: — »Dragii mei, fiecare avemă să apucămă pe câte 
ună drumă și să ne căutămă stăpână. Să nu ceremă 
bani ca simbriă, ci său câte ună cală sâu câte ună vi- 
țelă, și de aZl într’ună ană să ne’ntâlnimă cu toții aci în 
răspântia, âr celă care va lipsi să se scie că e mortă.

Toți se sărutară și porniră pe câte ună drumă; 
numai celă mai mică, care era și mai slăbuță, stătu în 
locă și începu a plânge în mijloculă pădurii. In urmă 
’șl luă și elă inima în dinți și porni pe drumulă ce i se 
destinase. Cum eși din pădure, zări în depărtare ună 
orașă, care totă mai frumosă se părea, cu câtă se apro
pia de elă. In acelă orașă locuia ună împărată. Ajun- 
gândă acolo întâlni ună bătrână, pe care îlă întrebă, că 
unde s’ar pută băga elă servitoră. Bătrânulă îlă îndreptă la 
împăratulă. Feciorulă se duse la curtea împărătâscă și 
portarulă îi spuse că tocmai e trebuință de ună servi
toră la cai. Fiindă dusă înaintea împăratului, acesta îlă 
primi pe trei Z^e ca ^e probă. împăratului plăcându’i 

cum servesce, îlă întrebă că ce ■ simbriă cere pe ană 
Feciorulă nu’i ceru nici ună bană, ci îi spuse că se mul- 
țămesce cu ună cală, care va fi mai de nimică în 
grajdă.

In fundulă grajdului se află ună cală pră
pădită de bătrânețe și de slăbiciune. Cum întră 
feciorulă în grajdă, calulă începu a lăcrimâ și grăi: 
— Ai grije de mine, feciorașule, că bună îți voiu cădâ 
vr’odată. La anulă să mă ceri pe mine dela împăratulă 
și să nu primesci nici ună altă cală. Deocamdată 
adă’ml o covată de jară și o cupă de lante să mâncă 
și să bâu, că de 99 de ani nici n’am mâncată nici nu 
am băută nimică. — Calulă, care nu mânca nici ună 
felă de nutreță, când văZu pe feciorulă, că’i aduce ce-a 
cerută, Z^e: — De nu venâi tu, eu peste trei Zile așă 
fi murită.

Anulă se împlini și feciorulă ceru împăratului să’i 
dea dreptă simbriă calulă celă bătrână și neputin- 
ciosu din fundulă grajdului. Împăratulă i-l’a dată și 
îlă mai cinsti și cu șâse galbeni. Feciorulă apucă ca
lulă de frâu, ca să-lă scotă din grajdă. Când să âsă 
pe ușa grajdului, calulă căZu josă de slăbiciune. Impă- 
ratulă văZândă cum se năcajâ bietulă fecioră să-lă ri
dice, îlă mai cinsti cu 12 galbeni. Feciorulă îlă ridică 
cu multă năcază, dar când să âsă pe pârtă, calulă âr 
căZu. împăratului făcându-i-se milă de sluga lui, care’lu 
servise cu credință ună ană de Zile și care ceruse dreptă 
simbriă o globă de cală, îlă mai cinsti cu 12 galbeni. 
Feciorulă ridică cu chiu cu vai calulă și-lă târî de frâu 
până afară din orașă.

Aci se scutură odată calulă de prafulă de pe elă 
și rămase frumosă cu părulă de aură și grasă ca ună 
pepene. — Aruncă-te pe mine, dragulă meu, —• Zise ca

lulă cătră fecioră, — și spune-mi cum să te ducă, ca 
vântulă, ori ca gândulă ? — Ca gândulă, Zise fe
ciorulă.

Acesta se pomeni deodată aprope de răspântia din 
mijloculă pădurei. Calulă îi Zise să se dea josă, se scu
tură și se prefăcu ârășl în calulă celă de nimică, slabă 
și urîtă de mai înainte. Feciorulă ajunse cu mare greu 
la răspântiă, unde îlă așteptau frații săi. Toți îlă văă- 
tară pe bietulă frățioră, când îlă văZură cu ce globă de 
cală vine după o muncă de ună ană de Zile. Cei doi
sprezece frați plecară la târgă, unde cei ce avâu viței îi 
vândură si-șl cumpărară cai; celă mică nu primi să-i 
cumpere frații lui altă cală, ci se mulțămi cu mârțâgă 
ce o avea.

— Acum frațiloră, — Zise feciorulă celă mare — 
să umblămă până ce vomă găsi ună omă cu douăspre- 
Zece fete, ca să ne căsătorimă.

Mergândă cu toții pe drumă, se întâlniră cu ună 
domnă, care venea într’o trăsură scumpă trasă de șâse 
cai. Acesta-i întrebă, că unde mergă și, aflăndă ce caută 
ei, scrise ună răvasă și le Z’se: — Eu am tocmai două
sprezece fete și voiescă a le mărită. Eată răvasulă ăsta, 
luați-lă și duceți-vă la castelulă meu, care e la capătulă 
drumului. Acolo arătându-lă veți fi bine primiți și vă 
puteți căsători chiar astăZi cu fetele mele.

Domnulă plecă, âr frații se opriră în locă să ci- 
tâscă răvasulă. Nici unulă însă nu văZu nimică scrisă 
pe elă, și deci așteptară pe celă mai mică, care rămă
sese în urmă cu mârțâga. Luândă acesta răvasulă în 
mână și suflându-i calulă cu nara peste elă, ceti urmă- 
târele: «Iubită nevastă, îți trimită pe acești doispreZece 
feciori, piimesce-i bine, fă o cină strălucită, spunând’u-le 
că e nuntă, și să-i așeZI la masă totă părechl: fata cea mare 
cu feciorulă celă mare și așa mai departe. Pe urmă să-i tri-



Batalionulă 2 de vânători, unii plutonii din ală 3-lea 
de vânători cu drapelă, regimentulă 1 de linie, regimentulă 
4 de linie, unii plutonO din regimentulii 21 de dorobanți cu 
drapelii, unii plutonii de gendarmi pedeștri, unii plutonii 
din regimentulii 3 de călărași cu drapelii și escadronulii de 
gendarmi. Apoi, Regele, însoțiți! de d-nii generali, merse 
la biserica de la Malmaison unde fu primită de d. ge
nerală Budiștânu, împreună cu toți oficerii ce nu avâu 
trupe în frontă.

Majestatea Sa asistă aci la serviciulă divină ce 
s’a oficiată de cătră P. S S. archiereulă Silivestru, după 
care primi defilarea trupeloră comandate de domnulă 
colonelă Berendeiu, și care s’a urmată în ordinea ur- 
mătâre:

Scâla militară, regimentulă de geniu, ună plutonă 
din regimentulă 6 de dorobanți cu drapelă, regimentulă 2 
de artileriă, regimentulă 6 de artileriă, regimentulă 3 de 
roșiori și escadronulă de trenă.

La orele 12, M. S. Regele s’a întorsă la paiață. 
Tăie casele erau frumosă pavoasate, âr, mulțimea adu
nată prin stradă saluta cu iubire trecerea Augustului 
Suverană.

Săra, la ârele 7 și jum., se dete la Paiață ună 
prâncfă de gală, în amintirea acestei memorabile 
Zile, la care au luată parte toți d-nii generali aflați în 
Capitală, precumă și toți d-nii oficeri superiori, șefi de 
corpuri și de serviciuri, peste totă 70 persâne.

In timpulă prânzului, Suveranulă, ridicându-se, a 
ținută următorulă toastă:

, Faptele mari și gloriâse se serbâză totdâuna cu 
vii mulțumiri de popâre și de armate; să păstrămă și 
noi acâstă frumosă datină, cu atâtă mai multă că Ro
mânia pâte fi mândră de trecutulă său.<

.Bătăliele de la Grivița, Rahova, Plevna și Smâr- 
dană^suntă și voră rămânea de a pururea fala și po- 
dâba generațiunei actuale, fiind’că din sângele care a 
udată aceste locuri, neatârnarea țârei a răsărită. Astfelă 
Plevna, acestă mormenlă ală numeroșiloră noștri viteji, 
a devenită o lucit.ore rază de lumină, care a încălzită 
simțămănlulă patriotică, a reînviată virtuțile răsboinice, 
a întărită și înălțată pe poporulă română.*

mețl să se culce în casa (odaia) cea cu 12 paturi, culcându- 
se feciorii la margine, âr fetele de cătră părete; după ce 
voră adormi, poruncesce săbiei să le taiă fecioriloră cape
tele.* — Fratele celă mică dădu răvașulă apoi celui mare 
spunâdu-le frațiloră săi, că ce le-a Zisă domnulă, aceea 
e scrisă. N’a vrută să le descopere, că streinulă era 
ună smeu, după cum i-a șoptită calulă. Porniră cu toții, 
s’ajungă mai iute la castelă. Feciorulă celă mică, rămâ- 
nândă mai în urmă, începu a plânge. Vătjându’lă calulă, 
îi 4ise: — Nu te teme, ci ascultă numai de mine: la 
masă să nu bâi multă să te ’mbețU In urmă vomă ve
dea ce va fi.

Pe când se ’ngânâ cjiua cu noptea sosiră cu toții 
la palatulă smeului. Fratele celă mare bătu la pârtă și 
venindă smeâica îi dădu răvașulă să’lă cetâscă. Toți 
feciorii fură poftiți înăuntru și argații le duseră caii în 
grajdă. Numai fratele celă mică îșl legă singură calulă 
la ușă. — Ai grijă, îi dise calulă — și după ce 
veți cina și vă veți culca, să nu dormi, ci să vii la 
mine.

Masa era frumosă împodobită cu totă felulă de 
mâncări și beuturî. Au petrecută bine cu toții, fiindă 
așezați la masă totă ună fecioră și o fată. Dintre cele 
douăsprezece fete numai cea mai mică era a smeului, 
care i-a căzută celui mai mică dintre frați. După cină 
s’au culcată. Patulă părechei celei mai tinere era la ușă. 
Fratele celă mică, după ce au adormită toți, s’a sculată 
din pată și s’a dusă la cală, căruia i-a dată o covată 
de jară și o cupă de lapte. Apoi îi Zise cululă: — Du- 
te acum și pune fetele la margine și feciorii de cătră 
părete în paturi, și apoi vin’o âr la mine. — Feciorulă 
făcu așa și se ’ntârse la cală — Stăi acum ac\ îi Zise 
calulă, — și fii cu luare aminte la ce vei auZi și vei 
vedâ. (va urmă.)

*Serbămă dar astădi cu veseliă a 7 aniversare a 
acestei biruințe, care a găsită atunci ună răsunetă mare 
în totă lumea și a întemeiată renumele nostru militară; 
și gândimă cu dragoste și recunoscință la aceia, cari au 
lucrată și luptată spre a făuri corona de oțelă a Ro
mâniei. «

»Ridică acestu pahară în onorea și sănătetea ar
matei 1*

Aceste cuvinte au fostă aclamate de întrâga asis
tență cu urale nesfârșite, âr musica întonă imnulă na
țională.

Apoi, d. generală de divisiă Cernată, ridicându-se, 
adresă Majestățiloră Loră următârea cuvântare:

Maiestățile Văstre,
Astăzi serbămă a șâptea aniversare a căderei 

Plevnei; di mare și fericită pentru noi; ea ne-a câști
gată stima și admirațiunea națiuniloră din Europa.

Prin curagiulă și înaltulă patriotismă ală Maiestă- 
ței Vâstre ne-ați dată gloria și independința.

Armata recunoscătâre urâză Maiestățel Vâstre și 
Maiestăței Sale, scumpei nâstre Regine, muma rănițiloră, 
ani mulțl și fericiți pe Tronulă României.

SS trăiți Maiestățile Vostre!
La orele 9, MM. LL. Regele și Regina au binevoită 

a merge la cerculă militară, spre a onora cu presența 
Loră serata ce s’a ținută cu acâstă ocasiune și unde .se 
aflau adunați toți domnii oficeri ai garnisănei cu dâmnele 
domnieloră loră.

La sosire, Suveranii au fostă întâmpinați de d-nii 
generali Cernată, Fălcoianu, Radovici, Budiștânu, comite- 
tulă Clubului și de dâmnele Cernată, Fălcoianu și A. Bu
diștânu , care au oferită M, S. Reginei frumâse buchete 
de flori.

Salonele Clubului erau decorate cu multă gustă; 
âr intrarea cea mare, împodobită cu arme și trofee, stră- 
lucia de lumina inscripțiuniloră ce amintâu diferitele bi
ruințe ale armatei pe câmpiele Bulgariei.

M. S. Regina, precum și tote domnele, purtă cos- 
tumulă națională, care, prin varietatea culoriloră și lucirea 
ornamenteloră, oferea privirea cea mai înveselitâre.

Danțurile au fostă fârte animate.
Augustii Suverani, cari în totă timpulă s’au între

ținută cu multă afabilitate cu tâte dâmnele și cu domnii 
oficeri de tâte gradele, s’au retrasă pe la orele 11 și jum., 
âr serata a urmată cu multă veseliă pănă la orele 2 din 
nâpte.

Ună mare numără de persâne s’au înscrisă în acea 
Zi în registrele dela Paiață, și o mulțime de depeși de 
felicitări au fostă adresate din tâlă țâra și din streină- 
tate Maiestățiloră Loră.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. tranz.«)

Pesta, 14 Decemvre. — Procesulu de 
pressă intentatu de judecătorulu de cercu Bajkor 
încontra lui Gâza Moscovita a duratu de la 8 
6re diminâța alaltaerl neintreruptiî pănă erl di- 
minâță la 6 âre și a’a terminații cu condamnarea 
acuaatului la 8 luni închisâre, 500 fi. amendă și 
2472 fi. cheltuell procesuale. — Cornițele Aurelu 
Desewffy, în adunarea generală de erl a institu
tului de credită, fonciaru, a foatu aleșii președinte 
în loculu răposatului Lonyay.

-------O-------

DIVERSE.
Negustcriă ori focă. — Mihăiță Guguțescu și Duță 

Prepelică, în ajunulă deschiderei târgului Moșiloră din 
anulă trecută, cumpărară ună butoiașă cu o vadră de țuică 
cu gândă de a o desface în târgă. Capitalulă fiindă 
mică la amândoi tovarășii, ei nu se putură întinde la 
ună negoță mai mare, ci hotărîră ca, după ce voră 
vinde vadra de țuică cu 50 la sută câștigă, dândă cio- 
canulă cu Zece bani, să cumpere două vedre și așa’ mai 
în colo.

Tovărășia fiindă dar statornicită, a doua Zi Dumi
necă, Zi hotărîtă pentru deschiderea târgului, pe la cea
surile patru diminâța, Guguțescu și cu Prepelică încăr- 
cară butoiașulă într’o căruță și porniră de la capătulă 
stradei Târgoviștea, de unde cumpăraseră țuica, cătră 
câmpulă Moșiloră. Trebue să adaogemă, că totă capi
talulă onorabililoră neguțători fiindă băgată în țuică, 
tâtă averea mișcătâre și nemișcătâre a loră consta din 
5 parale, care erau proprietatea lui Prepelică.

Dar fiind-că socotela de acasă nu se potrivește cu 
cea din târgă, în locă ca săra butoiulă să fie vândută 
și capitalulă îndoită, s’a întâmplată ca sergenții de stradă 
să’i găsâscă beți turtă, încăerațl și făcândă ună sgomotă 
diavolescă pe stradă.

Iată cum s’a întâmplată lucrulă: Ajungândă ne
gustorii noștri îndreptulă scâlei militare, Prepelică Z* ce 
lui Guguțescu:

— Mi-a venită poftă, să fragă ună ciocană de țuică.
— VeZI bine, îi răspunde Guguțescu, par’că țuica 

ar fi numai a ta, par-că n’amă fi tovarăși pe dânsa.
—■ Ai dreptate, replică Prepelică; atunci, fiind-că 

ciocanulă costă ună bană, amă să’țî dau cinci parale.
— Asta e altă vorbă, așa ai dreptă: dă’ml cinci 

parale și bea ună ciocană.
Prepelică dă cinci parale și bea ciocanulă de țuică. 

Mai departe, prin dreptulă ministerului de finanțe, Gugu
țescu Zi°e la readulă său lui Prepelică:

— Amă să facă și eu ca tine, amă să bâu și eu 
ună ciocană.

— Da, dar ai să-mi dai cinci parale.
— Se înțelege, altfelă nici nu se pâte.
Guguțescu bea ună ciocană și înapoiază tovarășului 

său cele cinci parale, pe care acesta i le dase cu câteva 
minute mai nainte. Când erau pe la strada Clemenței, 
Prepelică Zise iar :

— Adică de ce să nu profită de ocasiă? Fiind că 
ciocanulă nu mă costă de câtă cinci parale în locă de 
ună bană, de ce n’așă mai bâ unulă?

Tovarășulă său învoindu-se, îi redă moneda de cinci 
parale, și după câteva minute dice la rândulă său:

— Tu ai mare dreptate, noi bemă ciocanulă cu 

cinci parale în locă de ună bană, adică de ce n’amă 
trage profită?

Și înghite încă ună ciocană. Și totă mergând ast
felă, când sosiră în jtârgulă Moșiloră, cele cinci parale 
trecuseră de vr’o Zece ori dintr’o mână într’alta, iar 
dânșii se bucurară de descoperirea făcută. Este de 
prisosă, credă, a spune, că odată ajunși în târgă, țuica îi 
luase așa de tare de nașă, încâtă nici unulă din ei nu 
se mai gândea le negustoriă, ci urmară înainte de a 
plimba piesa de cinci parale dintr’o mână într’alta. 
Când însă celă din urmă ciocană fu băută, Guguțescu 
Zise cam nedomirită lui Prepelică:

— Dâr cum merge trâba asta? Amă cumpărată 
țuică de 6 franci, amă desfăcut’o pe tâtă și cândă colo 
n’avemă în teșghea (tarabă) decâtă cinci parale.

— Cum, numai cinci parale?....
— VeZI bine, numai cinci parale.
— Atunci ești ună pungașă, ai furată cicmigeaua.
Și de aici urmară o seriă de înjurături, de palme 

și o solidă păruială. De ârece însă onorabilii comerci- 
anți, în aprinderea loră, insultaseră și pe agenții poliției, 
judecătorulă de pace din, Negru, înaintea căruia au fostă 
aduși, i-a osândită la câte 20 lei amendă.

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

ATHENEULtJ ROMAN# DIN BUCURESCI.
Programa conferințeloră publice pe anulu

1884—1885.
Duminecă 2 Decemvre, 2 âre p. m. d. C Esarcu: 

Discursulă de deschidere. D. B. P. Hăsdău: Raportulă 
între limba și inteligența poporului română. — Duminecă 
9 Decemvre, 2 ore p. m. D. V. A. Urechia: Cultura ro
mână în secolulă XVII și XVIII. — Duminecă 16 Dec.,
2 âre p. m. D. Gr. Tocilescu: Dacia sub romani. — 
Joi 20 Dec., 8l/3 âre săra. D. Gr. Ventura: Shakespeare. — 
Joi 3 Ianuarie, 87a âre sera. D. N. At. PopovicI: Crisa 
monetară. — Joi 10 Ianuarie, 87a âre săra. D. Vitzu. 
Microbii. — Duminică 12 Ianuarie, 2 âre p. m. D. Nico- 
lae Ionescu: învățăminte din Istoria Patriei: Epoca lui 
Mihaiu-Vitâzulă. — Joi 17 Ianuarie, 87a âre sera. D. B: 
Stefănescu: Raporturile între agricultură și industriă. — 
Duminecă 20 Ianuarie, 2 âre p. m. D. Dr. Felix: Pro
gresele igienei în ultimii ani. — Joi 24 Ianuarie, 87a âre 
sera. D. Duiliu Zamfirescu: Scene și portrete din Do- 
brogea. — Duminecă 27 Ianuarie, 2 âre p. m. D. C. C. 
Arionă: Despre prejudiții. — Joi 31 Ianuarie 87a âre 
săra. D. Dr. Buicliu: Isterie și ipnotismă. — Duminecă
3 Febr. 2 âre p. m. D. Gaster: Originele alfabetului ș 
ortografia română. — Joi 7 Eebr. 8V3 âre săra. D. D. 
Budișteanu: Reforma penitenciară. — Duminecă 10 Febr. 
2 âre p. m. D. Ștefan Velescu: Arta de a tăcea. — 
Joi 14 Febr., 87a âre săra. D. C. D. Demetrescu: Pro
gresă și evoluțiune. — Duminecă 17 Febr. 2 âre p. m: 
D. Ionescu-Gionă: Elementulă pi tor eseu în cronicele ro
mâne. — Joi 21 Februarie, 87a âre săra. D. G. Marian 
Carmen-Sylva. — Duminecă 24 Febr. 2 âre sâra p. m. D. Io
nescu Tache: Doctrina lui Auguste Comte în Englitera. — 
Joi 28 Februarie 87a âre sâra D. D. C. Olănescu: Mo
ravurile orientale și influința loră asupra moravuriloră 
române. — Duminecă 3 Martie, 2 âre p. m. D. Disescu: 
Opiniunea publică. — Joi 7 Marte, 87a âre sâra d. Angel 
Dumitrescu: Barbu Catargiu. — Duminecă 10 Marte, 2 
âre p. m. d. G. Palade: Pericole naționale. — Joi 14 
Marte, 87a âre sâra d. Xenopolă: Regele Hâtâr. — Du
minecă 17 Marte, 2 âre p. m. d. G. D. Teodorescu: 
Pricolici și Vârcolaci. — Joi 21 Marte, 87a âre sâra d. 
Mihăescu Porumbaru: Nouăle teorii politice. — Joi 28 
Marte, 87a âre sâra d. Mihailă Șuțu: Originele monetare. 
— Duminecă 31 Marte, 2 âre p. m. d. St. Mihăilescu: 
Energia în lumea fisică și morală. — Joi 4 Aprile, 87a 
Ore sâra d. Dr. Petrini-Galatz: Durerea fisică și morală. — 
Duminică 7 Aprile, 2 Ore p. m. d. A. Eustatiu: Dunărea 
sub punctulă de vedere etnografică, comercială și inter
națională. — Joi 11 Aprile, 87a âre sâra d. Mincu: 
Starea arteloră în raportă cu starea țârei nâstre. — Du
minecă 14 Aprile, 2 Ore p. m. d. P. I. Cernătescu: Is
toria democrației în Europa. — Joi 18 Aprile, 87a âre 
sâra d. Gr. Vulturescu: Mania d’a imită. — Duminecă
21 Aprile, 2 âre p. m. d. C. Stăncescu: Figura umană 
in artele plastice. — Joi 25 Aprile, 87a âre sâra d. G. 
C. Dobrescu: 0 pagină din istoria Olteniei. — Duminecă
22 Aprile, 2 Ore p. m. d. Tr. George Djuvara: Superstiții 
poporale la Români și la diferite popore. — Joi 26 
Aprile, 87a âre sâra Dr. Clementă: Medicina în educa- 
cațiune. — Duminecă 29 Aprile, 2 âre p. m. d. Stef. St. 
Sihlânu: Despre Ilusii. — Joi 3 Maiu, 87a âre sâra d. 
A. Lupu Antonescu: Despre mișcarea literară în Romlnia 
in acești din urmă Zece ani.
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Corsulu la bursa de Viena
din 13 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6°/o 124.— 
Rentă de aură 4°/0 . . . 96.20 
Rentă de hârtiă 5°/0 .• • 98.10 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare.......................... 145.50
Amortisarea datoriei căi

lorii ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.80 

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

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostu ung.
(3-a emisiune) .... 106.25 

Bonuri rurale ungare . . 100.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...............................100.50
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 101.50

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

vină ung.........................98.10
Imprumutulfl cu premiu 

ung.....................................117,25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.80
Renta de hărtiă austriacă 81.95
Renta de arg. austr. . . 83.—
Renta de aură austr. . . 104.25
Losurile din 1860 . . . 136 50
Acțiunile băncel austro-

JBursa de RuctireseL
Cota oficială dela 30 Noemvre st. v. 1884.

Cump. vend.

ungare......................... 860 —
Act. băncel de credită ung. 307.50 
Act. băncel de credită austr. 297.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................. 5.78
Napoleon-d’orI................ 9.761/,,
Mărci 100 împ. germ. . . 60.20 
Londra 10 Livres sterlinge 123.35

Renta română (5%). . . .
Renta rom. amort. (5%) . .

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

* „ » (5°/o) •
» » urban (7%) . .

> (6%) • •
> » > (5»/0) ■ .

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

< » » Națională . .
Aură.....................................j
Bancnote austriace contra' aură

87%

1180
247,285,290

11.750/0,120/0
2 05

294,297

2.07

Curstilu pieței Brașovă
din 15 Decemvre st. P. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 68 Vând. 8.72
Argint românesc..................... > 8.60 * 8.64
Napoleon-d’or!......................... > 9.74 » 9.75
Lire turcesc!............................. > 10.98 > 11.—
Imperiali................................. > 9.98 > 10.—
Galbeni..................................... > 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina*  . . > 100— > 101.50
Ruble Rusesc!......................... 1260— „ 1265—
Discontulă » . . . 7—-10 % pes ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 

lui Gross (în casa prefecturei.)

, Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe jumătate de anti 
seu pe unu ami, 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.“

? z7

MED1CINAE UNIVERSAE
Dr. AUGUST FABRITIUS

foștii operatorii la clinica profesorului Billroth în Viena, și asistentă la 
profesorală Czerny în Heidelberg, ține consultațiunî dela 2—3 6re după 
prânclă, Strada Căldărariloră Nr. 501, Etagiulă I.

Zambach și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesci

de ritu (aținu și grecu
în Budapesta, strada Vațului, Vâczi uteza Nr. 17.

Publicatiune.
9

Dreptulă de cârciumărită ală familieloră boeronale din Veneția in- 
feridră se va esarândâ în licitațiune publică în 24 Decemvre 1884 la 
cancelaria comunală, încependă din 1-ma Ianuariu 1885 pre durata de 
3 ani cu prețulă esclamărei de 1200 fi. v. a. Licitanții au a depune 
vadiu de 10% dela prețulă esclamărei.

Condițiunile mai de aprdpe se potă vede la cancelaria comunală. 
Veneția inferidră în 10 Decemvre 1884.

1—3 SPainiliele boeronale.

Falonă sdu Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachină, 
prapuri. Tdte felu
rile de steguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoră pe

altariu, potiruri, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificală, candele 
de altară, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotă, cărți 
de Evangeliă etc.

Comande se efectuescă promptă. — Obiectele, care nu voră conveni, se voră 
schimbă cu altele.

MersulU trenurilorU
pe linia ^redealu-lgndapejsta și pe linia Teinșu-Aradd-Mtidapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

JPredealu-SSudapesta JSudapesta—Predealil

Trenîi 
accelerat

Trenîi 
de 

persdne

Trenîi 
omnibus

BucurescI
Predealu
Timișă

Brașovă

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva
Homorodă
Hașfaleu)
Sighișora
Elisabetopole
Mediașă
Copșa mică
Micăsasa
Blaștu
Crăciunelă
Teiușu
Aiudtt
Vințulă de susă 
Uiora
Cnccrtlea
Ghirișă
Apahida

Clnsin
(

Nedeșdu
Ghirb&u
Aghirișă
Stana
Huiedină
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

7.15 — — —
1.09 — — 9.50
1.33 — — 10.15
2.06 — — 10.50
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27
7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19
8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 5'59 9.18
10.18 6.28 8.00

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
— 7.25 9.35
— 7.49 10.16

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.-21

12.25 9.52 2.05
1:11 10.27 3.08

10.46 3.39
— 10.56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Trenîi 
de 

persdne

Trenu 
de 

persdne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09

f
Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsârliely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Râv 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —

8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulă de susă 12.19 10.07 —
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Crăciuneltî 1.44 12.03 —
Blaști"’ 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu , 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44
„ f 9.20 10.15 3.15
Brașovu • — 6.00 3.25
Timișă — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

BucurescI 10.25

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose'

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușft-Aradft-Budapesta Pudapesta-Aradii-'B'eiiișft.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenu
persone omnibus omnibus persdne omnibus

TeiMHșîk 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.oo
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradii / 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin ■ 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradft J 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
ISudapesta 7.44 6.40 — Alba-lulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — 'ffeiușăi 12.53 7.00

Aradăt-'Timișâra Simeria (Piski) PetroșenI

Trenu Trenu de Trenu
omnibua peradno omnibus

Aradia 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 ’ Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdira 8.58 3.15 Petroșeni 7.00

Timișdra-Aradd PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
persdne omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 PetroșenI 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


