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Brașovâ, 4 (16) Decemvre
Veste îmbucurătâre!
Tinerimea română din Clușiu nu disperă. 
Ea supârtă cu bărbăția lovirea, ce i-s’a dată 

prin desființarea societății sale de lectură și acum 
se gândesce seriosă la aceea, cum să repareze 
perderea.

Nici o scire din câte ni-au sosită dela Clușiu 
plin! de suferințe, 
multă ca acâsta.

! junimea română!, 
înșălată în senti- 
energia ei. Amu 

sperată într’ânsa și speranța ni se împlinesce, 
amu avută credință în caracterulu și tăria ei și; 
credința acâsta ne-a mântuită de temerile și în-j 
doelile, ce tortură sufletele celoră slab!. j

Cu satisfacțiunea omului ce se bucură c_ 
răulă și de paguba de-aprop'elui său scris-a unulu | Adveisaiii dică, 
dintre microbii nesățioși guvernamental! înainte. 
cu (jece dile: „Așa vă trebue, acum ați aflată soc^e^ea română. 
ce-ați căutată, ați făcută să cadă societatea fru-' 
mâsă a tineriloră români, ce avea ună scopă Iau- 
dabilă, a-ți eschisă pe tinerii 
sibilitatea de a se cultivă 
socială.... “

Quod non!
S’au înșelații amară cei 

nului, dâcă au credută, că cu 
tură „Iulia“ se va stînge și 
din inima tinerimei nâstre.

Societatea „Iulia“ încă nici nu era îngro
pată și microbii, ce rodă cu nerușinare la orga- 
nismulă statului, și începuseră să clănțănâscă cu 
dinții și cu măselele loră „amalgamisătore,“ în- 
chipuindu-ș! că au înaintea loră chiar cadavrulă 
tinerimei române.

Ei au fostă așa de orbi și mărginiți de a-și 
închipui, că societatea „Iulia“ a inspirată și a dată 
viață junimei române, âr nu junimea română so
cietății „Iulia.“

Câtă de durerâsă trebue să fie deșteptarea 
loră, când voră vedâ realitatea neîndurătâre in- 
ainte-le și se voră convinge, că cu tâte terorisă- 
rile și disolvările, viuă și tare este junimea ro
mână și viu și tare este sentimentulă ei națio
nală.

Societatea „Iulia“ a murită, să trăiâscă so
cietatea română ce va urmă după dânsa!

Este irelevantă cum o voră boteza-o. Ajunge 
că tinerii noștri din Clușiu sunt deciși de a-și 
înființâ o nouă societate.

Oficioșii au vărsată lacrimi pentru „Iulia,“ 
care avuse „unu scopă. așa de frumosă și lău
dabilă “ și care prin „nesocotința1' pretinșiloră „agi
tatori11 a fostă nimicită. Nu voimă să cercetămă 
de ce proveniență sunt aceste lacrime, dâr le di- 
cemă celoră ce se prefacă a ne compătimi:

Vi se va dă o nouă ocasiune de a reînviâ 
sub altă nume „frumâsa și laudabila" societate 
de lectură a studențiloră români dela universitatea 
din Clușiu. Stăruiți pe lângă d-lă Tisza, ca să 
aprâbe fără amânare nouele statute, ce i se voră pre- 
sentâ. Căci dâcă „frumosă și lăudabilă11 este sco
pulă, ce’lă urmăresce j unimea română cultivându-se 
în societăți de lectură, atunci este o crimă chiar 
în contra constituțiunei esistente de-a o opri dela 
acâsta, când împlinesce tâte formele legale,

în cursulă aniloră din urmă, ] 
nu ne-a înveselită inima mai 

pis-amu, că a nâstră este 
Și’ntr’adevără, nu ne-amă 

mentele ei, nu în curagiulă și

folosindu-se de 
prin nici unu

a se sfârși pe 
noștri tineri se

Dâr puțină importă atitudinea, ce-o voră 
observă în viitoru puternicii dilei în afacerea ti- 
neriloră noștri dela Clușă, față cu îmbucurăto- 
rulu faptă, că ei sunt resoluțî de a țină susă 
stâgulă culturei naționale române și de a luptă 
cu firmitate pentru apărarea lui, 
drepturile, ce nu li se potă lua 
felă de ordină ministerială.

In locă de a se boci și de 
ruinele societății „lulia,“ bravii
reculegă, îșl strîngă rândurile din nou și caută 

!mijlâce spre a repară perderile ce le-au suferită.
Lă a amă dorită și dorimă noi să ve- 

demă întotdâuna junimea română, tăria și spe
ranța nâstră: leală și resolută, credincidsă nâmului 

:și culturei românesc!, gata fiindă în fiecare mo- 
i mentă a sări în apărarea națiunei sale, cu 

je devisa: Dumnezeu și dreptulă nostru!
că noi amă fi făcută junimei 

ndstre imposibilă de a se cultiva românesce în

voștri dela po
pe sine pe cale

i Se pdte 6re așa ceva? 
•ar fi în stare să împedece 
1 de-a
loru

din haita guver- 
societatea de lec- 
foculă românescu

este
Clușiulă

a învăță 
Timpulu 

aceea înche- 
din Clușiu o

Ce putere lumâscă 
pe studenții noștri 

comunică cu părinții, cu frații și cu amicii 
și de-a petrece în societate românâscă ? 
Este Transilvania; în Clușiu ori 
în Transilvania?
Dâr cine își va mai dă silință de

pe orbă să vâdă și pe surdă să audă! 
ne este multă prea scumpă. De 

jiămu trămițândă tineriloră noștri 
ifrățâscă sărutare și (^icându le:

Stăruiți înainte pe calea, pe 
cată, pe calea onârei naționale, 
a virtuților^ strămoșesc!, și geniulă Românis
mului va fi cu voi și cu drâpta ndstră causă!

care ați apu- 
a curagiului și

CRONICA POLITICĂ.
»Ellenzek« dela 11 Decemvre scrie ună articulă, 

în care ’șl îndrâptă totă furia în contra naționa
li t ă ț i 1 o r ă , făcendă pe Românulă, pe Sasulă și pe 
Groatulă »trădători ai patriei, < ăr pe Maghiarulă fă- 
cându’lă »liberală,» »mărinimosă.< După ce înșiră ună 
numără de neadevăruri, care culminăză în cuvintele: 
Maghiarulă a făcută naționalitățiloră astfelă de concesi
uni, cum nu’și mai găsescă sămănă pe lume, — dice că 
e timpulă să înceteze politica de cruțare și de fantasii 
față cu astfelă de dușmani, cari sunt gata în fiecare 
momentă să se revolte pe față în contra vieții Maghiari- 
loră, căci fiecare articulă ală (jiareloră loră este procla- 
mațiune revoluționară. Dacă pănă acum nu s’au revoltată 
— afară de Croați — acă3ta se datoresce împrejurării, 
că n’au primită încă de nicăirl o provocare la revoltă. 
0 făiă »olahă,< dice »Ellenzek,< a scrisă de curendă, 
că ei voră duce lupta în contra Maghiariloră pănă la 
cuțită. »Ce păte însemna acăsta altceva, decâtă revoltă

I

Rușii voră fi atrași de cultura rusescă. Spre scopulă 
acesta »Censorele«, cu ideile necensurate, ne anunță 
o străformare politică-democratică și în fine »socială- 
denocratică» prin ridicarea valorei politice â’ ele
mentului burgesă, care acum numără cam la 
650,000 capete. Micii nobili și posesori unguri să se 
amalgameze cu burgesii dela orașe și să se creeze 
astfelă o mare clasă de mijlocă ungurescă. Societatea 
maghiară să fie deștăptă și să lucreze. Ce a făcută ea 
de 800 de ani? A amalgamată naționalitățile? A creată o na
țiune omogenă maghiară? Nu 1 Rusia e aprope de ase constitui 
și noi încă nici după o miiă de ani nu snntemă constituiți.....
Dăr încă nu este prea tărdiu, încă n’amă pierdută nimică, 
decă o clasă de mijlocă va luâ causa în mâna ei...» — 
Speranțe deșerte. Ce nu s’a putută face într’o miiă de 
ani, nu se va face nici odată. Dintr’ună stată poliglotă 
niciodată nu se va face o casarmă ungurăscă.

*
In ședința de Sâmbătă a senatului română, minis- 

trulă de esterne Sturdza a răspunsă la interpelarea, ce 
i-s’a făcută in afacerea șicanăriloră, la cari suntă espușl 
esportatorii români din partea autoritățiloră ungurescl la 
importarea viteloră și porciloră în Ungaria. Ministrulă 
a declarată, că Ungaria a interzisă importarea viteloră 
și a motivată acesta pe faptulă, că în România esistă 
încă epidemia de vite; mai departe a declarată, că opri
rea importării porciloră a motivat’o Ungaria pe faptulă, 
că în Steinbruch a isbucnită, între porcii importați din 
România, boia de unghii. Ministrulă âdause, că dacă e 
vorba ca guvernulă să cără deschiderea granițeloră, ce
tățenii trebue să vegheze, ca epidemia să dispară.

*
într’o publicațiune inspirată de prințulă egiptănă 

Halim, care apăru mai deunăzi în Constantinopole, se 
probeză, că Chedivulă Tevfic-pașa este incapabilă 
de a guvernă, că poporațiunea indigenă egiptănă îlă ură- 
sce, că la curtea din Constantinopole este neplăcută și 
că Arabii ortodocși ce fereseă de elă. De aici deduce au
torulă broșurei, că sub Tevfic niciodată nu se va pută 
regenerâ. Din contră prințulă Halim întrunesce în per- 
săna sa tăie calitățile, cari se receră spre a face din 
Egipță sub egida Sultanului ună imperiu prosperătoră. 
Acăstă publicațiune a răspândită faima, că la înalta 
Părtă se ventilăză proiectulă de a suplini pe Tevfic prin 
prințulă Halim. Cei din Constantinopole protestăză cu' 
tătă energia în contra acestei faime, dicendă, că prin 
acăsta numai s’ar complică situațiunea și mai rău în 
Egiptă, de cum este acuma. Din contră bărbații politici 
de pe lângă Părta otomană voră fi în mare reservă și 
nu voră afirmă drepturile loră, pănă când nu se voră lă
muri pe deplină diferențele 'dintre Anglia și dintre pute
rile signatare. Din contră pretențiunea Germaniei și a 
Rusiei de-a fi representate în comisiunea internațională 
egiptănă pentru datoriile statului, au făcută pe Turci să 
mediteze asupra cestiunii, că ăre n’ar fi îndreptățită și 
Turcia de a fi representată în acea cpmisiune ?

o

Tinerimea română în Clușiu.
(Coresp. part, a >Gaz. Trans.*)

Clușiu în Decemvre 1884.
Junimea română dă semne nouă de viață. Trebue 

constateză din capulă locului, că așteptările șovi- 
Și într’adeveră

să
pe față? Și cine ne pote asigura, întrebă f6ia clusi-! niștiloră începă a se dovedi deșărte.
ană, că naționalitățile n’au primită într’o <|i din năun- multe s’au combinată din partea loră cu desființarea 
tru și din afară semnalulă de revoltă pe față?.......... ' »Iuliei.‘ Ei credău, că îndată după disolvarea ei se va
Trebue să folosimă timpulă pănă ce avemă disolvâ și idea de concordiă dintre junii români. Ei cre- 

dău, că disolvarea »Iuliei«, servindă Româniloră de în
vățătură,* va pute face ca junii români unulă câte unulă 
să părăsescă idea solidarității. Ei credeu, că junimea ro
mână șicanată până la estremitate se va converti în prin
cipiile ei resolute și astfelă urându-i-se dilele nu se va 
mai gândi la înființarea vre-unei alte societăți române. 
Ei sperau pote, că chiar în urma ăstoră șicanărl se voră 
pute citi numele juniloră români în lista membriloră vre
unei societăți maghiare și în urmă — ceea ce mai cu 
sămă lui »Ellenzek« nu-i prea convine — că astfelă voră 
fi scăpați Maghiarii Clușiani de surprinderi neplăcute cu 
bilete de Invitare scrise în limba română.

puterea în mână și pănă cândă avemă la spatele 
paterei nâstre și puterea monarchiei.» In urmă gratifică 
»£llenzăk« naționalitățile cu titlulă de or de barbare.

Slilulă ,e omulă!
*

a apărută o broșură, ce se dice a fi sen- 
este întitulată: »Societatea nostră și mi-

nostră națională« și autorulă ei (păte

In Pesta 
sațională. Ea 
siun ea 
Grunwald?) se ascunde sub anonimulO Censor. Acesta
desvotă nisce idei forte exotice. Elă dice, că Maghiarii 
trebue să concureze în cultură cu Rusia (a nimerit’o), 
căci dăcă nu, Slavii și Românii cari au același rită cu



suntti nici de- 
contrarii lorii, 
ce conflictul!! 
din ce în ce

Insă ce să’i faci, tinerii români nu 
cum aplicați a jucâ după iguni' le cântă 
Ei nu potă fi dispuși la acesta, în vreme 
de principii între ei :și tinerii maghiari
devine mai acutu. Potă pretinde ori și ce puternicii Zi
lei, voră fi ascultați și îndestulă! întru tăte de tinerimea 
nășiră, de una însă nu se potă lipsi ai noștri în- favo- 
rulă și de dragulă loră, adecă: de semțulu românescă și 
de iubirea cătră nerrulă română, cătră limba și instilu- 
țiunele • române. Ear acestea le ceră ei ca jertfă dela noi! 
Voră fi ei pote capabili de a înscenâ și alte scandaluri, 
voră pute compune pamflete și mai multe în batjocura 
nâmului nostru cântându-le în publică, voră pute, decă le 
va da mâna, să disolve Ze°î Și sute he societăți româ
nesc!, nu voră fi însă niciodată în stare de a face pe 
junii români să renunțe la naționalitatea loră, a-i face 
să-ș! uite de limba și poporulă loră, din șînulă căruia au 
eșită. Ună adevără acesta, care este admisă pretutin- 
denea între Români, și ar trebui să fie recunoscută chiar 
și de ei. S’au înșălată ei în multe celea, ori de câte or! 
era vorba de atitudinea Româniloră, s’au înșelată întot- 
deuna ca și acum.

Contrarii noștri credeu, că totă ce e romănescu 
aici vine dela »Iulia< și că nimicindu-se ea seva nimici 
totă viața românâscă din Clușiu. Faptele dovedescă însă 
contrarulă, căci în loculă »luliei< morte, se proiectâză 
deja altă societate, cu carâcteră ca și ală celei disolvate, 
ba pare-mi-se s’a și pusă în lucrare compunerea statute- 
loră viitdrei societăți/ cari voru fi înaintate nu peste multă 
timpă guvernului1 spre întărire:1 Le'va aprobă or!1 nu 
d. ministru de interne, acesta e cestiunea viitorului și nu 
o putemă soi'. Scimă'îhsă, Ceea ce e sfântă înaintea tu
turora ascultătoriloru români de la Universitate, că sun- 
temă resoluțl de a luptă și noi întru câtă putemă pentru 
drepturile ce competă universitariloră în genere.

Era ună vechiu ODiceiu în viața Clușiană română, 
ca societatea ,Iulia'' ,în fie-care ană să-și țină eoncertulă 
său împreunată cu petrecere de dantă precum și maia- 
lulă seu, spre înmulțirea averei sale. Acestea erau pe
trecerile publice Românesc! în Glușiu. La aceste petre
ceri se adunau Români nu numai din locă, ci și din jură, 
dându astfelu obplulă loră pentru sarijinirea societății 
»lulia«.
centru de întâlnire între Românii Glușiani și cei din jură. 
»lulia« acum nu mai esistă, er urmarea cea mai de aprope 
ar fi, ca Românii Clușiani se nu-și mai pdtă petrece româ- 
nesce, să nu-și potă da mai multă espresiune senlimenteloră 
sale româneșci și în urmă ca junimea și cei mai bătrâni ai 
noștri se fie puși în stare de separațiune absolută'. La așa 
ceva tinerii noștri nu se puleu învoi în nici ună casă. După 
o scurtă chibzuială ei hotărîră, că petrecerea are să se 
țînă în totă casulă și în anulă acesta, Acestă decisiune 
resolută a loră a avută efectulă seu, aflând răsunetu în 
inimele tuturoră inteligențiloru români Glușiani. Lucru
rile au mersă însă și mai departe și abia câteva Zii® 
dela desființarea »Iuliei» vedemă pe inteligență noștri 
mai bătrâni dându mâna cu tinerii și:Zicendu-le: »fap- 
tulă, care era se-lă sevârșițî voi singuri, îlă vomă să
vârși toți dimpreună.« Frumosă documentă acesta ldin 
partea inteligenței și cu atâtă mai nobilă, câtă prin elă 
s’’a dală nascere la o epocă nouă, o epocă cu multă mai 
frumOsă în - viața tuturoră Româniloră Clușieni.

Planulă odată făcută s’a și pusă în esecutare în
dată, ifiindă însărcinată unulă dintre cei mai bătrâni, ca 
să convăce (prin insinuare la polițiă) o ședință. Acâsta 
s’a întâmplată și-în ZIua he 12 Dec.'Ia 6 6re; sâra, vă- 
ZUlăină toți bătrânii și tinerii; întruniți în sala casinei 
românim;■ Mai ântâiull's’a âaăsă'pe1 tapetă cestiunea, că 

>•' u iți■; :i.: i:•jiininijnn.' c- • ■.->-.•< >.. ■ il n ->h i-j
i'>■(11'!' "=— ui: .ii.iiaUh?. .‘<1;rioif>in.lo.'-in iiiHÎ
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FOILETON U. 1
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Din basmele poporale române.
Cei doispredece frați și făta cu perulu de 'auru.

Nu trecu multă și feciorulă' aut^i pe smeăica 
cândă: — Dragu lemnuță, ăprinde-te și lumineză 
de,frumosă, cum n’ai luminată nici odată, că amă doi- 
spfe-dece feciori, cărora li se voră tăia capetele. în
dată se aprinse în'r’ună unghiuleță ună lemnuță putredă, 
luminândă așa de frumosă, de gândăi că tote luminile 
din lume suntă acolo.

r După aceea audi âr pe smeoica (jicendă: — Dragă 
lăutăj cântă cum n’ai mai cântată nici odată. Lăuta 
începu să cânte așa de frumosă, de gândăi că tote mu- 
sicile din lume șuntă acolo.

In urmă mai audi feciorulă pe smeăica clicendă: 
— Dragă sabia, du-te unde șuntă cei doi-spre-dece fe
ciori și cele doue-spre-d.ece fele, și ce-i afla în marginea 
paturiloră să le tai capetele. Sabia sări îndată 
cuiu, trecu prin păreți în casa cu 12 pături și tăiă 
petele feteloră, fund-că. ele erau la margine.

Acum dise calulu cătră fecioră: — Scote iute 
grajdă caii frațiloră tăi și adu-i pe unulă câte unulă 
casă, pune-i pe cai și să plecămă, că de unde nu 
rimă. . Feciorulă, .celă , mică .făcu .așa, după ce calulă 
suflându cu nara âdurmi bine pe toți argații, porni pe

4i-
așa

din 
ca-

din 
din 
pe-

petre- 
nrimă 
în fo- 

âr pă-
Se pri-

spre ce scopă se se- arangeze petrecerea • și să se facă 
bală formală ori numai »concertă împreunată cu 
cere de danță.« Dl. Dr. Isacă relativă la punctulă 
propune, ca venitulă petrecerei să se întrebuințeze 
losulă scolei de fetițe ce se va înființa în locă, 
rintele Podobă că în folosulu scălei de băeți.
mesce .propunerea d-lui Dr. Isacă cu modificarea, ca din 
venitulă totală se se dea o parte anumită în folosulă 
scolei de băeți. După ce se primi cu unanimitate și 
aceea, că petrecerea se fie »concertă împreunată cu 
danță« și altele relativă la disposițiunile ce sunt de-a se luâ 
față cu petrecerea, se procese îndată la alegerea comitetu
lui. Comitetulă’s’a alesă în numără de 16 și este următorulă: 
Președ. d. adv. Iuliu Coroiană, v. preș. d. stud. fii. Constan
tină Popă, cassară d. adv. Emerică Popă, controloră d. stud. 
sciinț. nat. Michailă Părvu, secretară stud. iur. Iuliu 
Dombradi. Membri în comitetă domnii: adv. Almășană, 
stud. med. Andressi, stud. iur. Octaviană Boeră, stud. 
med. Aurelă Ciatu, stud iur. Agustină Chețană, stud. 
iur. Enea Draia, adv. Dr. A. Isacă, Drd. fii. Silvestru 
Moldovană, stud. iur. Valeriu Morariu, adv. Alexie Popă, 
stud. iur. Leonă Scridonă.

Comifetulă este compusă din membri bravi și har
nici, ceea ce ne face să sperămă, că petrecerea nostră 
va fi la înălțimea sa. Cu viuă bucuriă trebue să consta- 
țezu, că prin acesta s’a pusă basa unei legături mai in
time între intiligință și junime, cari pân’ acum așa di- 
cendă trăiau iîn ună felă de isolare Unii față cu alții. 
Faptulă e frumosă și era cu atâtă mai de dorită, fiindcă 
astfelă uniți ,în cugete și în sâmțirl* vomă pută dovedi 
o energiă cu multă mai mare întru apărarea drepturi- 
loră năstre.
j '< JirîAî
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terminații. Tribunalulă d achitatu pe d. Bar iță în una
nimitate.1!. Președinte a foștii d. Szekacs, judecători d-nii 
Roșea și Jahn, acusatorii d. procuroră-substitută Tnbus, 
apărătorii d. Fruhbeck. Jurați au fostă d-nii Albreeht, 
Borger, Jahn, Kreisler, Laulerbach, Quant, -Reinert, Ro- 
bicsek, Satler, Scherer, Schusnig, Zimmermann.

O

SOIRILE PILEI.
După raportulă inspectorului școlară Koos, în anulă 

1883/4 numărulă copiiloră obligați a merge la șcdlă în 
comitatulă Brașovului a fostă 15.890. Dintre aceștia după 
confesiune au fostă 5992 gr. or., 1819 rom, cat., 38 gr. 
cat., 501 elvețianl evang., 7337 augsb. evang., 61 uni
tari, 142 mosaicl. După naționalitate: 6,028 români, 
4994 maghiari, 4847 germani, 11 șerbi, 6 ruteni, 4'croătl. 
Numărulă copiiloră cari au cercetată sctflâ1 e 13,672. 
După confesiune au fostă: 5006 gr. or., 7020 augsb. 
evang;, 1040 rom. cat., 409 elvețian! evangi, 1040 rom. 
cat., 32..gr. cat., 23 unitari, .142 mosaicî. .După națio
nalitate: 5035 români, 4573 germani, 4043 maghiari, 11 
șerbi, 4 croați, 6 ruteni.

—0—
Se scrie din Orâvița, în Bănată, că" în minele de 

cărbuni de la Annina au perită 70 de omeni. Amănun
tele acestei nenorociri nu se sciu încă.
_   . ■ u.I ‘1 Ufn-.’-flii , 1)-i I •)/;.! ;

1 • ‘
j.I *) Telegrama acesta ni s’a espedatit Luni din Sibiiu la 3 

ore 40 minute d., a.: și:(amă primit’oi abia la drele'i6^1 sâra. Nu 
înțelegemfi tde ce acâstăpiițârZiare. — ..'ivoLuoi! oh

■ .,1. m.iiil ■ i- ■ uan : ; rui mir
frații lui înainte, încălecă apoi și elă și porni după ei. 
SmeOica du’pă câtva timpă se duse în odaiă să vâZă, 
dacă sabia1 i-a împlinită porun'Că. 1 Când' îrilrât înăuntru 
găsi capetele feteloră tăiate, ăr feciorii nicăiri. Atunci- 
începu a răcni, încălecă. repede pe, drâglă și porni,.după 
feciori. Uitându-se ea în.(șușă văZ.u; RP feciorulă celă, 
mică înâlțându-se în susă cu calulă și neputându-Jă ajunge 
strigă’Smeăica: — Ha, fecioră de lele, blăstâmată fie’ți 
omenia! Când mai vii la mine?- Viu să-ț! iau lemnuțulă 
ce arde atâtă de frumosă. ; ’ - 1

Calulă se sui apoi pănă la nării cei turbați, er 
smediea se întorse < îndărătă. 
feciorulă se uită în joșă cătră pămentă, unde zărise ceva 
strălucindă. La cererea lui cajulă îlă scocuri jqsă în 
mijloculă unui drumă, unde era acelă lucru ștrălucitoră: 
ună firă dă peră de aură. Calulă i-a disă: — Ori îlă 
vei luâ ori nu, totă are să-ți pâră rău. — Atunci' mai 
bine se-mi pară rău, că l’amă luată, decâtă că nu L’amă 
luată, (jise feciorulă. Ridică .firulă de pără, îlă puse în. 
șerparu (curea) și plecă să ajungă pe frații sei. Acestora 
le spuse totă ce s’a întâmplată la curtea smedicei și le 
arătă și părulă de aură.

Acum merseră toți frații și se băgară servitori la 
ună împărată. Afară de celă mică, toți ceilalți frați 
și-au vândută caii. Vddendă ei, că fratele loră celă mică 
e în stare să-și țină calulă, 'prinseră ură pe elă și ca 
să-lă perdă, îlă pîrîră împăratului, că1 elă scie ună lem
nuță, care luminâză câtă tote luminile din lume. Itn- 
păratulă îlă chemă la sine și îi (Jișe: — In 24 de dre se-mi 
aduci lemnuțulă, care luminâză, că de unde nu capulă

t

Când era susă de totă,

La cererea lui cajulă îiă scqlțp.rî jcțstî în

ai acestei scole. La 
Teodoră Stefănescu, 

limpă directoră ală 
mai mulțî neguțători 

cetii ti'

la BucurescI, Iași, Craiova și Ga-

»Gurierulă financiară' spune, că Dumineca trecută 
s’au întrunită în localulu șcdlei de comerță din Bucu- 
rescl mai mulțî elevi cu diplomă 
acestă întrunire provocată de d. 
directorulă șcdlei și în același 
Băneei Naționale, au asistată 
însemnați din orașă. D. Teodoră Stefănescu a 
celoră presențî ună proiectă de lege elaborată de d-sa 
și pe care ’lă va presentâ d-lui ministru de comerță 
agricultură și domenii, în scopulă d’a se înființa 4 scole 
superidre de comerță, 
lăți. Proiectulă a fostă primită în aplause de asistenți. 
Ar fi de dorită, ca elă să obțină și adeziunea ministrului 
respectivă, dice numilulă Z’ar£h

—0—
fiarele din BucurescI spună, că d. -B. -P. Hășdeu 

și-a dată demisiunea din postulă de directoră ală archi- 
veloră statului, ca să pdtă fi deputată.

—0—............
Dra Bârsescu va jucâ în curând în tragedia >Ha- 

rold‘ de Ernest v. Wildenbruh, care se va representâ 
cu multă sludiu în teatrulă de curte din Viena. In acesta 
piesă voră jucâ: Lewinsky, Strassman, Robert, Halensleih 
și Devrient. Artista ndstră va jucâ rolulă Adelei.

—0—
Se asigură, dice »Poștaș.din ^Galați,, că ;cassa co

mercială Cohen din Brăila și BucurescI a încelată plățile. 
Pasivulă său ar fi peste ună milionă. Piața Brăilei nu 
e mai de locă angajată. Bucurescii însă e aprope singură 
piață atinsă. Se că numai Banca Națională are 
a luâ 300,000 lei. fii

Âcelașă (Jiară spune, că niște greci, ce de cât-va 
timpă bântue orașulă Galați, și ai căroră capi suntă che- 
faloniții Gherasim Macri, Dionisie Macovela și Dimitrie' 
Coruzi, au fostă prinși pe când spărgeau zidulă în drep- 
tulă comptuarului d-lui Hi V. Frigătoră din: strada Bra- 
șoveniloră.. Rău făcăturii au mărturisită singuri faptulă. 
Ei se află închiși, la polițiă..

—0—
Se scrie din Znaim, că acum cateva (file’ d-ș6ra 

Ana Slatiiischi din Nicloviță lângă Znâim ’șl-a 'serbată a 
102 aniversare a nascerei. Ea e încă voinică, își aduce 
aminte de multe pățanii din tinerețe, vederea și auZulă 
îi suntă pre puțină slăbite și lucrăză și acum la ciorapi,, 
cu igiița etc.

—0—
Din Stuttgart se serie, că căpitanulă D. Max'. Plessner 

a inventată unu aparată numită »antiphon,« mehită a 
scuti pe cei ce ședă în apropiere de musicanți, să’i audă 
neîncetată. Aparatulă e mică și se pote purta la lan- 
țulă de cesornică ca și me.dalionulă.

- 0—
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Astă seră se va representa la teatrulă germană 
piesa Blitzmddel,* comedlă cu cântece în 4 acte, 
de Gârol Costa. Mâne sără va păși 
prima cântărâță de operete de la 
Mănchen, iîn piesa «Giroflâ-Girofla.»

d-na Wald-Milâr 
teatrulă regală din

ll o;') ’s irjuiL
im i;-i te jbiui-i-riL

• jfi SlUO'I ■ HOT aii
Ordinațiuiaea ministerială eu privire 

la dări.
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Ministrulă de finanțe Szaparv a dată următârea 
....... i IUI: ■ I lill t :■ : > 1 I ••dinațiune:

»După rapârtele sosite, publiculă ecohomă’ este 
timpulă de față, — din causâ scăderii estraordinare a pre- 
țuriloră producteloră economice șii prin acâsta din causa 
stagnării afaceriloră,, —,multă. împedecată de a plăti pune-,

.............. .... ................ ........... .. , |—, i 
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nu-țL foai‘ stă’' Ja ' locă'.1 ‘ ‘ Fecioruhf "\teZu că' a făcută 
rău de a destăinuită totă frațiloră săi, și se duse plân-n 
gândă la cală, căruia îi.spuse ce i-a poruncită impăratulă. 
‘— Nu mai fii supărată, îi qise calulu, ci du-te de’mi adă 
o covată de jară și o cupă de lapte și apoi vomă pleca. 
Feciorulă îi aduse calului ce-a cerută și, după ce 
mânca, plecară. Câtă ai clipi .din ochi, feciorulă ajunse 
la curtea smeăicii. Feciorulă descăleca și dusă' calulăla curtea smâăic’ii.
la ușa odăii unde dormea smeoica; suflă apoi calulă cu narea 
pe ușă și adormi bine pe șmeoică. —- Du-te acum. în casă 
și lângă gura smeoicii vei găsi ună ciutucă putredă, să’lă 
iai și, când vei eși să trântesc! ușa, încată să se cutre
mure casa. Feciorulă făcu cum îlă învăță calulă, iute 
încălecă, căci și smeoica se trezi și încăleca pe drâglă, 
plecândă după elu să’lă prindă. Când se uită în susă, 
vădu pe fiăioră inălțendu-se. — Când mai vii? îlă în
trebă ea, după ce văcju că nu’lă pote ajunge. —- Viu să 
iau lăuta, îi răspunse feciorulă. Acesta cum ajunse la 
împeratulă, puse lemnuțulă în mijloculă; ocolului și’i dise 
să ș’aprimjă și să; lumineze ca nici odată. îndată.se,tăcui 
o lumină, de gândei că totă lumea e în focă. Impăra- 
tulă se spăriă de atâta luniină și qlise feciorului să’ siingă 
lemnuțulă. Feciorulă porunci lemnuțulur de se stinse 
și’lă dete împăratului. Acesta îlă cinsti cp bani ațâță pe; el.ă 
câtă și pe frații lui. S’au dusă apoi cu toții într’o câr
ciumă să b'ea. Vădândă cei unsprezece frați, că celă mai 
mică , are mai! .mulțî bani, decâtă, ei, Hă pâriră. a doua Z.i. 
împăratului, că scie o lăută, care cântă mai frumosă de
câtă tăte mtusicele din lume. Impăratulă chemă pe fecioră și’i 
porunci ca țin 246re s’aducă lăuta, că de unde nu, capulănu’i 
mai stă unde e., Feciorulă se duse plângândă la cală și-i spuse



tuală cheltuelile ordinare economice și prin urmare și 
sărcinile statului. In, interesulă contribuabililoră am ho- 
tărîtă așa dară, ca, la perceperea dăriloră și a cereriloră 
de felulă acesta din partea stalului, esecutarea hotărîri- 
loră ’art. de lege XLIV din 1883 să se îndulcâscă. Cu 
privire la aeâsta dispună:

I. Relativă la dările directe și la cererile erariale ce 
au se se percepă după felulă loră: 1. In contra comu- 
neloră mici și mari a orașeloră cu magistrată regulată 
și a municipieloru, precum și în contra altoru persâne 
numai atunci are să s’âplice esecuțiunea, dâcă n’au plă
tită o sumă corăspundătâre prescripțiunei anuale, obser- 
vându-se Ia acesta, că aci ațe a se’nțelege aceea sumă, 
ce resultă dâcă să iau la ună focă sumele anuale ale 
dăriloră directe, ale datoriiloră pentru dijma de vină și 
contribuirile . regulării apei. Ca datoriă anuală a dări
loră fonciare are să se ia în acele comune, în care după 
noulă catastru s’a pusă o sumă mai mare ca în anulă 
1883, basa cea mai mică din 1883. 2. Plăț în rate au 
să se trâcă în socotâlă în. ordinea următore: a), interese 
pentru întârziere și cheltuell de esecuțiune, b) taxe pentru 
eliberare de armată, c) datoriă pentru dijma de vină, d) 
dări directe împreună cu adausă, e) contribuire anuală 
pentru Vegularea1 apei. 3. Cu deosebire să se bage de 
semă, ca la secvestrărl tâl.e; acele obiecte, care după lege 
nu se potă lua, să fie eschise dela secvestrare, mai 
departe că animale vii numai atunci se potă Vinde 
prin licitațiune, dacă se pâte obține ună preță aprâpe 
corespunifătoră estimărei locale.

111. Datoria timbreloră și competințeloră, ce au ne
mijlocită să se plătâscă, cu.privire la :.,1.. competințe, care 
suntă în periculă d’a se prescrie, suntă de încasată necondi
ționată pe calea esecuțiunei •' 2. de asemenea competințe 
după cumpărare și ven^are și donare sunt, de a se în
casă necondiționată, pe când celef după mp.șțeniree-pentru 
sumele ce suntă de plată în 1884 se potă încuviința rate 
pe garanțiă; 3. pentru cele mâi vechi'1 adecă din restan
țele de competințe ce ajungă’ pănă la capătulă anului 
1883, se pâte1 încuviința din casă în. casă 
dacă a treia parte s’a plătită imediată.

III. Datoriile ne-amintite nu intră în 
rîriloră luate aci. Inspectorii de dări au să
câ'ră'spundetâre conformă acestei oiidihațiunl sub respon
sabilitatea personală. ______________• 

o âmânare,

■sfera hotă- 
ia măsurile

Cestiunea agiulni îu parlament ui u românu. 
„Curierultl Financiaru“ scrie;
Crisa economică prin care trecemă nu mai e ună

secretă astăzi pentru nimeni. Ăgiulă esorbitantă ală au
rului, preocupândă în gradulă celă mai înaltă țâra întrâgă, 
a ajunsă a formă obiectulă îngrijiriloră generale și a 
găsi ecoulă său pănă în Parlamentă.

Luni, d. deputată Paladi anunță guvernului o in
terpelare, care fu desvollată în ședința de Joi, și urmată 
de o] moțiune subscrisă de d-nii deputaț!: Petru Carp, 
CogălnicânuJ Epurescu, Dim. Butculescu și Paladi, prin 
care cerea,-ca guvernulă să înceteze cu baterea monedei, 
de argintă și să numâscă o comisiune pentru a studia 
cestiunea etalonului unică de aură.

Au vorbită pentru acâstă moțiune d-nii Paladi și 
Petru Cârpă,âr contra d. generală Lecca, ministru de fi- 
nance, d. Emil Costinescu, d. Câmpinânu, ministru de 
comerță, d. Stolojan și în fine primulă ministru d. lână 
Brătianu. 1 ' \ I

Discuțiunea a absorbită totă ședința de Joi și a 
durată, până s'âra la; 7 âre, când puindu-se la votă mo'-

:jc ■ j &1.01 I țid-.i'l i or. i: | H
ce i-a .porunpită împăratulă. — Nu te teme, (Jise calulti, 
adă-ml două covețl dejară și două cupe de lapte. Feciorulă 
îi aduse calului ce ceruse și după ce mâncă, plecară și 
ajunseră la curtea smeâicei. Calulti îi spuse unde e 
lăuta' și șuflâijdă cu nara pe ușă de adormi bine pe 
smeâTca~feciorulă întră în casă, luă lăuta dela căpăteiulă 
ei și când ;eș.L trânti ușa așa de tare,. încâtă s’a stări-.- 
mată. Smeâica se deșteptă, încălecă repede pe drâglă, 
dar feciorulă șe și înălțase în aeră. Vădându-lă sme- 
âica îlă întrebă: — Când ai să mai vii? — Viu să 
iau sabia, îi răspunse feciorulă. Cum ajunse la 
împăratule, se opri în ocolulă palatului și dLise lăutii 
să cânte cum n’a cântată nici odată. Totă orașulă, cu 
mică cu mare începu să jâce, fără să scie de ce, ’âșă 
de frumosă cânta1 laula. Insușî împăratulă începu să jâce 
de nu se mai pute opri. — Opresce lăută, că moră’ ju- 
cândă, strigă’ elă cătră fecioră. Acesta porunci lăutii să 
tacă și o dete împăratului, care ’lă cinsti atâtă pe elă 
câtă și pe frații lui cu bani. Ducendu-se frații Ia câr
ciumă și vădendă că și de astă dată fratele loră celă 
mică are banî mai mulțî, îltt pârîră la împăratulă, că 
scie o sabiă, cu care ară pute fi biruițl toți împărații. 
Feciorulă fu chemată înaintea împăratului, care’î porunci 
să’i aducă în 24 de ore sabia, că de unde nu, nu’i va 
mai sta capulă unde’i stă. Feciorulă se duse la cală plân- 
gendă și ’i spuse ce i-a poruncilă împăratulă Calulă îlă 
încurajâ să nu’i fie temă și după ce’i dete două covăți 
de jară și două cupe de lapte, plecară și într’o clipă 
ajunseră la curtea smeâicei. Acum dise calulă cătră fe
cioră : — Să fii cu: băgare de sămă, că sabia e atârnată 
de părete la patulă smeâicei; ca s’o iai, trebue’să te

de numerară — aură în țâră. Din

țiunea de care vorbimă măi susă, s’a respinsă de comi- 
tetulă deiegațiloră și de marea maioritate a Camerei.

Era și naturală. Toți cunoscă, că crisa monetară 
prin care trece România astădl se datoresce unei rele 
situațiunl economice provocată de dificitulă ce lasă im- 
portațiunile asupra esportațiuniloră și care reclamă o plată 
în aură de 190 și mai bine de miliâne în străinătate, în 
care intră și anuitățile datoriei publice în suma de 50 
milione. Dâcă productele nostre, care stau grămădite în 
porturi și în tâte centrele nâstre comerciale ar fi fostă 
căutate anulă acesta cu aceeași preferență cu care au 
fostă căutate în alți ani de piețele consumătâre ale Eu
ropei, acestă dificilă ar fi fostă acoperită și am fi avută 
încă ună escedentă 
nefericire, după cum am arătată și cu altă ocasiune, re
coltele fiindă pe de-o parte bune în tâtă Europa anulă 
acesta, âr pe de alta concurența Indiei, a Egiptului, a 
Americei și a Australiei fiindă din cele mai sdrobi țâre 
pentru noi, a trebuită forțamente să cădemă într’una din 
acele situațiunl rele economice, din care nu putemă eși, 
decâtă dâcă ne-amă schimbă viața.

După unii, între cari ne putemă enumera și noi, 
acâstă. schimbare de viață consistă în faptulă d’a resolvâ 
câtă mai repede posibilă cestiunea agricolă și cestiunea 
industrială în sensulă protecționistă, pentru a restabili 
Balanța Comercială, și prin ea a face să' diminueze im- 
portațiunile, să sporâscă esportațiunile și-o dată cu 
acestea să dispară și agiulă seu să revie la starea sa 
normală.. »

După alții, acâstă schimbare de viață ar fi adop
tarea etalonului unică de aură prin" frânsformareă sto
cului de argintă ală Băncei Naționale și rambursarea în 
aură at'Biletâldfă liypotecarej retrase din circulațiă de 
aceiași Bancă pe comptulă statului.

Partisanii acestei din urmă soluțiunl au fostă in 
Cameră d-nii Petre Cârpă, Paladi și ceilalți i&ihnafarl ai 
moțiunei. 111

Acești domni deputațl nu vâiescă a recunâsce reua 
stare economică de care ne plângemă; ei atribuescă cău
șele răului prea marei afluențe de metală albă și prea 
marei afluențe de bilete de bancă ;■ cu alte cuvinte, pe 
când' noi credemu într’o stare economică rea, propună
torii moțiunii credă într’o stare monetară rea. Pe când 
noi ceremă a ne schimbă sislemnlă economică, propu
nătorii moțiunei ceră a ne schimbă sistemulă monetară 
și a adoptă etalonulă unică de aură.

Asupra acestora două versiuni s’a concentrată dis
cuțiunea în cameră. Acum dâcă trebue să ne spunemă 
și noi cuventulă nostru, în sfera competinței nostre ca 
unii ce ne ocupămă esclusivă de asemenea cestiunl, 
n’am putâ servi mai bine causa adevărului în acâstă 
grea cestiune, decâtă arătândă aci, că dâcă emisiunea 
Bileteloră de Bancă ar fi fostă mai mare decâtă cea 
provăZută cu legea Băncei Naționale, și decă circulațiu
nea metalului albă ar fi fostă mai mare decâtă trebuin
țele țării, am fi fostă fârte dispuși a recunâsce împre
ună cu adversarii noștri, că causa răului de care ne plân
gemă aslăZI ar residâ ’n răulă sistemă monetară ce 
avemă. Din momentulă însă’ ce Biletele în circulațiune 
suntă în raportă cu incasulă 
neta de argintă, pe când în 
francă de capă de locațiune, 
franci, suntemă obligați a rec 
ce se observă între hârtia și 
tulii unei rele situațiunl economice trecătâre, care se 
pâte combate ârășl printr’o altă situațiune economică în
dreptată.

'Afară 'dâ dcâsta, admițândă că atâtă Biletele de 
I ' oi •■■
I , .... I • t I • - * •' '*

metalică ală Băncei și mo- 
alte țări e de 70 și de 60 

la noi este numai de 24 
unâsce că a'giulă esorbitantă 
aură nu pâte fi decâtă efec-

! 1 I ; i ’ i 1 I .d : •; r-
pleci peste peptulă ei. Suflă apoi calulă cu amândouă 
nările, ca să adârmă și mai bine pe smeâica.

Feciorulă intră] înăuntru și se duse la pată și, când 
-puse mâna pe șațiă, aeâsta (făcu ună sgomotă așa de 
mare; încâtă smeâica s’a deșteptată, a pusă mână pe 
fecioră- și l’a legată în -țâră. După aceea luă ună buciumă 
și suflă în patru colțuri de lume; îndată se adunară 
smei câtă frunză și ârbă. jApoi smeâica a poruncită 
acelora dintre ei, cari erau ferarl, să facă ună stâlpă de 
feră și să lege de elă pe feciorulă pănă va veni eâ, că 
se duce să aducă pe soru-sa -din a noua țâră, ca apoi 
amândouă împreună se’lu mânce.

Când lucrau smeii mai voinicesce, calulă se răpeai 
între ei și îheepu a-i bate cu:atâta furiă, încâtă în scurtă 
timpă îi spulberă, făcându’i se fugă care ’ncătrău putu. 
Apoi se puse calulă și rupse cu dinții lanțurile feciorului, 
și după ce ’lă eliberă, ii dice: — Ia iute sabia, scutur’o 
câtă vei pute de tare, încalecă repede și să mergemă. — 
Smeâica, care era tocmai la soru-sa, a audită sunet ulă să
biei și îndată a și crepată de năcază. Feciorulă ajunse la 
împăratulă și’i dete^abia. Acesta, vedlându-o atâtă de rugi
nită, n’a vrută să crecjă, că acqea e sabia, care taiă singură, 
numai să’i poruncesc!. Feciorulă ceru atunci să i se 
aducă înainte câțiva condamnați la morte. La porunca 
împăratului se aduseră trei âmenî, cu cari sabia să’șl 
arate măestria. Feciorulă se adresă cătră sabiă: — 
Dragă săbiâra mea, taiă capetele celoră trei omeni. Abia 
isprăvi vorba, și capetele nu mai erau la loculă loră.

______________ (va urmă.)
I h..‘j m.n OlufoÎA

Bancă cătă și circulațiunea metalului albă ar fi între- 
cândă măsurile prescrise de lege, aeâsta ar fi autorisată 
pâte pre propunătorii moțiunei a cere intrarea în legali
tate, er nu a propune etalonulă unică de aură.

Dâcă propunătorii moțiunii și-ar fi dată sâmă că 
etalonulă unică de aură nu-lă au de câtă țările bogate 
în aură și dâcă ar fi urmărită de aprâpe lucrările pro- 
greseloră monetare ce se ținu în fie-care ană de âmenii 
cei mai competinț! ai Europei, ar fi vădută de sigură, că 
cestiunea monometalismului și bimetalismului ne fundă 
încă resolvată de cercurile competinte la care ia parte 
Europa întrâgă, ea nu s’ar putea resolvâ la noi printr’o 
simplă moțiune depusă pe biuroulă camerei.

DIVERSE.'
Boerii la Bomâni. — Asupra «boeriloră» d. A. D 

Xenopol profesoră la Universitatea din Iași espuse cam 
următorele idei: ,Nobleță este ună productă fatală ală
diferinței claseloră. Diferința nu pâte începe decâtă după 
ce poporulă s’a așeZată și s’a constituită averea indivi
duală prin luarea în proprietate a pământului. Cei mai 
înzestrați de natură și jnai favorisațt de norocă devină 
bogațl, âr ceilalți rămână săraci. Bogăția le dă o pre- 
cumpănire firâscă asupra masei poporului, pe care o su
pună în curândă la slujbe în folosulă loră. După ce 
statele se constituescă, se formâză cu timpulă obiceiuri, 
mai apoi și legi, cari consfințescă folâsele dobândite, și 
atunci nobleță se caracterisâză și se închiagă. Regii 
potă să oprâscă acâstă nobleță, prin încuviințarea titlului 
de nobilă, dată unui omă de rendă, însă acâstă hără
zire este întoțdâuna 'însoțită de dăruirea unei moșii, căci 
idea unui nobilă săracă este o ideă contraZicătâre. De 
aci se vede că nobilii îndată ce perdă averea, nu întâr- 
die a se coborî în rîndurile mulțimei și că chiar sub 
ochii noștri se înalță necontenită âmenii prin bogăția 
loră în rîndulă nobililoră, celă puțină ca rangă socială, 
dacă astaZi nobleță a încetată de a mai avea privilegii 
politice. La Români nobleță s’a născută în acelașă modă 
și a fostă precedentulu diferenței claseloră. 
a te Bălcescu cândă spune, că la Români 
niciodată nobleță de sânge. Ea esistă Ia 
multă timpă înainte de descălecare, anume

N’are drep- 
n’a esistată
Români cu 

încă în Tran-
silvania, sub dominația maghiară, unde suntă pomeniți 
înainte de descălicare: nobili, voevoZI și cnezl români. 
(D. Xenopolă citâză unele documente de pe timpulă lui 
Ștefană și de la anulă 1274). Românii cari au venită de 
peste munți erau mai alesă elementă boerescă, cu slu
gile loră. Din acâstă emigrare a boeriloră din Transil
vania precum și din maghiarisarea celoră rămași se es- 
plică peirea totală a elementului boerescă de peste munți. 
In lecțiunea a Il-ua d. A. D. Xenopolă s’a ocupată de 
esistența unei noblețe de sânge la Românii de dincolo 
de Garpați, după constituirea Munteniei și a Moldovei.

Cina hoțiloră. — Ună banchetă fârte ciudată s’a 
dată într’o sâră la Londra, în Little-Wild street. Este 
vorba d’o cină pe care o societate filantropică — St.- 
Gilles-Mission — dă în fie-care ană criminaliloră liberați, 
pe cari îi ia la eșirea loră din închisâre și caută a-i 
căpătui pentru a-i face să devină âmenl de trâbă. Peste 
200 din acești criminali liberați de diferite etăți, luau 
parte la acestă banchetă, presidată de lordulă primară 
d. Notage. Aci se aflau hoți cari furaseră cu sâu fără 
spargere, borfași, falsificatori etc. Totulă s’a petrecută în mo
dulă celă mai respectabilă. 1 Criminalii cari erau față au 
mâncată fârte multă, au beută ceaiu — și nimică de câtă 
ceaiu — câtă au voită și au aplaudată alocuțiunile ce li 
s’au adresată. Lordulă-primară a spusă că a întâlnită chiar în 
acea Zi pe lordulă Salisbury, care a arătată multă interesă 
pentru opera societății St.-Giles-Mission și criminali au ma
nifestată via plăcere ce le-a pricinuită acâstă scire, mân- 
cândă cu mai multă nesațiu. UnU altă membru ală 
societății filantiopice le-a recitată nisce versuri. Ună 
altulă le-a vorbită pentru cea mai bună băutură, obser- 
vându-le, că consumația alcooluriloră este mama tutoră 
Helicteloră In fine, s’a presintată unuia din stâlpii acestei 
societăți, d. Whealley, ună câsornică de aură, care se 
Zice că a fostă produsulă unei subscripțiunl făcută chiar 
de cătră criminali. D. Wheatley a părută forte mișcată 
d’acâstă dovâdă de intrarea criminaliloră pe calea vir
tuții. A doua Zi însă, a circulală sgomotulă că d. Whe
atley, intrândă acasă, n’a mai găsită cesorniculă în bu- 
zunaru I Este greu de a pută susțină cu siguranță, dâcă 
acestă sgomotă a fostă sâu nu întemeiată.

Universitatea clin Casan. — In Zilele acestea, Uni
versitatea rusă din Casan ’și-a serbată a 80-a aniver
sare. Are 1026 studențî și 91 de catedre, posede două 
biblioteci, ună observatorii, ună museu de archeologiă, o 
grădină botanică, 26 laboratorii și mai multe clinici.

Hârtiă, din lemnu. — în America se fabrică hârtiă 
din lemnă. Dacă diminâța la 9 âre se taiă ună bradă, 
a doua Zi la 6 âre diminâța se tipărescă Ziare pe hârtiă 
făcută din elă.

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



Curaulu Ia bursa de Viena Bursa de Bucuresci.
din 15 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 124. —
Rentă de aură 4°/0 . . . 95.75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.75 
Imprumutulă căiloru ferate 

ungare . . . . . . ■ 145.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119.75

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 106.—

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

mișfl.............................. 100.25
Bonuri cu cl. de sortarel00.25 
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

vină ung......................... 98 25
Imprumutulă cu premiu

ung.....................................117.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.60 
Renta de hărtiă austriacă 81.70 
Renta de arg. austr. . . 82.95
Renta de aură austr. . . 104.05 
Losurile din 1860 . . . 135 90
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  858.—
Act. băncel de credită ung. 304. — 
Act. băncel de credită austr. 295.— 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI.................. 9.767a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.20 
Londra 10 Livres sterlinge 123.35

Cota oficială dela 30 Noemvre st. v. 1884.

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

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

)> » (5°/o) •
» » urban (7°/0) . .
> » » (6%) • •
» » » (5%) • •

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

« » » Națională . .
Aură.....................................!
Bancnote austriace contra aură

Cump. vend.

1.180 —,
247,285,290 294,297

11.75o/o,127o —
2 05 2.07

Cursulu pieței Brașovă
din 16 Decemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.68 Vend. 8.72
Argint, românesc .... . . » 8.60 > 8.64
Napoleon-d’orI................. . . > 9.74 » 9.75
Lire turcesc!..................... . . > 10.98 * 11.—
Imperial!......................... . . » 9.98 * 10.—
Galbeni............................. . . > 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. > Albina* . . » 100— > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . > 1250— » 1260—
Discontul! » . . 7—10 °/0 pe an!.

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

"^ria Iui €}ross (în casa prefecturei.)

Societatea comercialii românii Bassarabianu Oalfoglu & Comp. 
BULETINU

BRĂILA 1 Decemvre 1884.

Vendetoril Cumperetortt Felul! Kilo Fibre Prețul! Notițe

Ilieff G. Mendl Orz! 380 46- 39 25 Magasie
d-to d-to D 150 45i/2 38 25 D

Theoharidis d-to 150 44-Vs 37 25 H

Braunstein Chrissoveloni Fils & C-ie JJ 75 431/2 36 50 M

Galiatzatos d-to H 90 41— 33 — îî
D. Tătâne L. Mendl & C-ie Meiu 860 57 &

57i/a
^44 Caic & Șlepp

Publicatiune.
9

Dreptul! de cârciumărit! al! familielor! boeronale din Veneția in- 
feriâră se va esarSndâ în licitațiune publică în 24 Decemvre 1884 la 
cancelaria comunală, începând! din 1-ma Ianuariu 1885 pre durata de 
3 ani cu prețul! esclamărei de 1200 fi. v. a. Licitanții au a depune 
vadiu de lO°/o dela prețul! esclamărei.

Condițiunile mai de aprâpe se pot! vede la cancelaria comunală. 
Veneția inferidră în 10 Decemvre 1884.

2__3 Familiele boerowaie.

Epilepsia.
De observatu.

Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsesc! ajutoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se vor! observa succese.

Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de dmeni.

Proj. Dr. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalia de aură cl. I.

6. Place du Frone, PARIS.

1—3
Insciîntare!

5

In înțelesul! Art. de lege XVIII § 35 din anulă 1871 se aduce Ia cunoștință, 
că la 22 Decemvre a. c. la 3 ore postm. se va țîne în casa sfatului ședință publică, 
în care se va compune lista viriliștiloră pentru representanța comunei orășenesc! 
pro 1885.

Brașov! în 13 Decemvre 1884.

Comisiunea pentru compunerea listei de viriliștl.

MersulU trenurilor!!
pe linia JPredealîi-Bwdapesta și pe linia Teîniștt-Aradw-Bsidapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Fredealii-JBiulapesta ISudapesta—JiPredealfii

Trenfi Trenu Trend Trenu Trenu Trenu Trenu Trenfi
Accelerat de om ni bus de omnibus accelerat omnibus

persone persone persdne

BucurescI 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predeal! 1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișfi 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brasovă 2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1,59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
Feldiora 2.44 7.09 6.28 i 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodu 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu] 4.51 10.18 10.52 Râv 5.46 11.41 4.31
Sigliișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —.
Elisabetopole 5 39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediaști 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciuneltt — 1.45 3.22 Ghirbgu 8.24 4.52 —
Teiusft 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințulii de susil — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cncerdca 8.24 3.36 5.47 Gliirls 11.15 8.14 8.29
Gliirisft 8.48 4.10 6.38 Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Ui6ra 12.12 9.58 —
Clnsiu 10.08 5-59 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudtt 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiuștt 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciunelii 1.44 12.03 —
Aghiriști — 7.25 9.35 Blaștt 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediaști 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișâra 4.50 4.17 12.15
R6v 1.2.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Vâsârhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vâr ad-Velin țe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
A F ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Oradia-mare 1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05 DraKovu > — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timiștt — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: Or ele de rîopte suntîi cele dintre liniile grâse-

Tipografia ALEXI, Brașov!,

Teiiiștt-Aradtt-Budapesta Budapesta-Aradik-Teiușii.

Treriu de Trenu Trenfi Trenu de Trenu
pefrsâne omnibus omnibus persâne omnibus

Teiușii
Alba-Iulia

9.502.39 8.20 Viena 8.25 8.35
3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

Vințulă de jos! 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă
Orăștia

4.35 11.43
Aradu 3.35 5.30

5.02 12.13 4.00 6.20
Siineria (Piski) 5.44 1.22 Glogovaț! 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 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
Conop! 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 Branicica 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 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szoluok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de jos! 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradd-Timisâra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenu Trenu de Trenu
omnibus persone omnibus

Arad! 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradul! nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-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
Tlmișâra 8.58 3.15 S* etroșeni 7.00

Timișdra-Aradik Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
persâne omnibus omnibus

TimisâraJ 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradul! nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Arad! 3.10 8.00 Simeria 12.37 |


