
Redacțiunea și administrați unea :
Brașovu, piața mare Nr. 22. „Gazeta" iese 

Mercur ea, Vinerea sl Dumineca.
Prețulu abonamentului:

Pe unu an’ti 10 fl., pe ș6se luni 5 fl., pe 
trei luni 2 fl. 50 er. Țerî esterue pe ș6se 

luni 14 fr., pe anii 28 franci.

Se prennmeră:
la poștele c. și r. și po la dd. corespondenți.

Anuneiurile;
una serie garmondu 6 cr. și timbru do 80 
cr, v. a. pentru fiăcare publicare. — Scri
sori nefrancate nu se prlmescu. — Manu

scripte nu se retrăinitu,

Duminecă 22 Ianuariu st v. 1884.

Brașovft 22 Ianuariu st. v.
Retragerea d-lui Tisza în cestiunea conflic

tului cu magnații, care retragere se severșesce 
tocmai acum cu mare svonu în parlamentu, este 
ominosă nu numai pentru persona ministrului- 
președinte, ci și pentru sistemulu lui de guver
nare. Se dicc, că d-lu Tisza lucra „înțelepțesce“, 
decă se retrage dintr’o luptă, care, cum a mărturi
sită însuși, în conferența partidei sale și în 
cameră, este o „lupt# fără speranță de reeșire“. 
Der acesta hotărîre a ministrului-președinte 
nu schimbă nimicu din faptulu, că elu se 
retrage silită și decă trebue adî se mărturisescă, 
-că cu magnații nu-o pote scote la cale, 
d-lă Tisza recunosce, că acești magnați re- 
presentă o putere, care îlu pote opri în marșulu 
seu triumfalii și care a fostă până adî amorțită, 
d6r acum s’a redeșteptată și se manifestă într’unu 
modă surprindetoră pentru mulți, cari credeau, 
că numai ei mai au dreptulu a dispune de 
sortea terii.

Sîla este unii mare domnă mai mare chiaru 
decâtă Tisza, și numai sîla împrej urărilorft i-a 
dictată a fl „înțelepții” și a se retrage. In 
adeverii înțelepții era d. Tisza atunci, decă să 
gândea mai înainte la urmări și nu provoca 
conflictulă cu magnații de dragulă Evreiloră, 
pe cari i-ar vedea așa de bucuroșii înrudiți și 
încuscriți cu urmașii vitezului Arpad. Tactica 
d-lui Tisza nu contribue nicidecum ’ la redicarea 
prestigiului seu ; chiaru și oposițiunea maghiară 
moderată a declarată prin graiulu primului 
seu vorbitorii, în ședința de Joi, că procedcrea 
șovăitore a d-lui Tisza, căruia îi place a 
pescui în turbure, face ca politica lui se fiă 
lipsită de orî-ce efectu morală și ’lă presentă 
ca pe unulu, care a renunțată la titlulă, pe basa 
căruia ar’ pute cere ca alții se urmeze condu
cerii lui.

Cu tote astea — adause acelașu vorbitorii 
— dlă' Tisza este conducetorulii maiorității 
parlamentare și astfelă și conducetorulii parla
mentului. Este înse marc întrebare decă va mai 
pute rernâne sub asemeni împrejurări multă 
vreme în acestă posițiune. Desastrulii morală ce 
l’a suferită cabinetulă în afacerea cu magnații 
nu va rernâne fără,de urmări, mai alesă după 
ce oposițiunea de tote categoriele se semte așa 
de multă încuragiată prin acestă desastru.

Partidele oposițiunale maghiare au începută 
deja a tace pregătiri pentru alegerile' viitdre 
dietale. In șirulă celă d’ântăiii stau Kossuthianii, 
cari și-au și publicată deja manifestulă electorală. 
Negreșită,că numai încuragiațl de curentulil ce dom- 
nesce adi în Ungaria și care a silită pe d. Tisza 
se’șl retragă proiectulu, Kossuthianii se pronunță 
în manifestulă memorată asa de energică si de 
decisă asupra cestiunei Jidaniloril. Ei cerb 
dela Evrei se îșl publice dogmele religiose în- 
tr’unil sinodă generală ; se ’și organiseze bise
rica ; se’șl organiseze școlele în spirită ungu- 
rescu ; în fine pretindă ca se se pună stavilă imi- 
grărei Evreiloră. Aceste sunt principiele ce au 
fostă enunciate si de dieta din 1849.
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Mai importantă, pentru momentu celă pușinu, 
este mișcarea ce se semte în cercurile conser
vative maghiare. Se asigură că elementele 
conservative se organiseză și că speră a juca 
unu rolă însemnată la alegerile viitore dietale. 
Ună ventil aspru reacțiunaru ce suflă acuniu 
din apusă, dela Viena, unde s’a întrodusu starea 
escepțională, îmflă pânzele naiei conservative- 
clericale din Ungaria și briculu d-lui Tisza pote 
fi lesne întrecută, găurită și cufundată.

In mijloculu acestoru fierberi și pregătiri 
trebue să ne întrebămă cu îngrijire ce face 

partida națională română ca se fiă pregătită 
pentru tote evenimentele ? De acesta cestiune 
ne vomă ocupă mai de aprope în numerii vii
tori ; și pană atunci rugămu pe toți Românii 
binesemțitori se cugete seriosă asupra ei.

Cronica evenemintelorti politice.
Alaltă eri s’a începută în dieta u n gara 

discussiunea asupra nunțiului camerei mag
națiloru cu privire la legea pentru c ă s ă t o- 
r i i 1 e mixte. Despre conflictulă dintre cele 
dube camere s’a vorbită în primele dube ședințe 
puțină, cu ătâtă mai multă înse s’a discutată 
eestiunea mișcărei antisemitice. E semnificativă, 
că tote partidele maghiare caută a luâ o posi
țiune orecare față de cestiunea Jidoviloră în 
vederea alegeriloru dietale, ce se voru face în 
vera acbsta. Partida Kossuthistiloru a publicată 
deja ună manifestă electorală, în care se facă 
unele concesiuni însemnate propagandei antise
mitice, ear câtă pentru Istoczy, elu spereză, că 
pote maioritatea în dieta viitore va fi oposiți- 
unală antisemitică; atunci, crede elu, că se 
pote păși la o soluțiune radicală a cestiunei 
jidovesc!. Au vorbită mai mulți din oposițiă și 
cândil d-lă Tisza a voită se iea cuventulă 
cei din stânga estremă au începută a face sgo-* 
motu teribilă strigându : „mâne, mâne se vor- 
bescl.“ Tumultulu a durată vre-o cinci minute.

Din partea maiorității s’a propusă de a se 
lua dela ordinea dilei fataluRi proiectă de lege 
care a superată așa de multă pe magnați. Lu- 
crulă se hotărîse în clubulă tiszaistă cu-o di 
mai înainte. Ministrulu-președinte a declarată 
înaintea iubitiloră sei mamelucl, că elă s’a ho- 
tărîtu se nu mai continue lupta cu magnații 
fără speranță de reușire. Decă proiec
tulu de lege pentru căsătoriile amestecate între 
evrei și creștini se va retrămite ca
merei magnațiloru, acesta îlă va respinge și a 
treia oră, de aceea d-lă Tisză crede, că celă 
mai comodă si mai bună lucru este a’lă 
luâ dela ordinea dilei. După ce partida primi 
o moțiune în sensulă acesta, ministrulu-preșe- 
diute spuse, că călătoria lui la Viena a fostă 
provocătă mai multă de afacerea croată, der 
că a fostă vorba acolo și de purtarea magnați
loru și elu (Tisza) a întrebată, decă mai po
sede încrederea coronei și a căpătată dovedi 
afirmative. D-lu Tisza înse n’a spusă în ce 
consistă aceste dovedi.

„Se nu creadă d-lă Tisza, că prin retra
gerea proiectului de lege pentru căsătoriile 
mixte, va scăpa de oposițiunea magnațiloru 
conservativi — scrie „Vaterland“. Partida 
„conservativă creștină" din Ungaria este ună 
productu alu necesității, ea are missia să în
cerce a scăpâ Ungaria de ruina economică, so
cială șî morală, în care a impins’o liberalismultl 
modernă.* Partida conservativă se pregătesce 
și pentru alegerile viitore și se organiseză."

Va se dică guvernuliî austriacă nu s’a gân
dită multă și a și întrodusu starea escep
țională, despre care amu vorbită în umilă 
din numerii precedenți, pentru Viena, K or
ii e u b u r g și W i e n e r - N e u s t a d t pe 
timpă nedeterminată. Causa la acesta stare 
escepțională sunt crimele, cari s’au comisă în 
timpulă din urmă în Viena și imprejurulu ei, 
și tendințele socialistice, cari se ivescă în loca
litățile numite, se înmulțescil din dî în dî și 
țintescu la răsturnarea ordinei politice și sociale. 
Juriulă s’a suspendată din causă, că jurații potu 
fi chiaru persone de acele, cari sunt preocupate 
de idei socialistice și prin urmare verdictulu, ce 
von! avb să’lă dea asupra delictelor!! și crime- 

loru socialistice, pote fi înfluințată. Guvernulă 
va desvolta mai pe largă motivele ce “l’a în
demnată la acestă pasă, cândă se va discuta 
cestiunea în Reichsrath. Este fbrte lăudabilă, 
că măsurile estraordinare nu se estindu și asupra 
scrisoriloră și a, pressei, decâtă numai în modă 
fbrte răstrînsă.

Cestiunea limbiloru în Atistria.
(Continuare.)

Deput. Dr. Gregr. (Ceha din Boemia): Dieta 
Bocniiei s’a încercată, pe la 1870, ca să facă 
o lege care să reguleze cestiunea limbei în Boemia, 
der a împedecat’o partida „constituțională1', care în- 
tr’nna șiră de ani a fostă domnă și stăpână, fără a se 
gândi cum să reguleze articululă 19 din constituțiune. 
Acea partidă pănă a fosta la cârmă a Interpretata și 
practicată art. 19 cum i-a plăcută, der cu atâtă ma 
tare au semțitu popărele austriace negermane trebuințai 
de a’și pune naționalitatea și limba sub egida unei 
legi drepte pentru limbi.

Nu mă îndoesca, că sunttt bărbați în Austria 
liberi de nefericitulă prejudiția că în Austria ar esista 
popore, predestinate la domniă și altele la sclaviă. 
Nemții să totă plângă asupra guvernului actuala, că 
ar li făcută mari nedreptăți Nemțilortt, der din contra 
sub nici ună guvernă nu s’a făcută atâta pentru limba 
germană, ba ce e mai multa tocmai sub acesta gu
verna s’au ștersa de pe bancnote celelalte limbi, lă- 
sându-se numai limba germană și ungurăscă.

Eu aș dori, ca să se facă o lege pentru între
buințarea limbdoră, care să inulțămescă pe toți, ddr 
mă voiu pronunța cu tătă resoluțiunea în contra de
cretării limbei germane seu a altei limbi ca limbă de 
stată. Decă să inulțămescă naționalitățile prin partea 
ântâiă a propunerii lui Wurmbrand, apoi atunci prin 
partea a duoa să amărescă.

Voiu să recunoscu, că sunt factori în stata, cari 
comunică unii cu alții, și cai! caută să se înțelegă 
unii pe alții. Statuia, cugetată ca personă, va fi cu 
atăta' mai puțina mută, cu câta va sci limbi mai 
multe. în Austria să învețe statulu tdte limbile, câte 
le vorbescă poporele. Der voiă să vă admită, că 
este o incomoditate și că în unele sfere ale statului 
și în cursula afaceriloră este o mare ușurare, cânda 
se folosesce numai de o limbă și cânda acăsta este 
cee germană. Ceea ce intenționeză propunerea lui 
Wurmbrand, esistăîn faptă, pentru că în Yiața practică 
s’a desvoltată după legea necesității. Astfelă de pro
ducte ale necesității au mai multă viață în sine de
câtă producte, pe cari le-au produsă legile. Am cer
cată după motivele, cari au produsă propunerea lui 
Wurmbrand. S’a vorbită despre formarea Austriei, 
der pănă la sancțiunea pagmatieă eră numai o legă
tură slabă între diversele provincii ale Austriei, ce s’au 
unită prin sancțiunea pragmatică, care este cunoscută 
ca lege fundamentală și de celelalte state, și pe care 
împăratulă a întrodus’o și în diploma din Octobre 
1868. Decă propunătorula doresce, ca Austria să sj 
conserveze tocmai după acestea vechi noțiuni, atunci 
eră bine primita tocmai în partea acesta a parlamen
tului. în privința limbei de stata s’a provocata la 
alte staturi, der în direcțiunea acesta sunt numai dduă 
categorii de staturi. Unele au numai câte o limbă si 
față de acestea a vorbi de limbă de stata este lucra 
comică. în Prusia s’a Introdusă limba germană pentru 
Poscn ca limbă de stata, der tocmai acesta esemplu 
este pentru noi fârte îngrozitora; acestă esemplu ne 
va arătă, că binefacerile limbei de stată în Austria 
nu sunt tocmai mari.

Der este și o a doua câtegorie de staturi: sta
turile cu multe limbi. Aci voiu cită Elveția. Articu
lata 109 ala constituțiunii elvețiano dice: Cele trei 
limbi principale ale Elveții, cea germană, francesă ita
liana sunt limbi naționale ale confederațiunii. ‘ Aici 
prin lege suntă trei limbi de stată stabilite. Ce se atinge 
de Belgia chee constituțiunea belgiană: întrebuințarea 



limbilora usitate în Belgia este arbitrarii. Sciu bine, 
că limba francesă în Belgia a cșîtft deasupra celei 
flamande, dâr acesta e’a desvoltatfi ca la noi prepon- 
deranța liinbei germane. în Belgia se întâmplă, că 
advocatulu, care representă pe flamandl s6 di decla- 
rațiunc protocolară, că elfi pote representă pe clicu- 
tulfi sfiu și în limba flamandă, dâr nu face usfi de 
ca, ci se iblosesce de limba francesă. Avemu mai 
încolo Ungaria și din unele părți s’au și făcuta alu- 
siunc la Ungaria.

Dâcă voițl s6 trageți o paralelă, vC rogfi, ea na
țiunile, cari au 'formată staturi independente, sC nn le 
asemfinati cu acele, cari n’an fostă niciodată staturi
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independente. Trageți mai bine o paralelă între re- 
lațiunile dintre Ungaria și dintre Croația, fetiți dispo- 
șițiunile pactului ungaro-croaticfi și veți vede, cum se 
presantă ccstiunea limbiioră în Ungaria cea rea. Nu 
voia sC faefi alusinne la aceea cum înțelegfi Croații 
în praesă egalitatea limbei. Cnnâscețl cu toții con- 
tlictulii de demwjile pentru înscripțiunile maghiare pe 
pajorilc oficiale. Dâcă în Boemii amu ti atătfi de 
scrupulos!, atunci amfi ave t'ârte multe conflicte. Nu 
eu multă mai fericita este votuln minorității. îndată 
la începută dice minoritatea .• limba germană ca limbă 
de stătu este în Austria neatacabilă, pentru că de 
sute de ani esistii ea legală, și faptică. Atunci ce inai 
vrâu domnii ?

Se citâză ea unti alfi doilea motiva jfârte ponde- 
rostt, că sub gnvernulft actuala Germanii sunt tare 
apfisațl și fără nici o ocrotire. Acâsta este o gravă 
acusațiune. Dceă ar fi adevărata ce dice minoritatea, 
atunci ar fi datorința nâstră a tuturora sâ sărimfi și 
sC apfirăma libertatea, că noi voimtt egala îndreptățire 
pentru tfite naționalitățile. Atributula cela mai frumosa 
iiliî libertății este atributul!! dreptului egala eătră tâte 
poporelc, eătră tâte naționalitățile. Dâr nu-i drepții, 
că Germanii în Austria sunt asupriți. Cându pronunță 
cineva o acusațiune atâta de gravă, ar trebui sC-o 
probeze prin documente evidente. Minoritatea n'a 
adusa nici o dovadă, pentru că n’are nici1 una. Eu nu 
eunoscu relațiunile în alte țCrl, le cunosca însfi bine 
în Boemia și trebue s6 o spună, că respingă cu îndig- 
națiune acâstă. acusațiune.

Minoritatea totuși produce fapta, că s’a înființată 
o Universitate celiică. Este adevCratu și D-V. scițî, 
că noi după lupte lungi și grele amfi ajunsa acolo, 
ca în fine sC dobendimfi o Universitate celiică. De 
astă dată nu voia arătă, în ce stare sC află acesta 
Universitate, der este o nedreptate, că Germanilor!! 
din Boemia li s’a lăsată Universitatea cea vecină bine 
dotată, lucsuriosu adjustată, neatinsă, înfiintându-se 
pe lângă densa una celiică, miserabilă ? (FArte bine 1 
în drâpta). S’a. făcută prin aceea națiunii germane 
vre-o nedreptate, decă i se face dreptate unei alte 
națiuni? Este, aceea deja o asuprire a Germanilortt, 
dâcă alte națiuni nu se asuprescu *? (Aplause în drâpta). 
£tă faptica dovadă despre asuprirea Germauiloră în 
Boemia.

(Va urina.)

Deva, la 28 Ianuariu 1884.

La 24 Ianuariu a. c. judele reg. Geza Mol- 
nâr în calitate de jude Instructorii, a lăsată se fie 
escortați si arestați în temnița erimi- 
naliloru din Deva, doi cetățeni din Baia de 
Crișă, și anumită d-lă G. Beo viciu negu
țătorii română și d-lă E m i 1 i u K o b z p e r d â, 
fostă subpretore • (adjunctă pretorială) de nas- 
cere Sârbă, ambii cu familia. Causa arestărei, 
nu se scie positivă, pentru că investigarea și 
escortarea s’a efectuită în mare secretă și re- 
pentină, er’ de vreo faptă criminală comisă 
acum de curendă, nu se 'aude vorbindă. Se 
combinâză inse și e forte verisimilu, că ares
tarea s’a ordonată de eătră tribunalulă reg. din 
Deva pentru faptulă, că respectivii, înainte cu 
câteva dîle : ,,î n t r e pocal c“ și cam în 
„voie b u n ă”, s’ar fi esprimată „nepatriotică” 
înjurândă și amenințând» pe puternica națiune 
maghiară!

Arestarea unoră cetățeni, de o posițiune ore- 
carc în viâța socială, și sub preteeste de agita
tori, și alte titluri de acestă. natură, după alte 
cașuri precedente regretabile, nu pote ti fără 
interesă, nici nu pâte române nerelevatâ în pu
blică. Nu, căci ori-eâtiî de imparțiali ne fimu, nu 
se pote negă, că, mai alesă de unu timpă îu- 
coce, Românii de pe teritoriulă tribunalului din 
Deva sunt espușl la multe și nemeritate șicane, 
batjocuri și persecuți uni fără nici o basă legală, 
încâtfi involuntară trebue se presupună, eă de

sele și frapantele denunciări criminale, sub cu
vântă „de agitațiune”, se fac'â ciî intențiune, 
sâu din vr’o poftă de a figură unii de buni 
patriot! în ochii domniipră dela putere. Acuși 
se ordonă perchisițiune domicilară și investiga- 
țiune criminală contra unui tînâră, sub cuvântă, 
că ă înjurată nobila națiune maghiară și că e 
în legătură și eoînțelegere criminală cu socie
tăți secrete din țâră și străinătate; acuși ună 
bictă de învețătoră e trasă înaintea judelui cri
minală, sub cuvântă, că ar propune din cărți 
daco-românesci; acuși eră se calcă casa unui 
preotă sub pretccstă, că a ascunsă în casa sa 
prociamațiunl, -— mai apoi vice-comitcle, la 
cererea procurorului, amenință pe protopopulu și 
parochulă cutare, pentru casulu, dâcă va scdtc 
unu praporu (stâgă bisericescă) din biserică, 
căci acelă obiectă sânțîtă spre lauda și mărirea 
lui Dumnedcu, conține culori, pe cari stat.ulă nu 
le pote suferi. — acuș! se respândesce faima, 
că gendarmii au călcată cutare biserică ndptea, 
ca sâ caute.... hoți, — colo judecătoria cutare 
judecă la amendă în bani și la robiă pc câțiva 
cetățeni, carii au cutezată să ducă ună stâgă 
nepatriotică la sfințirea. apei ; acuși se alarmâză 
intrega țâră, că vre-o câți-va fruntași români 
sunt trași în cercetare criminală, pentru eă au 
tinută o inare adunare românesca, si acolo Ro- 
mânii au avută curagiulă a se plânge și a pro
testa contra unui proiectă de lege, ca alțî cetă
țeni ai statului. Ei bine ce va se ijică tâto 
acestea altă, decâtă eă Românii din comitatulă 
Huniadârei sunt puși la discrețiunea unoră omeni 
nesocotiți și fără pică de considerațiune ? —

Bine sâ se însemne și aceea, că cele mai 
multe, ba potă cjîce tâte denunciările făcute și 
invcstigațiunile efectuite cu multă rigâre, au 
avută unu resultată, ce nțr face nici o cinste 
celoră ce 'le-an înscenată, —- pentru aceea, din 
cele precedente și autoritățile trebue sâ 
vâdă, că. nu este corectă și legală a urmâ totă 
ca mai înainte. îndată ce judecătorieie mai 
înalte au precisată tribunalului reg. din Deva 
adeveratulă înțelesă alu cuvântului și faptului 
„agitațiune”, este ună afrontă formală a ordonă 
investigațiunî și arestări, pentru cuvinte, pâte 
inconvenabile, înse esprimate „între pocale” și 
în stare abnormală.

Dâcă va urmâ totă așa, mâne-poimâne se 
pâte escortă și aresta orl-care Română, sub cu
vântă, că în cercă privată, seu și în publică 
s’a esprimată cum Maghiariloră nu le place; 
— ei bine, atunci ce va se (lică libertatea cu
vântului și a persânei în stată constituțională ? 
luriștii dela tribunalulă reg. din Deva trebue 
se scie, că crima seu delictulă „agitațiunei” se 
nasce numai atunci cându cineva provocă 
pe cetățeni la fapte criminale și la nerespectarea 
legiloru și nesupunere la ele și nu prin aceea, 
că cineva în „voie bună” înjură pe Maghiari, 
sâu altă națiune.

Departe de noi. ca sâ apârămă pc susnu- 
miții arestați, der o mărturisirau francă, că dâcă 
este adevărată, ceea ce se vorbesce despre causa 
arestării loră, atunci nu putemă decâtă se re- 
gretămă nona procedere incorecta și ilegală a 
tribunalului din Deva, cu atâtă mai vertosă, că în 
asemeni cașuri Tabla reg. din M. Oșorheiu, a 
decisă în mai multe rânduri, contra ordinului 
tribunalului și pentru că nu amă voi, ca ase
meni arestări illegale să se mai repeteze desă, 
căci în casulă acela s’ar dă ânsă la alte încur
cături. Apoi mai spunemă și aceea, că amă 
așteptă, ca procurorulă să fie cliiară așa de 
promptă și în alte causc grave, aduse la cu- 
noscința D-sale și atunci credemă, că multe 
abusurl și chiariî criminalități n’ar remânâ baltă 
precum scimă, că au rămasă câteva. ,

Pentru aceea rugămă pe d-lu ministru de 
justiția Dr. Teodoră Paulcr, ca se cumpenâscă 
bine bine cele ce i s’au adusă deja la cunos- 
cință din cându în cândă, și deci să fiă pe vii
tură cu mai multă băgare de sâma, la cele ce 
se petrecă la tribunalulă reg. din Deva, căci de 
nu lesne, pote venf ună timpă, cândă se va ve
dică unii torentu, căruia nu i se va mai putâ pune 
stavilă, sâu pâte numai cu mari jertfe. —• Des- 
spre resultatulu învestigațiunei, ve voiu raportă 
la timpulu său.

Cassiu.

„Agitatori Români.”
Cu privire la arestarea celoră duoi cetățeni 

din Baia de Crișă despre cari verbesce cores
pondența de mai snsă „Nemzet” publică sub 
titluhî de mai susu o scrisore dela Deva, în 
care se dîce între altele :

„Precum amjinifi motivulfi arestării a fosta urmă- 
tornlu : Numiții au benchetuită (boroztak) împreună eu 
alții într’unfi hirtă din Baia de Crișă și an vorbită 
despre viitdrele alegeri dietale. Din vorbă în vorbă 
au atacata tota mai aspru pe Unguri amenințăndfi, că 
dâcă vr’unfi Ungurii va cuteza a vota pentru cau- 
didații maghiari, aceluia trebue s6 i se dâ în 
capa, pentrn eă pămentulfi acesta este păinântu 
românesca. Unulu din cei arestați a declarată, 
că cla pâte dispune de 60,000, cclălaltfi de 65,000 de 
âmenf și că ei în fiăcarc momentu pâte se stârpesc» 
pe cei 100 de Unguri din Zaranda. într’aceea sosi 
ora. 11, cândă trebuia să se închidă birtulfi si noulfi 
subprefectă Hollaky provocă pe chefuițr (mulatokat) 
ca s6 tnergă acasă. Ei an urmată în fine acestei 
provocări, der au înjurată autoritățile maghiare. în 
urma acestora fapte au fosta arestați și s’a. ordonata 
cercetare în contra lorfi pentrn agitațiune în contra 
națiunei maghiare și pentrn ofensarea autorității. Cer
eală Baiei de Crișă este representată acum de eătră 
deputatului Sig. Feketo, eare a fostă învinsă contra 
deputatului Borlea. Acum voiesco se pășâsea advo- 
eatula Truța ea candidată și agitațiunea antimaghiară 
să face în interesulfi Ini.”

Judeee ori-ce omă nepreocupată din acestă 
raportă, trămlsă organului principală ală guver
nului, dâcă. corespondentulu nostru din Deva are 
dreptate sâu nu.

Clusiu 26 Ianuriu 1884.
Duoe corespondențe, au apărută în „Gazetă” 

cu privire la. decursulă alegeriloră de amploiațl 
în comitatulă Clușiului, ambele scrise din ace
lași punctă de vedere. Partea contrară încă 
nu a aflată de bine a sc pronunță. Ml ieau 
voia der eu, ca. unulu neinteresată în cestiune 
a face unele rectificări și observări amăsuratu 
fapteloră și adevărului.

Este adevărată, der și tristă, că Românii 
noștri cu ocasiunea alegeriloră s’au dezbinată 
în du6ă partide și în urma acestora clubulu na
țională s’a desființată. Cu atâtă mai tristă acestă 
faptă, cu câtă scimă, că s’a întâmplată pentr’o 
cestiune, ce nu posede ună interesă națională. 
Dcsbinarea în esență s’a făcută pentru duoi Un
guri, cari au fostă concurată la oficiulă de 
vice-comite. Rumperca solidarității, desbinarea 
Româniloră și disolvarea clubului suntu, ceea 
ce e durerosă, er nici decâtă acea împrejurare 
— pentru Români cu totulă indiferentă, că br. 
Josica a cădutiî, precum c cu totulă indiferentă, 
că Gyarmathy a reușită. Ambele partide recu
noscură asta.

La noi la Români e tristă, că neînțelege
rile iscate în.trebile publice se străplântă și în 
societate; de aici 'ml esplică, că Cstimpă anulă 
nou în Clușiu nu l’amă serbată în comună după 
datina veche.

Ambele partide maghiare aveau lipsă de 
Români. Pentru aceea s’au pusă în coințelegerc 
cu ei. Partida baronului J. a promisă ceriulă 
și pământulă: administrațiunc de minune și 
apoi cătc ofleie voru cerc Românii, ei numai 
de v.-comite aveau lipsă. I)âr o parte însemnată 
dintre Români au cerută garanția, despre aceea, 
că pretențiunile li se voră primi; aceștia s’au 
pusă pe altă terenă mai practică, pentru că 
era bine sciută, că cornițele se va folosi de pu
terea sa în contra tutnroră celoră, ce voră vota 
contra lui Gyarmathy, pentru aceea au reco
mandată pactulă cu cornițele, care încă, a pro
misă și garantată, ceea ce o comisiune însărci
nată de adunare a. cerută; firesce cererea co- 
misiunei acesteia nu a. fost așa de pretensivă. (!) 
In acâsta. privință bine au calculată aceștia, 
resultatulă a probată, căci d. dr. Ujlaki, mai 
de multă Ujlacanu, ună Kira (acum Kirăly) 
Români — fiindă jpsiciștl — nici în candida.țiă 
nu au fostă puși la pos'turile, ce le ocupaseră.

In adunarea preparați vă. unu „vitează” josi- 
cistă a propusă solidaritatea orl-care va, fi con- 
elusulă. In unanimitate s’a primită. — Apoi 
s’au esmisă 2 comisii, cari sâ se înțelâgă cu 
corifeii partideloră maghiare; er continuarea 
adunării s’a hotărîtu pc după amâijî.



După amedl apoi comisiunile au referată. 
Aci s’a încinși! o discuțiune teribilă: fiindit unii 
josiciști, alții gvarmatiști. Președintele obser- 
vându că unii membri sunt angajați i-a. provo
cată ca. se spună și se nu împiedece consul
tarea. Inse îndeșertă, căci nu au spusă. Vorbiri 
înfocate de arabe părțile. Josiciștii au accen
tuată administrațiunea rea. și persecutarea a totă 
ce e Română, apoi ofcrtulă acestora, declarăndă 
în cele din urmă, că nu le trebue amploiat!, ci 
administrațiune mai bună, care însă numai dela 
baronulu se potc așteptă. — Partea contrară 
a cerută, ca Românii se fiă mai practici, căci 
a schimbă, administrațiunea nu se p6te prin 
schimbare de pcrsone, d. baroni! e tenCru cu 
totalii, omă nou în administrația. Se ne răzimănuî 
în noi înșine și se primimă ofertulă prefectului 
garantată, căci la din contra elă nu va candidă 
nici unii Română, er joslceștii vorti dice, că 
nu au ce face, decă nu au fostă candidați, apoi 
mai mare va fi folosuliî, că vomă nisui a scote 
ici colea câte unu oficială română, decâtii că 
ne vomă încercă a clădi munți de aură fără 
materială. Fost’au der argumente de ambele 
părți.

După discuțiuni înfocate între 9 și 10 orc 
sera cestiunea s’a pusă la votă. Resultatulă 
fii, că majoritatea a votată pe lângă ofertulă 
comitelui, adecă se fie pre lângă G-yarmathy. 
Conclusului s’ă enunciatu. Fiecare se așteptă, 
că după atăta vorbă de solidaritate — acesta 
se va observă. Amară ni-amă înșelătă ; căci 
o mișcare se sâmte; unii dintre josiciști 
au pretinsă altă votare, căci nu toți josiciștii 
sunt de față, că der conclusulă nu e validă, 
alții făcendă dificultăți votisării. Ei der cine 
se âmble cu căciula după d-lorii dăcă nu s’au 
presentată ? Adunarea a remasă pe lengă con
dusă, decidândă, că în dimineța venitore sâ se 
înțeleg! asupra personeloriî ce sunt a se can
didă la diferitele posturi. Ei der acum josi
ciștii vină în corpore și pretindă altă votare. 
Se nască dispute, sgomotiî. Președintele nepu- 
tfindă țîne disciplină și ordine abdice. Se des- 
ființeză elubulă. Josiciștii remână de capulu 
lorii, decidă, esecută, der despre clubu nici 
vorbă. Apoi mergi!, și alții la votă unii desbinați.

Nu vreu se cercă tăria arguraenteloru nici 
unui partidă. Ddr ddcă odată s’a adusă unu 
condusă — trebuiea esecutată. Spargerea so
lidarității du])ă a mea părere cade pe gâtulă 
d-loră josiciști, cari n’au respectată conclusulă 
adusă.

Cornițele nu și-a împlinită promisiunea ; așa 
(Jîcă aceia, cari au votată contrăi. Pactulă așa 
a. fostă, ca Românii se voteze pre lângă con
tele si atunci se tînc de cuventă. Făcut’au 1 *
astfelă Românii’*) ? nu, așadar nici cornițele nu 
a fostă obligată. Cu t6te aceste elă s’a ținută 
de cuvântă; căci a candidată și pe Românii 
doriți de comisiunea trămisă la elă, și încă ast- 
felă, că au și reeșită, afară de Emerică Popă, 
carele, fiindu-că a ajunsă lucrulil la votă, numai 
dela Români a căpătată, voturi și dela ună ad
vocată jidovi! ; deși dd. josicișțl erau siguri, că 
partida baronului va votâ pre lângă densulă. 
Așa era pactulă. Potă dîce, că pentru noi a 
a fostă bine, că s’a putută câștiga cornițele și 
că acesta pre Români i-a candidată ca se și 
redsă, pentru că ajungendă lucrulu la voturi 
— cu arabele partide o pațiamă, nimeni nu votâ 
pentru candidații români, toți cădeau, așa însă 
Clușiulă ocupă locuit! ală 2-lea. în privința oficiali- 
loră români, despre cari nu e constatatu în genere, 
că ar’ fi după tipulă și asemănarea nu sein cui. 
Observă, că. d, Emerică Popă, e advocată, omă 
cu stare; nu are lipsă de compătimire. Den- 
sulă nu a voită se pașescă, ci amicii l’au în
duplecată fără voința s’a, der numai ca se 
aibă și Românii omeni deplină cualificațî de 
candidați.

Domnului Coroianu, advocatului, i-se impută,, 
că a luată parte la ună banchetă și a toastată, 
nu sciu pentru cine. Așa scrie în modă ironică 
domnulu Simonu, ei der tace despre banchetele, 
la cari au luată parte dd. josiciști. Der cine va 
crede, că d. Coroianu să fi fostă în stare a 
preamări guvernulă seu vr’unii aderentă de ală 
aceluia? Domnulu 8. e reu informată, cu totulu

") Ore n’a fostă de ajunsă că Românii i-au datti 
prefectului atâtoa voturi de câte avea lipsă ca se păta 
trânti pe br. Josika? Ce i mai trebuiea ? Iîcd. 

despre altă ceia a toastată d. Coroiană și în 
altă sensu. Nici acolo nu și-a uitată că, e Română.

R.olulă Româniloru în acostă comitată e 
forte redusă, interesulă de afacerile comitatense 
de unii timpi! încocc aprope nulă ; limba română 
nu se. observă. Mi aduci! aminte, că elubulă a 
fostă însărcinată pe unu membru, ca șe facă 
interpelare cu privire Ia scoterea limbei române 
din comune și din congregațiune câ limbă pro
tocolară ; der de vre-o duoi ani nu sciu s6 se 
fi făcută. Cu ocasiunea ultimcloră alegeri s’ au 
înpintenată mai tare, d6r etă: desbinare e ur
marea .

Acum după ce causa desbinării a dispărută 
c datorința tuturoră a uită cele trecute a se 
uni erăși, a reactiva elubulă și în adunările co- 
mitatensc a lucra pentru binele comună ală po
porului nostru. In unire numai e putere.

Din considerare că.tră cetitori însemnă că. 
corifeulă partidei josicești a fostă d. dr. Aur. 
Isacă, apoi d. Simonă; și Viteză cu o parte a 
Câropeniloră. m partita gyarmathiana : Iuliu Co- 
iană, llosszu, Bohățielă etc.

Ordonanța ministrului de culte unguresen rela
tivă la „niila înip£ratâscă“ pentru preoții și comu

nele bisericii gr. orientale.’
Foia oficială „Budapesti Kdzlbny” (Nr. 23 

din 27 1. c.) publică următorea „ordonanță 
despre modalitatea împărțirii subvențiuniloru 
permanente din partea statului pentru parocliii 
și comunele bisericesc! din archidiecesa greco- 
orientală r.omână din Transilvania” :

„Pe basa decisiuniloră Maiestății Sale o. și r. ap. 
din 29 Maiu 1861, respective din 22 Sept. 1875 este 
de a se întrebuința dotațiunea de 25,000 fl., ce se 
vine pentru Arehidiecesa gr. or. română transilvană, 
și care se voteză în totu anulă în budgetul! statului spre 
scopuri bisericesc!, și în viitori! pentru biserici și pen
tru preoți, afară de 1000 fl., cari se vorti separă, ca 
o subvențiune permanentă pentru susținerea semina- 
riului teologicii.

Archiepiscopulă și Metropolitulu provocă prin cir
culară comunele și preoții archidiecesanl în fiecare 
ană în Bilele cele d’antaiă ale lunei lui Ianuarie ca 
să-și înainteze petițiunile loră îpstruate cu datele mai 
jostt înșirate, în fiecare ani! pănă la finea lunii lui 
Iulie deadreptulă la ministeriulu de culte și instrucțiune 
reg'iu unguresc!. Petițiunile venite mai târdiu său, 
cari nu s’au înaintată la mimsteriu să vom considera 
numai cândă să va împărți dotațiunea în anulă urmă
tori! său eventuală nu se voră luâ de locă în consi
derare. De cumva pe basa petițiuniloră intrate, suma 
disponibilă de 24000 fl, decă nu s’au insinuată destui 
concurențl, s6u din alte cause, nu s’ar put6 împărți 
t6tă, suma ce ar reniânâ atunci cu finea anului se 
va întrebuința prin ministeriulu r. u. de culte și in
strucțiune, după ce va fi ascultată și Archiopiscopulă 
Mitropolit!, pentru alte trebuințe ale Mitropoliei.

Petițiunile trebue s6 se facă în modulă următoriu:
I. Petițiunile comunelor îl bisericesel: 

a) decă ajutorul! se cere pentru zidire de biserică, 
sunt de a se alătura: 1. descrierea de tailată a In
tenționatei zidiri. 2. Tabloul a speseloril necesare 
pentru zidire. 3. Capitalul! ce-lft are p6te 1a. dispo- 
sițiă și arătarea sumei ce ar eși din contribuțiunl co
munale seu din alte isvbre; tăte trei conspectele să 
fie întărite de protopopulă tractuală. 4. Adeverirea 
necesității construirii bisericii prin subprefecturi!.

b) Cândă se cere ajutorulă pentru înfrumșețarea 
; bisericii: însemnarea detaiată a obiectelor! necesare 
! și înventariulă înzestrării presente și opiniunea proto

popului districtuala.
II. Cânda vom cere ajutoriu preoții: în 

petițiune sC se arete numele potentului, anulă nascerii 
si ală sfințirii sale, studiile sale si că ce limbi 
v o r b e s c e, însurata seu neînsurată, numCrulu copii- 
loră săi, modula cum sunt asedatl seu ce scoli vi- 
s i t 6 z ă înșirarea venituriloril parochiale, și ddcă are 
avere privată, decă are îmbrăcămintea cuviincios» 
preoțescă, manualele recerute, în nrraă sunt de a se 
înșira împrejurările particulare și meritele, pe basa 
cărora se consideră a fi demna de ajutora.

Petițiunile întrate la ministeriu, după espirarea 
terminului se voră trimite la Archiepiscopulă cu acea 
provocare, ca ascultându și consistorială despre fiecare 
petițiune să facă unu proiectă de împărțire în colone 
(sorrendi), în care să se pronunță po scurtă motivată, 
în rubrica „adnotate” a proiectului de împărțire, atâtă 
despre meritele suplicanțiloru, câtă și despre suma 
propusă și să pomenescă și motivele pentru cari 
vr’tmă suplicantă nu ar merita ajutorulă.

Petițiunile comunelor! bisericesel să se pună 
într’ună proiectil deosebită. La propunerea sumelor! 
de ajutbrH este de. a se luâ în considerațiunc cu pri
vire la comunele bisericesc! rccerința adevărată, care 
nu se pote acoperi prin parochien! și din isvorele 
esistente, avendu-se câtă mai multă în vedere economia 
la zidiri, cu privire la preoți pe lângă dotațiunea cea 
mică să se considere și cultura mai înaltă morală și 
șcientifică și zelulu desvoltatu pe torenulă cducațiunii 
poporului.

Archiepiscopulă așterne suplicile cu proiectulă 
formulata și subscrisa, precumil și cu datele ce și 
le-a mai procurată, cândă s’au pertractatii suplicile, 
în fiecare ană pănă la 31 Octobre ministrului culteloră 
și alu instrucțiunii publice alaturândă și o copiă a 
protocolului de pertractare însoțită de uni! raportă.

Din ajutoră se poți! împărtăși numai protopopi 
și preoți, cari funcționăză într’adevără și numai sub 
ună titulă. Suma ajutorului anuală pentru protopopi 
va ii ceh! multă 200 fl. pentru preoți celă multă 100 fi- 
și nu va pute fi mai mică de 50 fl.

Ministrul! nu este legată de propunerea 
așternută de Metropolitulă, nici cu privire la persdne, 
nici eu privire la sumele propuse, ci elă le pdte schimba 
după chibzuință sa. Decumva ministrulă află cu cale 
potc publică numele celonl ajutorați și în f6ia. oficială.

Fiecare ajutorință încuviințată se va plăti pe basa 
mandatului din partea ministrului reg. ung. de culte 
și instrucțiune prin perceptorătulă respectivă nemijlocitii 
celui ajutorată, pe lângă cuitanță timbrată.

Aprobată prâgrațiosă cu pre înalta decisiune a 
Maiestății Sale c. și r. apostolice regale ddto CRidiillfi 
15 Decembre 1883.

Budapesta, 18 lanuariu 1884.
T r e f o r t in. p.

Diverse.
(Producțiunea studenților!! români din Brașovii.) 

Domnule Redactor! ! V’am fostă promisă de a ve ra
portă asupra decursului ședinței publice ce a țînut’o 
„societatea de lectură a studințiloră româniu dela gim- 
nasiulă nostru de aici în presera (jilei de sf. Ioană, 
dăr nu v’am putută scrie pănă adl și vC cer! scuse. 
Nu va fi niciodată prea târziu ca publiculă cetitor! 
ală „Gazetei” se afle, că tinerimea dela scălele ro
mâne de aici: este s6rguitdre și /progresez! ‘ din ană 
în ană. Societatea de lectură memorată, este ună 
felu de barometru, care .îndică acestu progresă. în 
rendulă acesta publiculă, ce a asistată în numera 
forte mare la ședință, a fostă surprinsă printr’o mică 
orchestră ce au compus’o tinerii studioși pe lângă 
corulă vocala. Și orchestra și corul! au secerat! 
aplausele publicului. Mai multă aplaudată a fostă 
„Suvenir! din Mehadia” solo pentru flaut! esecutată de 
P. Bar b u cu acomp. de orchestră. Producțiunile li
terară n’au rfimasă îndgrătulă celor! musicale. S’a 
semtitu îndată că tinerii sunt bine instruit! si bine 
conduși. Studiul! istorică de Gcorge T e c 1 u „Stă
ruința Româniloru în Dacia” a fostă ascultată cu in
teresă și multă atențiune. Tema a fostă lucrată cu 
multă diligență și intr’ună frumos! limbagiu, avendă 
de scopu principală a dovedi continuitatea Români
lor! în Dacia traiană. Descrierea frumbsă a obiceiu
rilor! poporale „din jurulă Rugoșului” de P. B a r b u 
și în fine bine declamatul! dialoga umoristică „Papi- 
nian și Vespasiană” de L. Teodori! și G. B o g- 

i dan ă au contribuită ca auditorii sC se semță. pe 
( deplină inulțămițl. Meritul! de frunte, că ședința a 
' avută ună succes! așa de frumoși! este ală bravului 

și zelosului profesorii și conducctoră' alu junimei A. 
.B arse an, il. D-lu directorii gimn. Tosifu i-a mul

țumiți! cu cuvinte căldurâse; a mulțumită totodată .și 
publicului pentru interesul! cel! arată de progressele 
tinerimei școlare. —a—

(Reuniunea română de gimnastică și cântări) va 
țîne adunarea sa generală pe anulă 1883 Duminecă 
în 29 lanuariu (10 Faurii) 1884 în sala de desemnă 
a gimnasiului română la 3 orc postmeridiane. Sunt 
rugați Domnii membri a luâ parte la acestă adunare.

(Concertă.) Aflăinu că d. G e o r g e Di ra a, care 
a concertată de curendă în mai multe orașe ardelene 
va veni și pe la Brașovu, unde va dâ asemenea unii 
concertă.

(Concertu Unthan.) Luni în 4 Febr. n. voru dă 
; domnișbrele M61i Beschta și Antonia Beschta cântărețe 
i la opera ducelui de Sacsonia împreună cu virtuosul! 
' în violină și piston! domnulă Unthan uni! concertă la 
i mese în sala hotelului Nr. 1. Programul! este fbrte 

alesă. D. Unthan e artistă în violină și ceea ce este 
■ mai multa de mirată nu arc mân! si esecută piesele



pe violină și piston numai cu ajutorulu pitidrelortt 
sale. Intrarea 50 cr.

(Logodnă.) Joi seră s’a serbată în sînulă familiei 
cl-lui Taclie Stănescu din Brașovă logodna fiicei acestuia, 
a d-șorci M a r i a Stănescu, cu d-lu Dr. I o a nu 
Cloaje, medicu în România.

(Balulă iuriștiloru în Sibiiu.) Din partea ascul- 
tfttorilortt dela academia de drepturi reg. ung. din 
Sibiiu, spre ajutorarea iuriștiloră săraci se va arangiâ 
în 16 Februariu st. n. 1884 unu bală în sala hotelului 
la „împăratulu romană**. Patronesa balului este: 
I)6mna Adele de Brennerberg. Membrii comitetului 
arangiătoru : Albert Arz, Albert de Hochmeister, Adolf 
Albrich, Aureliu Miilea, Bela Csia, Gcza Kovâcs, Gustav 
Czâmpa, Ilermann Mangesius, Ioan Henteșiu, Iustin 
Ioanoviciu, Karl StUhler, Mihâly Lâzâr, Moise Savu, 
jNicolatî Vecerdea, Tamâs Szab6.

Publicațiune cătră toți locuitorii Austro-Ungariei. ‘‘țpg

îndreptare. In articlulă primă din nr. trecuta (8) 
colona I. rendulă 6 de susă, în joșii, în locă de „din 
ș e r a i i lui Dumnedeu11 este a se ceti: „din șerbii 
lui Dumnezeu, ce sunt, au devenită** s. c. 1. ear 
cu 12 rânduri mai josă în loca de „unu jumătate1* 
este a se ceti ; „o jumătate.**

Nou abonamentă la

„Gazeta Transilvaniei.44
Cu l-a Ianuariu st. v, 1884 saînceputu unu nou 

abonamente, la care învitămu pe onorații abonați, 
amici si sprijinitori ai foiei nbstre, rugăndu-i ca să 
binevoiescă a si-ltt reînoi de cu vreme pentru ca dia- 
rulă să li se potă espedâ promptă și fără întrerupere.

Domnii noui abonați, și cari n’au achi
tații costalii abonamentului sunt rugați a 
ne trimite banii seu direcții prin man
dată poștală, seu prin Domnii, la cari au 
subscrisă abonamentulă.

Prețulu abonamentului, ce se p6te tramite mai 
usortl prin mandate poștale, este:

pentru Austro-Ungaria cu posta : pe trei luni 
2 fi. 50 cr., pe șese luni 5 fi.; pe ană 10 fi.

pentru România și alte țări esterne: pe trei luni 
7 franci, pe șese luni 14 franci, pe ană 28 franci.

Scrisorile sunt a se adresa la Redacțiunea 
„Gazetei Transilvanie?4 în Brașovă.

Se caută

unn administratorii (economii) 
pentru esploatarea unei moșii de munte în România 
cam de 2000 pagone, cu pădure, vii, pomete, locuri 
de arătură înără de apă și povernă. Se cere, ca 
aspirantulă să fie în etate matură, fără familiă seu 
numai cu soțiă și să aibă cunoștințele necesarie, teo
retice și practice, relative la agricultură, crescerea de 
vite, rîmători, fiertultt de rachiu etc. etc., poscdândtl 
totodată atestate și recomandațiunl bune spre acesta 
scopu precum și cunoștința perfectă a lîmbei române. 
— Emolumentele sunt: Unu salariă anuală de 1000 
lei noui, casă de întreținere, văratulu și iernatulu a 6 
capete de vite, și, după doi ani de serviciu onestu și 
satisfiîcătoriu, unu beneficiu anuala de 5°/0 din câști- 
gulă curată, beneficiu, care conforma activității și fo- 
Ioseloră produse, se va spori treptată pănă la 1O'’/O, 
A se adresa sub .nitialele A. F. la Consulatula Gene- 
rahî ală României la Budapesta, Palatingasse nr. 19.
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Istoria Țîganiloru
cu ilustrațiunî comice in texiă, apoi:

Popa Colacii cu popa Pupăză, 
dialoga sensaționalu, voră începe a se pu

blica în numărula din Faura ală

„CALICULUI44.
Caliculă iese la. Sibiiu în prima fie-cărei luni 
st. v. broșuratii, 24 pagine, octavă mare, trece 
d’iinu diaru humoristico-satiricft de primulu rangă, 
și deșteptă interesă la cetire în tote părțile lo
cuite de Români.

P. T. Publică iubitorii d’o lectură picantă, 
și de rîsu cu hohote, binevoiescă a abona cel ti 
multă pănă ’n 1 Faurii st. v., pentru 
cănii tipărimil exemplare de ro
se r v ă. Prețulu pe anu 3 fi. s6u 7 franci, pe 
xj2 de ană 1 fi. 50 cr. seu 3.50 fr. Numeri 
singuratici se espedeză cu 30 cr.

2—3 Administrațiunea „Calicului44,
■ “ Z Bl ~ ~? ESVnBBI ■r— ■

In urma căutărci celui mai marele deposită de marfă, ala eredițiloru casei celei mari ce a esis- 
tată 121 de ani Cari Kunz & Schmidt, s’a micșorată cu mai multă de 2/s și eredii au decisa de a continua 
vendarea mărfuriloră ce se mai află în magazinu numai încă trei septeniâni de adl încolo. Prin urmare 
celă care voiesce să șl procure o marfă escelentă și fruntașă aprdpo de geaba să se grabescă cu coman- 
dele în propriulu interesă.

Spre a nu causa o mare schimbare în tiparulă anunciului ama lăsată necoresu numărulă obiec- 
telora de mai josă.

Se mai află, marfa următdre:
4500 cămăși de dame din șifonl engl. fină și broderia verit. elvețiană, lucru de artă, bucata 

fi. 1.50; duzina fi. 16.50. — 500 bucăți corsete de nopte aceeași cualitate forte lungă și de-a-lungulă 
cu broderii elvețiane, elegantu adiustate, ceea de gustă pentru dame, bucata fl. 1.50; duzina fl. 16.50. Din 
pichetă (barchent) bucata fl. 1.60. — 3600 fuste de dame de olandă cenușiă cu șiretă de mătase elve
țiană cusute, bucata fl, 1.40, duz. fl. 15.50. Aceleași din cretona roșu bucata fl. 1.50, duz. fl. 16.50 din 
filță bucata fl. 1.75. Aceleași din barchent fina bogată garnisite și cu colțuri fl. 1.75 huo. Aceleași din 
postavă tina și greu brodată cu lână fină colorată, jura împrejură cu plissâ, cu volane și colțuri bucata 
fi. 2.50. — 250 duz. pantaloni de dame din barchent fină, bogata garnis. parechia fl. 1.25, duz. fl. 14.—
— 3560 cămăși bărbătesc! din șifonulă celă mai fina englez, pieptă cuadrupln, simple seu brodate de 
diferite mărimi, bucata fl. 1.50 du. fl. 16.50. — 1500 duz. garnituri de masă de damastu cu desenurl de 
flori o pânzătură și 12 serviete numai fl. 2.85, indispensabile și de minune eftinc. — 2000 
bucăți șaluri mari de dame, seu mărămă) din mătase fină berlinesă, cu ceprazurl lungi, în 
culorile cele mai alese• mdderne t șotică turcesca, vânătă, albă negru, cafeniu s. a. bucata fl. 1.20; duz. 
fl. 12.50 — 2000 bucăți prosope turcesci cu borduri roșii și ceprazurl forte fruntașe duz. fl. 3.75. — 
400 pleduri forte mari ’și grose, din postavulu cela mai buna țesute mostre eleg. engl. ca: cafenii, cerni, 
sii, cu eprazuri, cari pleduri în urma mărimei și lungimei loră colosale pota fi folosite ca îmbrăcăminte- 
la druiuu, ca plapome, șaluri și și după 20 ani de întrebuințare se potă face din ele duoe garderobe 
elegante și prin cari se păstreză pardesiurile, mantalele de plăie, paltanele. I cualitate mai înainte 15 fl., 
acuma numai fl. 5.85. II cualitate mai înainte fl. 12. acum numai fl. 4.85 bucata. — 300 bucăți pânză 
de casă completă 30 de coțl, cehi mai buna fabricată pentru casă, bucata fl. 5.50. (Prețiurile bumbacului 
se urcă rapida, pânza va costa în curendă îndoită atâtă, de aceea s6 se grăbâscă fie-care a comanda).
— 320 duz. batiste de mătase din mătase de Lyon grea în t6te culorile fiecare bucăți în altă culbrc. 
Aceste batiste se pota întrebuința și ca legături de gâtă, duzina numai fl, 3.50. — 350’ buc. garnituri 
de gobelinu, doue plăpăml fine și o pânzătură cu ciucuri de catifea în culori minunată esecutate garni
tura costă, adecă tbte 3 bucățile, numai fl. 7,50. — 5000 duz. lepedee (ciarșafurl) din pânză tare și fină, 
câtă de mari bucata fl. 1.35 duz. fl. 15.

Fiecare, care cumpără cela pmjinu de 15 fl. deodata primesce ca remunerațiune, adecă gratis 
ună câsornică elvețiauă din bronză aur. franțusesca — plastica cu lanță lunga cu garanțiă pe 2 ani, că 
va âmbla bine.

Comandele în bani gata (prin mandată post, seu și cu rembursă) sunt a se adresa la
Erbschafts-Verwaltung Rabinovicz, WIEN, II., Schiffamtsgasse Nr. 20.

Catastrofă teribilă în Casamicciola.
în 28 Iuliu fabricau tuia de ceasornice Demus din Chaux de Fonds a fostă îngropata sub ruine 

SgSJiF" pe insula Ischia și a murită acolo de 41 de ani. Cu tote cercetările curatorului stil Gia-
como Bullati în Neapole, nu s’au putută află nici rude, nici alțl moștenitori, de aceea averea a întrată în 
manile statului. Ună transportă de 2463 bucâțl de cesornice helvețiane veritabile și giuvaere, care au 
fostă destinate pentru Orientă și transportate via Viena, au trebuita s6 fie reținută de cătră speditorulă 
d-la Francisca Revauxfils în 7 Augusta, și predata la subscrisa casă de comisione pentru cesornice si 
ginvaerurl, în 15 Octobre a. c. eu acea provocare, ca numai spesele de frachtă și vamă s6 iesă, adecă 
mai pe de g e b a, să se pătă vinde. T6te cesornicele sunt repasate și bine regulate și gravarea 
capacurilora și fasonarea giuvaercloră a costată atâta, câta se cere acuma pentru tbte.

350 bucăți cesornice de buzunarfi (cylindre) cu căpacuri în aura double fini francestt, știi 
căpacuri de nikelu bine argintuită, fină gravată și guiloșata, împreună cu lanță bine aurită fason de aură, 
pe minută repasata. Tote laolalta numai 4 fl. 95 cr. t6te acestea din argintă verit. 13 1. dela ofic. c. r.. 
de punțare probata și bine aurita, numai 6 fl. 60 cr. Totă acelea (cilindre) cesornice din aura verit. 
de 14 sar. probată de cătră ofic. de punțare c. r. mai ’nainte 45 fl. și acuma numai cu prețulu de 17 fl. 
250 bucâți cesornice (ancre) cu căpacuri din aura doubta fina seu căpacuri bine argintuite de nikel, 
fină gravate și ghiloșate, cu 15 rubine verit. cu aparată „precision** și cu lanță pre frumosă, bine repasată 
numai 7 fl. Totă acelea (ancre) din argintă verit. 13 1. dela oficiulu c. r. de punțare probate si bine aurite 
numai 11 fl. 50 cr. — 200 bucâți c&sornicc remontoir de Washington din nikel, bine argintuită seu 
aura doubld, fără cheia de trasă, cu arătători rnehanicl, sticlă lată, cu emaila, și cu secundarii! bine regu
lată pe secundă, cu aparatu precision, celă mai bună cesornică de pe lume, ’ prețuia împreună cu lanțu 
frumosa numai fl. 8.50 cr. — 180 bucâți cesornice de argintă (remontoir) din’ arginta greu, și verit. 
13 dela oficiulu c. r. de punțare probată, fără cheiă de trasa, cu mechanismu buna la arătători, sticlă lată, 
emaila și secundaria, pe minită regulată, cclu mai bună cesornică pe lume. Prețulu de mai nainte 25 11. 
acuma numai cu 13 fl. 50 cr.

Garanțiă pe 5 ani, că va âmblă bine.
217 bucăți de inele de aură verit., cu brilianturl imitate în t6te mărimile, aură verit. 

de 6 car. dela oficiulă de punțare c. r. probata, în etuiă frumosa de catifea, pentru o bucată numai fl. 3.75.
— 184 părechi cercei de brilantu s6u butoni îmbrăcațl în aură verit. de 6 car. dela oficiulu de pun
țare c. r. probata cu brilanturl frumoși și în etuiu de catifea numai fl. 3.75. — 222 părechi cercei de 
aură verit. prob, de ofic. de p. c. r. de 6 carate cu corale fine, cu etuiă cu totă numai fl. 1.50. — 164 
medalione din aură franț. duble cu brilante artificiale numai fl. 2 50’ — 150 bucăți ace de peptft și 
de cravate din aură verit. de 6 car. probate cu minunte brilianturl imitate, cu etuiulă bucata fl. 1,80. — 
250 bucăți nasturi de șmisete din aură verit. 6 car. prob, cu briliante prea frumăse imitate bucata 
fl. 1.80 Tbte sculele au ună lustru de diamantu strălucită și unu focu ca și cându ar fi veritabile.

Comande prin postă seu telegrafă, cari se efectueză numai cu rembursă seu pentru bani gata 
tramișl, sunt a se adresa la

Schweizer Uhren- und Goldwaaren-Comissionshaus.
WIEN, Leopoldstadt, Schiffamtsgasse 20.

Za-xxi'bSLCli si
Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu

in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi uteza Nr. 17.
Falonu seu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. T6te 
feliurile de ste'guri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu,

potiruri, Pietohlebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de altaru, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cărți de Evangelia 
etc. etc.

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimba cu altele. 17—30
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