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Mereurea, Vinerea si Dumineca.
Prețulil abonamentului :

Pe unu anii 10 fl., pe ș<$se luni 5 fl., pe 
trei luni 2 fl. 50 cr. Țeri esterne pe șdse 

luni 14 fr., pe anii 28 franci.

Se prenumeră:
la poștele c. și r. și pe la dd. corespondenți. 

Aminciurile;
una serie garmondii 6 cr. și timbru de 30 
cr. v. a. pentru fiîicare publicare. — Scri
sori nefrancate nu se primescu. — Manu

scripte nu se retrămitii.
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Sr. 37.

Cu începerea lunei viitâre st. v.

va apftre în tote dilele afară (le Dumi
neci și serbători

Diarulă nostru va avâ unii serviciu tele- ♦
grafică regulată. Atâtă pentru partea politică, 
câtă și pentru cea literară, economică și 
comercială amă angajată mai multe puteri 
probate. Constituirea definitivă a biroului Re- 
dacțiunei se va face cunoscută cetitoriloni noștri 
peste câteva dile.

„GAZETA TRANSILVANIEI" va fi cel*  
mai eftină diarft de (li în totă monarchia, 
urcându-se prețulu abonamentului pentru Austro- 
Ungaria numai la 12 florini pe ană, ear pen
tru România (din causa timbrului poștală întreită 
de mare) la 36' franci.

Prețulti abonamentului, ce se p6te trămite mai 
ușorii prin mandate poștale va fi așader : 
pentru monarchia austro-ungară cu poșta: pe trei 

luni 3 fl.; pe șese luni 6 fi.; pe anii 12 fl.
pentru România și străinătate: pe trei luni 9 franci; 

pe șdse luni 18 franci; pe anîi 36 franci.
Va se dică pe trei luni va costâ „Gazeta 

Transilvaniei“ ca diaru cuotidiană totă numai 
3 florini v. a. câtă se plătea mai de multă 
cândă apăre numai de doue ori pe septemână.

Onorații noștri abonați, cari au plătită abo- 
namentulă celu vecliiă sunt rugați a ne trămite 
diferența în p reții pănă la 12 fl. respective 36 
franci pe ană.

Domnii ce se voră abona de nou sunt rugați 
ca se ne arete adresele d-loră esacte precum și 
ultima postă.

Brașovă, Piața mare Nr. 22.

Brașovă 28 Marțiu st. v.
Dâcă cineva s’ar mai îndoi cumva despre 

aceea, că crescerea, modulă de gândire și aspi- 
rațiunile Maghiariloră sunt aprdpe cu totulă 
opuse crescerei, modului de cugetare și aspira- 
țiuniloră poporului română, atunci articlulă de 
mai la vale, ce ni’lu dedică oposițiunalulă 
„Ellenzek“, îi va dovedi destulă de clară și 
limpede ce mare contrastă esistă adi între ve
derile și principiele nostre și între acele ale 
adversariloru nemului românescă.

Cărturarii unguri de adi au crescută în 
scola iesuitismului! Ei nu sunt alegători în ar
gumente și în mijloce, și sunt gata în fiece 
moraentă a impune cu forța părerea loru altora 
ca se remână totă ei de asupra, totă ei domnii 
și stăpânii. O deprindere seculară de a vedâ în 
de apropele teu o ființă mai inferioră, unu 
sclavă, care s’a născută pe pămentă numai 
spre a face plăcerile domnului seu și spre a 
figură ca stafagiu și decorațiune pentru înălța
rea gloriei lui, o asemenea deprindere încui
bată de veacuri. în sângele omului nu se des- 
bară și nu se pierde în câteva deci de ani. 
Nu-i mirare der dâcă privilegiații dinainte de 
1848 si dela 1867 încbcc nici astădi nu voiescu ’ ... se admită, că Românulă e omă ca și ei, că și 
lui i se cuvină drepturi ca omă și ca națiune 
și că libertatea nu se p6te vîri cu sila în nă
dragii cei strîmți unguresc!.

Mercur! 28 Marțiu (9 Aprile)

Kossuthianii dela „Ellenzek“ sunt totu așa 
de buni istorici, pe câtă de mari meșteri sunt 
în politică. Ei facă ca și studenții aceia, cari 
totă anulă nu aruncă ochii în manualulă istorică, 
ear câteva dile înainte de esamenă cetescă 
unele capitule, ce li se pară mai ușore, în spe
ranță că pote voră fi întrebați din aceste, ear 
capitulele mai grele le „cintescă“ filistriloră 
esaminători. Așa își ușurâză și cei dela „Ellen- 
zâk“ tema, asupra căreia se dispută cu noi și, 
ca se n'u-și mai bată capulă multă, ștergă pe- 
rioda cea mai însemnată din istoria liberărei 
și renascerei poporului română, și cu-o deste- 
ritate â la Bosco ne șangâză earăși în opinca 
iobăgescă.

Domnii dela „Ellenzâk“ se dau de liberali 
și încă de estremi liberali. Ei bine, se bine- 
voiâscă a ne spune ce credă d-loră că ar 
dice de pildă Francesii dâcă ună monar- 
cliistă și-ar redicâ vocea în presa seu în 
camera din Parisă si ar dice: Revolutiunea 
francesă dela 1789, proclamarea drepturiloră 
omului și tote câte au urmată după aceea tre- 
bue se le stergemă din cartea istoriei nâstre, 
pentru că nu s’au întâmplată conformă legiloră 
vechi și a voinței regiloru noștri legitimi. N’ar 
dice ore toți Francesii că unii asemenea omă 
are lipsă urgentă de a fi îngrrită în casa de 
sănătate ?

„Liberalii“ dela Clusiu înse nu se rusinâză 
de a cere dela noi se dămil cu buretele peste 
epoca liberărei și a renașcerei nostre naționale 
și se ne întârcemă la opinca dinainte de 1848. 
„Cine a despoiată poporulu română de dreptulă 
ele a purtâ. opinci ?“ ne întrâbă „Ellenzâk“ 
c’unu rară cinismă.

Nu puteați se pronunțați o sentință mai 
grozavă în contra vâstră de câtă chiamândă de 
mărturia pentru faptele vostre de astădi opinca 
iobagiului!

Intr’adevără numai cu iobăgia puteți se mai 
asemenați starea nâstră actuală numai puindă 
în parelelă pe iobagiulă română d’inainte de 
1848 cu paria română de astădi mai puteți se 
dobândiți o mică deosebire în favorea regimului 
de față. Pusă cestiunea pe acestă teremă deo
sebirea apare chiar fârte însemnată, căci astădi 
iobagiulu română de odiniâră are dreptulă de 
a bâ pe banii săi munciți în cruntă sudore băuturi 
stricate si falsificate în cârciumele Jidoviloră 1
scutiți și patronați de guvernă; elă mai are 
dreptulă de a-și cumpără nădragi și cisme un
guresc!, cari costă mai multă de ună florină de 
argintă, ca se potă fi mai bine vedută înaintea stă- 
pâniloră săi; în fine elu mai are dreptulă de a-și 
trămite copii la școlile ungurescl ca se potă ajunge 
măcară scriitori pe la cele tribunale din ținu
turile românesc!. Si acesta este ună mare câs-♦ * 
tigă față de acele timpuri cândă bietulă Ro
mână era deșteptată din somnă la medulu nop
ții cu biciulă, pentru ca se împlinâscă câte o 
plăcere de a domnului său înfuriată.

Va se dică după cei dela „Ellenzâk“ n’a 
încetată iobăgia încă nici astădi pentru Români, 
ci numai câtă a luată o formă mai acomodată 
constituției și legiloră de adi; Românii se fie 
totă robii Unguriloră și mai departe și să se 
mulțumâscă cu sfărmiturile ce li le aruncă ei 
dela masa încărcată cu tote bunătățile țerei!

Pentru ce amă vărsată noi dâr atâta sânge la 
1848 ? — Peste câteva luni se împlinescă o 
sută de ani dela revolutiunea lui Horia și 
Cloșca, pentru ce s’au luptată acești martiri ai 
libertății poporului română ? Pentru ca se re- 
mânemu în veci iobagii și slugile unui altă 
poporă ?

Cei delă „Ellenzâk“ de sigură că nu voră

18S4.
voi a recunosce, că la 1784 și la 1848 amă 
luptată pentru libertate. Ei voră dice că decile 
de mii de Români caduți în luptă s’au jertfită 
numai — la poruncă.

Atunci se lăsămă pentr’ună momentă la o 
parte revolutiunea și se dicemă cu „Ellenzâk“, 
că liberarea nâstră de sub jugulă iobăgiei vechi 
avemă se-o mulțumimă legiloră ungurescl dela 
1848. Odată astfelă liberați și deveniți, cum 
dică Kossuthiștii, cetățeni egali cu Maghiarii 
urma cu necesitate ca ei să ne recunâscă și ca 
națiune, pentru că numai eramă trei milione de 
iobagi, ci trei miliâne de omeni liberi, cu datini, 
limbă și lege deosebită de a Maghiariloră.

De ce nu ne au recunoscută der nici la 
1848, nici la 1867 ca națiune, de ce nu ne-au 
dată drepturile ce i se cuvină unei națiuni li
bere într’ună stată poliglotă ca acela în care 
trăim u ? — De sigură că nu pentru că au 
voită se ne facă „domni“ și încă „domni mari,“ 
ci pentru ca să ne aservâscă și se ne întrebuințeze 
ca materială spre a-și înmulți și întări rassa 
loră, care nu mai are destulă putere de viață 
de a se susține din propriulă ei capitală.

Cu tote astea ne mai întrebă cei dela „El- 
lenzâk“ că ce voimă ? — Ei bine ! ne vomă 
încercă încă odată a le spune clară și respicată, 
că ce voimă, ca se nu mai stâ la îndoiâlă.

Cronica evenemintelorti politice.
O neînțelegere seriosă s’a escatii între U n- 

garia și Austria din causa unei măsuri 
pohibitive ce a luat’o guvernulă provincială din 
Austria de josă cu privire la importulă viteloră 
din Pressburg (Pojunu). Ordinulă locutenenței 
austriace e datată dela 30 Marte a. c. și cere, 
ca vitele din Ungaria să fie transportate numai 
și numai pe linia ferată dela Marhegg și cere 
preste acesta, ca să se iea unele măsuri de 
contumaciă, din considerațiuni veterinare. S’au 
și începută lucrările la Marchegg spre a regulă 
acâsta contumaciă și pănă la 15 Aprile, cândă 
se dice, că voră fi terminate, se va refusâ ori-ce 
transportă de vite, ce va veni dela Pressburg.

Cei din Pesta vădă în ordonanța locoteninței 
austriace o violare a tractatului de comerciu și 
de vamă dintre Austria și Ungaria. Cornițele 
Albert A p p o n y i a adresată în privința acesta 
o interpelare cătră întregii ministeriulă, cerendu 
deslușire despre pașii ce voiesce să-i întreprindă 
spre a apără drepturile Ungariei. Elă a arătată 
că măsurile guvernului austriacă n’au nici o 
basă, deorece nu esistă nicî o epidemiă orien
tală de vite în Ungaria și (lise că ele voră 
îngreuna numai comerciulu și' voră altera basele 
tractatului, care s’a încheiată cu condițiunea ca 
Ungaria să se bucure pe piețele austriace celă 
puțină de aceleași favoruri, ce le dă ea arti- 
coleloră de industriă din Austria. Cu acelașă 
dreptă, dice Apponyi, amu pute noi se oprimă 
împortulă de postavă din Boemia sub preteestă 
că voimă se ne apărămă în contra ciumei asi
atice. Dâcă nu se va retrage ordonanța austriacă 
adauge elă, trebue se declarămă tractatulă de 
desființată.

Ministrulu T i s z a respunse că ordonanța 
austriacă relativă la importarea viteloră din 
Ungaria în Austria este contrară tractatului de 
comerciu esistentă. Guvernulă din Pesta a 
cerută esplicațiuni guvernului din Viena, care 
de sigură va recunosce dreptatea acestoră re- 
clamațiuni. In casă contrară guvernulă ungurii 
va usâ de tote mijlocele legale și chiar de re
ciprocitate.

„Gazeta oficială,, de Viena publică c o n- 
v e n ț i a privitore la j u n c ț i u n e a d r u m u- 



r i 1 o r u (le ferti austriace, serbesci, bulgă
resc! și turcesci.

Societatea pentru învățătura popo
rului român u din Iași, și-a modificata 
dilele acestea statutele. S’a primită între altele 
unu articulu pentru admiterea în sînulu socie
tății a d 6 m n e 1 o r u si Româniloră ori- î 1
ginar! din celelalte pro vin cii. La 
întrunirea ținută în localulu liceului naționalii, 
după cum ne spune „Liberalultl“, s’a discutată 
unu altu articulu pentru admiterea în societate 
și a s t r ă i n i 1 o r u fi 1 o - r o m â n I de r i t u 
crești n u. Nu cunâscemu pănă acum sortea 
acestui articulu.

Joi, 22 Marte, la orele 8 dimineța a sosită 
în portulă Galați probela „Românul!?1, încăr
cată cu o însemnată cantitate de dinamită și cu 
cărbuni Cardiff. Vasulă, purtăndă pavilion ro
mână, vine din New-Castle. Acesta este pro
bela, dice „Posta“, ce a fost oprită în Constan- 
tinopole de cătră guvernulu turcescu, și n’a fost 
eliberată de câtă după ce guvernulu română a 
încredințată că dinamita este pentru necesită
țile sale.

Cancelariulă B i s m a r ck și-a arătată dorința 
de a se retrage d i n s e r v i c i u 1 u s t a- 
t u 1 u i prusian u și de a rămână numai 
cancelară ală imperiului germană. Principele 
Bismarck de mai multe ori, sub împresiunea 
disposiției sale momentane, a luată decisiunl, 
dela cari mai târdiu s’a abătută. P6te și de 
astăclată să fie totu așa. Cancelariului impe
riului de multe ori îi va fi veninclă în gândă 
icleea se nu se mai năcăjescă și cu afacerile 
administrative ale Prusiei, cari îi aducă numai 
superărl și năcazuri. Posițiunea internațională 
și europeuă, ce-o ocupă Bismarck ca cancelariu 
ală Imperiului este pre însemnată, încâtă se-i 
dd timpă se se inai potă ocupă și cu afacerile 
cele mici ale Prusiei. Decă Bismarck voesce se 
depună sarcina de a mai fi și în ministeriu 
prusiană este ună lucru înțeleptă, care-lă va 
aprobă orl-ce omă practică și cu minte. Aibă 
Prusia și dinastia ei orl-ce merite mari pentru 
unirea seu unificațiunea Germaniei, totuși im
perială germană nu se pbte privi ca o Prusiă 
amplificată, ci statutulă Germaniei sdu Germania 
unificată este astădl în Europa ună factorii cu 
multă mai însemnată, în câtă cancelariulă im
perială se mai aibă trebuința se fie și ministru 
celă dântăiă ală Prusiei. Totuși principele 
Bismarck numai cu greu se va desface de le
găturile cele vechi ce-lă legă de servițiulă 
Prusiei. Elă a ajunsă la mărirea, unde se află 
astădl numai ca ministru ală Prusiei și anevoe 
va părăsi basa, pe eare s’a- înălțată.

Din Roma se anunță : N o u 1 ă m i ni
ște r ă va depune adl jurămentulă. Amicii 
ministerului voră cere parlamentului se fie 
prorogată pănă la 7 Maiu, pentru ca astfelă să 
se pbtă amână alegerea noului președinte ală 
camerii. Drbpta, neobținendă nici ună portofoliu 
în noulă cabinetu, se arată îndestulă de nemul- 
țămită. Organulă iei principală, „Opinione11 
dechiară, că greutățile situațiunei nu sunt încă 
înlăturate. Cu tbte acestea, pentru a se pronunță, 
trebue s6 aștepte alegerea președintelui camerii.

In ședința Camerei 11 a 1 i a n e din 5 
1. c. d. Mane ini, ministrulu afaceriloră stră
ine, răspundendă la mai multe interpelări, privi- 
t.6re la politica esterioră a cabinetului, a (lisă, 
că raporturile intime ale Italiei cu Germania și 
Austria se împacă în moclă perfectă cu bunele 
relațiunl, ce Italia întreține cu tbte celelalte 
puteri. A dechiarată, că Italia a intrată în ali
anța imperieloră din centru cu o perfectă pari
tate, adăugândă, că norii, cari se redicasera din 
partea Franciei, s’au risipită și că apropiarea 
Rusiei de Germania trebue se fie salutată ca 
unu evenimentă. care asicură și mai multă mân- 
ținerea păcii.

De ună timpă încoce se vorbesce multă de 
aceea, că Papa ar ave de gândă se părăsbscă 
Roma. „Gaulois“ din Parisă aduce scirea sen- 
sațională, de sigură, vr’o născocire, că Bismarck 
i-ar fi promisă Papei, că va stărui pe lângă 
puteri, ca se i se de Ierusalimul ă, peste 
care se fie pe deplină suverană, la 
casă cândă s’ar decide a părăsi Roma. Aceea
și foie aduce și versiunea, după care Austria 
ar fi pusă la clisposiția Papei ună o r a ș ă î n 
T i r o 1 ă.

Cu mare energîă lucreză Bulgaria irri- 
d e n t ă. Săptămână trecută biuroulă centrală 
alu acestei societăți a trămisă Țarului o peti- 
țiune, prin care cere, ca guvernată rusă să 
întervie pe lângă puterile europene, spre a le 
înlesni atingerea unui scopă, care e în ajunnă 
de a se realisâ. • .

„E 11 e n z 6 k“ Nr. 77 dela 1 Aprile a. c. 
publică următoriulă articulă :

„A Gazettânak“ (Gazetei)!
Batemu tbea la urechia surdului, dispntămă cu 

nebunii. C’ună cuventă ună lucru neplăcută pentru noi!
E vorba de „Gazeta“ din Brașovă.
In adevării ne ar fi plăcută să disputămu serioșii 

cu vr’o fbie pasivistă, seu în vr’o fbie cu vr’ună na
ționalistă seriosă. Amu dori să lămurimă nisce puncte; 
însă în generală amă fi dorită să audimă dela estre- 
miștii români câte ceva despre motivele logice ale 
atitudinei loră politice, căci pănă acuma n’amă audită 
nici ună motivu deosebită. Jurnalulă română paBsivistă 
nu face alta, decâtă bucină totă mereă: poporulă 
română e apăsată; tiranulă îl șede pe gâtă; Ungu- 
rulă se năsuesce a nimici poporulă română.

Acbsta e tonulă! Dbr unde se manifestăză voința 
rea a Ungurului față de poporulă română, aceea ni- 
căirl nu să constată, nu să dovedesce. Trebue să 
urăscl pe Ungură, pentru că acbsta așa o voescă 
doi — trei bmenl; așa e porunca.

S’au răpită drepturile Româniloră, ce felă de 
drepturi ? Der ore cine a despoiată poporulă română 
de dreptulă de a purta opinci ? Căci sciută este, că 
până la 1848 iobagiulă română n’a avută altă dreptă. 
De ce felă de drepturi, date de legile țărei, a des
poiată Ungurulă pe Română ? Se scie, că Românii 
nici ca națiune (națio) n’au fostă recunoscuțl!

Ne ar plăce ca „Gazeta“ să ne înșire legile 
acelea, prin cari Româniloră li s’au dată drepturi, de 
cari apoi au fostă despoiațl prin Maghiari. Inșire-ne 
legile ’nainte de 1848, seu pe cele dela 1867 înebee, 
căci noi sub legi ale țării nu înțelegemă legi de 
acelea, ce au fostă împuse țării cu forța, de-o putere 
străină, sub stare de asediu și chiar cu ajutoriulă 
naționaliștiloră români ? Cândă constituțiunea țărei 
se suspinde și cândă în țeră ascuțișulă săbiei scrie 
legi — pe aceste constituțiunea țărei nicl-odată nu 
le va rccnnosce de deobligătbrie. Dbcă mai mulțl 
întră în casa unui omă paclnică, îlă-legă, și-lă despbiă 
de bunurile sale, — atunci averea în chipul ă acesta 
câștigată nicl-odată nu va fi legală. Cu drepturi 
câștigate in o asemene stare unu omă de bmeniă nu 
să laudă, nu să fălesce.

Acuma, prin legile nostre de astădl Românulă 
dimpreună cu toți urmașii e făcută domnă; domnu 
mare! Limba sa, obiceiurile sale, religiunea sa, sunt 
stimate, asigurate; pe orice carieră pbte prospera.

Ce mai voescă Românii ? De sigură că nu voră 
fi vrendă să pună mânile pe fundațiunile maghiare, 
pe avere privată! De sigură că nu voră fi vrendă, ca, 
pentru că ei s’au născută Români, națiunea maghiară 
să-și plece genunchii și capulă înaintea loră; și ca la 
nascerea fiecărui Română, o deputațiune să cerceteze 
familia, și la fața locului să întrebe, că bre familia 
n’ar fi inclinată să cedeze pe necunoscutulă spre a se 
face din elă cardinală seu ministru. Lucruri așa de 
sclintite numai bmenl sclintiți le dorescă. Der ase
meni dorințe nicăirl pe fața pământului nu se încu- 
viintbză.1

Tbtă pasivitatea nu este decâtă o nebuniă, și 
spunendu-o pe față, nici nu e adresată contra Unguri- 
loră. Contra Nemțului vreau să demonstreze cu ea, 
și pentru aceea ei sunt mânioși și pe aceia, cari au 
dată mâna cu Nbmțulă.

Nemțulă a înșelată pe tribuni și pe partisanii 
loră. încă sub absolutismă erau împăcațl cu situați- 
unea, din causă, că toți au căpătată câte-ună osă de 
roșă; der cândă Nemțulă le-a întorsă dosulă vădendă 
că a ajunsă într’o companiă prbstă, — atunci tribunii 
și soții loră sau înfuriată.

l£ta de ce și-au vărsată ei sângele pentru Nbmță ? ! 
Asta e mulțămita acum!

Putemă deci afirma, că amărăciunea acestei amă
giri a provocată pasivitatea, ce e îndreptată contra 
Nemțului.

O asemenea politică e împreunată cu jertfe mari, 
urmările unei asemenea politice potă aduce cu sine 
perirea unui poporă.

Ne ar place multă decă pasiviștii ne-ar spune pe 
fața, că pentru ce sunt ei pasiviștl; și că Maghiarulă 
d e c e felă de d r e p t u r I a d e s p o i a t ă na
țiunea?

De dorită multă potă dori o grămadă (esoport) 

de bmenl, pentru că unuia îl vine aminte una, altuia 
alta, de aceea- noi nu-i întrebămă, că ce ar dori acei 
bmenl, ci să ne dovedescă, pentru ce e Ungurulă ti
rană? de ce drepturi a despoiată Ungurulă națiunea 
română (român nâtio), că să fie siliți (Românii) să 
pâșescă pe tăremulă de nimică ală păsivității ?

Protocolul^
conferinței alegătoriloră români din comitatulă Turda- 
Arieșă țînută în Turda la 29 Marțiu 1884, fiindu de 

față preste o sută de alegători români.
1. Președintele Clubului alegătoriloră români din 

comitatulă Turda-Arieșu, ca convocătoriu ală confe
rinței, arătându pe scurtă, că scopulă conferinței este: 
ca să se organiseze pentru ună nou periodă electo
rală, rbgă conferința să se constitue și să procedă la 
pertractarea obiecteloră puse la ordinea dilei.

Se alege prin aclamațiune: președinte Dr. 
Ioană Rațiu și de notariu Ioană Mesaroșiu.
2. Președintele cetesce obiectele puse la ordinea 

(Jilei, și consultă conferința, care din acelea să se pună 
mai ântăiu la defibatere, în urma căreia domnulă 
Pretopopă Iacobă Lugoșiană face următorea propunere:

„Alegatorii români din comitatulă Turda-Arieștt 
pre basa programei universalității partidei națiunale 
române din Transilvania și Ungaria, eare programă 
s’a statorită în conferința generală dela 12 — 14 
Maiu 1881 se organisbză pentru noulă periodă elec
torală parlamentara, ce se apropiă, spre a procede 
solidari, în cestiunea alegeriloră dietale iminente, și 
spre susțînerea programei sale naționale amintite 
dela 1881.

Domnulă Protopopă Nicolau Solomonă : fiindă că 
conclusele conferinței generale, ce se va țînb în Sibiiu 
nu se potă sci, și în programa sciută se pbte face 
bre-care schimbare, la propunerea de mai susă face 
ună aditamentă să se primescă propunerea cu: even
tuală și a schiinbâriloru, ce s’ar face în conferința 
generală.®

Acbstă propunere a d-lui Protopopă Iacobă 
Lugoșiană, cu aditamentulă făcută de d-lă Protopă 
Nicolau Solomonă se priniesce cu mare entusiasmă 
în unanimitate.
3. Venindă la ordinea dilei alegerea comitetului 

centrală esecutivă — D-nulă Protopopă Iacobă Lugo
șiană face următbrea propunere:

„Spre esecutarea programei primite alegătorii 
români din comitatulă Turda-Arieșă constituescă ună 
comitetă centrală de 12 membri din gremiulă său 
pentru întregă comitatulă cu reședința în Turda, și 
în fiecare cercă electorală câte ună sub-comitetă cela 
puțină din câte 6 membri cu reședința, unde voră 
decide ele, care comitetă centrală și snb-comitete voru 
stărui și usâ de tbte mijlbcele permise prin legea 
esistentă spre realisarea programei partidei naționale.

La acbsta propunere D-lă Protopopă Nicolau 
Solomonu observă, că cuventulă „constituiescu“, nu 
este potrivita pentru aceea în locuia aceluia să se 
pună cuvântulă „esmită? —

Acbstă propunere s’a primită de cătra confe
rință cu unanimitate, cu acea modificare, ca îu 
loca de cuventulă „constituiescă“ să se pună 
„esmită11, — și așa se alegă în comitetulă cen
trală esecutivă prin aclamațiune din Turda: Dr. 
Ioană Rațiu, Protop. Iacobă L u g o ș i a n u, 
Ioană Rațiu 1. Andreiu, Preotulă Vasiliu 
B o 1 o g a, Docențele Alecsandru Gaia, Preotulă 
Alecsandru P. R o m a n ț i a n u, Aclvocatulă Ioană 
M e b a r o ș i u, Nicolau T ă m a ș i u preotă în 
Grindă, Parteniu Rațiu din Turda, Ioană M o 1- 
n â r proprietariă din Silivașiu, Georgiu Por u- 
ț i u, proprietar. Pusta Cianu, Georgiu Suci u, 
preotă, Ghirișiu.
4. Cu privire la alegerea sub-comiteteloru pentru 

fiecare cercă electorală, presidiulă este rogată din 
partea aclunărei pentru suspinderea ședinței pre 10 
minute spre a se consultă în privința persbneloră.

In urma acestei dorințe ședința s’a suspendată 
pe 10 minute.
Redeschidendu-se ședință după o scurtă consultare 

protopopulă Petru Vlassa presenteză catalogulă ace
lora persbne pentru tbte subcomitetele, cari ar fi de 
a se alege.

Acbsta propunere primindu-se — prin aclama
țiune s’a alesă în subcomitetulă' cercului Turda: 
Ioană Moina r, proprietariu mare în Silvașiu; 
Ștefană H o s s fi, preotă în Silvașiu; Petru Vlassa 
preotă și protop. în Indolu; Ioană B o r d a n u pre
otă, Hasimasiu, Simeonă M i h a i u, Jaia C o r- 
p o d e a n u, preotă, Filea super., Iosifu Ș c o 1 c a. 
Pentru cerculă Vințului de susă: Simeonă 
Pop u, protop. în Mahaciu, Petru Iacobescă, 
preotă, Vereșmortu, Georgiu S z a b o, Beneamiuă 



Pop n, protop., Uidra, Ioană Pop u, preotă, 
Decea, Georgiu Suci u, preotă, Gbirișiu.—Pentru 
cerculă Ludoșiului: Nicolau S o 1 o m o n u,_ 
protop., Ludoșiu, Vasiliu Mai eră, prot. Chimi- 
telnicu, Teodoră Tatliu, preotă, Sângeră, Ioană 
M o 1 d o v a n u, preotă Bogata, Ioană Szen- 
g e 1 i, Lechința, Ioană A 1 b o n u, Velcbieriu. Va
siliu M u n t e n e s c u, Dateșă, Ioană C a t o n a, 
Dateșă, Alecsandru M e z e i, Beiu, Ioană V e s- 
c a n u, Agribiciu, N. ’ H o d o ș ă, Iclandu mare. 
Conferința în considerare, că și în periodulă tre
cută a alesă numai pentru trei cercuri electorale, 
și ca alegătorii din cerculă Trascăului din causa 
prea marei depărtări n’au putută participă la 
acâstă conferință în numără suficientă, pentru 
cerculă Trascău n’a alesă nici membrii subcomi
tetului, nici delegați la conferința din Sibiiu, ci a 
reservetă dreptulă de a-șl alege denșii.
5. Fiindă la ordinea dilei alegerea delegațiloră 

pentru conferința generală, ce se va țînă în Sibiiu 5 
Notariulă cetesce scrisbrea comitetului permanentă 
electorală din Sibiiu adresată clubului nostru și refe- 
ritbre la alegerea delegațiloră pentru conferința ge
nerală din Sibiiu, care se va țînă în scurtă tempă.

Se iea spre plăcută scie'nță.
fi. Se purcede după acea la alegerea delegațiloră 

pentru conferința generală din Sibiiu,
S’au alesă cu aclamațiune de delegați pentru 

cerculă Turdei: D-lă Georgiu B a r i ț i u, Re
dactori observ. în Sibiiu și Dr. Ioană R a ț i u, 
advecată în Turdă. Pentru cerculă V i n ț u 1 u i 
de s u s ă : D. Ioană M o 1 n ă r proprietariă Sili 
vașă, Petru Iacob eseu, preotă în Vereșmortă. 
Pentru cerculă Ludoșiului: D-hl protop. Ni
colau S o Lo m o n, Ludoșă, Nicolau T ă m a s i u 
preotă în Grindă șî proprietariu.
7. Urmândă verificarea protocolului.

Pentru verificarea protocolului s’a alesu: D. 
Iacobă Lugoșiană, Alecsandru R. Ramonțianu și 
Parteniu Rațiu.

Totă unadată Presidiulă este încredințată de 
a estrădâ credenționalele membriloră aleși pentru 
conferința generală din Sibiiu.
Ne mai fiindă alte obiecte la ordinea plitei pre

ședintele închide ședința mulțămindă alăgătoriloră 
pentru zelul ă, cu care au îmbrățoșiată și astădată causa 
națională și au primită de basă a lucrăriloră pe veni- 
toriă programa partidei naționale statorită la 188.1 în 
conferința generală din Sibiiu.

Datum ut supra.
Dr. Ioană Rațin m. p. Ioană Mesaroșin m. p. 

Să verificată. — Turda 31/3 1884.
lacobu Lugoșianu m. p. Parteniu Rațiu in. p. 

Alecsandru P. Romanțianu m. p.

Câmpeni în 6 Aprile 1884.
Onorabile D-le Redactorii ! Fiindă-că în con

ferința alegâtoriloră români țînută în Turda 
sub președința domnului Dr. Rațiu — convo
cată altcum pentru întregii coraitatulil Turda- 
Arieșiu — în privința constituitei clubului elec
toralii în cerculă de alegere alii TrăBcălui nu 
s’a dispusă nimică, și ca și acestă cercă sâ 
pâtă fi representată legalminte la conferința 
generală, ce are să se conchieme în înțelegere 
cu alegătorii acestui cercă amă hotărîtă a con
vocă adunarea, respective întrunirea alegători- 
loră pe clina dc 18 Aprile a. c. în Câmpeni. 
Te togă să binevoiesCI a dâ locă în colânele 
prețuitei „ Gazete “ următoriului

Anunciu.
Alegătorii români din cerculă de alegere 

ală Trăscăului prin acesta sunt invitați a se 
într’unf pe clina de 18 Aprile 1884 în Câmpeni 
la o conferință prealabilă pentru constituirea 
clubului electorală clin acestei cercă și pentru 
alegerea delegațiloră la conferința generală, ce 
se va conciliantă de comitetulă esecutivă elec
torală alesă în Sibiiu în anulă 1881 în privința 
stabilerei țînutei alegâtoriloră la alegerile die- 
tale viitâre.

Conferința se va țîne în casele subscrisului. 
Câmpeni în 6 Aprile 1884.

Gerasimu Candrea, 
advocată.

Convocare.
In ințelesulă apelului onorabilului comitetă elec

torală permanentă ală partidei naționale române din 
Sibiiu ddto 24 Marte a. c. câtă și pe basa decisiunei 
conferinței alegătoriloră români aparținători partidei 

ndstre naționale române din întregă comitatulă Huni- 
adorei ținută în Deva la 21 Marte a. c. am onorea 
a învitâ pe toți alegătorii români din cerculă de ale
gere „Orăștia“ la o conferință electorală, care se va 
țină Sâmbătă în 12 Aprile 1884 st. n. la 2 6re 
post merediane în Oraștiă în hotelulă „Ștefan 
Szecliănyi.“

In deosebi sunt rogațl toți D-nii notari, preoți, 
învățători, primarii comunali, cu ună cuventă toți în- 
teligenții români din orașulă și cerculă de alegere 
Orăștia nu numai să se înfățișeze, der a îndemna și 
pe alțl alegători se participe în numără câtă șe p6te 
de mare la proiectata adunare electorală.

Programa conferinței: 1. Constituirea 
subcomitetului electorală. 2. Alegerea a 2 seu trei 
membri în clubulă electorală centrală din Deva. 3. 
Alegerea a doi delegați la conferința generală a par
tidei ndstre naționale din Sibiiu. 4. Desbaterea altoră 
propuneri față de alegerile viitâre.

Orăștiă, în 30 Marte 1884.
Samuilu Popu,

advocată.

Dreptnlti limbiloră în staturi cu naționa
litate miestă.

(Urmare.) 
Elveția.

Dăcă este Undeva egala îndreptățire a limbi- 
loră faptă îndeplinită.și nealterabilă, apoi acesta 
este în Elveția. La ună poporă, a cărui con
știință de dreptă și a cărui iubire de libertate 
este așa de tare desvoltată, ca la celă elvețiană, 
n’a putută prinde rădecinl ideeajignirii drepturi- 
loră limbiloră, care nu însemnâză nimica alta 
decâtă restrîngerea libertății naționale. Și ast- 
felă se ivesce în istoria Elveției memorabila 
aparițiune, că cu tâte că în acâstă țâră locuescă 
lângă olaltă trei deosebite naționalități, chiar 
pe timpulă resbeleloru reformațiunei, cându 
într’alte locuri s’a aprinsă făclia discordiei națio
nale prin fanatismulu religiosu, totuși nicl-odată n’a 
ajunsă lucrulă pănă la o luptă între naționalități. 
Escepțiune face numai cantonulă G r i g i o n i 
(Graubiindten), care a trebuită să plătescă îm
pilarea națională a Veltlinului*),  ce a fostă ruptă 
la anulă 1521 dela ducatulă Milanului, cu pier
derea acestei mice provincie în anulă 1797 
prin Napoleonă I.

*) V e 111 i n ă sdu V a 11 e 1 i n ă (Val Tellina) 
cuprinde cele trei peisage Chiavena, V a 1 - T el- 
l i n a și B o r m i o. La 10 Octocre 1797 a fostă în
corporată de Bonaparte cu republica ■ cisalpină, la 
anulă 1859 a căzută cu Lombardia la Sardinia și 
formeză acuma provincia italiană S a n d r i o.

*) Mai numai francese sunt cantânnle: Geneva, 
Vaudă (Waadt) și Castelnou (Neufchatel). In 
cestă din urmă locuesce și ună numâră considerabilă 
de Germani.

**) In Cantonulă Tesină se află Germanii și 
Francesii în numârii așa de mică, încâtă nici că se 
mai consideră.

***) Cu populațiune miestă sunt cantânele: Ber
na, Frib urgia, Galesia și Grigioni. In 
cele d’ântâi trei cantone viețuescă Germani și FrancesI, 
și adecă Germanii formeză maioritatea poporațiunii în 
Berna și Francesii în Friburgia și Galesia. In canto
nulă Grigioni locuescă Germani, Români (Ladinl) și 
ItalianI. Cei din urmă se află aci în numără fârte 
mică, pe cândă poporațiunea germană e cea mai nu

Abstrăgendă dela acestă singuratică episodă 
istorică, pacea internă a țârei nu s’a turburată 
de felii nici mai înainte de aceea, nici după aceea. 
Firesce că pentru aprețiarea relațiuniloră limbistice 
în Elveția avemă a luâ în considerațiune unu șiră 
de momente favorabile, cari în alte staturi cu 
naționalitate miestă din Europa lipsescu stil în 
parte stil de totă. Mai ’nainte de tâte lipsesce 
mârulu de certă ală limbei statului, pentru că 
în virtutea constitiunii federative a țârei comu- 
nicarea autoritățiloră cantonale cu cele centrale 
e fârte slabă (mediocră) și de aceea lipsa unei 
limbe centrale e cu atâta mai nestințită, cu 
câtă limbile celoră trei naționalități principale, 
cari locuescă în Elveția—Germani, FrancesI și 
ItalianI — ca limbi mari culturale potu pretinde 
necontestabilă același rangă. Mai departe și di- 
filcutățile naționale se împuținară în modă esen
țială prin aceea, că în cea mai mare parte a 
Elveției teritoriile limbiloră sunt forte bine de- 
marcate prin frontierele cantonale; căci din cele 
douâ-decl și douâ de cantone patru-spre-dece 
sunt pură germane, trei cantâne*)  aprâpe es- 
clusivă francese, ună cantonu (Tessin) **)  are 
poporațiune aprâpe curată italiană și numai 
patru cantone ***)  au poporațiune miestă. Celă 

mai însemnată factorii pentru susținerea păcii 
naționale înse este spiritulu publică, care nu 
este de felă aplecată la jalusii ridicule. Fără 
de acesta s’ar află de bună sâma s’ în Elveția 1 • 
destulă materiă esplosibilă, maioritățile naționale 
din cantonele cu naționalitate miestă ar pute 
căutâ se eserceze o presiune asupra minorități- 
lorit, și în fine Germanii ar putâ, provocându-se 
la preponderanța lorii numerică (din cele vr’o 
2 72 milione de suflete, ,ce numâră poporațiunea 
Elveței, sunt aprâpe 70 de procente Germani 
și numai cam 23 de procente FrancesI, cam 
5% procente ItalianI și P/2 procente Ladinl), 
năsui după o preponderanță politică. Cu tâtă 
autonomia cantonală ceafârte întinsă semțementulu 
de comunitate politică la poporulu elvețiană 
este așa de desvoltată și așa de tare s’a pre
făcută respectulă de dreptă în carne și în sânge, 
încâtă egala îndreptățire a limbiloră ca o stare 
de sine înțelâsă, ce n’are trebuință de o minu- 
țiâsă codificațiune, mai că se basâză mai multă 
pe dreptulă consuetudinală decâtă pe o garanță 
legală, și încâtă relațiunile dreptului limbiloră 
din Elveția le-amă putd înfățișă pe scurtă în 
proposițiunea sumară: „Elveția acârdă 
naționalităților ă sale deplină 
egală îndreptățire a limbiloră/ 

Intr’adeveră că suprema lege a limbiloră 
constitutiunii confederative revâdute, articululă 
110 din 30 Maiu 1874 (în consonanță cu arti
cululă 109 ală constituținnii confederative din 
anulă 1848), formeză numai o parafrasă a 
principiului de susu. Acelă articulă sună așa: 
„Cele trei limbi principale*)  ale 
Elveției, limba germană, francesă 
și italiană, sunt limbi naționale 
ale c o n f e d e r a ț i u n i i.“ Urmările practice 
ale articulului 116 sunt: 1. Tâte legile, ordo
nanțele și conclusele autoritățiloră confederațiunii 
trebuescă a se tipări în tustrele limbile, pro
iectele de legi însâ și rapârtele corni siuniloră 
celă puțină în limba germană și francesă. 2. 
Deputății și consiliarii legislatori se potu folosi 
după placulă loră de una seu de altă limbă 
națională. Formula de jurămentu li se cetesce 
în tustrele limbile. 3. Pentru desbaterile ambe- 
loru consilii *)  se țînă traducători, cari traducă 
din germană în francesa și vice-versa.

Regulamentulă consiliului confederativă con
ține în acestă privință nrmătârele disposițiuni 
(articululă 25): „La protocolă se adauge 
o traducere/ (Articululă 27.) „Tâte 
propunerile făcute î n t r’ u n a din 
cele trei limbi naționale se comu
nică dietei (adunării) în limba ger
mană și francesă. Regulamentulu con
siliului națională merge mai departe, căci în 
articululă 29 prescrie: „De c â t e - o r i ună 
membru cere e s p r e s ă, are se se 
traducă cuprinsu1ă esenția 1ă ală 
unei c u v â n t ă r i.“

(Va urmă.)

Arderea palatului Universității în Bucu- 
resci.

Știrea funestă, care se respândise Sâmbătă 
prin Brașovă s’a adeverită. Sâmbătă dimintia 
palatulă universității era în flăcări. Eată ce 
scrie despre acâsta nenorocire „Telegrapliulu“: 

„Focală a provenită de la ană coșă (bornă, ur- 
loiă) dela soba din cancelaria șcâlei de bele-arte, unde 

merâsă. După acâsta urmâză în privința numărului 
Ladinii, a căroră limbă ca o ramură a limbei 
r h ă t o - r o m a n e, care se află în apunere, n’are 
mai nicl-o literatură și se mai vorbcsce numai în can
tonulă Grigioni și într’o parte a Tirolului.

*) BJumer („Handbucli des schweizeriscben 
Bundesstaatsrechts“, ■ II. p. 104) observă relativă la 
comentarea cuvântului „limbi principale", că 
acelă cuventă, resp. termină s’a întrebuințată numai 
cu privire la idiomulă rhato-romană, fiindă că acesta 
din causa Inferiorității sale limbistice și din causa 
numărului de totă mică ală Ladiniloră’n’a putută fi 
considerată de confederațiune și afară de acesta con
siderarea lui se mai îngreunâză și prin aceea, că elă 
se ramifică în douâ dialecte.

*) Dieta federativă constă (după articululă 71 
ală constituțiunii confederative): a) din consiliulă 
națională; b) din consiliulă federală. Consiliulă na
țională (articululă 72) se fonnâză din ablegațl ai 
poporului elvețiană. Pentru 20.000 de suflete se alege 
ună deputată. Consiliulă federală (articulă 80) constă 
din 44 de ablegațl ai cantoneloră. Fiecare cantonă 
alege câte 2 ablegațl.



dormiâ îngrijitorula acelei școli. Se dice, că luai de 
vreme se aprinsese acestu cosa și îngrijitorula isbutise 
sC-la stingă din casă, fără a anunța pe nimeni. Se 
vede înse, că ela n’a fosta bine stinsu și a arsu înfun
dată. îngrijitorula n’a fosta găsită în cancelaria, care 
eră închisă- cu cheia, cândtt sosiră omenii poliției. Din 
norocire sau putută scăpa Pinacoteca, museele de 
sciințe naturale, de antichități, ale cărora obiecte au 
fosta scâse di soldați și depuse în jurul a statuei lui 
Mihaiti Vitbzula, Totă aci^s’au depusă și archiva și 
bibliotecele Senatului, bibliotecele Academiei și ale So
cietății Geografice.

A arsa îns6 biblioteca și sala museului de bota
nică. T6tă Flora României, diferite colecte cumpărate 
și schimbate de pe la museele din străinătate precum 
și instrumentele, cu cari se face cursulă de botanică 
au fostă distruse de flăcări. D. dr. Brânză, care priviâ, 
cu lacrimile în ochi, la acestă nenorocire este în ade
verii de plânsă. Pe lângă că i s’au arsă colecțiunile sale> 
cărțile și instrumentele pe cari le împrumutase, instalându- 
le în laboratoriile și biblioteca Botanicei, apoi o muncă 
de 15 ani a fostă distrusă numai în câte-va momente. 
M. S. Regele, care a sosită pe la 9 6re dimineță la 
fața locului, s’a interesată să afle, decă averea țărei, 
cuprinsă în acesta edificiu a putută fi scăpată. Ea a 
scăpată de flăcări mai multă de câtă se credea, der. 
câtă timpii și câte sume mari și chiar sacrificii nu 
vora necesită spre a se ajunge la starea de mai nainte. 
rtk'>te bibliotecele si actele Senatului sunt amestecate 
și zăpăcite; se susține chiar, că s’au găsită individ! 
miserabill, cari, profitândă de momentu, au mersă cu 
perversitatea lorii păuă acolo, în câtă au sustrasă seu 
au căutată să sustragă acte și obiecte mici din mu- 
seulă de antichități. Asemenea bmenl perverși ar tre
bui pedepsiți cu tută asprimea legiloru, pentru ei ori 
ce indulgență ar fi o crimă.

Până acum, scrie „Rom anulă44 de Marți, nu 
s’a putută încă află cu sicuranță, ce anume 
obiecte sau perclutu cu ocasiunea incendiului 
palatului Universității. E mai presusu de în
doială înse, că multe documente d’ale Academici 
române, precum și monete d’ale museului de 
antichități, s’au rătăcită. Cându s’au aședatu 
din nou colecțiunile Academiei române în vc- 
chiulă loru locală, s’au găsită printre densele 
multe documente din arhiva Senatului precum 
și mai multe cutii cu monete d’ale museului de 
antichități; acestea ne face se credemu, că multe 
obiecte trebue se se fi perdutu pe timpulu, 
cândă se transportau dintr’unu locu într’altuliî.

Totă în „Românulu44 cetimîi: Erbariulu d-lui 
Brânilă, care erâ adusă și aședatu numai de 
câte-va dile în localulu museului de sciințe na
turale, și care represintă o muncă neîntreruptă 
de aprbpe duoe-decl de ani, a arsu cu desever- 
șire împreună c’o parte din biblioteca museului, 
care cuprindea lucrări de mare însemnătate, pri- 
vitbrc la sciintele naturale. — Colecțiunile mu- 
senini de antichități au începută a se aședa în 
localulu Creditului funciară rurală. Penă acum 
nu s’a putută constata nici o perdere în colec
țiunile museului, cari au fost păzite cu cea mai 
mare îngrijire. Scola de frumbse-arte a suferită 
câte-va perderl; mai multe tablouri și vr’o câte
va mulagiurl de statui au fost deteriorate. Ga
leria de tablouri si colecțiunile museului de 
sciințe naturale au fost mai norocose; până 
acum nu s’a putută constată nici o lipsă în 
colecțiunile loru. Pe de altă parte, colecțiunile 
Academiei rom â n e, care ocupau aripă 
stânga a palatului universității și care de ase
mene pentru unu momentu au fost duse la 
Eforie și la Colțea, ău și începută a fi aședate 
din nou în localulu, pe care-lu ocupau mai în
ainte. Și aci nu s’a constatată încă nici o 
perdere; cu tbte acestea multe documente, se 
dice, că au fost deteriorate din causa trecerii 
loru prin multe mâni. Biblioteca centrală, din 
care, după cum am spusă, nu s’a scosiî nimicu 
în totă timpulă câtă a ținută foculă, n’a suferită 
cea mai mică perdere, aripa în care densa c 
instalată fiindă cu totulă cruțată de incendiu.

D. locot. N. Niculescu, care s’a distinsă 
mai cu deosebire cu ocasiunea incendiului, a 
fost, dusă la spitală în urma unei recell seriose, 
provenită din causa multei ape turnate asupră’I.

„Națiunea44 publică în capulu foii, că în 
urma arderii palatului Universității, toți Românii 
trebue se pună umerulu, ca se ridice din cenușe 
templulu sciinței și alu luminei. Se se deschidă 
supt-scripțiuni, se se organiseze serbări și re- 
presentațiunl teatrale spre a se clădi din nou 

palatulă Universității. D.Dimitrie Brăfianu se 
înscrie cu 1000 lei.

Diverse.
(Serată Mendelssohn.) Astăcjl Mercurl în 9 Aprile 

societatea filarmonică din Brașova va dâ în sala 
redatului orășănesca, sera la 8 bre, unu concerta cu 
concursula d-lui profesorii Rudolfa L a s s e 1 și sub 
conducerea directorului orchestrei d. Anton B r a n d n e r. 
Programa constă din 6 puncte, tota numai piese alese 
compuse de F. Mendelssohn-Bartholdy.

(împărtășiri din partea camerei comerciale și 
industriale din Brașovu.) Eforia spitalelora civile din 
Bucurescl face cunoscuta, că h o t e 1 u 1 a C a r a i m an 
din orașula Sinaia se închiriază seu împreună cu bu
cătăria construită din nou, seu separata fiecare dela
1 Iunia 1884. Doritorii se vora adresă la Eforia spi
talelora civile în Bucurescl a luă deslușiri. Licitațiunea 
se va țină la 5 Maiufiitora. — Conforma comunicatului 
consulatului c. r. din Bucurescl s’au declarata la tri- 
bunalula comerciala de acolo de falite următdrele 
firme: Magasinultt de pielăriă Fratelli Ciricleanu Ia 12 
Marția, comerciantula cu piei Tudorache Ștefana la 13 
Marția, brutarula Costea Naum la 1 Marțiu, marchetariula 
S. Neumann la 16 Marția, și proprietariula de tipo
grafia I. G. Costcscu la 20 Marțiu a. c. — „Monitorula 
oficiala14 dela 4 (16) Marția 1884 Nr. 264 conține 
publicarea privitdre la furnitură cătră Direcțiunea căi
lora ferate române a următdrelortt obiecte: 250.000 kgr. 
uleu de măsline, 5000 kgr. s6u galbena, 10.000 kgr. 
canepa, 10,000 kgr. câlțl de cânepă, 60.000 kgr. bumbactt 
de ștersa, nespălata; 1000 kgr. săpunit și 500 kgr. lumi
nări de stearina, cu terminula de a înăintâ ofertele pănă 
la 15 Aprile 1884 st. n. — Mai departe 3000 tone de 
cărbuni Cardif de predata franco în Galați; 8000 tone 
cărbuni Cardif de predata franco în Giurgiu, și 10.000 
tone cărbuni din mina Ostrau (Silesia), seu dintr’altă 
mină de aceeași calitate, de predata la gara dela 
Verciorova, cu terminula de a înainta ofertele pănă 
la 3 Maiu 1884; și în ambele cașuri este a se depune 
o cauțiune de 5°/° procente din valorea materialului. 
— Condițiunile furniturii se pottt vede la numita Di
recțiune generală a căilora ferate române în Bucurescl.

(Soiri militare.) Anula acesta ministerula de res- 
belu româna este decisa a trimite în străinătate pentru 
studiu: 2 oficerl pentru șcbla de stata-inajora la 
Turinu, 2 oficerl pentru șcbla de geodesiă din Viena;
2 oficerl pentru șcdla de equitațiă din Viena; 2 tineri 
pentru scbla navală la Brest și 2 tineri pentru scdla 
navală la Livorno.

(Timbru pe cărțile de jocu.) piarula oficiala din 
România promulgă legea, prin care se stabilesce, că 
o taxă de 3 lei se va percepe pentru fie-care pă- 
reche de cărți de jocu, fabricate în țbră seu impor
tate. OrI-ce persbnă, care va pune în comerciu seu 
care va întrebuința cărți de jocu, pentru cari nu s’a 
perceputa taxa prevfidută la art. 19 de mai susa, este 
supusă, pe lângă confiscarea cărțiloril, și la o amendă 
egală cu de 10 ori taxele datorite. Amenda în nici 
una casa nu va fi mai mică de dubă sute lei.

Circulă Th. Sidoli
dela Porta Vămii.

Astăzi Miercuri în 9 Aprile st. n. 1884,
Deschiderea cassei 6’/a bre. Inceputultt la 7‘/2 

bre sera.

Representațiâ de onore 
în beneficiul!! corpului de pompieri 

ulii Brașovului.
Jumătate din venitula curata, după scăderea cheltuie- 

leloril, se va dâ în favdrea pompierilora.
La finea representației :

Tâlharii în munții Abruzziloril
Mare pantomimă, lucrată pentru circa, pusă în scenă 
de d-lîi Alberta Strakaj. Tablou finala: lupta și prin
derea căpitanului de hoți și a soțiloru săi la lumina- 

țiunc briliantă electrică.

Mâne Joi în 10 Aprile 1884.

Mare representațiă de gală.
înainte de încheiere:

Tragem la sorți oatis a unui aurea grasa.
Cu tbtă stima

Th. Sidoli, directorii.

Spr?c sciinld !
Subscrisulu aducă prin acesta la cunoscința 

onoratului publică, că am luată în antreprisă. 
esploatarea cuuoscutcloră ape minerale dela Ele
patacu. Acestă esploatarc va începe dela l-a 
Aprile viitorii. Dela acestă dată începîndu, aceste 
escelente ape voru începe a fi manipulate într’ună 
chipu rațională cu totulu deosebită de celu în
trebuințată pănă aci. întrebuințarea de sticle 
ad hoc, solide și de colore verde închisă va 
face în viitorii posibilă transportarea acestora 
ape la distanțele cele mai mari, fără a li-se 
alterâ întru nimica constituțiunea chemică: ast- 
felă, că ele voră pute fi întrebuințate ca apă 
de cură întocmai ca la isvorulu loru. Pentru a 
evita ori ce fraudă îmi permită a face atentă 
pe on. publicu, că sticlele mele de colore verde 
închisă sunt de u n ă litru; pe dopu au in- 
scripțiunea: „Neuriehrer S.“, pe periferia cap
sulei de pe dopă: „Elopatak, N. S.“ și în fine 
pe fundă: „Elopatak. Neuriehrer.44

Cu vinderea apei minerale dela Elepatacu, 
atâtă în detail câtă și en gros, amă însărcinată 
pe d-lă A. Kassik, Strada căldărariloră Nr. 
520, care e deobligată de a îngriji de transpor- 
tulu în lădl franco, respective în schimbulă 
embalagiului.

Prețulu unei lădl ă 50 sticle cu ladă si cu î * 1

Editorii: Iacobu Mureșianu.
Redactorii responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu. 

Tipografia: Ioană Glott și fiiă Henricu,

sticle cu totu, 8 fi. — prețulu unei lădl cu 25 
sticle 4 fi. 20 cr. — prețulu unei sticle de 
apă cu înapoierea sticlei 6 cr. v. a.

Elepatacu în 1884.
10—20 Cu totă stima

Câștigă rentabilă!
Persbnc solide și harnice din tbte clasele se caută 
pentru vendare’a de losurl în rate lunare pe basa 
legei privitbre la comerciulu pe rate din anula 1883.

Ofertele sunt a se adresă la
Hauptstădtische Wechselstubengesellscliaft

Budapesta. 2—2

Nr. 1163—1883. 1—3

Publicatiune.
<1

Fiindă-că licitațiunea pentru repararea edi
ficiului comunală brănbnu țînută în 12 luniu 
1883 s’a cassată prin decisulă inclitei Comisiuni 
municipale comitatense din 11 Octobrc 1883 
sub Nr. 5738 si s’a ordonată tinerea unei none1 1 
licitațiunl minuende; așa representanța comu
nală din Branulă inf. și sup. în șiedința ei 
ținută în 31 Marte a. c. a determinată ținerea 
aceleia pe Marți în 22 Aprile a. c. la 10 bre 
antemeridiane în cancelaria subsbrisei primării 
comunale.

Condițiunile de licitațiune, planulă de clădire 
și preliminariulă de spese se potă vede aici în 
brele oficiose în tote dilele.

Prețulă strigărei este 2654 fi. 19 cr. vadiu, 
de 10°/0. Oferte în scrisă provăilute cu timbru 
de 50 cr. și cu acestă. vadiu se potă înainta 
înainte de începerea licitațiunei la subscrisa 
primăria.

Brană în 2 Aprile 1884.
Primăria comunei.

Cursulfi la bursa de Viena
din 8 Aprile st. n. 1884.

Rentă de aura ungară 6°/0 122.—. Rentă de aura 4U 0 
91.80. Rentă de hărthiă 5°/o 88.60. împrumutul a căilora 
ferate ungare 141.40. Amortisarea datoriei căilora ferate 
de ostil ung. (1-ma emissiune) 95.90. dto (Il-a emis- 
siune) 117.50. dto (IlI-a emissiune 100.40. Bonuri rurale 
ungare 100.75. Bonurlcucl.de sortare 100.25. Bonuri 
rurale Banat-Timișa 100.—. Bonuri cu cl. de sortare 
100.—i. Bonuri rurale transilvane 99.75. Bonufl croato- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vina ung. 98.— 
Imprumutulir cu premiu ung. 116.90. Dosurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 114.80. Renta de hărtiă 
austriacă 79.75. Renta de arg. austr. 80.90. Renta de 
aura austr. 101.35. Losurile din 1860 136.75. Acțiunile 
băncei austro-ungare 846.—. Act. băncei de creditu 
ungare 319.25. Act. băncei de creditu austriace 319.80 
Argintulu —.— Galbinl împărătesei 5.69. Napoleon- 
d’orl ăAO'/j. Mărci 100 împ. germ. 59.25 Londra 10 /Z 
sterlinge 121.35.

Bonurlcucl.de

