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„GAZETA TRANSILVANIEI"
(Jiarn cuotidianu.

Ca mane se ’mplinescfi 50 de ani de cândti „Gazeta Transilvaniei14, sub cea mai cumplita prigonire a neamului româneseiî, a 
arborată în mijloeulă valoroșilorii și patrioticilor^ comercianțl din Brașovu, acestfi emporiu altt Transilvaniei, drapelulă redeșteptării naționale.

T6tă suflarea român6scă cu bucuriă. și cu căldură a îmbracișată acestă diarti-apostolă ală poporului română și grupată-s’au cu toții sub 
drapelulă arborată de elă și lucrat’au cu însuflețire și bărbătdscă statornicia pentru înalțarea românismului.

Grea și amară era lupta. Tendințele de a desnaționalisâ pe Români îșl ajunsese culmea. Legea dela 1832 adusă de dieta maghiară 
glăsuia că în seminariulă românescă din Aradă se se învețe și unguresce și că: „de aici încolo la tote confesiunile sC se admită și se 
funcționeze numai astfelfi de preoți, predicatori și vicari, cari sein unguresce.41

Apăratus’au cu bărbăția Românii dintre Tisa și CarpațI în contra acestoră uneltiri dușmane și sosit’a după n6pte și vijeliă și o (J*  cu 
s6re, der numai o (Ji, căci în cealaltă dimindță se iviră earășî nuoil furtunos! pe ceriă. R6ta sorții aduse din nou prigonirile de odiniâră asupra 
capului nostru. Par’ că sârtea a voită se încerce pănă unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu t6te uneltirile și prigonirile înse „Gazeta Transilvaniei44 îșl vedică fruntea și unindu sufletesce pe toii Românii luptă necurmată 
și fără pregetă pentru drepturile și libertățile opincii românescl.

Adversarii noștri neperdândă din vedere acestă luptă și prețuindu resultatele dobendite de păn’ acum după adeverata lord valore și-au 
îndoită puterile, și, acum după 50 de ani, ’șl-au perfecționată și rafinată mijlâcele pentru sugrumarea și stingerea nâstră. 
Prin urmare, și noi cei de astădi, credincioși școlar! ai românismului, asemenea se ne strîngemă rondurile, și se ne în duo im ă puterile 
d e a p 6 r a r e. *

Adversariloru noștri, avendil ei puterea țării în mână le-a fostă prea ușorii de a ne lovi în t6te interesele politice, comerciale și eco
nomice, și acum atăcăndă-ne în scolă ca și în biserică, în limbă ca și în avere, none nu ne-a mai remasă altă mijlocii de apărare de câtă 
condeiulft cu care toți Românii datori sunt de a strigă în lumea largă și de a cere dreptate și libertate pentru poporalii română dintre Tisa 
și Carpați.

Ast-felă împinși de dorulft de a ne folosi d i 1 n i c u și cu energiă de acestă pacinicu mijlocă apelămă la publiculii celă mare română 
pentru a ne susțină în dilnica năstra luptă națională și în firma nostră speranță de a fi incuragiațl, deschideam abonamentă la diarulu nostru 
cotidianft

care precum acum 50 de ani a fost primulft organfi de publicitate românii, totă asemenea și astădi e primulâ organti cuotidianft 
roniânft, ce apare dincoce de Carpați.

Suntemă siguri că publiculă română e pe deplină convinsă de principiile ce le profeseză acestă diară și de modulă cum acestă organn 
ală Româniloră dintre Tisa și Carpați a sciută chiar și în cele mai grele împrejurări se ț i e s u s ă s t i n d a r t u 1 ii naționalității 
r o m â n e.

Privindă dăr cu încredere la viitoră, Gazeta Transilvaniei în luna viitore va eși în t6te dilele, afară de Dumineci, și serbători, și 
pentru a potă cu înlesnire străbate pănă chiar și în săraca colibă a țăranului română, va fi celă mai eftină diară din monarchia Austro-Ungară:

■A.2B 1TTZ:
Pentru Austro-IJngaria pe ană 12 fl. pe 6 luni 6 fl. pe 3 luni 3 fl. Pentru România pe ană 36 lei, pe 6 luni 18 lei, pe 3 

luni 9 lei.
Domnii abonați, cari au plătită abonamentulă cu stimă sunt rugați a ne trămite diferența.
Celă mai ușoră mijlocă de abonare este prin mandatft poștalii.
Ne permitemă a rugâ pe confrații noștri dela fiarele naționale se bine-voi£scă a reproduce apelulă nostru.

Redacțiunea.
Brașovă 30 Martin v. 1884.

F6rte rău s’au supărată guvernanții dela Pesta, 
asupra Austriaciloră din causa flegmei ce-o 
desvâltă aceștia în „c e r t a p e n t r u b o i i 
u n g n r e s c I.44 Foile oficidse austriace se facă 
a nu sci și a nu vedă nimică, ba unii cores
pondenți oficioși ai foiloră din Germania facă 
glume asupra afacerei, căreia i se dă o Impor
tanță așa de grozavă în Pesta. „P. Lloyd44 
a citată între altele și § 14 din legea vamală, 
în care se dîce : „supușii ambeloră state trebue 
să fie tractăți pe picioră egală.44 La acesta 
respunde ună corespondentă ală lui „Allg. 
Zeitg.44 din Mtinchen cu întrebarea: „de cândă 
au devenită boii, unguresc! și supuși un
guresc! ?w Acesta a iritată și mai multă pe 
organulă guvernului ungurescă, așa că în nume- 
rulă său de Miercuri declară cu mare emfasă 
că o transacțiune, ună compromisă în acestă 
afacere este Imposibilă și declarândă ordonanța 
locotenenței Austriei de josă de ună actă ală 
guvernului austriacă, cere categorică sistarea 

esecutărei acelei ordonanțe, adaugândă, că acăsta 
este singura soluțiune a cestiunei în litigiă, pe 
care o pote acceptă cabinetulu Tisza și că 
ministrulă de comerciu cornițele Szechenyi s’a 
dusă în persdnă la Viena spre a declară acăsta. 
Suntemă curioși cum se va sferși lucrulă. Deo
camdată putemu constată că Austriacii n u s e 
mai s p a r i ă de amenințările celorii din Pesta. 
Ună semnă ală timpului.

Cestiunea r e v i s u i r e i constituțiunei face 
mare bătaie de capă omeniloru de stată români 
și camerele române pară a suferi de friguri din 
causa ei. Dintr’ună lucră mică p’aci era se se 
nască o crisă seriosă ministerială. Era vorba 
în cameră, d6că disensiunea revisuirei s6 se 
încăpă Marți seu Mercur!. Unii dintre cari și 
d. C. A. Rosetti cereau amânarea pe Miercuri 
ca să se potă studiă mai bine raportulă. Gu- 
vernulă era de opinia contrară. Propunerea cea 
d’ântăiă pentru Miercuri fu primită de maiori- 
tate. Atunci d. primă-ministru luă cuventulă și 
făcu urmatărea declarare:

D. președinte ală consiliului.' D-le președinte, 
am luată cuventulă, ca să facă o dechiarațiune. D-loră 
deputății Cândă unii dintre dv. astădi, au maltratată 
pe președintele maiorității, mă așteptamă, camaioritatea 
îndată să protesteze, și eu chiar am provocat’o. In 
urmă, am cerută, ca să se amâne disensiunea pentru 
mâne, și oposițiunea a cerută pentru Mercurl. Opo- 
sițiunea a avută maioritate. De dece luni de ijile, 
portă o sarcină pră grea, fiindă că v’am dechiarată 
că țera este agitată și întărejiândă de a dâ. o soluțiune 
acestei cestiuni, ar pută din acăsta să resulte agita
țiuni mai mari și chiar o desordine morală. Ați vă
zută, d-loră, că eu, cu tdte neorănduelele, ce s’au 
făcută — asasinate, procese scandaldse — am tăcută 
și am luată tătă răspunderea, numai cu speranța, că 
se va face revizuirea, fiindu că eră o cestiune de 
viitoră pentru țără. Der acum sunt nevoită să recu
noscu, că cu mine nu se p6te face revisuirea; eu nu 
mai sunt espresiunea maiorității camerii... (protestări, 
sgomotă).

D-loră, facă o dechiarațiune, ca să sciți, ce am de 
gândă să facă. Am să depună demisiunea d’împreună 



cu colegii mei, în manele Regelui, și lastt s6 vină. 
un£l ministerU, care sb ia răspunderea situaliunii și a 
agitațiunii, în care se află țâra; să ia răspunderea re- 
visuirii constituțiunii. Eu nu mai potă luă acestă res- 
pundere, în fața unei maioritățl care trece dela drăpta 
la stânga, (sgomotu).

(D. președinte ahl consiliului și toți miniștrii pără- 
sescă sala.)

„Telegraphulă“, organulu d-lui I. C. Bră- 
tianft, scrie despre demissiunea cabinetului:

„Erl s’a întâmplată în cameră ună faptă din cele 
mai însemnate. La ordinea dilei se pusese raportuh'l 
pentru revisuirea Constituțiunii. D. Petre Grădiștenu 
cere cuventultl și protesteză în contra biuroului, di- 
cendu, că raportuh'l n’a fostă împărțită cu trei dile în
ainte, și cere să se pue la ordinea dilei peste trei dile. 
La afirmarea d-lui președinte, că elă a fostă parte îm
părțită Vineri și parte Sâmbătă, d. Grădiștenu apos- 
trofbză pe generalulă Lecca, că spune inesactități. Se 
încinge discuțiunea asupra dilei, ce trebue ficsată pen
tru desbaterea revisuirei. D. I. Brătianu propune pen
tru așii Marți. D. Rosetti vorbesce și declară, că regu- 
lamentulă într’adevără prevede a se pune în desbatere 
și înainte de trei (Jile decă vrea Camera, însă crede 
că este bine a se lăsa încă o di dubă. Propunerea 
d-lui prim-ministru de a se începe a<Jl desbaterea se 
respinge cu 57 voturi contra 48. Atunci d. prim- 
ministru declară, că, ne mai putendă contă pe majori
tatea camerei în nisce împrejurări așa de delicate, nu 
mai pbte stă la putere și lasă respunderea acelora 
cari caută numai scandaluri.

Gtă-ne dăr în deplină c.risă ministerială. Intr’adevără 
d. Brătianu a avută dreptate se procedă ast-felă. 
Cândă ună președinte insultă fără ca adunarea să 
protesteze, cândă o propunere a guvernului se nesoco- 
tesce, sub ună regimă constituțională, acelă președinte 
și acelă guvernă trebue să se retragă. Este drepții 
că mulțl din cei cari au.votată contra propunerii d-lui 
Brătianu, n’au făcut’o cu întențiune, ci unii ca să mai 
aibă o dl încă la mijlocă spre a se mai gândi, alții 
fără să-și de semă, ce facă. Nu este mai puținii 
adevărată însă, că votulă a fostă contra guvernului, 
căci camera a hotărîtă ordinea de dl contra voinței 
miniștriloră. Faptulă însă s’a făcută, și să vedemă 
acum la ce resultată vomă ajunge. Ministerială a 
demisionată, și elă cu tbte acestea, elă singură, are 
majoritatea în cameră și cu deosebire în senată. 
Procedândă constituțională, Regele trebue să cliieme 
pe președinții ambeloră corpuri legiuitbre. Pc cine 
voră desemna ei ? Persbne afară din camere negreșitil 
că nu potă fi chemate. In camere erășl ne fiindă 
ună grupă, care să pbtă. dâ guvernulă, ce e de făcută ? 
Pe urmă, pe câtă scimă, majoritatea a decisă a declară 
că nu pbte face revisuirea de câtă cu d. Brătianu. 
Deci situațiunea devine seribsă și critică. Ne putendă 
prevede încă resultatulă acestei situațiuni, ne oprimă 
adl aci.“

„Românulă“ scrie cu privire la dechiarați- 
unea ministrului președinte I. B r a t i a n ti ur- 
mătdrele:

„Pe cândă Adunarea deputațiloră susținea respec
tarea regulamentului ei, audirămil cu cea mai mare 
părere de răă dechiararea primului ministru, că se 
duce la Regele, să depue demisiunea cabinetului, ne 
putendă lua respunderea pentru liniștea țărci. Nimicii, 
absolută nimica n’a provocată o asemenea gravă hotărîre. 
A se cere respectarea regulamentului nu este o com
batere, ci din contra o dovedă de respectă pentru lege 
și pentru ministenl. A face cestiune de cabinetă, chiar 
pentru respectarea regulamentului în părțile lui cele 
mai clare, cele mai positive și consfințite de tbte pre
cedentele, este a se sugruma o adunare, a se face 
celă mai mare rău țărei, ș’a provocă în adeverii agi
tațiuni, cari nu potă ave valbre de câtă atunci numai 
cândă ele ar fi provocate prin nerespectarea legiloril. 
Așa fiindă, sperămil, credemil că Maiestatea Sa Regele 
nu va primi demisiunea cabinetului și că primulă mi
niștrii îșl va mănținb loculă său, convingendu-se, că 
nimene din cameră, întră nimică n’a atinsă drepturile 
puterii esecutivc și respectulu, cei se detorcsce."

Cris’a ministerială s’a aplanată. Camera și 
Senatulu au votată încredere guvernului si în 
ședința uriuătore a camerei primulu ministru d. 
I. C. B r ă t i a n u declară că M. S. Regele, în 
urma votului amintită, l’a cliiămată și i-a disă, 
că nu mai are la ce avisâ, căci consideră de
misiunea guvernului ca neavenită.

Duminecă, 25 Marte, la 6rele 12 Es. Sa 
Don P e d r o A1 v a r e z de T o 1 e d o y Aciuia, 
marchisu de Casa-Fuerte, ministrulă reședințe 
ală M. S. Regelui Spaniei, a fost primită, îm
preună cu personal nlă legațiunei regale, la pa- 

latulu din Bucuresci, în audiență oficială, cu 
ceremonialul!! prescrisă.

La banclietulu dată în Galați de coraitetulu 1
elenă, în sala Alcazar, pentru î n d e p e n d i n- 
ția Greciei dela 1821, au asistată mai 
bine de 100 persone, scrie diarulu „Galații44.

Adunarea alegfitorilorfi români în eomi- 
tatulîi Târnavei-marl.
(Telegrama „Gaz. Trans.44)

D. S. Mărtinu, 9 Aprile. Alegătorii ro
mâni din comitatulă Ternavei mici, întrunit! 
astădi în conferință a d e r e z ă la program a 
națională din 1881 și-și esprimă r e cu
nosc i n ț a 1 o r ă față de atitudinea presei 
r o m ân e naționale representată de diarele 
„Gazeta Transilvaniei41, „Observatoriultt11 și 
„Luminătoriulă44.

Zehanft.

Convocare.
Toți alegătorii din colegiulă electorală Abnidă- 

Roșia sunt prin acesta conchemațl la conferința 
electorală, care se va țîn6 în Abrudă în otelulă 
la „Româncuța44, luni în 28 Aprile 1884 d. a. 
la 2 6re.

In acestă conferință: 1. Se va reconstitui 
comitetulă clubului alegătoriloră. 2. Se va 
discută linia de purtare față cu viitârele alegeri. 
3. Se voră alege representanții pentru confe
rința generală a tuturoră alegătoriloră din par- 
titulă națională română.
Tu numele comitetului clubului alegătoriloră ro

mâni.
Abrudă în 31 Martie 1884.

A. Filipu, 
preș. clubului.

Convocare.
In urma însărcinărei conferinței mai multoră 

alegători români din comitatulă Huniadorei, ți
nute în Deva la 21 Martie a. c. avenul ouore 
a convoca pe toți alegătorii români din cerculu 
electorală ală Dobrei la o adunare pe 3 (15) 
Aprile a. c. la 4 6re p. m. în otelulă din Dobra. 
Obiectele acestei adunări voră fi : a) constituirea 
comitetului cercuală electorală ; b) alegerea a 
duoi membri pentru clubulă centrală electorală 
cu reședința în Deva; c) alegerea a duoi dele
gați la conferința generală, ce se va țîiie în 
Sibiiu.

Dobra în 8 Arile 1884.
Romulfi de Crainică, George Susmană 

protopresbitera. dir. scol.
Iosifft Petro viciu, 

comercianta.

Fbie cotidiană română. Sub acesta titlu scrie 
„K ol ozsvâr y K 15 z 1 fi n y“ ; „Una dintre foile 
cele mai înfocate ale pasiviștiloril români „Gazeta 
Transilvanieiu din Brașovii, care până acum apărea 
numai de dbu6 ori (de trei ori. Trad.) pe săptămână, 
dela 13 Aprile înainte se preface în fbie dilnică. 
Redactornhl fbiei Aurel Mureșianu cuprinde chiămarea 
fbiei în următbrea devisă: a recâștigă drepturile Ro- 
mâniloril, ce li s’au răpită cu forța. — Lucru frumoșii 
și apoi nici nu e scumpii, debrece în invitarea la 
prenumerațiune se mai spune și aceea, că foia va 
costă pe anii 12 fl.; decr va fi cea mai eftină fbie 
cotidiană în întrbgă monarchiă.44

Blașin, 7 Aprile 1884.
Onorabilă Redacțiune! De unii timpii înebee dis

tinșii Domni Ludovicii Csato și consoțulă său Dr. 
Alcsandru Grama, conduși de ideea, că ambii ar fi cei 
mai culțl și mai înteligențl bărbați ai timpului de față 
în Opiduhl nostru Blașiu, ca să dee D-loril probe și 
dovedi despre aceea, și-au începută prima acțiune 
prin o săritură iepuresca tulită, și prin aceea au 
ajunstt chiar de modela în noutăți, cândii într’unil 
diuară cândii într’altuhl pe tiinpuhl câtă va țîne se- 
sonuh'i eroismului lortt. După ce va espiră acesta 
sesonă, voră dispărc și d-lonl. Se înțelege, aceea 
n’amil dori-o să rămână retăcițl înebee și încolo pe 
căli necunoscute, de brece prin D-lonl amil pierde 
înteligința Blașiului.

Vede bine pănă și orbulil la ce merite mari aspi- 
reză ambii respectivi Domni, ca să le rămână modelă 

nemuritorii. La noi Opidanii Blașiului unii modelă ca 
ală d-loril va rămâne într’adevăril pentru totdbuna ne
uitată, debrece pănă a(?um nu s’a aflată încă nimenea 
atâtă de inteligentă, care cu cuvinte atâtil de vătămă- 
tbre să ne denege în fata hunei numele eredită dela 
strămoși, numele de „Blășienl“ — dicendil, că sub 
Blășienl nicidecum nu înțelegil pe OpidanI, adecă 
mai apriată disil, că nu nc cunoscu pe noi Opidanii 
de BlașenI, ci cunoscil numai Blașiulil inteligentă, 
Blașiuhl cehi istoricii. O! Blașiulc, cine a mai ajunsă 
să-ți crobscă sbrtea ta, și încă fără noi. Unde sun- 
tennl noi ?

Pe câtă timpii ca Blășienl OpidanI și Români 
adevărațl voma trăi pe acestă pămentă strămoșescul 
nicl-odată nu vonnl suferi dela nimeni pe lume a ne 
consideră nedemni de acestă nume de „Blașienl“ pe 
cari părinții, moșii, și strămoșii noștri ni-l’au păstrată 
cu scumpătate atâta timpă.

OpidanI Blășienl și frați de ună sânge, ne împli- 
nimu o sântă datorință înaintea lui D-()eu, cândii 
acestă tesauru scumpă cu tbtă energia și cu tbtă 
bărbăția îln apărămil, și în mânia celoril retăcițl fă- 
loșl îlă păstrămil.

In urmă pe lângă tbte aceste suntemii și pre 
deplina eonvinșl de neîncrederea d-loră respectivi față 
de noi Opidanii, și pentru că ne-au considerată și ne 
consideră nedemni de numele „Blășienl14 06 le fie mus
trare de consciință în tbtă viața lorii.

Cu deosebită stimă
Basiliu Turci».

Dreptulfi limbilorti în staturi cu naționa
litate miestfi.

Elveția.
(Urmare.)

C o r e s p u n (1 i n ț a oficială a tuturoru 
autoritățiioru confederațiunii se face în tustrele 
limbile.

Pentru tribunalulu federalii* *)  hotăresce ar- 
ticululu 107 alil constituțiunii revisuite, ca la 
alegerea membriloru tribunalului federalii sS se 
iea în considerațiune împrejurarea, ca tustrele 
limbile naționale se fie representate. Partidele, 
advocații si jui,Iii se potu servi la tribunalulu 
federalii de una din cele trei limbi naționale.

*) Tribunalulu federativă (articulii 106 pănă la 
114 ai constituțiunii revSdute) corespunde cam tribu
nalului imperiala din Austria. Cu tbte acestea tribu- 
nalulu federală (articululu 112), luândU și jurați, ju
decă și în crime politice.

*) In cantonulu Berna facil Germanii cam 83 de 
procente, Francesii cam 17 procente din poporațiune.

. Esecutarea egalei î n d r e p t ă ț i r i a 
1 i m b i 1 o r u în a r m a t ă este unică în felulu 
s6u, căci ea a ajunsil așa de departe, în câtu 
ca limb ft a c o m a n d e i este pentru fiecare 
corpii de armată limba n a ț i o n a 1 ă r e- 
s p e c t i v ă. De sine se înțelege, că s’a în
grijită, ca fiecare corpii de armată se fie 
compusă numai din îndiviili dintr’o singură na
ționalitate. Cu privire la împrejurarea aceea,, că 
Elveția are o constituțiune militară cu multă de
osebită de a celorlalte staturi europene și mai 
vârtoșii că n’are armată permanentă, disposițiunea 
susil citată are pentru noi numai unii interesă 
academică.

Conducerea instrucțiunii cade pretutindenea 
.în competința cantâneloră și a comuneloril. Nu
mai instrucțiunea militară și politechniculil din 
Zuricil (Zilrich) se țină de resortulă confedera
țiunii, care a întemeiată acestă institutu ca scolă 
superiâră federativă în anulă 1854 și a intro
dusă în legea federativă din 7 Ianuariu 1854 
cu privire la dânsulil următârea disposițiune : 
„Instrucțiunea la ș c 6 1 a p o 1 i t e c h- 
n i c ă se dă, după 1 i b e r a a 1 e g e r e a 
p r o f e s o r i 1 o r ii institui ți, în limba 
germ a n ă, f r a n c e s ă și i t a 1 i n ă. “

Este lucru naturală, că aceleași vederi clare, 
cari îșl află espresiunea în legislațiunea confe
derațiunii, servescil în asemenea modă de prin
cipiu conducetoru și pentru tractarea drepturi- 
loril limbilonl în singuraticele cantâne, deși, în 
cautdnele cu limb! mieste (căci numai pc acestea 
le tragemil în cadrulil espunerii nostre), propor- 
țiunea numerică a naționalitățiloru locuitorc în 
cantonulil respectivă este prc’tutindinea. astfelil, 
că deosebitele naționalități stau în raportă de 
maioritățl însemnate față de minorități. Dintre 
cantonele citate deja mai înainte au legi rela
tive la limbi în sensă propriu următorele: a.) 
Cantonulft Berna *)  în articululu 88 ală consti- 



tuțiunii cantonului din 31 Iuliu 1846. Acestu 
articulîl dispune: „Limb a g e r m ană și 
f r a n c e s ă sunt limbile recunoscute 
ale țârei. Tote legile, ordonanțele si con- 
dusele generale se trămitu în aceste limbi în 
partea francesă a cantonului. Limba germană 
este în acestu canton u limba original ă. 
Legile și ordonanțele, cari sunt destinate pentru 
partea francesă a cantonului, precum și dispo- 
sițiunile, conclusele și sentințele autoritățilorft 
mai înalte, cari privesed singuratice persone 
seu corporațiunl din acestă parte de cantonu, 
se esinitu în limba francesă. b) Cantonulă Fri- 
burgia (Freihurg) *).  Articululu 21 alu consti
tuțiunii reveilute din 7 Maiu 1857 sună așa: 
„Legile, decretele și conclusele 
se se publice în limba francesă și 
germană. T e c s t u 1 ti francesă este 
t e c s t u 1 ti originală?1 c) Cantonulă Ga- 
lesia (Wallis)**).  Articululu 20 alu constituțiunii 
reveijute din 29 Novembre 1875 dispune: 
„Limba germană, și francesă sunt 
declarate de limbi naționale14.

*) In cantonulti Friburgia sunt 73 de procente 
din poporațiune Frauccsl, eră 27 de procente Germani.

**) In cantonulă Galesia fonneză Francesii cam 
67 de procente, Germanii cam 33 de procente din 
poporațiune.

**) In cantonulti Grigioni facă Germanii cam 44 
de procente, Romanii (Ladinii) cam 41 de procente, 
Italiană mai multa ca 14 procente și Francesii cam 
’/7 procenta din poporațiune.

*) Vedemă deci, că în fericita Elveția usulă limbiloră 
se respectă cu acea scumpâtate, de care, la noi în Un
garia constituțională, legea așa poreclită a națio
nalităților ă,' sancționată de coronă nici că pote 
visă. Ea este stropșită și călcată în picibre chiar și 
de președinții de tribunale, de oficii orfanale și de 
solgăbirăi. — Red.

**) Dr. Fischhof, primindă ceste din urmă două 
date dela privați, nu le putu considera de autentice; 
pentru aceea ceriî informațiunl printr’ium amicii ală 
sâu dela ambasada elvețiană în Viena, și astfel» do
bândi adeverirea lorii.

Cantonulă Grigioni **),  în care, socotindu și 
pe Francesii forte puțini la numără, locuescă 
patru diferite naționalități, este uniculu cantonu 
cu mai multe naționalități, care n’a introdusă 
în constituțiunea sa revădută la 16 Ianuariu 
1854 nicl-o disposițiune relativă la limbi. Cu 
t6tc acestea nicl-odată n’a venită treba la con
flicte de limbi între poporațiune.

Numai pentru completare mai adaugemu la 
cele espuse cu privire la eonsiderațiunca drep- 
tuiiloru limbiloră în scolele, justiția, și adminis- 
trațiunea cantoneloru acele puține date, cari, ce 
e dreptă, nu resultă nemijlocită din spiritulă 
legiloră relative la limbi. In scolele mai înalte 
ale tuturora cantdneloră încependă cu scolele 
secundare, cari stau pe aceeași treptă cu sco
lele nostre urbane (Btlrgerschulen) — pe lângă 
limba cantonală mai este obligată celă puțină 
o limbă națională, și adecă în cantonele ger
mane se înveță limba francesă (în cantonulă 
Sviția — Schivyz — cea italiană), în cantonele 
francese limba germană și în Tesină cea fran
cesă. In scolele primare se dă instrucțiunea în 
limba maternă. Numai în cantonulă Grigioni 
esistă, o ordonanță, ca în scolele romane (ladine) 
și i tal iane se se dea după putință și instrucți
une în limba gnrmană. Legile n u î m p e d e c ă, 
de a se înființâ ș c 6 1 e private cu o lim
bă de instrucțiune n e u s i t a t ă în 
canton ă. Relativă la scdlelc din comunele 
mieste nu esistă disposițiune mai apriată, pen- 
tru-că forte puține comune sunt de felulă acesta.

Totă aceeași deplină considerațiune o află 
drepturile limbiloră și pe teremulu justiției și 
ală administrațiunii în singuraticele cantâne. 
Totă omulă pbte primi dreptulă (judecata) în 
limba sa. Și tocma ca și sentințele, ordonanțele 
judecătoresc! etc. dela tribunale, se libereză de 
cătră, autoritățile administrative document e- 
1 e publice după cum e câractcrulă limbistică 
alu respectivului cercă de administrațiunc. Preste 
totă se p6te dice despre cantine, aceea ce se 
dice și despre confederațiune, că nu esistă con
traste scriise între singuraticele naționalități. 
Guvernele cantoneloru cu limbi mieste se ser- 
vescu în afacerile oficiale de limba propria. 
Cetățenii unui cantonu în petițiunile și memori
alele loru cătră guvernulă unui cantonu de altă 
limbă, se potu servi de una din cele trei limbi 
naționale.*)  Asta, ce e dreptă, nu este stabilită 
prin lege, ei prin consuetudine. **)

In Elveția nu esistă încă c e s ti u n e a 
limbiloră; pentru aceea lipsescă acolo în 
multe puncte disposițiunile legale. In republica 
elvețiană este încă totă etatea de aură în pri
vința egalei îndreptățiri a limbiloră, despre 
care poetulu dice: „nat a est aetas, quae 
s p o n te s u a sine, lege li d em rect u m- 
que c o 1 e b a t,“ (s’a născută veculu, care de 
bună voea sa, fără, lege respecteză credința și 
virtutea. Ovid. Metam. T. v. 90.)
F i n i a și P r o v i n c i i 1 e - b a 11. i c e r u- 

s e s c I.
Dreptă dovâdă nerfisturnabilă, cumcă neîm- 

pedecata afirmare a limbiloră naționale în viața 
publică a staturiloră cu limbi mieste n’a fostă 
totdâuna și pretutindenea privită și tractată ca 
periculă pentru unitatea și suveranitatea statu
lui, ne servesce modulă, cum au fostă odiniiră 
înțelese și tractate — și în parte mai sunt și 
astădi — drepturile limbiloră în despotica Rusiă. 
De sine se înțelege, că nimenui nu-i va trece 
prin gândii, ca sâ reducă aparițiunea aedsta din 
urmă la respectarea drepturiloru poporului din 
imperiulă Țariioră. Din contră, din faptulă, că 
Rusia, a cărei unică tradițiune istorică de pe 
timpulă Iui Petru celă Mare a fostă o politică 
egoistă de cucerire, că aceeași Rusiă, pe care 
n’a adiat’o nicl-unu acră de libertate, pdrtă în 
deceniile din urmă în Polonia unu răsboiu for
mală de nimicire și esterminare în contra limbei 
polone, totuși a eserțată în Finia și în Provin
ciile sale baltice, mai nainte de ce panslavis
mul ă și-a aruncată acolo umbra sa, toleranță 
mare în privința limbiloră, resultă, că politica 
rusâscă n’a vedutu în admiterea neștirbită a 
limbei naționale nicl-odată ună periculă pentru 
asimilarea politică a diferiteloru naționalități. 
Decă n’ar fi așa, cuceritorii rusesc! ar fi într’ade
verii cei mai din urmă, cari au acordată seu 
concesii unui poporă subjugată dreptulă limbii.*)

Intr’adeveră Rusia n’are pănă acuma nici 
causă de a se căi, că cruda-i cnută a silniciei 
limbei, cu care cnută a tractată pănă acuma 
intr’ună modă atâtii de barbară pe Polonia, n’a 
răpedit’o și preste acele părți ale imperiullîi — 
Finia și Provinciile-baltice —, căci nicăiurea nu 
s’a săvârșită alipirea de corpulă statului rusescă 
mai liniștită și mai solidă ca în aceste provincii, 
și mai alesă în

Finia. ’**)
Acestă provincia s’a ținută de Svedia din 

anulă 1157 pănă în secululu ală 18-lea. In 
păcile dela Nystad 1721 și dela Abo 1743 
veniră unele părți din acestă țeră în posesiunea 
Rusiei, pănă ce în anulă 1809 în pacea dela 
Fredrikshamer a urmată totala despărțire a țerei 
de cătră Svedia și întrâga Finiă s’a încorporată 
ca mare-principatu cu imperiulă Țariloru printr’o 
uniune reală. Alesandru I, care purtă corona 
Rusiei pe acelă timpu, căndă deschise la 27 
Maiu 1809 în personă ântâia dietă, finică la 
Borga, confirma „R e 1 i g i u n e a și. legile 
fundamentale a. 1 c țârei, precum și 
privilegiile și prerogativele (drep- 
tăț i 1 e), a c o r d a t e pănă aci conformă 
constituțiunii, cari priviau pe 161e 
clasele din d î s u 1 u m a r e - p r i n c i p a t ă 
în specială și pe locuitorii ace
luia în generală, a s t f e 1 ă pe m a r I 
și pe mici44. Constituțiunea elaborată de 
clasele finice în acestă dietă și amplificată de 
atunci înedee prin-ordinea dietei și a senatului 
din anulă 1869 representă constituțiunea finică 
actuală esistentă de iure (de dreptă), care o 
vomă schițâ-o în următorele în liniamentele ci 
principale, și din a cărei ființă în cocrință cu 
relațiunile faptice resultă de sine unu tabloă 
chiaru despre drepturile limbiloră din Finia.

____________ (Va urmii.)

Foile tisaiste anunță cu mare bucuriă urmă- 
tbrele : Serbii d i n K i k i n d a - m a r e au 
ținută la 3 1. c. o mare conferință electorală. 
Lamura Serbiloră (?) s’au adunată la acestă 
consultare, a cărei resultată a fostă renunțarea

*) Arc mare dreptate d-lă Dr. Fischhof, căci ve
cinii lorii unguri li-au premers» cu concesiunile pe 
hârtiă, der li-au râmasu de totă înapoi cu fapta. — Red.

**) Cea mai mare parte din datele cuprinse aci 
sunt scose din scrierea lui Max Buch, intitulată: 
„Finnland und s ei n e Nati onali t iit en- 
Frage44 („Finia și cestiunea naționalităților» sale?4 
Sluttgart la I. G. Cotta, 1883.) 

la programa ultra-națională (sic !), ce s’a prac
ticată de 15 ani încoce. S’a făcută declarațiă, 
că se pună pe basa conferinței scrbesci din 
Budapesta, că consideră de stricăciosă politică 
aceea, care tinde la supremația as u p r a 
Maghiarilor ă. (Audi comedia!) Ei au de
clarată, că acestă politică nu numai că nu e 
folositore pentru naționalități, ci e cu desăvâr
șire stricăciosă. — Conferința a renunțată la 
programa vechiă cu unanimitate. (Mare mai e 
emulațiunea între mamelucl ! Ca mâne are se 
vină câțiva Șvabi și Slovaci păcătoși și să 
întrccă în servilismu și „lamura serbescă44 din 
Kikinda. — Red. „Gaz.44)

Academia Română,
După cum amă anunțată, Vinerea trecută 

M.M. L.L. Regele și Regina au asistată la- 
ședința publică a Academici române. La deschi
derea ședinței M. S. Regele, ocupândă fotoliulu 
presidențialu, a adresată membriloră Academiei 
următdrele cuvinte :

„Avendtl onorulu de a fi membru alil acestei 
înalte adunări, Regina și eu venimîi totdăuna cu bu
curiă în mijloculu d-vdetră, spre a ascultă discuțiile 
vbBtre seiintifice, cari le urmărimft cu unu interesă ne- 
încetată. Insă cum p6te sC fie alt-felă, când lucrările 
de căpetenia ale Academiei sunt istoria și limba: te- 
meliele existenței năstre naționale ? Țâra datoresce 
astădi Academiei ună șiră de documente istorice, as
cunse pănă acuma, și cari au fostă scdse din întune- 
rică, prin ostenelile neobosite ale membriloră ei, răs- 
pândindă ast-felu o nouă lumină asupra trecutului 
nemului românescă. Nu mai puțină însă trebue să 
ne ocupămă de viitorulă... de limba nâstră, care s’a 
păstrată neatinsă în câmpiile roditOre ale Dunărei, în 
plaiurile mărețe ale Carpațiloră, aceste ținuturi încân- 
tătdre, descrise cu măcstriă și in o limbă așa de cu
rată de poetulă nostru populară V. Alexandri. Ce sar
cină mai dulce pbte avea Academia de câtă a luă 
sub paza sa acestă limbă vechiă, pe care poporală o 
înțelege și o iubesce ? Mănținemă der aceste frumbse 
expresiunl întrebuințate de străbuni, și nu ne tememu 
de cuvinte, cari au căpStată de vccurl împământenirea.

„S u p e r fi u a n o n n o c e n t44
„Ce limbă are noroculă de a dispune de patru 

cuvinte pentru o însușire, care trebue sC fie mândria 
fie-cărui poporă, care trebue sS fie scrise pe stdgulă 
fie-cărei armate: voiniciă, vitejia, bravură, eroismă ? 
S6 ne ferimă însS de o îmbelșugate de expresiunie 
moderne, cari, nepunendu o stavilă la timpă, va în
străina poporului limba sa.44

„Am fostă îndemnată a rosti aceste câte-va cu
vinte prin dragostea, care am pentru fruniosa și bogata 
limbă română și fiindă încredințată, că dorința, mea 
r— îndrăznescă a dice si a Academiei — nu va rS- 
mând unu „p i u m d c s i d e r i u m.u

„Supună dar la chibzuirea d-vbstră, ddcănu ar fi 
folositorii de a face ună felă de „E t i m o 1 o g i c u m 
m a g n u m R o m a n i a e“, conținendil fote cuvintele 
vechi, cari altmintrelea vom fi pierdute pentru gene- 
rațiunile viit'dre.“

„Verba volant, scripta manen t.“
„Spre a sprijini aedstă întreprindere, pentru care 

patru, cinci, șdse ani voră fi trebuincioșl, pună în 
fie-care ană modesta sumă de șdse mii lei la dispo- 
siția Academiei.14

„Intr’adevSră lucrarea aedsta este fbrte întinsă, 
pbte că nemărginită, s6 ne amintimă însă cuvcntulă 
Iui Horațiu : „E st m o d u s in rebus, sunt 
c e r t i d e n i q u e finea41 și sunt convinsă, că opera 
Academiei, care îșl va ridica sie-șl ună monumentit 
nepcritoril, va fi încoronată de o isbândă fericită.44

Acestă cuvântare a fostă primită cu unit mare 
entusiasmu.

Diverse.
(Fântâna Blandusiei.) Dilele trecute s’a represen- 

tată în teatrală națională din BucurescI cea mai nouă 
lucrare dramatică a d-Iui V. A 1 e c s a n d r i, piesa 
clasică „Fântâna Blandusiei.44 Succesulă a fostă câtă 
se pbte de completă. „Nimeni n’ar putd descrie en- 
tusiasmulă, cu care a fostă primită de publică aedstă 
genială lucrare44, raporteză diarele din capitala Româ
niei. O mulțime nenumărată de corbne se oferiră 
marelui poeții; din tbte părțile i se adresară felici
tările cele mai vii. Credemă, că vomă reveni în 
curendă Ia acestă nouă creațiune a nemuritorului 
bardă din Miresei.

(Opereta „Craiu nou44.) Cctimii în foia musieală 
„Doina44: Anunțăm» cu o vină plăcere, că opereta 



regretatului Porumbescu „Craii/ nou", care este bo
gată în motive culese din mnsica nbstră populară, se 
va representâ pe scena teatrului românescft. Meritulă 
acestei disposițiunl lăudabile aparține bardului latini
tății, d-nului V. Alecsandri, autorulă libretului.

(Producțiune musicală.) Luni în 14 Aprile st. n. 
școlărițele chorului bisericesctt romano-catolică vorfi 
arangia o producțiune musicală în sala cea mare a 
hotelului Nr. I. sub direcțiunea d-lui regens-chori Iuliu 
J a s c b i k. Venitulă curata se va folosi în favdrea cho
rului. După esecntarea programei, ce constă din 6 
piese alese va urmă dansă.

(Promoțiune.) Ni se scrie din Clușiu: In 9 Aprile 
a. c. a fostă promovată de doctorii în științele iuridice 
d. Nicolau M o t o c ă, candidată de advocată în Fă- 
gărașă, obținendă mulțumirile profesorilor^ atâtă la 
rigorosă câtă și la tesa scripturistică. Și dorirnă 
același succesă și la esamenulu de advocată.

(Controlă școlară ciudată.) Cetimă în „Siebenb. 
d. Tagblatt" : pilele trecute fură citați mai mulțl în
vățători din comitatulă Nasăudă-Bistrița înaintea sub
prefectului în scopulă de a face cu densii ună intero
gatoriu. înainte de a întreprinde învățătorii călătoria 
la Bistriță îșl spărgeau capetele, că pentru ce sunt 
citați? Mulțl dintr’înșii îșl voră fi esaminată cu scru- 
pulositate trecutulă, pentru ca se afle causa acestei 
citațiunl, fiindcă numai la o afacere privată se puteau 
cugeta. Dar totuși n’a fostă așa ceva. învățătorii 
fură întrebați a) decă să află în posesiunea așa (tisu
lui „Oklevâl" și b) dăcă în scâla loră să dă in
strucțiune din limba maghiară? Ori câtă 
ne ar bucura, că domnii subprefecțl se intereseză de 
scălele ndstre, totă ne prinde mirarea, cum caută ei 
să se informeze despre starea internă a scdleloră. 
Chiar desbrăcândă acestă afacere de orl-ce cugete re- 
servate totuși anul vrea să stimă, ce a putută în
demnă pe subprefecțl să întrebe pe fiecare învățătoriu 
în parte și să-i causeze spese de călătoriă? Studiulă 
limbei maghiare este prescrisă în scblă prin lege. 
„Oklevelek“-urile se trimită învățătorilor^ prin in
spectorii regescl ungurescl. Ore e temere, că ti să 
nu fi luată notiță despre acesta ? Decumva au voită 
ca să afle acesta de-adreptulă dela învățători, acesta 
s’ar fl putută face și numai în scrisă; celă puțină n’ar 
fi fostă siliți bieții dineul să întrerupă prelegerile pe 
o dl tocmai înaintea esamineloră. Pentru ce s’au în- 
cunjurată autoritățile școlare locale ? — Colegii noștri 
din Sibiiu au dreptate, cândă dică, că tdte sunt numai 
șicane și încercări de a desorganisâ instrucțiunea Ne- 
maghiariloră.

(Museulii de antichități.) Una din marile pagube 
ce a suferită țera prin sinistrulă dela universitate, este 
cu museulă de antichități, dice „România". Cea mai 
mare parte din acestă tesaură prețiosă s’a perdută. 
Suntemă informați, că pe la drele șese dimineța, pe 
cândă foculă eră în puterea lui, duoi domol bine îm- 
brăcațl și înmănușațl se presentară la ușa museului și 
fiindă întrebațr, ce caută, au răspunsă, că sunt din 
partea poliției însărcinați, ca să scape obiectele din 
museu. Ast-felă cu ajutorulă mai multoră soldați au 
scosă totă tesaurulă. Insă în urmă o parte din anti
chități s’a găsită depusă pe lăngă statua lui Mihaiu 
Vităzulă, er cea mai însemnată parte împreună cu 
acei domni necunoscuțl au dispărută pentru totdeuna.

Ce face parchetulă?
(Modelii de speculă evreiescă.) „Westungarischer 

Grenzbote" publică din isvoră autentică următbrea 
crimă de otrăvire: In Rosenau (Ungaria de susă), ună 
proprietară jidană are o fabrică de spirtă, în care 
pe lângă personalulă regulată dă de lucru și unei 
mulțimi de slovaci, angajați ca slugi prin contractă, 
a cărora slăbiciune de căpetenia este lăcomia de 
băutură. Jidanulă a știută să se folosescă prea bine 
de acestă patimă a loră, făcendu-i să se de cu totulă 
beției; și ca să aibă profită mai bună, îi îmbătă cu 
spirtă din fabrica sa propriă, amestecată de bună 
stină și cu alte îngrediențe. Intr’o bună dimineță 8 
înșl din lucrătorii slovaci cadă morțl, loviți de apo- 
plexiă. Nimeni nu-șl putea esplicâ acăstă mârte repede. 
Jidanulă însă o scia prea bine; căci elă asigurase 
pentru cașul ă de morte pe acești lucră
tori la deosebite societăți, din banii 
săi și pesocotela sa. Prin rnbrtea loră avea 
să primăscă suma, pe care erau asigurați. Cu t6te 
precauțiunile luate, casiilă a părută forte suspectă, și 
societățile au pornită o cercetare strictă, der fără, 
resultată. După câtva timpă se repetă același 
lucru, er cașurile de apoplexiă între lucrătorii „asi
gurați pe viață" se înraulțescă. Se pornescc o cer
cetare nouă, mai severă ca cea d’ântăiă, ală cărei 
resultată încă nu se scie, căci procesulă se judecă 
chiar acum la tribunalulă din Rimaszombat. Etă 

pân’la ce gradă de mișeliă e în stare să se cobdre 
specula evreescă, și câtă prețuesce elă viața unoru 
amărițl de creștini!

(Boii din Ungaria.) sunt forte căutați în Vicna, 
după cum arată o statistică ce-o publică „P. Lloyd." 
Viena consumă cam 160.000 capete de vite pe ană. 
dintre cari cam jumătate — în anulă 1882 au fostă 
85.471 capete de vite — sunt cumpărate din Ungaria. 
De aici sc p6te vede câtă de importantă este certa 
privitdre la piedecile cele mai nouă, ce se pună împor- 
tărel de boi ungurescl în Austria de josă.

Espositiă de artă

ji iniimi anatomic u 
ală lui 

Wilhelm Winter.
E deschișii în fiecare di dela 10 
ore dimineța pănă la 10 6re s6ra.

Conține figuri de c6ră plastice, ce se mișcă 
printr’ună mecanismă, și preparate, figuri din vieța de 
t6te dilele, din mitologia grecă, din etnografia și ana
tomia. — Afară de acăsta o colecțiune a tablouriloră 
celoră mai frumdse, representândă orașe și peisage 
precum și cele mai noue eveneminte, fenomene naturale 
și întâmplări sensațiunale.

Intrarea în tote despărțămintele 30 cr. Copii sub 
10 ani și soldații gregari plătescă 15 cr. — Intrarea 
în cabinetulă anatomică este concesă numai la dmenl 
mari. Cu distinsă stimă

Wilhelm Winter.1—2
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Publicatiune.
Fiindu-că licitațiunea pentru repararea edi

ficiului comunalii brănenfi ținută în 12 Iuniu 
1883 s’a cassatu prin decisultt inclitei Comisiunl 
municipale comitatense din 11 Octobre 18^3 
sub Nr. 5738 și s’a ordonată ținerea unei noue 
licitațiunl minuende; așa representanța comu
nală din Branulu inf. și sup. în șiedința ci 
ținută în 31 Marte a. c. a determinatei tinerea 
aceleia pe Marți în 22 Aprile a. c. la 10 6re 
antemeridiane în cancelaria subsbrisei primării 
comunale.

Condițiunile de licitațiune, planulu de clădire 
și preliminariulfl de spese se pottl vedd aici în 
drele oficiose în tote dilele.

Prețulu strigărei este 2654 fl. 19 cr. vadiu, 
de 10%. Oferte în scrisă provedute cu timbru 
de 50 cr. și cu acestu vadiu se potft înaintâ 
înainte de începerea licitațiunei la subscrisa 
primăriă.

Branu în 2 Aprile 1884.
Primăria comunei.
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A o t i v e fl. cr.

Cassa în numerară.............................
Monetă......................................................
Cambii de bancă..................................
Cambii și obligat, dela reuniuni de credită 
împrumuturi pe hipotece:

a) în scrisuri fonciare • 752,413.13
b) în numărară .... 98.283.29

Credite ficse..........................................
Avansuri pe efecte publice.................
Credite de Conto-corente.....................
împrumute pe producte.........................
Realități • ..............................................
Efecte publice..........................................
Efectele fondului de garanță

ale scrisuriloră fonciare.................
Efectele fondului de pensiune ală func- 

ționariloră institutului.....................
Mobiliară............................. 5,343.39

după amortisare- • • • 534.34
Diverse conturi debitâre.....................

57,640
56,582

924,862
17,151

60
40
99
56

42
15

2,602,813 59

JAC0B BOLOGAm. p. JOSIFST. SIULUTIUm.p. VISARION ROMAN m. p. JOSEF LlSSAIm p. 
președ. ală direcțiunei. membru ală direcțiunei. directoră esecutivă. comptabilă.

Subsemnatul^ comitetă amu esaminată bilanțulă presentă și confrontâdu-lă cu registrele principale și ausi- 
liare ale societății, ținute în bună regulă, l’aniă găsită în consonantă cu aceleași si esactă.

I)r. A. BROTE m. p. AUGUST SENOR m. p. MICHAEL KABDEBO m p’ CORNEL IU TOBIAS m. p

<Spi?e sciinfd !
Subscrisulfi aducă prin aedsta la cunoscința 

onoratului publicîi, că am luată în antreprisă 
esploatarea cunoscutelorft ape minerale dela Ele- 
patactt. Acestă esploatare va începe dela l-a 
Aprile viitorii. Dela aedstă dată începîndtt, aceste 
escelente ape vorfi începe a fi manipulate într’nnfi 
cliipti raționalii cu totulfi deosebiți! de celfi în
trebuințată pănă aci. întrebuințarea de sticle 
ad boc, solide și de coldre verde închisă va 
face în viitorii posibilă transportarea acestora 
ape la distanțele cele mai mari, fără a li-se 
altera întru nimica constituțiunea chemică: ast
fel îî, că ele vorfi putd fi întrebuințate ca apă 
de cură întocmai ca la isvorulil lorii. Pentru a 
evită ori ce fraudă îmi permitfi a face atentă 
pe on. publicfi, că sticlele mele de eoldre verde 
închisă sunt de u n fi litru; pe dopfi au in- 
scripțiunea: „Neuriehrer S.“, pe periferia cap
sulei de pe dopfi : „Elbpatak, N. S.“ și în fine 
pe fundfi : „Elbpatak. Neuriehrer. “

Cu vinderea apei minerale dela Elepatacii, 
atâta în dctail câtfi și en gros, amfi însărcinată 
pe d-lft A. Kassik, Strada căldărarilorfi Nr. 
520, care e deobligatfi de a îngriji de transpor- 
tulfi în lădi franco, respective în scliimbuln 
embalagiului.

Prețulu unei lădi ă 50 sticle cu ladă si cu 
sticle cu totiî, 8 fl. — prețulu unei lă\ll cu 25 
sticle 4 fl. 20 cr. — prețulfi unei sticle de 
apă cu înapoierea sticlei 6 cr. v. a.

E 1 e p a t a c fi în 1884.
11—20 Cu t6tă stima

ZTe-ULxielxrer S.

La num&rulft acesta se adauge o 
invitare de abonamente la „Amicule 

< Familiei“ ce apare în Graz în edi
tura d-lui Paul Cieslar.

■

P a a s i v e
Capitală socială:

3000 acțiuni â fl. 100.....................
Fondulă de reservă ală acționarilor^ 
Depuneri pentru fructificare . . . • 
Scrisuri fonciarl în cireulațiune • • • 
Fondulă de garanță ală reuniunilorti 
Fondulu de garanță ală îinpr. hipotecare 
Fondulă de pensiuni ală funcționari lorii 
Dividende neridicate.............................
Tantieme „ .............................
Interese anticipate pro T884 . . . ■ 
Diverse conturi creditdre.....................
Profită curată ..........................................

fl. cr.

300,000
37,895 20

1,473,799 24
710,000 —

6,249 03
667 15

8,715 93
1.740 —

155 —
18,833 90
5,718 76

39,039 18

7,152.90

229,23501
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