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GAZETA TRANSILVANIEI"
(liaru cuotidiantL.

Ca mâne se ’mplinescă 50 de ani de cândă „Gazeta Transilvaniei44, sub cea mai cumplită prigonire a neamului românescu, a 
arborată în mijloculu valoroșiloră și patrioticiloră comercianți din Brașovă, acestu emporiu ală Transilvaniei, drapelulă redeșteptării naționale.

T6tă suflarea românâscă cu bucuriă și cu căldură a îmbracișată acestu diară-apostolă ală poporului română și grupată-s’au cu toții sub 
drapelulă arborată de elă și lucrat’au cu însuflețire și bărbătâscă 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 românescu din Aradă se se învețe și unguresce și că: „de aici încolo la tote confesiunile se se admită și se 
funcționeze numai astfelti de preoți, predicatori și vicari, cari sciu unguresce.44

Apâratus’au cu bărbăția Românii dintre Tisa și Carpați în contra acestoră uneltiri dușmane și sosit’a după nopte și vijelia și o di cu 
sore, der numai o di, căci în cealaltă dimineță se iviră earăși nuori furtunoși pe ceriu. R6ta sorții aduse din nou prigonirile de odinioră asupra 
capului nostru. Par’ că sortea a voită se încerce pană unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu t6te uneltirile și prigonirile înse „Gazeta Transilvaniei44 își redică fruntea și unindu sufletesce pc toți Românii luptă necurmată 
și fără pregetă pentru drepturile și libertățile opincii românesc!.

Adversarii noștri neperdândă din vedere acestă luptă și prețuindă resultatele dobendite de păn’ acum după adeverata loră valâre și-au 
îndoită puterile, și, acum după 50 de ani, ’și-au perfecționată și rafinată mijldcele pentru sugrumarea și stingerea nostră. 
Prin urmare, și noi cei de astădi, credincioși școlari ai românismului, asemenea se ne strîngemă rândurile, și se ne î n d u o i m ă puterile 
de ap erai e.

Adversariloră noștri, avendă ei puterea țârii în mână le-a fostă prea ușoră de a ne lovi în tote 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 remasu altă mijlocă de aperare de câtă 
condeiiilîi cu care toți Românii datori sunt de a striga în lumea largă și de a cere dreptate și libertate pentru poporulă română dintre Tisa 
și Carpați.

Ast-felă împinși de dorulă de a ne folosi d i 1 n i c ă și cu energiă de acestă pacinică mijlocă apelămă la publiculă celă mare română 
pentru a ne susțind în dilnica nostră luptă națională și în firma nostră speranță de a fi incuragiați, deschidemă abonamentă la diarnlu nostru 
cotidiană!

care precum acum 50 de am a fost primulu organu de publicitate românii, totă asemenea și astădi c primulu organ ii cuotidianft 
românii, ce apare dincoce de Carpați.

Suntemă siguri că publiculă română e pe deplină convinsă de principiile ce le profesâză acestă (liară și de modulă cum acestă organă 
ală Româniloră dintre Tisa și Carpați a sciută chiar și în cele mai grele împrejurări se ție susă stindartulă naționalității 
r o m â n e.

Privindă der cu încredere la viitorii, Gazeta Transilvaniei în luna viitore va eși în tote dilele, afară de Dumineci, și serbători, și 
pentru a pote cu înlesnire străbate pănă chiar și în seraca colibă a țăranului română, va fi celă mai eftină diaru din monarchia Austro-Ungară:

Pentru Austro-Ungaria 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 mandatti poștalii.
Ne permitemă a rugâ pe confrații noștri dela diarele naționale se bine-voidscă a reproduce apelulă nostru.

Redacțiunea.
Se veghiâmii.

Brașovu 31 Marte a. c.
Mare agitațiune electorală în Ardelă și Țera 

ungurescă. Guvernulă și creaturele lui mișcă 
tote pietrele spre a-și asigură majoritatea și 
spre a înjugă la carulu lui triumfală pe alegă
torii diferiteloru naționalități nemagliiare.

Avemă înaintea nostră o chartă ungurâscă 
întitulată: „Charta cercuriloru de alegere pen
tru dieta ungară, care arată cum s’au grupată 
alegătorii după partide în 1881 lucrată de Gr. 
Kreith Bela.44 Acesta chartă ne înfățișeză cu 
vine culori resultatulă alegerilor!! din perioda 
trecută electorală. Ce credeți că vedemă dintr’însa? 
— Atâtu în Transilvania câtă și în Ungaria 
mai pretutindeni pe unde trăiescă naționalitățile 
nemaghiare vedemă culorea verde, care după 
esplicarea ce se dă la călcâiulu cliartei îndică 
așa numitulă „Kormănypărt44, adecă tereraulă 
ce l’a câștigată la 1881 partida guvernului.

Afară de cercurile câștigate de partida gu
vernului sunt indicate cercurile dobendite de 
oposițiunea moderată (mersekelt), apoi acele 
ale partidei independențiloru seu a Kossuthiș- 
tiloră, cari sunt cei mai numeroși după guver

namentali, în fine ale celoră ce nu sunt pro
nunțați pentru vr’una din aceste partide (părton- 
kivuli) și cercurile unde au reeșită candidați de ai 
diferiteloră naționalități. Este tristă de a vede ce 
slabă sunt representate naționalitățile. In Ardeală: 
comitatulă Brașovului, apoi o parte din ală 
Sibiiului, pănă la Mediașă (o bucată din comi
tatulă Ternavei mari) au trămisă deputați națio
naliști Sași, de aci încolo tote celelalte județe sunt 
văpsite cu verde, afără deo bucată din județulă 
Turda-Arieșă, apoi orașulu Clușiă și o părticica 
din Haromszek, cari sunt însemnate cu roșă 
aparținendă Kossuthiștiloru. In Ungaria numai 
cerculă Caransebeșului, ală Cehului Silvaniei și 
doue cercuri serbesci în comitatulă Torontal și 
Baci-Bodrog’ă sunt însemnate cu culorea națio- 
nalitătiloră.

De aici resultă, că guvernulă ungurescă își 
recruteză contingentulă celă mai mare de ma- 
meluci de prin cercurile cu alegători de națio
nalitate nemaghiară. Nu ne este cunoscută cum 
se face acesta. Cunoscemu terorismulu și pre
siunile ne mai audite ce se facă la alegeri. 
Scimă că bieții noștri alegători sunt teriți cu forța 
la urna electorală spre a vota pentru candidații 
guvernului și nu ni sunt ascunse de altă parte 

nici slăbiciunile proprie și lipsele unei mai 
strînse și mai forte organisațiuni a partidei 
nationalitătiloră.5 »

Câtă pentru Transilvania ea se află într’o 
stare de totă abnormală. De-o parte Românii, 
maioritatea absolută a poporațiunei, sunt des- 
brăcați printr’o lege de alegere măiestrită și 
basată în principiele evului mediu aprope cu 
desăvârșire de dreptulă de alegere și în 
starea de prigonire, la care sâ vedă espuși, opună 
resistență passivă încercăriloră de nimicire ale 
coloră dela putere; de altă parte guvernanții 
chiar și prin cele puține cercuri curată româ
nesc! își alegă cu ajutorulă subprefecțiloră și 
a întregei haite guvernamentale candidați de 
ai loră. Ajunge se. teroriseze câțiva alegători 
spre a dobendi acestă resultată.

Pe câtă timpă în situațiunea acesta forțată 
guvernulă făcea se se alegă în Ardelă totă 
aderenți de ai lui Unguri, cari nu puteau 
reeși în Ungaria era învederată că forța 
majoră înecă vocea poporului română și ni
menea nu putea se dică, că poporulă română 
ardeleni! ar fi representată în camera ungară. 
Acum înse este deciși! în marele consiliu dela 
Pesta ca se se arangeze comedia așa încâti! sâ 



se pară în ochii lurnei că Românii sunt în ade
verii representați în dietă și că ei sunt învoit! 
cu tote și serată mâna generosului și genialului 
fericitoră de stătu și de popore Tisza.

Semnalulă s’a dată și foia guvernului „Ma- 
gyar Polgar" esclamă cu patosă unguresctt: 
„Poporuifl. maghiarii trebue se dovedâscă, că e 
generosu și la alegerile viitore în cercurile cu 
maioritate română trebue se facă a se alege 
candidați români patriotici și fideli constituțiunei."

Abia a resuflată generositatea ungurescă din 
„Magyar Polgâr" și eată că d. Dr. Gali adâncă 
mișcată iese c’ună apelă „cătră alegatorii ro- 
mânl“, în stilulă apelului de tristă memoriă 
din timpulă meetinguriloră naționale din pri- 
mavâra trecută, și enunciă „din însărcinarea 
comitetului esecutivă ală conferinței din Buda- 
pesta11, că toți membrii ei sunt gata de a primi 
câte unu mandată de deputată la alegerile vii- 
târe din manile d-lui Tisza.

Eată cum se dă pe față complotulă înscenată 
cu scopă de a falsifică din nou voința poporului 
română și de a căștigâ o none armă în contra 
nâstră, car! ținemă cu tâtă tăria la drepturile 
naționale.»

Se veghiămă dâr, căci inimiculă a întrată 
în cetate. Fiecare se stâ la' postulă seu, neclin
tită și se fie cu ochii deschiși. Cuvintele ur- 
mătâre pronunțate de candidatulă cercului Ca- 
ransebeșă, generalulă Doda, trebue se devie adl 
devisa tuturora: „Ună Română adeverată înțe
legătorii și fără ambițiuni false nici nu pâte 
„avă altă programă în situațiunea de astădl, 
„decâtu programa națională dela 1881.“

ScirI telegrafice.
(Serv. part, alu „Gaz. Trans.")

Aradtt, 11 Aprile. Alegătorii români din 
comitatulă Aradului în minieră de peste 400 ală 
primită programa națională din 1881 
și a alesă comitetă centrală și comitete de 
cercă. însuflețire mare.

Viena, 12 Aprile. Congresulă ornitologică 
a fost închisă asâră în modă solemnele. Princi
pele de corână R u d o 1 f a mulțămită mcmbri- 
loră cu tâtă căldura.

Bucuresci, 12 Aprile. Camera continuă 
disensiunea asupra revisuirei constituțiunei. Eri 
camera a votată crearea c o n s i 1 i u 1 ă i de 
stată fără atributiuni contentiâse si crearea 
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secretariloră de stată.
Bucuresci, 12 Aprile. Astădl s’a discutată 

în cameră cestiunea privitâre la libert a t e a 
presei. Se crede că majoritatea va adoptâ 

„ propunerile liberale ale d-lui C. A. Rosetti.
Supușii austro-ungarl din Bucuresci formândă 

o societate cu numele: Rudolf-Stefanie-Stiftung 
au oferită președința d-lui Frank, directorulă 
bancei României, care refusă.

Felicitări la adresa nâstră.
Scirea că organulă nostru va apărâ în tote 

dilele a fost primită cu bucuriă pretutindenea. 
Aici în Brașovă Redactorulă fâiei nâstre a fostă 
felicitată în persână din tâte părțile. Afară de 
acâsta amă primită o mulțime de telegrame și 
scrisori gratulatâre din care reproducem fi adl 
o parte.

Clușiu la 28 Marte (9 Aprile) 1884. 
Multa onorate Domnule Redactore!

Transformarea „Gazetei Transilvaniei" în iliartl 
cuotidiani! a împluti! de bucuriă și mândria inimele 
tuturora Românilora, pentru că ținuta sa de pănă 
acuma întru apărarea intereseloru nOstre naționale a 
fost escraplară și zelula și demnitatea cu care s’a 
sciuti! lupta pentru drepturile poporului româna i-au 
asigurata și pe viitoru locuia primă între diarele ro
mâne de dincâce de CarpațI.

O dorință fierbinte ni s’a realisatu! Ve gratulănn! 
decr d-le Redactore la noua întreprindere și poftima 
ca resultatele se fie acele, pe cari cu D-Vbstră (l’im- 
preună noi cu toții le așteptămu : „r ecăștigarea 
ilr e p t u r i 1 o r i! răpite și p r o s p e r a r e a pă
ci n i c ă a neamului r o m â n e s c u în patria 
străvechi ă.“

Se trăițl Domnule Redactore 1 
Tinerimea C 1 u ș i a n ă r o in â n ă : 

Dr. Aur. Isacu, advocată ; Dr. Teodora Mihali, advo
cată ; Dr, Andreiu Micu. când, de advocata : Pompiliu 

Pipoșiu; Nestora Vărăreanu, juristă; Pavela Svinții, 
stiid.’ în litere ; Aureliu Popu ; George Popp, st. jur.; 
Petru Lupu, jurista; Aureliu Pop; Dionisiu Longinu, 
ascult, de drepți!’; Ioana Moșoiu, jurista; Leonu Sori- 
done, jurista ; Emiliu F. Negruțiu, medicinista ; Dr. 
Augusta A. Nicoră, jurista abs.; Augustina ChețanU, 
ascult, de drepta ; Ioana Hosanu, jurist, abs.; Silvestru 
Moldovanu, stud. în litere; Ioana Kekes, stud. de 
med.; Vasiliu Ternăveanu, stud. de med.; Valeriu 
Morariu, jurista; Iuliu Grecu, medicin.; V. Dumbravă, 
când, de prof.; Georgiu Moga, medicinista; Alesandru 
Ciaclanu, ascult, de drepturi; Ioana Tătăranu; Ioane 
Popoviciu; Paula Todea; Dumitru Ciuta, când, de 
advocata; Constantina Popu, ascult, de sciințele mate

matice ; Iulius Dombradi, stud. juris.
Bucuresci 8 Aprile.

...Veninda a te felicită de buna ideă la momentu 
atâta de nimerită, Te încredințezi! de consemțementuli! 
și sprijinirea mea și-ți strîngi! mâna frățescă cu căl
dură.

...D-(jen se-țl ajute; der și Românii de trebă 
trebue sC-si facă dâtorința!

Vinoonțiu Babeșiu.
Turda 7 Aprile.

Ve feliciteztt din tota sufletulă pentru că împliniți 
cea mai fierbinte dorință a Românilora de dincăce de 
munți. înainte cu Dumnedeu pentru națiune și patriă!

Dr. Batiu.
S 1 b i i u 8 Aprile.

Iți urezU succesnla cela mai deplină la sebterea 
„Gazetei" în tbte filele.

I. Popescu, protop.
N a g y a g, (Huniaddra) 9. Aprile.

Ve gratulezi! fierbinte la nouh! pașii! Dumnedeu 
îlu binecuvinte !! !-

Augustinu Blășianu, protopopii.
S i b i i u, 7 Aprile.

Ve feliciți! pentru salutară idea de a scote „Ga
zeta" în tdte dilele.

Visarionu Roman.
Nas 6 u d u, 8 Aprile.

Gratulări și succese bunu întru sprijinirea și 
apărarea drepturilorft nbstre naționale.

Iacob Predau, primariiilu NasSudului.
S ă 1 i ș t e 9 Aprile.

Vă felicitezu și vă gratulezi! din inimă pentru 
lupta ce ați întreprins’o.

Stană Banciu.
Viena 8 Aprile.

Entusiasmațl de aparițiunea „Gazetei" în tdtă 
dina, V6 felicitămil sincera dorindu-vâ succesi! stră
luciți!.

Corneliu Roman, Moisilu, teehnicl.
Mulțuraindă (lin totă sufletulă pentru aceste 

încuragiatâre dovedi de simpatia dorimă ca ură
rile ce ni se facă se fie făcute într’iuiă ciasă- 
bună.

Conferința alegâtorilorii romani din cer
cul ti Caransebeșului; ținută Vineri în 4 

Aprile 1884 st. n.
In t6tă țâra fierbă pregătiri de deosebite co

lori pentru alegerile viitore. Guvemulă și-a în
tinsă mrejile, ca să pescuiască alegători pre 
sâma instrumenteloră sale ; oposițiunile se svâr- 
colescă în neputința loră; âr’ naționalitățile 
cârcă fiecare a mântui, ce pâte din acestă po- 
topu „constituționalicescu."

Românii fruntași dela „Viitorul" se opin- 
tescă a mântui din gura lupului câte ună osă 
netrebnică pe sâma loră, cu prețulă desbinării 
naționale, ba chiar cu periclulă de a fi înghi
țiri de lupă, pe cândii națiunea română, cea 
adevărată, ii deplânge și desavueză prin alipirea 
sa la vechiulă stindardă națională.

Cu bucuriă cetimă dilnică în jurnalele nâs- 
tre rapârte despre conferințele electorale ale 
Româniloră din tote părțile, din cari încă nici 
una nu a fostă molipsită de programa Viito- 
riștiloră. Națiunea întrâgă stă pe basa vechiă, 
lăsândă pre Illustritățl (dintre cari, între noi fie 
clisă, cele mai multe sunt mărimi necunoscute) 
se formeze o mititică națiune în aeră, pre carea 
o sucescă și o manevrâză ca pe o marionetă, 
cu nume de partidă r o m â n â s c ă, fă- 
cându-o se bată mătănii înaintea guvernului, 
care a înscenat’-o. Totă partida nu e decâtă o 
tristă și parodică icână a autoriloru ei și totă 
programa ună acoperementă colorată, sub care 
ascundă uneltirile loră de corteși pentru guver- 
nulă, căruia ii datorescă esistința, și dela care 
nădăjduescă îndeșertă câte ună titlu ori sluj hu

lită. Denșii îndestulițl cu sortea națiunei, de 
care nu îi dâre capulă, facă farse politice în 
beneficiulă propriu, âr cercurile electorale ro
mâne, deși le stă guvemulă cu mâna în gâtă, 
deși ilustritățile își bată jocă de ele ca judeii 
de patimile lui Christosă, deși uneltiri nenumă
rate se opintescă a le demoralisâ, totuși se în
șiră pe lângă signalulă programei din Sibiiu.

Pote între tote cercurile cu maioritate ro
mână, nici unulă nu e mai puțină deraoralisată 
și coruptă de corteșii guvernului, ca cerculă 
Caransebeșului, unde cu ori-ce ocasiune poporă 
și inteligență pășescă solidară în tote întreprin
derile naționale. Ne a dovedit’-o acâsta si 
conferința din 4 Aprile 1. c., a cărei decurgere 
voiescă a-o schița, ca se servâscă de esemplu 
Româniloră adeverați și dreptă amăgire și 
mustrare celoră rătăciri. — Si cerculă Caran- 
sebeșului are drepte pretensiunl dela guvernulă 
țerii, cum gimnasiulă și altele, der cu tote 
estea nu să face instrumentulă lui, cum făcu 
„Viitoriștii", cari dau în capă calului numai sa 
mântuie potcâvele. —

Convocarea la conferința electorală s’a tri- 
mesă, cam tâi’diă pe la conducătorii poporului 
de pe sate și jurnalului „Luminatoriulă", care 
însă din cause necunoscute nu a publicat’-o. 
Cu tâte acestea la 200, două sute de țărani si 
inteligență numărosă s’au presentată la confe
rință. Comitetulă centrală a întogmită astfel u 
lucrulă, ca conferința să coincidă cu adunarea 
generală a comunității de avere a fostului rc- 
gimentă de granița romano-banatică, de-o parte 
ca se se presente alegători din tâte comunele 
cercului, âr de alta ca să li se cruțe spesele, 
fiind-că cerculă e mare și comunele sunt depărtate. 
Acâsta disposițiune s’a făcută fără șcirea d-lui 
generală Doda, președintele acelei comunități, 
ba în dina conferinței, cândă a fostă încunoscin- 
țată, s’a necăjită, că tocmai în dina aceea e 
conturbată în afacerile D-sale cu adunarea si 
cu comisariulă guvernului. De altfel ă- totă așa 
s’au convocată si conferințele din Pesta si Ti-
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mișiora, și cu dreptă cuvântă. Diferința e nu
mai aceea, că la Pesta s’a cruțiată punga 
Ilustritățiloră bogate, la Timișâra și aici înse 
punga țăranului săracă și înpovărată. La 3 âre 
d. a. adunându-se alegătorii la hotelulă „Pomulă 
verde" în sala cea mare, la propunerea d-lui 
Ioană Bartolomeiă s’a constituită biroulă pro- 
visoriă, alegendu-se de președinte d-lă Mihailă 
P o p o v i c i ă, protopresbiterulă Orșovei, și doi 
notari în personele d-loră Ioană I u o n a ș ă și 
Niculae P o p o v i c i ă.

D-lă președinte în termini bine semțițî a 
pusă la inima alegătoriloră însemnătatea causei, 
carea i-a întrunită, le-a mulțămită pentru inte- 
resulă celă arată față de celă mai sântă dreptă 
cetățănescă, a schițată starea tristă, în care 
gernemă sub vitrega ocrotire a stăpânirei, apoi 
a pusă la desbatere punctele dela ordinea dilei.

1. S’a alesU comitetulu centrala din Caransebesfl, 
care va luă, măsuri față de actuli! alegerii, lasându-i- 
se dreptuli! de a se completă după trebuință cu membri 
esternl.

2. S’au aleși! doi representanțl în comitetultl elec
torali! centrali! din Lugosa în persbnele d-loru Ioaml 
B a r t o 1 o m e i il și Ioana. I u o n a ș i ii.

3. S’au aleși! 2 delegați la viitărea adunare ge
nerală a alegătoriloril români din Sibiu și anume d-lii 
protopoptl aii! Orșovei Michaih! Popoviciu și d-lu 
Elie C u r e s c u oficen! pensionata, cari ambii au 
promisă solemni!, că în interesuli! națiunei se von! 
presentă la adunare cu ori ce jertfe.

4. S’a puști la desbatere programa, la care sâ 
adereze cerculă nostru electorali!.

Cu acâsta ocasiune s’au rostită mai multe 
discursuri, dintre cari amintescă numai douâ, 
cari au avută mai mare efectă.

D-lă advocată din Lugoșiu Coriolană B r e- 
(licean ă, fostulă delegată ală cercului Caran- 
sebeșă la conferința din Sibiu din 1881, pro
vocată de adunare a desfășurată cu îndatinata-i 
eloquință programa dela Sibiu, accentuându 
căușele triste, cari au provocat’-o și solemni
tatea, cu care au primit’-o unanimă delegații 
tuturora Româniloră din țeră. Atingendă în 
trecâtă, ca ună lucru neînsemnată și pro
grama viitoriștiloră, a sfârșită cu cuvintele: 
„Așa dâră, D o m n i 1 o r ă, p r O g r a in a 
d e 1 a Sibiu, pentru oricare R o m â. n ă 
adeverată trebue se fie sânta Scri p- 
t u r ă națio n a 1 ă !“



După aceea d-lu advocata din Lugoșu Fabiu 
Rez ei ii prin unu discursă alesă a pusă în 
fata adunării situatiunea nostră dela 1881 si 
cea de astădi, constatândă, că de atunci a de
venită și mai tristă, prin legea de introducerea 
limbei maghiare în scolele medii și alte măsuri 
nedrepte, și prin urmare, că programa dela 
Sibiiu astădi e și mai oportună pentru noi ca 
la 1881.

Ambii oratori au fostă viu aplaudați și 
a dunăre a a li o t â r i t ă c u u n a n i m i- 
t. a t. e aderarea la p r o g r a m a d e 1 a 
Sibiiu.

5. Ahl cincilea punctă, cehi mai însemnata și 
cehi mai ușorii de deslegatil tot-odată a foștii candi- 
darea de ablegatu la dieta țârii. După o vorbire a 
d-lui președinte, în care a accentuata meritele d-lui 
generalii Doda pentru acestă cercii și rarele d-lui 
calități, adunarea a candidați! cu unani
mitate pe d-1 ti generală Doda și a hotâritii h6 
mârgă în corpore la d-lui, ca s6-lti rdge a primi can
didatura.

Intrâgă adunare în frunte cu d-lă președinte 
Popoviciu a mersă în cancelaria d-lui generală, 
unde d-lă președinte prin o vorbire în numele 
alegătorii oră l’a rugată a primi candidatura.

D-lă generala în termini laconici militari 
înse plini de semțirc, sinceritate și adevăru 
răspunse, ca e înaintată în etate și călătoriile la 
Pesta îi sunt preste mână, ca și în sesonulu 
acesta fiindu bolnavă de multe ori, a fostă în- 
piedecatu de a luă parte la dietă, și prin ur
mare nu primesce candidarea, ci o lasă pentru 
alții mai tineri. Era frumosă de vădută, cum 
atunci poporulă țărână strigă: „Dâr și d-lă ge
nerală ne părăseșce?“ „ce s’a alege de noi?!“ 
„Trebue să primâscă!“ „Altulă nu ne trăbue!“ 
și altele.

Numai după repețite rugări, după ce Inteli
gența l’a făcută atentă, că altă personă cu atâta 
popularitate și așa de iubită în cerculă întregii 
nu avemă și că refusândă Dlui, nu cumva se 
se încuibe corteșii și corupțiunea și în cerculă 
acesta, s’a .îndupleca t. ă a p r i m i c a n- 
d i d a t u r a între strigătele de „Să trăiâscă !“ 
ale alegătoriloru.

Atunci a pusă întrebarea: „Ce programă 
aveți ?“

— „Cea dela Sibiu !“ răspunse poporulă.
— Bine, aceea e ș i a m e a ! U n ă 

R o m â n ă a d e v e r a t ă înțelegeto r ă 
și fără ambițiuni false nici nu p61e 
a v e a 11 ă p r o g r a m ă în s i t u a ț i u n e a 
de astădl.

Cu acâsta alegătorii s’au împrăștiată.
Aici nu potă să nu amintescă, cum „Illus- 

tritățile" cu ocasiunea întemeiării „Viitoriului“ 
și a înliămării celoră 4 iepe vestite cercau se-și 
acopere întreprinderea loră vendătore de națiune 
dicendă, că la întemeiere au fostă de față și 
persone oneste ca generalulă Doda (pare că 
eeialalțl sunt altfelă ?) deși d-lă generală nu 
a consimțită cu programa loră, și a încheiată 
cu cuvintele : „Eu am convicțiunea, că „V i i- 
t o r i u 1 ă D - v 6 s t r e nu va ave nici 
unu v i i t o r ă 1“ Er după ce D-lă generală 
a dechiarată în publică împreună cu D-lă Ale- 
sandru Romană, că nu șciu nimica de convo
carea adunării dela Peșta, deși prin o greș61 ă 
de c o n d e i u (?) s’a conchiematîi și în numele 
loră, și că prin urmare Ilustritățile îșl ilustrâză 
întreprinderile cu m i n c i n 1. Viitoriștii au în
cepută a cârti, că d-lă generală nu merge la 
dietă, deși să desbate desființarea comuneloră 
grănițereșci, cari taie în interesulă cercului 
d-sale. Au cârtită onorabilii, deși d-lă ge
nerală pe cale privată a însciințată pe d-lă 
Gali, că e bolnavă și nu pote merge la dietă, 
ba i-a comunicată și părerea d-sale în acestă 
obiectă, ca se-o potă întrebuința la desbaterile 
comisiunei. Tristă testimoniu își dau Ilustrită- 
țile ! Pre lângă vechile însușiri au mai adausă 
și falsitatea și maliția. Lumea înse îl șcie!

Mai adaugă, că în dilele acestea am cetită în 
gazete, că guvernulă voieșce a candidă în cer
culă Caransebeșului pre d-lă Leontină Simonescă 
în contra d-lui generală Doda. De va fi ade
vărată, atunci se dovedesce încă odată metodulă 
guvernului de a scote treptată din cercurile 
românesc! pe Românii neaoși, mai ântaiă prin 
ună contracandidată remână, er după ce cu 

acesta au Introdusă corupțiunea, atunci prin 
unulă Ungurii. Guvernulă însă se amăgesce 
amară, că aici nu va pune piciorulă nici-odată, 
er noi nu credemă, că d-lă Simonescă, acâstă 
vietimă a stăpânire!, își va riscă puțina popu
laritate, ce-o mai are, în soldulă guvernului, căci 
altfelă căderea d-lui va fi sigură.

C a r a n s e b e ș ă, la 7 Aprile 1884.
Sylvio.

Dobra, la 27 Marte 1884.
Stimate Domnule Redactorii! Duminecă în G 

Aprile c. n, compatrioții maghiari din cerculă electo
ralii ahl Dobrei au ținută o conferință în opiduhl 
(tergușorulil) llia, cu care ocasiune — după cum am 
audită-au candidată de deputată dietală pentru cer
culă nostru electorală pe Szereday Aladâr, fost pre- 
tore în periodnltt trecută aici. Am primita și eu una 
convocatoriu subscrisa de Br, Bornemisza Tivadar și 
m’am dusa împreună cu alțl duoi tovarăși la llia, 
nu însă pentru de a participa la conferință, ci fiindil- 
că era di de tergu, cândil firesce se învertesce și acolo 
mai multă lume decâtă de obiceiii, pentru de a vegbia ca 
să nu rătăcâscă unii dintre cei mai puțină înițiațl, 
după cum dnrere! am trebuita se audă, că ar fi și 
rătăcita. Nu vorbescil de oficiali, căci aceștia potă fi 
buni români, dâr le sunt manile legate, ci de dnienl, 
independenți. Nu m’am înșelata în presupunerea mea, 
căci starea nostră culturală în ținutula Iliei e în 
adevăra de plânsă.

După cum sum informata conferința a alesă pe 
subscrisuhi pentru țlnutuhl Dobrei de vice-președinte 
ahl unei comisiuni, carea se lucre îu direcțiunea con
clusului de susil. Nu înțelegi! cum numita conferință 
a putută alege în comisiuni persone, despre cari nu 
sunt a priori convinși că primescu o astfelu de onbre; 
nu înțelegil cu deosebire cum a potutu căde o asemenea 
ondre asupra persănei mele, despre care pănă acum 
susțineau că sum în stare a înghiți pe toți Maghiarii. 
Dâr ce se faci, multe se potă în sesonulil campanie- 
loră electorali 1

Afle onorata conferință că c h i e m a r e a m e a 
de preoții r o in â n ti, și trecutulu familiei mele 
n u ’m i permit ă a primi o ase ni e n c a ondre 
din partea compatrioțiloră maghiari pănă a t u n c I, 
c â n d il v o r il începe a c u n 6 s c e că trebue 
se facă Românului acele concesiuni, 
ce le pretinde dreptatea și eq uitate a. 
In fine dice proverbulu româna că: „nu este bine a 
mânca dintr’unil blidă cu domnii" 1“

Aceste șiruri vă rogi!, stimate d-le Redactorii, se 
binevoiți a le publică în jurnaluhl ce redigețl, ca nu 
cumva dândil-sc alarmă, după obiceiii, despre conclusultt 
conferinței amintite publiculil nostră cetitoriu să mă 
credă deserturi! din castrele ndstre. Primiți s. c. 1.

Romulii de Crainicii, 
protopresbiteni.

Convocare.
Ca provocare la Apelulil on. Comitetil permanentă 

electoralii din Sibiiu cu data 24 Martie 1884 avemă 
ondre a convocă pe toți alegătorii români din cer
culă electoralii altt Tecei la una conferință electorală 
ce se va țină în Opiduhl Teaca Duminecă în 27 
Aprile 1884 înainte de amddl la 11 dre.

Obiectele desbateriloră voTă fi ufmătdrele :
1. Constituirea Clubului electorală, pentru întregii 

colegiultl electoralii alu Tecei.
2. Constituirea Cluburiloril pentru Cerculă Tecii, 

și ahl Ormenișului separată.
3. Alegerea celonl 2 representanțl, unulă pentru 

Cerculă Tecii și altulil pentru ahl Ormenișului, la 
conferința generală, ce se se va țină în Sibiiu.

4. Desbaterea altora propuneri, cari eventuală 
s’aru însinua.

Alegătorii dintr’una comună se potil representa și 
prin unulă seu duoi representanțl cu plenipotențe 
formale.

Din conferința prealabilă a mai multoru membrii 
ai municipalității Comitatului Clușiu, cu reședința în 
Cerculă Tecii și ahl Ormcnisulni.

Teaca în 31 Marte 1884.

Ludovicu Simon m. p. proprietară. Gregoriu Vitezii 
m. p. propr., Dr, Ioană Uilăcanu m. p., Theodor Mol- 
dovanii in. p. preoții g. c. în Posmoșii, Theodor Iu- 
sțianu m.~p, propr., Ripeanu Demianu m. p. propr., 
Simionă Dorgo m. p. propr., Simionă Augură m. p. 
preotu g. c. în Ocnița, Alexandru Visai m. p. propr. 

în Arcudiu.

Dreptulă limbiloru în staturi eu naționa
litate niicstă.

F i n i a.
(Urmare.)

Finia, care n’are cu multă preste două rni- 
liânc de locuitori, este deplină autonomă în 
afacerile sale interne. Numai în afacerile esterne 
nu este monarcliulu obligată a consulta clasele, 
cari, întrunite în „dietă“, formeză representanța 
poporului finică; totuși legile esistente nu se 
potă altera prin tractate internaționale. Cance- 
lariulu (imperială) rusescu conduce și afacerile 
esterne finice; înse, întru câtă acelea privescă 
numai pe Finia, elă trebue s6 întrebe senatulă 
finicu. Acestă senatu, în care guvernorulă ge
nerală are presidiulu, funcționeză ca supremii 
colegiu alu guvernului țerei. Ună secretară 
ministerială de stată finică cu reședința în Pe- 
tropole raporteză monarchului despre tote afa
cerile finice, cu escepțiunea celoră militare, 
cari sunt reservate pentru resortulă ministrului 
rusescă de resbeju. Ddr și în acestă ministeriu 
esistă ună despărțementă sub conducerea unui 
oficeră finică pentru afaceri militare finice. Și 
cele dece batalione *)  de vânători finicl, cari 
numai pentru apărarea țârei proprii potă fi în
trebuințați, au numai oficeri finicl. Limba co- 
mandei însă este cea rusescă. Er în celelalte 
ramuri ale vieței publice, în oficiu ca și în 
șcdlă, **)  sunt admise numai limbile usitate în 
țâră. Lipsesce așa-dâră ori-ce presupunere pen
tru unu conflictu limbistică între Fini și între 
Ruși, cu atâta mai vertosă, că în serviciulă 
statului se admită numai și numai cetățeni finici 
și străinii, între cari se numără și Rușii, se 
potă admite numai în cașuri de mare nevoe și, 
fiindă apți cu deosebire pentru astfelă de pos
turi. Din contră esistă între poporațiunea finică 
și svediană o luptă limbistică forte crâncenă, 
care provine chiar din timpulu domniei svediane. 
Atuncia limba finică, cu fotă preponderanța 
numerică a Finiloru *),  a fostă isgonită din 
viața publică, din oficii și din institutele mai 
înalte de învețămentă. Causa a fostă, că Svcdii 
formau maioritatea întregului stată, că nobilimea 
și poporațiunea orășănescă chiar și în țînutuln 
finică erau de origine svediană, seu că în cur- 
sulă timpului se svedisaseră, și că limba sve
diană în privința culturii eră tare superioră celei 
finice. Er de cându Finia s’a unită cu Rusia 
și a devenită o țâră deplină autonomă, Finii 
se vedă în mare maioritate. Semțementulă loră 
națională a devenită mai vioiu, și fiindă-că 
fiecare poporă ajunsă la consciința națională 
semte, că numai cu limba sa se pote înălța și 
numai pe acâsta se pote răzimâ bine, făcură 
și Finii asemenea Flamandiloră din Belgia și 
Cehiloră din Boemia mari încordări spre a-și 
ridică limba și literatura. La începută Fino- 
manii **)  fură luați în bătae de jocă de cătră 
Svedomani, pentru că au creată neologisme***),  
pe cari poporulă dela țâră nu le înțelegea, și 
limba nouă finică, ca neaptă, n’a fostă admisă 
în oficii, ba în dieta din Borga din anulă 1809 
clasa țâraniloră însăși a cerută, ca limba sve
diană se se mai păstreze încă ca limbă oficială 
de afaceri. Der limba nouă finică se lățiâ în 
măsura aceea, în care usulă ei prin instrucțiunea 
în scolele poporale și medii deveniâ mai desă. 
Și în modulă acesta conducătorii mișcării finice 
aduseră în cele din urmă trei decenii lucrulă 
acolo, că limba loră a fostă'pusă pe o treptă 
cu cea svediană în întrega viață publică. Numai 
la universitatea din H e 1 s i n g f o r s este limba 
finică si astădi mărginită numai la instrucțiunea 
pentru catedrele de literatura finică și pentru 
teologiă din causă că nu sunt manuale cores- 
pundetore. Firesce că se puse slavilă înaintării 
limbei finice printr’o disposițiune a împăratului 
Nicolau din anulă 1850, care disposițiune măr
gini usulă limbei finice la scrieri de cuprinsă

*) In Finia garnisioneză numai vr’o 1000 de Ruși.
**) Iu Finia sunt numai nouă sc61e poporale ru- 

sescl, ună gimnasiu rusescil, precum și unii progimuasiu 
pentru tinerimea rusescă din țeră.

*) Finii facil 84 de procente, Sveijii 14 procente 
și alte naționalități unii procentil din poporațiunc.

**) „Fi no mani" seu „Fenomanl" (Fcnno- 
manen) era numele de batjocură (polecritură) pentru 
toți Finii naționali, cari din parte-le încă poli- 
criau pe adversarii lorii cu semțămente svediane 
„>S v e d o - seu Sweko m a n I."

***) Terminii technicl trebuiră aflațl și formați; 
căci limba finică, ne fiindă admisă în viața publică, 
în oficii și în scolclc mai înalte, nu pute sâ-i aibă



teologicii si economicii. Alexandru II însC căssiY 
acostă restricțiune, și Finii, cari acuma se mi
nieră între cei mai credincioși supuși ai impe
riului Țarilorti, au lucrată bărbătesce de atunci 
încbce la dezvoltarea limbei lorii și în chipulă 
acesta îi câștigară egala îndreptățire politică eu 
cea svediană. Ca și aiurea între naționalitățile, 
cari năsuescu cu zelu spre înaintare, se află și 
între Fini capete înferbentate, cari află mulțu
mire națională numai în deplina împilare a con
trariului de odinioră. Clinică acești sălbatici 
șoviniști sunt pe drumiilii de a provoca acea 
desastrosă confusiune în drepturi, care, durere, 
noi o cunoscemă atâtft de bine din vederile 
proprii, resultă din îngrijirea, cu care elemen
tele chibsuitdre privescu la agitațiunea lorti, și 
cari au îndemnată pe celă mai eminentă patriotă 
finică, pe creatorulă limbei finice scrise, Elia 
L o n n r o t, la admonițiunea demnă de luare 
aminte: „Ar fi t i m p u 1 ă, de a se împăca. 
Cea mai ferbinte dorință a mea 
este a ș a - d 6 r ă, ca pentru binele în
tre g e i ț e r I se dispară neunirea, 
care s’a ivită în t i m p u 1 ă d i n u r m ă 
și ale cărei caii se n u m a i e s i s t ă !“ 
Așa vorbesce conducătorulă finică. Nu esistă 
lină L o n n r o t între noi ? !

___________ (Va urma.)

Diverse.
(întruniri literare.) Joia trecută s’a țînuttt a 

cin cea si totodată ultima întrunire din ciclultt î
altt doilea. De față era ca de obiceiu untt numără 
considerabilă de dbmne și domnișdrc. — D-ș6ra 8. 
M u r ă ș i a n u ceti cu multă sSmtgmenttt si cu multă î \ .
pricepere admirabila legendă „înșiră-te-mărgărite“ de 
V. Alecsandri. După aceea se sui la tribună d-lă 
profesorii I. Pope a și ținti untt discursii forte instruc
tivă despre însemnătatea cetirei cărțilortt bune și 
despre înflnințele binefăcătore ale ei asupra omenimei. 
Disertantultt îșY începu vorbirea sa, făcendu cunoscută 
că s’a pustă deja basă la proiectata bibliotecă pentru 
damele române din Brașovă, procurându-se deocamdată 
scrierile coloră mai însemnați din autori. Ca încheere, 
densultt recomandă din înimă zeloseloril sale ascultă- 
tbre, să nu perdă nicl-cândtt din vedere însemnătatea 
cetirei cărțilortt bune, și anume în prima liniă să-șl 
îndrepte atențiunea asupra literaturei naționale. In 
fine d-na Vet uri a Negoc, după-cc constata resul- 
tatele satisfăcătore ce le-au avută cele două cicluri de 
într’unirY ținute pănă acum, ÎșY esprimă speranță, că 
aceste folositbre serate se voru continua și pe viitorii, 
și tot-odată mulțumi d-lortt profesori, pentru sucursultt 
ce l’au dată cu atâta bunăvoință. b.

(Ou roșiu pentru pasiviștî-) Sub acesta rubrică 
scrie „Ellenzek“ : „Gazeta Transilvaniei“ din Brașovă 
vestita fbie niaghiarofagă (oare mancă Maghiari) dela 
ântăia di de PascY va fi făiă cuotidiană.“ — Tocmai 
neîmpăcatultt „Ellenzek“ s’a găsită să ne arunce 
în față că amil fi maghiarofâgi. Asigiirămtt însă pe 
Kossuthiștii dela făia Clușiantt, că decă ni s’ar și oferi 
ocasiunea de a ÎnghițY pe fiecare (lț câte untt Ungurii 
fanatică si sovinistă ne-amtt gândttt bine ce facemtt 
căcY ală ÎnghițY ar fi p6te mai ușortt, der ne temeniți, 
că, după cum sunt adl de îndârjiți, nu l’amil pută 
mistui.

(Trupa teatrulă a lui Dorn) a sosită earași în 
Brașovă și va dâ sub direcțiunea artistică, a d-Iui 
Hettler unu ciclu de representațiunl pănă la finea lui 
Aprile. Duminecă și Luni în 14 Aprile 1884 se va juca 
opereta lui Millocker: „Der B e 11 e 1 s t u d e n t.“

scripțiunea: „Neuriehrer S.“, pe periferia cap
sulei de pe dopă : „Elopatak, N. S.“ și în fine 
pe fundă : „Eldpatak. Neuriehrer?1

Cu vinderea apei minerale dela Elepatacii, 
atâtă în detail câtă și en gros, amă însărcinată 
pe d-lă A. Kassik, Strada căldărariloră Nr. 
520, care e deobligatu de a îngriji de transpor- 
tulă în lădî franco, respective în schimbulă 
mahalagiului.

Prețulă unei lădî â 50 sticle cu ladă și cu 
sticle cu totă, 8 fi. — prețulă unei lădî cu 25 
sticle 4 fl. 20 cr. — prețulă unei sticle de 
apă cu înapoierea sticlei 6 cr. v. a.

E 1 e p a t a c ă în 1884.
12—20 Cu totă stima

ZsTevLxielxrer S.

Numai pentru scurta timpii. 
Circulă. Th. Sidoli 

dela Porta Vămii. 
Astăzi Duminecă in 13 Aprile 1884, 

Duoe represeutații briliante, 
în beneficiulft celorft duoi copii miraculos! 

numiți fiii aerului

Frații Alfred și Ervin Ferroni 
La finea representației de seră 

Aschenbrodel (Cenușotca) 
mare pantomimă fantastică representată cu 90 de 

copii în etate dela 10—12 ani 
la lumină briliantă electrică

Rogâmtt onor, publicu a ne cercetă în numCrtt mare 
Beneficianții frații Ferroni.

Mâne Luni în 14 Aprile 1884.

cu programtt dc totii nou, cc se va publică în afișurY. 
Cil tdtă. stima

Tli. Sidoli, directorii.

0 prăvălia de mărfuri mixte
(Gemischte- W aar enhandlung) 

forte bine cercetată în piața Râșnovului, este 
dc vendare cu conditiunl forte favorabile.

■J 5
InformațiunI se potă luă, la proprietarulă

X. S o h. u, s t e i,
1—3 RCsnovtt.

7 _________ _
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Publicați mie.
Fiindu-că licitațiunea pentru repararea edi

ficiului comunalii brăncnu țînută în 12 luiiiu 
1883 s’a cassatu prin decisulft inclitei Comisiunî 
municipale comitatense din 11 Octobre 1883 
sub Nr. 5738 și s’a ordonată ținerea unei none 
licitațiunî minuende; așa representanța comu
nală din Branulu inf. și sup. în șiedința ci 
ținută în 31 Marte a. c. a determinată tinerea 
aceleia pe Marți în 22 Aprile a. c. la 10 bre 
antemeridiane în cancelaria subsbrisei primării 
comunale.

Condițiunile de licitațiunc, planulă de clădire 
și preliminariulă de spese se potă vedb aici în 
orele oficibse în tote dilele.

Prețulă strigărei este 2654 fl. 19 cr. vadiu, 
de 10°/0- Oferte în scrisă provădute 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.

Wilhelm Winter.
E deschisa în fiecare di dela 10 
ore dimineța pănă la 10' bre sera.

Conține figuri de ceră plastice, ce se mișcă 
printr’uml mecanismtt, și preparate, figuri din vieța dc 
fote dilele, din mitologia grccă, din etnografiă și ana- 
tomiă. — Afară de acesta o colecțiune a tablouriloril 
celortt mai frumbse, representândtt orașe și peisage 
precum și cele mai none eveneminte, fenomene naturale 
și întemplăn sensațiunale.

Intrarea în tote despărțămintcle 30 cr. Copii sub 
10 anY și soldații gregari plătesett 15 cr. — Intrarea 
în cabinetultt anatomicii este concesă numai la omeni 
mari. Cu distinsă stimă

2—2 Wîlhelm Winter.

Cursulu la bursa de Viena

<8ptve sciinfă !
Subscrisiilu aducă prin acesta Ia cunoscința 

onoratului publică, că am luată în antreprisă 
esploatarea cunoscutei oră ape minerale dela Ele- 
patacu. Acestă esploatare va începe dela l-a 
Aprile viitorii. Dela acestă dată începîndu, aceste 
escelente ape voru începe a fi manipulate într’ună 
chipă rațională cu totulă deosebită de celu în
trebuințată pănă aci. întrebuințarea de sticle 
ad boc, solide și de colore verde închisă va 
face în viitortt posibilă transportarea acestoru 
ape la distanțele cele mai mari, fără a li-se 
altera întru nimica constitutiunea chemică : ast-* 
f'elu, că ele voru pute fi întrebuințate ca apă 
de cură întocmai ca la isvorulu lorii. Pentru a 
evită ori ce fraudă îmi permită a face atentă 
pe ou. publică, că sticlele mele de colore verde 
închisă sunt de u n ă litru; pe dopă au in-

1OSO floriiu
acelei dame, care după întrebuințarea

Alifiei de Pistrui
nu va perde pistruii, petele de ficații, 
arsura de sbre, ca și orl-ce alte defecte 

ale teintului.
o cvitiă 2 fl. IO cr.

„EPILATOIRE“
pentru definitiva nimicire de

peri de pe față, de pe mâni, brațe etc. Pentru a 
nimici perii din locuri neplăcute, așa ca ei sC nu crescă 
din nou, a foștii pănă asfâdl cea mai vină dorință. 
Mijlocultt meu produce „s e n s a ț i u n e“, care nu 
numai că nimiccsce perii, ci ii și opresce de a mai 
crcsce, și mai alestt că iau g a r a n ț a asiipră-mY pen
tru succesii, și m6 obligtt a reîntorce tottt costulu, în 
castt s6 nu succedă.

din 9 Aprile st. n. 1884.
Rentă de aurtt ungară 6°/ 122.—. Rentă de aurii 4°/„ 
91.80. Rentă de hărthiă 5°/0 88.60. împrumutul ii căilortt 
ferate ungare 141.40. Amortisarea datoriei căilortt 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. Bonuri cu cl. de sortare 100.25. Bonuri 
rurale Banat-Timiștt 100.—, Bonuri cu cl. de sortare 
100.—. Bonuri rurale transilvane 99.75. Bonuri croato- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vinii ung. 98.— 
Imprumutultt cu premiu ung. 116.90. Losurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 114.80. Renta de hărtiă 
austriacă 79.75. Renta de arg. austr. 80.90. Renta de 
aurtt austr. 101.35. Losurile din 1860 136.75. Acțiunile 
băncei austro-ungare 846.—. Act. băncei de credită 
ungare 319.25. Act. băncei de credita austriace 319.80 
Argintulu —.— Galbinl împărătesc! 5.69. Napoleon- 
d’orl 9.60'/2. Mărci 100 împ. germ. 59.25 Londra 10 K 
sterlinge 121.35.

Prețulă unui micii flacon 5 11. unui flacon mare 10 fl. 
Nisiirâ ac tnarz miicinalii “^S* ieobJT4^X>de^ 

1 cutiă 1 fl. 50 cr.

„Brasilinfl" Boia (văpsG) de ptfrfi
la minută. “W

neconțînendu otravă și metal ii, văpsesce t 6 t e 
nuanțele dorite, încependtt dela pttru blondti pănă 
la negru, și este veritabilă și durabilă. Pttrultt vopsită 
cu „Brasilintt“ nu se pote deosebi de celu naturală. 
Prețuia unui flacon mare 3 fl. — Trimiterea cu rembursă.

Bursa de Buourescî.
Cota oficială dela 21 Marte v. 1884.

Cunip. 93’/2 
92'/s 
98'/2 
32 

104a/8
92A 

101A
98 
<887/s 

1447
378
264 
3.2O«/o 
2.09

Renta
Renta
A îî
lmpr.
Credit fonc. ruralii

îî

îî

. îî

îî

Banca

română (5°/0) • 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/n) 
oraș. Buc. (20 I.)

’ (7%) • 
(5°/o) •

(7%) • 
(6°/0) • 
(5°/o) • 
României 

Ac. de asig. Dacia-Rom •
„ „ „ Națională

Aurtt...........................................
Bancnote austriace contra aurtt

îî

urbanii
îî

n

»
n

națională, a

îî

n 

îi 

îî 

îi 

îî 

îî 

îî 

îî 

îî 

îî 

îî 

îî 

îi

vend. 94
îî 

fl

îî

îî 

îî 

îî 

îî 

îî 

îî 

îî 

îî

îî

îî

96
99
33

102’/,
98 A
89
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