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Scrisori nefrancate nu se prlmosou. — Manu3oripte nu so retrămitu.

Duminecă în 27 Maiu (8 Iunie)

Brașovu în 26 Maiu, (7 Iunie.)

Peste o săptămână se voru începe alegerile 
pentru dieta din Pesta. Introducerea au făcut’o 
bătăile dela Clușiu, Gyergyo-St. Miclăuș, Gyer- 
gyo Alfalu, Doroșma s. a. unde au fostu răniți 
și omorîți deci de dmenl. Decă furia partidelorîi 
maghiare va merge tot.fi așa crescendu, cându se 
voru termină alegerile se va pută publică unu 
buletinu de perderi, ca la Koniggraetz.

Deprinderile constituționale ale guvernamen- 
talilorfi și oposiționalilorfi maghiari puținfi se 
potrivescu cu fanfaronadele foilorfi din Pesta. 
Cultura ce-o reclamă aceste foi pentru maghia- 
rismu și spiritulfi înălțătorii și întineritorii, ce 
pretindu că isvoresce din parlamentulfi maghiarii 
să preface, în mijloculu luptelorii crâncene de 
partidă, într’unu barbarismfi, care mai curăndu 
ne aduce aminte de timpurile, cândfi domnea 
dreptulu pumnului!

Ciudată epocă! Adversarii noștri politici ne 
chiamă la pretinsulfi isvorfi alfi întineririi sufle- 
tesci din Pesta și nu vădii cum chiar poporală 
maghiară îmbătrânesce pe (jl ce merge, cum 
se abrutisăză și să demoralisăză în timpulu ale- 
geriloru prin cârciumi, aceste isvăre înveninate 
ale corupțiunii.

Cărciumarii au ajunsfi a fi adi crescătorii 
politici ai poporului suverană. Ei predomină 
situațiunea în măsură așa de mare, încâtu dăcă 
le-ar veni în minte se încheie cu toții o alianță 
spre a resturnă guvernulă, peste doue săptămâni 
n’ar mai fi dlă Tisza la putere. Și ce este mai 
ciudată, păte că le-ară succede a face, acăstă lo
vitură de stătu numai cu beuturi spirtuăse 
false, de cari și așa se împartă din nenorocire 
între poporală alegătoru cu miile de hectolitri, 
lipsindu în fierbințăla luptei electorale ori-ce 
controlă.

Și apoi totă se mai întinerăscă sufletulă 
bietului poporă, care stă se îmbrâncăscă sub po
vara sarciniloră publice, ce trebue să le supdrte!

Cundscemă hotăririle conferinței dela Sibiiu. 
Ele suntă obligătdre pentru toți alegătorii ro

mâni, căci cu prea puține escepțiuni toți au fostă 
representați în acea conferență,

Este o datoria națională pentru fie-care Ro
mână ca se respecte acele hotărîri și se facă ca 
se fie respectate de toți.

înainte de t6te trebue se veghiămă ca po
porală nostru să nu fie redusă de răuvoitorii, 
cari îlă folosescă ca unăltă pentru a-și ajunge 
scopurile loră mârșave.

Sciri neliniștitdre amă primită din unele 
părți ale Ardălului.

După cum ne spune corespodența de mai 
la vale, în Săcele Ungurii agitdză între alegătorii 
Români pentru ca să ajute a alege ună deputată 
guvernamentală. La adunarea guvernamentaliloră 
au luată parte și câțiva Români. Nu mai au 
inimă acești dmeni pentru suferințele poporului? 
nu vădii ei că prin purtarea loră se degradeză 
înaintea ochiloră dușmaniloru lui și strică sfintei 
cause pentru care luptămă cu toții?

O altă scire durerdsă ne vine din marginea 
cealaltă a Ardeiului. Ni se spune, că câțiva 
alegători din Năsăudă lucră adi pe față ca Nă- 
săudenii să alegă deputată română în programa 
guvernului, și că unulă din cărturari voiesce a 
păși ca candidată tisaistu.

Năsăudenii nu numai c’au fostă representați 
la conferență din Sibiiu, der s’au declarată chiar 
de mai înainte solidari cu conclusele ei. Spe- 
rămă dăr, că omeniloră de bine le va succede 
a paralisâ orî-ce mișcare secesionistă din cerculă 
Năsăudenu și voru sef se salveze ondrea stindar
dului națională, care astăcll ne este mai scumpă 
ca ori și cândă și a căruia umilire nu se pdte 
plăti cu tote comorile lumei.

Se veghiămă, că mari sunt ispitele și mare 
este încă numărulă celoră slabi de ângeră din 
sînulă nostru!

Sciri telegrafice.
(Serv, part. alfi ,Gaz. Trans.*)

Nișu, 7 Iunie. — Deputatulă Timocului 
a interpelată pe ministrulă președinte serbescă 
în afacerea năvăliriloră emigranțiloră sârbi din 
Bulgaria. Ministrulă președinte răspundendă ceti 

corespondențele ambeloră guverne privitdre la 
acăstă afacere. Ultimatulu sârbescă accentuâză 
că Serbia a procedată cu cruțare față cu Bul
garia, căreia totdăuna i-a arătată simpatii. Dar 
necualificabila călcare de dreptă prin ocuparea 
punctului mărginașă de la Bregovață, tocmai în 
momentulă când guvernulă sârbescă cere deslu
șiri de la celă bulgară, pentru că sufere bande 
organisate la fruntarii și năvălirile loră pe ten- 
torulu serbescă; când cere, mai departe, espli- 
cări despre aceea că capii revoluțiuniii, cari au 
fugită din Serbia, se sfătuescă în Sofia cu ex- 
mitropolitulă Mihailă, t6te acestea împrejurări 
pretindă o procedere energică din partea Serbiei. 
De aceea guvernulă serbescă a cerută satisfacțiune, 
care dăcă nu i se va dă până Duminecă, va a- 
duce cu sine ruperea relațiuniloră dintre 
Serbia și Bulgaria, și representantulă serbă va 
părăsi Sofia. Mai mulți deputațl mulțămescă 
guvernului pentru atitudinea lui, dorindă ca să 
nu se retragă dinaintea nici unei dificultăți 
căci Scupcina este gata de a aprobă primulă pasă 
ală guvernului. In sensulă acesta s’a primită 
unanimă o resoluțiune.

Viena, 7 Iunie. — Maiestatea sa a visi- 
tată pe regele Greciei, care a și întorsă acăstă 
visită. Mâne plăcă la Petersburgă.

Cronica cailei.
Din partea protopopiatului II. alfi Brașovului amfi 

primitfi o declarațiune cu privire la ajutorulfi de statfi, 
pe care o vomfi publică în numărulii de Marți.

*
Din Parisfi ni se scrie, că studenții români d’acolo, 

informați de cele petrecute în Clușiu cu ocasiunea c^ile 
de 3 (15) Maiu, au subscrisă în numără de 40 o decla
rațiune, prin care proclamă solidaritatea lorfi cu junimea 
română din tăte provinciile românesc!.

1 *
Maiestatea Sa Regele a datfi, spune ,,Românulii“ 

<bisericei sf. Nicolae din Pitești, unfi frumoșii policandru 
lucratfi în străinătate cu următorea inscripțiune:

„Carolfi I-iu alfi României1'
„închină bisericei din orașulfi Pitești, cu hramulfi 

sfântului și făcătorului de minuni Nicolae. acestfi odorfi 
amintirea (jilelorfi de 9 Maiu 1866, 10 Maiu 1878, a di- 
lei de 14 Decembre 1877, dlua reîntorcerei acasă după 
isbândile din Bulgaria."

Și Maiestatea Sa Regina a scrisfi cele 12 evangelii 
ale palimilorfi, și cea dela începută a învierii din diua 
de Pasci, pe pergamentfi pentru biserica episcopală de 
Argeșfi.

FOILE TON ti.

Nita Gușeiiă.
— schiță de caractere. —

I.
Trecuse unfi ană de dile de cândfi se făcuse drumulfi 

de ferii la Brașovfi; era în anulă 1874. 0 tfimnă fru-
mfisă cum nu se pomenise de multă vreme. Se făcuseră 
p6me din destulă, bucate berechetfi, eu unii cuvântă erâ 
belșugfi în tble. Omenii erau mai veseli ca altădată, 
cărciumele erau pline și lăutarii cari veniseră din țeră 
făceu veselia și mai mare. Să fi murită și să fi înviată 
de bucuriă ascultândfi pe Dinu Bălană, cândfi suflâ în naiîi 
și priviâ cu ochii înfocați călră tovărășii săi. Nu-i vorbă, 
erau destule dile de lucru, cu tote acestea ți-se părea, 
că fimenii o ducă numai în nunte. Și de ce să nu 
trăescfi până potfi, dicea unulu bătându-șl carâmbii dela 
cismă, și de ce să nu-mi pefreefi, decă îmi dă mâna, 
dicea allulîi proptindu-se în efite pe taraba cărciumarului.

* **
Pe Toc'le lângă drumulfi, care duce la Petrișfi lângă 

apa morii, era casa lui Nița Gușeiiă, cărăușii vestită în 
timpulfi său, omii dintr’o familiă fruntașă, omfi care avea 
atâtea rudenii de nici nu le mai sciâ. In vremea lui 
avuse 5 cară și cu aprope 50 de cai. AstădI avea forte 
puțină, totă venduse, căci după facerea drumului de 

ferii, din cărăușiă nu te mai putei procopsi. Doi cai și 
o căruță mai ținea Gușeiiă și cu aceștia mai cărâ câte- 
ceva prin împrejurime, și vai multă îlfi ardea sufletulă, 
cândfi să gândea la odinioră. Toți îi diceau stăpâne, 
toți îlfi cinsteu si la biserică îi dau loculfi în hore. Era 
de 35 de ani, omfi însurată cu 4 copii, avea 2 copile 
și doi băețl. Copilulii celă mai • mare era de 13 ani, 
îlfi dase la sefilă și acum îlfi ținea acasă.

Eră într’o Vineri înainte de prânzii, cândfi Gușeiiă 
ședea pe treptele dela casă și pliosnia dintr’unfi biciu, 
cu care mânase carulfi seu cu 4 înaintași. Și cum pliosnia 
din biciu își aduse aminte de trecută, apucă coderiștea 
cu două mâni, să uită odată la ea, o rupse în două, să 
pipăi în șerpării și eși pe părtă. >La ce-mi trebue biciu 
pentru 4 înaintași* (j‘cea elfi, >eu am numai doi.« — 
Leica Vuța nevastă-sa eși în pragfi, să uită după bărbații, 
î.șl împleteci mânile și sprijinindu-se de ușă să uită lungă 
și lacrămile îi umplură ochii. »Er merge la cârciumă, 
er e vai de (JBele mele« grăi ea acoperindu-șl fața cu 
șurțulfi. —

Leica Vuța era fată de cărăușii, din familiă frun
tașă ca și bărbatu său. Pe vremea aceea cărăușii erau 
fruntașii Scheilorfi. Acum venduseră totă, vânduseră cai, 
vândus ră cară, venduseră hamuri, nimicii nu mai avău. 
Grajdurile erau găle, două mărtoge, căci așa trebue să 
le ijinh, se răsfățau intr’nnfi grajdii, unde ară fi putută 

stâ 30—40 de cai. Ea dicea mereu bărbătu-său să se 
ia de o trebă, să nu o ducă totă în bețiă, că uite că 
are o casă de copii, că uite că mâne poimâne nici casa 
nu va fi a loră. Tote însă erau înzădarii. Niță Gușeiiă 
trăia lumea albă.

Tocmai în aceea clipă întră pe portă leica Ana lui 
Blengă, o vecină din usă cum s’ar (jice, o femeiă cam 
de etatea leichi Vuții. Acăslă muere multă linsese bli
dele la ușa lui Gușeiiă, pe cândfi stau bine, și acum în
vățată cum erâ ea nu lăsă să trăcă o singură di, fără 
se cerceteze pe leica Vuța. 0 compătimea din câte tfite nu 
că doră într’adeverii o compătimea, ci mai multă o durea 
inima de ea, căci acum i-se tăiase și ei apa dela moră. 
Ce socotești, câte de tâte nu căpetâ ea la acăsta casă. 
Așa e lumea, așa e și compătimirea, te dore în sufletfi 
de altulfi dar de tine ți-se rupe ânima. ,Ce-i dragă 
Vuță< grăi leica Ana, ce a fostă să mai vie pe capulii 
vostru.*

»Bine că mai dai pe la noi, dise nevasta lui Gu- 
șeilă și se puse pe unfi scăunelfi ce se află pe prispă, 
»Niță ăsta nu sciu ce are de gândii... cu timpulfi o să 
se nebunescă, ce socotosci leică Ano dragă, am vândută 
totă, am vândută cai, cară, am vândută hamuri, am 
remasfi, scii... cum a dată D-deu,« grăi leica Vuța ui- 
tându-se în pământii.

»Apoi totă e bine, vecină draga mea, căci încai



Asemenea și d-na Sturdza dela MiclăușenI a scrisă 
unu pomelnică ctitoricescă de o frumsețe rară totă pentru 
biserica episcopală de Argeșă.

*
Același diară află că conferința monetară ce Sta

tele Uniunei latine trebue să țină anulă acesta se va în
truni în Octombre, la Bruxelles.

Se va propune ca noua convențiune să țină 15 
ani; Statele însă nu sunt tăte în înțelegere asupra acestui 
punctă.

Se pretinde că Italia va propune d’a încheia o nouă 
convențiune privilore numai la moneda de argintă, a 
cărei batere ar trebui să fie suspendată.

Câtă pentru monetele divisionare, fie-care stată, ar 
avea facultatea d’a bate cantitatea de care are trebuință.

Acăstă propunere ar fi bine primită și de Francia. 
*

Furtuna de aseră (iice »România liberă' a făcută 
multe comedii, a causată pagube și accidente sinistre.

La gară vagonele au pornită în fugă pe șine. Un 
soldată orbită de pulbere, a fostă apucată de aceste 
vagone, trântită josă și ucisă. La Moși, era ună noră 
de colbă; câteva firme au sburată în aeră și au rănită 
câți-va din cei întârzia ți prin tărgă. Multe edificiuri au 
fostă desvălite, între care și teatrulă. In mare parte, elă 
e acum pleșuvă de tinichea. La oboră, câte-va case au 
fostă dărîmate la pământă. Stânjenii de lemne din ma
gazinele, de pe maidanurile prea deschise, s’au sămânată 
care încotro. Iuțela vântului de a seră a atinsă furia 
unui uragană. Trăsnetulă d’asâră a cădută într’o var- 
nită dela scdla le negru din strada Mantulesa.

*

Cu ocasiunea votului senatulă francesă în cestiunea 
divorțului, d. Naquet a primită mai multe scrisori și 
telegrame de mulțămire dela dame măritate. D. Naquet, 
de asemenea le va mulțămi, prin publicitate, neputândă 
mulțămf fie-careia în parte.

Conferința din Sibiiu.
Ședința II.

Resumată din partea ultimă a discursului d-lui V. Babeșu.

Continuândă cu asemănarea arată că împăratulă 
Iuliană s’a plânsă cătră filosofi, că toți bărbații cu zelă 
și caracteră îlă părăsescă și causa loră va învinge. Atunci 
filosofii i-au răspunsă: «Impedecă pe creștini, ca ei să 
nu-și mai potă câștigă astfelă de bărbați cu abnegațiune 
și caracteră.» ,Dar cum?* întrebă Iuliană. »Prin îm- 
pedecarea progresului loră în cultură, < răspunseră 
filosofii.

Totă astfelă politica ungurescă și tote legile statu
lui au de scopă a ne împedecâ în cultura nostră nați
onală și a nimici simțulă nostru de Română. (Așa este). 
Arată că Maghiarii n'ară fi în stare să sufere ce suferimă 
noi nici trei ani și s’ară revoltă ca la 1848, unindu-se 
cu orl-ce elementă dislructoră. Cu tăte astea ei ne ia în 
nume de rău și aceea, că ne intrunimă, ne consultămă 
și ne plângemă. Dar nemulțămirea năstră nu se mai 
p6te acoperi acum înaintea lumii. Ea va află ce se în
tâmplă cu noi, avemă și noi amicii noștri. Speranțele 
Maghiariloră, că Românii din România voră da mâna cu 
ei ca să ne distrugă pe noi sunt zadarnice. Românii 
din România voră da mâna cu ei, dar nu peste corpurile 
sdrobite ale frațiloră loră (Bravo). Guvernulă română 
chiară să vre să facă ună asemenea lucru, ar fi împede- 
cată de poporă.

Dar ni se împută că suntemă Daco-RomânI. Acesta 
este adevărată și ne-adevărată. Decă e vorba de o le
gătură de iubire a nostră cătră frații noștri din Româ
nia, acăsta ne-o impune limba, cultura și interesele ei co
mune, și deci e adevărată că gravitămă spre frații noștri 
de dincolo; decă însă e vorba că noi amă conspiră cu 
ei și că amă primi dela ei ajutoră, acesta e neadevărată. 
ț)ice apoi că ministrulă Brătianu nici nu vre să audă de 

certele ndstre cu Ungurii, deși omenii de stată de din
colo ar dori, ca să ne vâciă odată împăcați cu ei, căci 
nici loră nu le place, decă noi suntemă nemulțămi, țlși 
ministrulă Câmpinănu ș’a esprimată chiar bucuria, că 
esistă o partidă care voesce împăcarea cu Ungurii.

De altă parte că nu cunăsce Maghiari, cari să 
nu (Jică că doresce alianța cu România, și totuși ei nu 
voră să țină contă de noi cești de dincăce. Fisiologii 
unguri ar trebui însă să pricepă odată, că nu mai potă 
face Maghiari din noi, căci elementulă nostru este vân- 
josă și potă să ne sărăcăscă, der să ne facă Unguri nici 
odată, chiar de amă voi noi înșine. Să scie că, ca frați 
li suntemă buni, dar altcum, vomă deveni ună periculă 
pentru ei. (Bravo, aplause).

Dice și acum cum a disă la o adunare în Marma- 
ția, că doresce ca D-zeu să dea națiunei nostre ce pof- 
tesce dînsulă Unguriloră, dar să nu dea Unguriloră ce 
ne poftescă ei nouă. (Aplause).

De una se miră: cei de la putere ară vrea, ca noi 
să n’avemă logică în capă și inimă’n peptă. Ei facă 
legi pentru noi și dică că sciu mai bine ce ne trebue 
nouă, decâtă noi cei adunați în Sibiiu. Acesta este o aro
ganță ce pote veni numai dela Omeni lipsiți de rațiune. 
Dâcă ne voră și câștigă, voră avă pretinl în noi, nu însă 
în ori ce tăvăliturl și renegați. Dar Ungurii în locă să 
’șl recunoscă greșela, totu mai rău pornesce în contra 
nostră.

Comisiunea s’a condusă în discuțiunile ei de ase
menea considerante și n’a voită a primi modificările pro
puse în programă, pentrucă ’și-a disă, că a face mai 
puțină ară fi o greșelă, iar a înăspri punctele în pro
gramă ară însemnă a răspunde la provocări cu provocări.

După acesta citesce punctele programei și arată cum 
au decursă discuțiunile asupra loră în comisiune.

Cu privire la modulă esecutării programei, dice că 
unii au propusă în comisiune passivitatea pentru toți Ro
mânii, și numai unulă a vorbită pentru activitate în 
generală cu vechile argumente. Câtă pentru passivitate 
în Transilvania, ea este basată pe cererea neîmplinită 
privitore la autonomia Transilvaniei și pe legea electo
rală feudală, care eschide elementulă română din Ardâlă. 
Pentru Românii din Bănată și Ungaria argumentele sunt 
altele, abusurile contra legii sunt și acolo nenumărate, 
dar acceptămă lupta oposițională activă, fundă acolo legea 
electorală deopotrivă pentru toți. Din aceste conside
rante comisiunea după două cjile de consultare, recomandă 
a nu se schimbă nimică din decisiunile de acum trei 
ani; dovadă eclatantă că bine e ce s’a făcută atunci.

După acăsta citesce cunoscutulă proiectă de reso- 
luțiune ce l’am publicată în numărulă de Miercuri.

Ședința se suspendă pe cinci minute.
După redeschidere se dă cuvântulă d-lui Dr. Pă- 

cu rară, care după o introducere mai lungă citesce pro- 
iectulă de programă ce-lă lăsămă să urmeze și pe care 
îlă propune ca adausă la conclusele comisiunei de 30, 
declarândă că la casă să nu se primescă acestă proiectă 
va votâ pentru propunerea comisiunei. (va urma).

Proiectil de Programă.
Propușii în conferința elect. dela Sibiiu, în 3 Iunie st. n. 1884.

I. Deărece Românii, conformă tradițiuniloră loră 
istorice, au susținută în toți timpii seculari sac rulă le
gă m â n t ă încheiată între Augusta Casă a Habsburgiloră 
și între Transilvania și au apărată cu sângele și viața loră 
Tronulă și patria pănă și față cu ultima insurecțiune a 
națiunii maghiare, de cătră care a fostă înalta Casă 
domnitore în 16 Aprile 1849 prin dieta din Dobrițină 
detronată, Națiunea Română declară, că precum în tre
cută asemenea și în presentă și viitoră va susține susă 
și tare acelă legământă bilaterală.

II. Deărece acestă legămentă este înființată prin 
tractatele de stată bilaterale din 28 Iuniu 1686 și din 30 
Marte 1722 din Viena și este în modă hotărîtoră preci- 
sată prin Sancțiunea Pragmatică din anulă 1744 
încheiată deosebită de Ungaria între Augusta casă dom- 
nităre și Transilvania.

Deorece acestă Sancțiuue Pragmatică este și astădi 

basa imperiului nostru și fundamentulă susținută prin ar- 
ticolulă de lege ală Ungariei XII, din 1867 și prin legea 
Nr. 18 din anulă 1867 a const.ituțiunii Austriace, cari 
ambele recunoscă și susțină atâlă în proemiu, câtă și în 
§. §. 1, 6 și 7, acesta Sancțiune Pragmatică în totă cu- 
prinsulă și pe viitoră, așa dară Națiunea Română de
clară, că stă pe basele dreptului de stată, întemeiată 
prin contractele și legile fundamentale de mai susă și nu 
va admite, ca să fie prin nici ună felă de mijlocă de
posedată și aruncată din drepturile garantate prin con
tractele de stată și legile fundamentale, amintite mai 
susă.

III. Dedrece Sancțiunea Pragmatică a Transilvaniei, 
declarată dintre tote legile escepționalmente de o lege 
eternă, perpetuă și invariabilă, condiționeză drepturile 
ereditare ale Augustei case domnităre de susținerea in
dependenței Transilvaniei, în care numai Marele-Principe 
pdt.e domină, așa dară Națiunea Română pretinde în in- 
teresulă Tronului, în interesulă patriei și chiar și în in- 
teresulă Ungariei și a monarchiei întregi delăturarea usur- 
pațiunii faptice de presentă, și restaurarea autonomiei 
sale legale.

La postulațiunea acesta insistă Națiunea Română 
cu atâtă mai vârtosă, cu câtă:

a) forma statului dualistică de a(|i nu învdlvă șter
gerea autonomiei Marelui-Principată Transilvania, pre 
cum nu a învolvată nici delăturarea autonomiei celoră- 
lalte 17 provincii din Austria, precum nici autonomia 
Croației, care aparține la cordna Ungariei;

b) fiindcă arlicululă de lege 1 din 1848 a dietei 
din Clușiu nu a avută nici când putere de lege, precum 
și Maiestatea Sa împăratulă și rnarele-Principe ală Tran
silvaniei de repețite ori prin înaltele Rescripte a afirmată 
și dovedită: ,,Die im Iahre 1848 beschlossene Union des 
Grossfurstenthums Siebenburgen mit Ungarn ist mit voller 
Geselzeskraft niemals zu Stande gekommen, und auch 
faktisch sogleich auseinander gefallen,11 sunt cuvintele pro
prii ale Maiestății Sale în Rescriptul seu din 15 Iuniu 1863;

c) din causă că cu înaltulă Rescriptă regescă din 
1 Septembre 1865 cu prescrierea censului de 8 fl. v. a. 
față de Români s’a compusă dieta din Clușiu pe calea 
octroării, în care s’au comandată totodată lângă 108 de- 
putațl din teritoriile privilegiate ale comitateloră, ale S6- 
cuiloră și ale Sașiloră, de câtră stăpânire 190 de Rega- 
liștl, deși în înaltulă Rescriptă din 15 duniu, 1863 declară 
Majestatea sa următdrele: >dass ein auf der Grundlage 
des 9-ten Artikels vom Jahre 1791 einberufener Land- 
tag, wodurch der grosste Theil des Volkes von der Aus- 
ubung politischer Rechte ausgeschlossen worden wăre, 
den wahren Landesinteressen entgegen, nicht als eine 
solche wirkhche Verlretung der gesammtem Bevolkerung 
des Landes ohne Unterschied der Geburt, des Standes, 
derNationalitâl uud Religion angesehen werden konnte etc.»

d) deore-ce nici acestă Dietă octroată în Clușiu 
la anulă 1865 nu a condusă și n’a făcută revisiunea 
articulului de Uniune din 1848, care s’a cerută prin înal
tulă Repcriptă ca uniculă obiectă de pertractare și con- 
clusiune:

e) și fiindă-că prin înaltulă Rescriptă ală Maies- 
șății Sale din 25 Decembre 1865 Uniunea definitivă a 
Transilvaniei cu Ungaria s’a condiționată espres dela con- 
siderațiunea cuvenită a inlereseloră speciale ale Marelui- 
Principată Transilvană, dela garanța drepturiloră diferi- 
teloră națiuni și confesiuni, precum și dela regularea 
deosebită a cestiuniloră administrative ale Transilvaniei, 
cari condițiunl suspensive și dârîmătore sunt în artico- 
lulă de lege 43 din 1868 a Dietei din Pesta cu desă- 
vîrșire ignorate, și prin urmare spargerea Marelui-Princi-

ațl avută ce să vindețl, der eu săraca de mine ce să 
mă facă cu o casă de copii,« adause leica Ana și se 
puse pe prispă lângă vecină-sa.

>Așa e... așa e» grăi leica Vuța și în aceste vorbe 
ce erau însoțite de ună oftată înăbușită se vedea totă 
amărăciunea sa. »Așa e, așa e,< cjicea ea »numai cândă 
n’ar fi Niță ăsta dedată la traiă bună și la chefă» gândia 
ea în sine și rămase cu ochii ațintiți spre ună anumită 
locă. Fața ei să făcuse veselă. I se părea că vede prin 
curte aici nisce gâsce, dincolo întrândă pe sub părtă le
gănatele rațe, mai departe nisce porci scărpinându-să de 
rota unui cară, alăturea două trei slugi, care cu câte 
ună hamă să-lă drăgă, care cârpindu-și ciorecii; parcă 
au<|ia cum nechiază armâsarulă din grajdă, parcă aucjia 
cum rodă caii la fână; de o dată își ridică capulă i se 
păruse, că aude pleosnitulă biceloră dela căruțe i se pă
ruse că așteptă cu masa gata pe bărbatulă său venindă 
din țeră. 0 câtă bucuriă pe fața leichi Vuți! Se simția 
cu 10 ani mai înainte. »Așa e...* grăi pentru a treia 
oră leica Voța după o bună pausă și văcjându-să ce este 
în realitate fața ei ăr se posomori.

Zăpada se dusese de cu vreme, căstele începură a 
înverzi, grădinarii își alcătuieau trebile loră prin grădini; 
c’ună cuvântă primă-veră cum trebue. Era a patra di 
de pascl. Sorele resărise mândru și natura întrâgă era 
veselă. De diminâță se vedeau omeni umblândă în tote 

părțile, unii căutându-și cai pentru călărită, alții căutân- 
du-șl haine pentru a să îmbrăcă în albă, (junii cei albi), 
alții căutându-și cununi de flori spre a se împodobi, alții 
cu stâguri tricolore alergândă de-alungulă stradeloră pe 
Tocile, pe Costă, pe Cacova și în tote părțile Scheiului. 
0 mișcare care numai cine a văijut’o și-o pote închipui, 
căci numai odată înțr’ună ană e a patra di de Pasci, 
și numai odată înțr’ună ană mergă Junii între Petri.

Cine a vădită acăstă serbare n’o va uita în vieța 
sa, și cine o vede adl își plânge dilele gândindu-să la 
odiniOră.

II.
Era pe la 5 ore dnpă amâtjl. După ce lumea a 

petrecătă bine între Petri se întorcea cătră cetate să facă 
drumulă obicinuită. Doi câte doi călări în rândă. întâi băeții, 
apoi junii cu musica țigănescă, care cântă marșulă dela 
1848 întreruptă de sonurile bizare ale surlei, urmau apoi 
bătrânii (junii cei bătrâni cum se numescă) în cele din 
urmă căruțe cu femei și cu copii. Toți veseli toți stri- 
gândă; unii să ridicau în șea și pușcau din pistole alții 
dau bice cailoră și căutau să se întrecă. Cu un cuvântă 
o mișcare și o viâță cum nu se pote descrie. Lumea 
privia din tote părțile, Niță Gușeilă încă nu remăsese 
acasă, își pusese nevasta și copii în căruța sa și băută 
cum era, mână, mână de eșiau scântei de sub piciorele 
cailoră. Nu fusese de multă vreme așa veselă Gușeilă 

și cum se chefuise nu mai vedea pe nimenea, nu mai 
aucjia nimică, ci dă mereu bine în drâpta și în stânga 
și să întrecea. >Uite Gușeilă,» dicea lumea și candă 
audia elă aceste vorbe i se părea că este cu 10 ani mai 
tânără, i se părea că este gazda de odinioră. După ce 
se sfârși petrecerea merseră care în cătrău, er Niță Gu
șeilă merse acasă, se așecjâ pe pată și de ostenită ce 
era nici de mâncare n’a mai cerută. »Cine dice că-am 
scăpătată» grăi Gușeilă și se sculă oblu în piciore, dar 
îndată se lăsă er pe pată și adurmi. Ce o fi visată ce 
n’o fi.visată scie D-<)eu, totă ce vă potă spune este că 
dimineța. era forte tristă.

* **
Trecuse săptămâna luminată, trecuse Dumineca 

Tomii și Scheiulă să linisci, Leica Vuța ședea la masă 
cu cei patru copii ce-i dase D-cjeu, și vorbia cu vecină- 
sa cu leica Ana. »Ce păcate pe capulă nostru ... bărbatu- 
meu s’a holărîtu să vândă casa să se mai plălescă de 
datorii și să înlrămă cu năeinu (chiria)» cj'cea leica Vuța 
și ochii ei afundați în capă se umpluse de lacrimi. »Nu-i 
norocă în casele astea... bine (jice Niță* adause biata 
leica Vuța și resfrângându-șl mânecile luă caeră dintr’o 
ladă și începu să îndruge. .Far’că nu sciu cum îmi vine 
să mă mută eu din casele mele, scia... unde escl așa 
bună vecină« grăia ea și să nilă repede la leica Ana, 
der fața galbenă și glasulă slabă și răgușită ce-lă avea 



pată alO Transilvaniei în cornilate încorporate Regatului 
Ungariei devine față de contractele bilaterale de stată, 
de legile fundamentale și de înaltele Rescripte ale Maies- 
tăței Sale, espuse mai susă, — o stare de usurpațiune.

IV. DeoreceJ subj ataii împrejurări Marele-Princi- 
patu Transilvania astădi nu este representală în legisla- 
țiune, și starea constituțională în Transilvania încă totO 
nu este restaurată, așa-deră Națiunea Română pretinde 
convocarea Dietei Transilvane și reactivarea guvernului 
său, căci numai prin acesta este posibilă participarea 
Marelui-Principată la legislațiunea comună.

V. Deși în puterea dreptului de stată Transilvană, 
conformă tractateloră de stată și legiloră fundamentale, 
citate mai susă, Marele-Principată ală Transilvaniei nu 
are nici o causă comună cu Ungaria, afără de persâna 
Alarelui-Principe și Rege, căci acea persdnă din Augusta 
Casă a Habsburgiloru, care domnesce ca Rege legalminte 
încoronată în Ungaria, este totodată și Marele-Principe 
ală Transilvaniei, totuși Națiunea Română declară, că 
este gata pe basa echității și din considerațiunl politice 
de a trece și presle marginea dreptului strictă, și încâtu 
nu se violâză esislința și autonomia Transilvaniei, a sta
tor! sfera pentru legislațiunea comună a Ungariei și Tran
silvaniei, și a participa prin ablegații săi, trămișl din Dieta 
Transilvaniei, la legislațiunea comună în Dieta Ungariei 
din Pesta.

B
VI. In ceea ce privesce pe Românii locuitori din 

Ungaria în sensulă strictă și din Bănată, nefiindă mo
tive teritoriale autonomice în dreptulă de stată ală 
Ungariei, cari să trecă preste autonomia municipală, Na
țiunea Română declară, ca Românii din acele părți să 
se folosăscă pe totă lerenulă, de drepturile, ce le dă 
constituțiunea Ungariei.

VII. Conformă punctului precedentă, Națiunea Ro
mână va stărui în apărarea și pentru lărgirea autonomiei 
municipale. 0

Totă cu asemenea târiă, Națiunea Română insistă 
la autonomia bisericescă a deosebiteloră confesiuni, pre
cum și a scdleloră confesionale și a corporațiuniloră.

IX. Dcore-ce Ungaria a fostă dela începută și este 
ună stată poliglotă, și proemiulă articolului de lege 44 
din 1868, ce conțîne unitatea și indivisibilitatea Națiunii 
Ungare, este numai ună conceptă ală dreptului interna
țională ca și în alte state europene, er nu ală dreptului 
internă de stată, cărui din urmă contrazică atâtă națiu
nile diferite din Ungaria câtă și diferitele limbi ale țării 
și prin urmare consecințele trase din acelă principiu în 
§§. următori ai acestui articolă de lege, pentru mărgi
nirea, restricțiunea și asuprirea internă a limbiloră pa
triei în favorulă limbei maghiare sunt cu totulă greșite și 
false, așa dară Națiunea Română pretinde egala îndrep
tățire a națiuniloră și limbiloră loră, atâtă în legislațiune, 
câtă și în toți ramii de administrațiune ai statului Un
gariei.

Sibiiu în 3 luniu 1884.
Dr. Ștefani Pecnrariu. 

delegatulii cercului electoralo Ținea 
și ală cercului Baia-mare.

Lugoșîu.
Noi credemă, că acăstă ideiă amintită e paiulă 

scăpărei celui din primejdiă, și contrarii noștri țînându-se 
pentru o clipă de acești paiă, își Iungescă ultimele res
pirări, ără până atunci nu-i pasă nici de lume, nici de 
viața și bunăstarea altuia. Toți cetățenii suntă asemenea, 
îi Intărescă constituțiunile patriei nostre! — Eră stăpânnii 
nostrii — dicQ — atunci veți fi asemenea îndreptățiți, 
cândă veți fi toți Unguri, ără până vă țineți de altă na- 

spunea care-i pricina dâ-i cade așa de greu a se muta 
din casele ei.

>0 leică Vuțo* începu vecina, ,dor D-cJeu nu ne 
va lăsă... scii dragă, și eu am rămasă văduvă cu 4 copii 
și D-deu drăguțu nu m’a lăsată... asta e totă ce avemă 
pe lume, nădejdea în D-Zeu.«

In clipa aceea întră pe ușă și Nița Gușeilă. Elă 
călcâ rară cândă umblă, astădi însă cum păși pe pragă 
să uită odată la leica Ana, apoi la nevastă-sa, își aruncă 
pălăria pe ună pală și să aședă pe ună scaună. Eră 
necăjită rău și cum vedea pe vecină-sa se necăjise și 
mai grozavă. Elă n’o putea suferi, deorece totdăuna îiă 
compătimea.

«Da, am aurită că o se vă mutați stăpâne,1 grăi 
leica Ana cu temere și așteptă răspunsă, dar înzădar; 
Gușeilă se uită .odată urită la nevastă-sa eși afară și 
întră în grajdă. Astă uitătură însemnă: «ce spui veci- 
niloră năcazurile mele.«

Insărase cum trebue. Leica Ana plecase acasă, er 
Gușeilă eși din grajdă și vădu în pragă pe nevastă-sa. 
Se mai uită odată la ea, își' mușcă mustățile și grăi apăsată: 
«îmi dicl să muncescă la alții?* ,Așa e, să muncescă la 
alții,* adause elă întorcendu-se în grajdă.

Va urma. I. C. Frunză. 

ționalitate, până atunci numai Ungurii să se bucure de 
tote bunătățile sfatului, numai interesele naționale și spi
rituale ale Unguriloră să se ajute și intărescă. Căci, ăstă 
modă, elementulă ungurescă se va întări cu mulțî, și 
mulți se voră înșălâ a-șî părăsi naționalitatea loră îna
poiată și oprită în desvoltare, pentru ca să potă trăi mai 
bine.

Apoi încă una ne mai pomenită nicăirî în lume să 
întâmplă în țâra nostră. La noi e lăudată acela, care 
se lapădă de națiunea sa; în altă țeră cu morală pu
blică, păcate de-aceste în contra caracterului se sbiciuescă. 
La noi guvernulă aduce legi excepționale, înlesniri pentru 
treceri cu nume și sîmțământă în castrele națiunei dom- 
nilore de oparte, eră de altă parte declară de crimă ali
pirea cetățeniloră de naționalitățile nemaghiare la națiu
nea loră și amenință, ba susține o persecuțiune a tutu- 
roră naționalitățiloră sub masca patriotismului. Acestea 
suntă punctele de pornire a sistemei actuale. Pât.e ună 
patriotă adevărată să se facă părtașă la astfelă de ideiă 
stricătore patriei și bunei înțălegerl a cetățeniloră? Nu.

Dreptaceea ținuta partidei nostre naționale, de a 
estirpâ acâsla sistemă, de a introduce în faptă egala în
dreptățire și de a câștigă tote mijlocele de desvoltare a 
tuturoră naționalitățiloră din țâră și de-a-le împărtăși de 
bunătățile constituțiunei și ale vieței publice, în modă 
egală pe toți cetățenii și pe Români, e legală, e consti
tuțională și patriotică. Nici posițiunea materială, nici 
starea — nu socială nu mi-ar ertâ a primi candidatura, 
însă decă D-vostră ați află de bine a reflecta la mine 
cu încrederea D-vdslră, vădă că încă vă e plină ânima 
de amărăciune și ați dori să vă vărsat! veninulă în dieta 
țărei și în fața iumei pentru neîndreptățirile șî asupririle, 
la care este espusă națiunea nâstră. Să vă ajute D-^eu 
să învingeți în interesulă poporului română.

Eră eu mulțămindu-vă de nou pentru încrederea și 
ostenâla D-vâstră, vă asigură, că până îmi va bate inima, 
pânâ-ml voră lucrâ creerii și până brațele-mi voră fi tari 
voiă luptă totdâuna pentru egala îndreptățire a tuturoră 
poporeloră din țera nâstră și în contra tuturoră privi- 
legieloră și drepturiloră eschisive, acordate prin lege ori 
prin abusă unei sân altei națiuni.11

Acâstă vorbire fu întâmpinată cu aplause frenetice 
și «să trăiască« asur^itore. O bucuriă și însuflețire ne
mărginită se oglinda în fața fie-cărui din deputațiune, 
care cu mândriă accentuâ «nu suntemă comandați, ci 
bunulă D-^eu și simțulă nostru pură românescă ne-a în- 
dredtată spre tine!*

După o întreținere scurtă în elegantulă salonă ală 
d-lui Brediceanu, deputațiunea însoțită de candidată 
și câțl-va intimi din locă ai acestuia, se puse fiecare în 
trăsuri, cari formândă ună conductă imposantă între stri
gările «să trăiasă Brediceanu* a deputațiunii și 
publicului din locă, ce se strînsese pe strada Timișârei, 
luară direcțiunea spre vila d-lui candidată de la viă. Pe 
terassa spațiosă a frumosei vile se servi ună prân^ă alesă, 
în decursulu căruia se ținură frumose vorbiri — toaste, 
pe cari fote le caraclerisâză sinceritatea, însuflețirea și 
încrederea pronunțată, că va sosi o 4* ma* bună pentru 
victoria Româniloră din cerculă Bogșei,

S’a toastată în sănătatea II. familie Mocioni, a 
d-lui Babeșă, a candidatului Brediceanu, botezată 
cu astă ocasiă «Babeșă celă mică,* a președintelui cer- 
cuală M. Țapu, a protopopului Vulcană și altoră băr
bați Români probați preste totă și specială din cerculă 
Bogșei, între cari veteranulă măestru V. Diaconovici 
din Bogșa montană.

Cu cântece naționale poporale-române se încheia 
spre sâră acâstă petrecere. Deputațiunea mulțămindă peii- 
tru casa ospitală și mâsa strălucită se puse în trăsuri și, 
petrecută de candidată porni pe strada Făgetului, stri- 
găndu mereu >se trăiască Brediceanu* și descă- 
lică la otelulă «Păunulă.* Aci se făcură numai decâtă 
preparațiunile pentru călătoria cătră casă. încă ună strînsă 
de mână și deputațiunea plecă între «se trăiască* șî la 
«revedere* ducândă cu sine cele mai frumose impresiuni.

Corespondență particulară a >Gaz. Trans.»

Să ce le, 24 Maiu 1884.
MercurI sâra în 23 Maiu pe la 6 ore sau adunată 

representanții împreună câ câțl-va particulari ai comu- 
neloru din Săcele în sala hotelului internațională din 
Cernată, ca să se înțelegă asupra alegerii de deputată 
la dietă, care pare-mi-se e designată pe 21 Iumu st. n.

Adunarea a fostă condusă de d. subprefectă Henter 
Gabor. S’a decisă ca în cerculă Săceleloră să stăruâscă 
cu toții, ca la alegere să reesă cu ună deputată guver
namentală, care să care apă la rădăcina putredită a ar
borelui puterii D-lui Tisza.

La adunare au fostă și vre-o 7 său 8 Români, 
dintre cari: ună jude, ună notară, ună preotă, ceilalți 
economi și unii din ei membrii comitetului comunală. Cu 
ce scopă s’au dusă și dânșii, ce ispravă au făcută acolo, 
nu sciu, destulă că au fostă. In interesulă solidarității 
nostre naționale amă dori însă ca acei Români să-și legiti
meze publice participarea la aceea adunare, ca astfelu să nu 
fie v’o umbră de îndoială, că ar fi cercat a sparge cumva 
aci murii solidarității nostre și că ară fi voită a călcâ în pi- 
ciâre promisiunea solemnelă și unanimă ce împreună cu cei 
lalți participanți români au făcut’o în adunarea electorală 
din anulă acesta ținută în Brașovă, că adecă aderâză cu toții 
la progarma statorită în conferința generală din 1881 în 
Sibiiu și că se obligă a fi solidari întru tote cu hotărî- 
rile ei. N’am crede asta, se înțelege, dâcă nu ne-amă 
aduce aminte, că trăimă în timpulă ispiteloră. —

Unu privitorii.

Corespondința nâstră din Comitate.
Din Ocna Deșiului primimă din partea d-lui 1 

Popă, preotă română, o întâmpinare la o corespondent 
din De.șiu, ce a apărută în Nr. 74 ală cjRarului noștri 
D-sa mărturisesce că a asistată la primirea candidatul^ 
dietală Roth, dar nu din ordinulă episcopului Szabo, 
de euriositate numai, ca să audă profesiunea de cri 
dință a candidatului, în urma căreia s’a și depărtați 
fără să ia parte la ospățulă ce s’a dată. D. M. Pop 
declară că nici odată nu s’a răptă din corpulă națiuni 
sale și că nici nu se va rupe, voindă a trăi și a mui 
ca Română, fără să se gândâscă vre odată a răni coi 
pulă națiunei sale. In urmă afirmă că a aderată și ade 
râză. la hotărârile conferinței din Sibiiă.

Diverse.
Țiganulu în stată poliglotă.

Cum mergi pe promenada de sub Tempa, dâc 
pornești din partea de josă a Brașovului, mai totdâun; 
întâlnesc! niște copiii de țigani cu viâra în mână, scârță 
indă câteva sunete dintr’ună eântecă ce desigură d’abii 
’lă deprinseră. Așa-i natura țiganului, nici nu învâți 
bine și ese în lume să se producă, se înțelege mai multi 
ca să aibă pretextă de a cerși.

Mai deunăzi trecâmă pe acolo cu ună pretină. Dii 
depărtare vedâmă cum țiganii se puseră în mișcare și 
apucați de tremurulă ce-lă simte începătorulă artistă, îș 
acordau lăutele. Cândă ne-amă apropiată de ei tocma 
începuseră a scârțăi ună nenorocită ciardașă. Nici ni 
începuseră bine a cântă, cândă unulă din ei ne eși îna
inte cu pălăria în mână și ne ceru ună creițară. >Nu-ț' 
dau nimică,* îi Z^e pretinulă «fugi d’aci, la ce-mi cânți 
ungurește.* — Țiganulă deși țigană, totuși să dete la c 
parte și mergândă la tovarășulă său se adresă cătră elfi 
Zicându-i românește cu accentă țigănescă, ,ve4i măi. 
ți-am spusă eu că nu-să Unguri.11

Noi auZindă ciuda țiganiloră rîserămă și merse- 
rămă mai departe.

La o săptămână după astă întâmplare,Jmă întâlnii 
din nou cu pretinulă meu și-mi isiorisî ce-a mai făcută 
în trecerea lui pe promenada de sub Tâmpă. „A doua 
Zi11 după ce ne-amă despărțită11 îmi istorisiâ pretinulă 
«mergâmă totă pe acolo, cu ună cunoscută nâmță întâlnii 
pe aceiași țigani, totă așa de rupți și totă cu aceleași 
lăute. Cum ne văZură negrișorii noștri, își dădură cote și 
de-odată puseră mâna pe arcușă. Ochii loră scânteiau, 
deârece erau siguri că acumă cu cânteculă ce-lă scârță- 
iau voră căpătă ceva. Ei bieții cântau «hora Sinaii.* — 
Cândă ajunserămă în fața loră îmi eși unulă înainte cu 
vorbele: >dă-ne acumă ună creițară domnișorule, că iacă 
cântămă românește.* Eu mă făcui într’o ureche și m’a- 
dresai cătră țigană tocmai cum vorbește sasulă limba 
nostră și i-amă Zisă: da măi, tu nu scii să cânți nem- 
țesce? — Țiganulă rămase cu gura căscată și stâ să jure, 
că nu eramă totă eu, celă de erl care îi Zisesemă să 
cânte românește. ,E sasă« grăi țiganulă cătră tovară
șulă său, și-și aruncă lăuta pe iarbă.* —

,A patra Zi mergâmă totă pe acolo la plimbare, 
că scii tu că multă îmi place să mă plimbă pela isvo- 
rulă sănătății, și aceiași țigani, cu aceleași lăute și cu 
acelâșă sdranțe pe ei mă întâmpinară. Mă preumblamă 
cu ună cunoscută maghiară. Țiganii începură a scârțăi 
imnulă săsescă din Ardâlă*), și repede îmi eșiră înainte 
cu pălăria în mână. «Da ciardașă nu scițl cântâ?* le Zi- 
seiu și pornii mai departe. Rîdâmă în mine de perple
xitatea țiganiloră.

, Acuma, tocmai înainte de a mă întâlni cu tine, 
trecândă iar, îmi eșiră țiganii înainte dar de cântată nu 
mi-a mai cântată nimică. ,Așa vedeți,* mă adresai cătră 
ei, »e multă mai bine să nu cântați nimică.* Scosei din 
busunară 10 creițarl și-i aruncai josă dinaintea loră. Ți
ganii se mirară câtă se mirară și totă d’a răta o luară 
d’afuga cătră țigăniă să-șî împartă banii. Te miră de nu 
s’or fi și bătută.

— .Bravo,* Z>sei pretinului meu. «Asta-i minunată* 
și rîserămă amândoi multă vreme. — După ce ne-am 
săturată de rîsă mă adresai cătră elă.

— .Scli ce mi-a plesnită prin minte? Asta 
se potrivesce de minune cu cestia naționalitățiloră.

— .Cum?* mă întrerupse pretinulă.
— Apoi uite așa. „Țiganulă e ca și ună stată poliglotă. 

Dacă vrea să esiste trebue, să cundscă cântecile tuturoră 
națiuniloră și să cânte pe aceeași lăută atâtea cântece dela 
câți are interesă să fie ajutorată. Totă așa și ună stată 
poliglotă. Numai atuncea va fi tare, dacă va face pe 
placulă tuturoră limbiloră, căci limbile altmintrelea nu-lă 
voră sprijini.11 — FRUNZĂ.

•) Siebenbiirgen Land des Segens.
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Ctarsnlâ la bursa de Viena
din 6 Iunie st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 122.65 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.75 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.75 
împrumutul»! căiloră ferate

ungare.......................... 142.75
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.90 

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 119. - 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.75 

Bonuri rurale ungare . . 101.75 
Bonuri cu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști.............................. 101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101.75

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

vină ung.............................98.25
ImprumutulO cu premiu

ung...................................115.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.— 
Renta de hărtiă austriacă 80.45 
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aură austr. . . 102.10 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  859.—
Act. băncel de credită ung. 310.— 
"Act. băncel de credită austr. 309.10 
Argintulă —. — Galbin!

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’orî.................. 9.67‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlingel22.05

Bursa de Bucurescl.
dela 25 Maiă st. v. 1884.Cota oficială

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

» convert. (6°/0) . .
împr. oraș. Buc. (20 1.) . .
Credit fonc. rural (7°/0) . .

> „ ,, (5°/o) • •
» » urban(7°/0) . .

> (6%) • •
> (5°/0) • •

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

< » » Națională . .
Aurii.........................................
Bancnote austriace contra aurii

Cump. 94^/a vend. 95Vi
• 99 > 95^8

> 987a > 100s/4
> 32 34
» 102i/4 106
n 9272 n 93s/*
> 1031/2 > 1047a
> 997a > 100
> 90. Vb » 91

» 1425. > —
> 331. » —
> 239. —

Cursulu pieței Brașovu
din 7 Iunie st. n. 1884.

BancnoLe românesc! . . . Cump. 9.32 Vend.9.33*/a
Argint românesc .... . . » 9.24 • 9.28
Napoleon-d’orî................. . . » 9.66 » 9.68
Lire turcescl..................... . . • 10.90 > 10.98
Imperiali......................... . . » 9.90 > 9.96
Galbeni............................. . . > 5 62 . 5.66
Scrisurile fonc. »Albina* . . . » 100.50 > 101.50
Discontulă » . 7—10 °/0 pe ană.

3.657a » 3.707a
2.07. » 2.09

Numere complete din „Gazetă,, 
dela 1 Ianuariu a. c. se mai 
află.

„GAZETA TRANSILVANIEI"
1)1.1111 CUOIIDIAMJ.

Abonamente
se potU face la 1 și 15 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe anu • ? . 12 fl. v. a.

» » ii|2 » • • . 6 •n
11

4 » • • . 3
Se acdrdă abonamente și lunare cu . . 1

Pentru România și străinătate pe ană . 36 franci

» ii
5? |2 . 18 V

V »
11

» |4 n . 9 >?

Anunciuri în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6

Celă mai ușorii mijlocu de abonare este prin man- 
datti poștali! Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămtî pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuritu adresa, ca trimiterea (Jarului să nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere*

Adoninistrațiunea „

Pentru inserțiunî și reclame pag. a III linia ă
Pentru repețiri se acdrdă următorele ri

Pentru repețiri de 3— 4 ori . . .

■ ., —„10 
ibate:

. !O°|o
„ 5- 8 „ • 15°|o

w 5? „ 9-H „ ,. 2O°|o
„ 12-15 „ . 3O°|o
„ 16-20 „ • 40°|„

Dela 20 de repețiri în susu . . 5O°|o
Pentru3 anunciuri ce se publică pe mai multe luni

se facîî învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai
susut

Brașovă 113
y 1 Maiu 1884.

Gazetei Transilvaniei^

8-3 Concurși!
Devenindii vacante 10 din ajutorele acordate la învățăcei de meserii în anii trecuțl, se publică 

prin acăsta din nou concursă la 10 stipendii de câte 25 fl. pe ană, menite pentru tineri români, 
cari voiescă a învăță vre-o meseriă, dar mai cu sămă: rotăria, lemnăria (bărdășia) faurăria, măsăria, 
(templăria), cismăria, pălărieria, curelăria, șelăria, mașinăria agricolă.

Cererile au se înainlâ comitetului »Asociațiunei transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română» în Sibiu până la 20 Iunie st. n. 1884. Cererile in
trate mai târdiu nu se voră consideră.

La cerere să se acludă:
1) Atestată de boteză, din care să se văc|ă, că concurentulă este de nascere română și că 

are celă puțină versta de 14 ani.
2) Atestată scolastică, din care să se vedă, că concurentulă are celă puțină cunoscințele, ce 

se predau în școlele primare din Austro-Ungaria și să cundscă și o altă limbă folosită în țeră, precum 
maghiară seu germană.

3) Reversă dela părinți său tutori, prin care aceștia se obligă, că voră lăsa pre fiii său pupulii 
loră să învețe meseria, la care se aplică, până cândă voră eși sodall cu atestate în regulă.

4) Contractulă în originală său în copiă vidimată, ce părintele său tutorulă concurentului a 
încheiată cu măiestrulă la care învățăcelulă este primită spre a învăță meseria.

Avăndă învățăceii purtare bună în tăte privințele, stipendiulă conferită li se lasă în folosire 
până la terminarea învățăturei, ficsată în contractă.

Din ședința comitetului asociațiunei transilvane pentrn literatura română și cultura poporului 
română, ținută la Sibiu în 18 Maiu st. n. 1884.

Iacobtt Bologa, v.-președinte. Dr. I>. P. Barcianu, secretariu.

BACĂNIA

X 
X

Nro. 6146/884 PublîCațjUll8. 1"3
In urma esmisului Illustrității Șale Dlui consiliară reg. și 

vicecomite Julius de Roii ddto. 29 Maiu a. c. Nro. 4873 s’a stabi
lită, pe basa disposițiuuiloră §-lui 79 ală art. de lege XVIII din 1871, 
ca alegerea amploiațilorft comunei orășenesc! a Brașovului pentru 
ună periodă de 6 ani, — să se facă în cjiua de 24 Iuniu a. c. 
înainte de prânză la 9 ăre.

Ceea ce s’aduce la cunosciință publică cu acea observați- 
une, că, conlormă §-lui 60 ală statutului comunală, sunt de a se 
alege pe 6 ani de servițiu:

a. Primarulă;
b. Căpitanulă orașului;
c. 2 Senatori magistratuall de categoria I-mă;
d. 1 Senatoră magistratuală de a Il-a categorie;
e. Fisealulă; (advocatulă orașului)
f. Conducătorulă oficiului orfanală;
g. Comptabilulă;
h. Cassierulă orășenescă;
i. Controlorulă cassei orășenescl;
k. Perceptorulă de dare;
l. . Controlorulă cassei de dare:
m. Tata orfanală;
n. Administratorulă economică;
o. Inginerulă orașului;

Brașovă în 31 Maiu 1884.
Magistratul^. orășiluesert.

'5,

Firma Munteanii Jlincovici recomăndă on. 
! publică băcănia din „Tergulă Flosului“ și filiala lorii din î
<♦ „Strada Teatrului, “ fiindu bine asortate cu totu telulă de

V articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, W ..
0 precum și cu totu felulu de ape minerale. Tot deodată ÎM) IVI
.Z aduce la cunoscința on. publicu, că cu începerea seso-

BBAȘOVtl, TUȘNADtl. nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide 6răș! o Filială
Y la Băile din Tușnadă (totă în vechiulă locală în casele y
v D-lui Kanapassek). °

Numita firmă crede că va satisface pe deplină cerințele 
on. publică brașov6nă și ale on. dspeți dela băi, atâtă prin 
calitatea mărfuriloră câtă și prin prețurile sale moderate.

MUNTEANO & MINCOVICI
q

Tipografia Alexi Brașovă.

BĂCĂNIA

BRAtyOVtl, TUȘNABtJ.
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