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Brașovu în 29 Maiu, (10 Iunie.)
Amu disă în numărulă trecută, că hotăririle 

conferenței dela Sibiu sunt obligătdre pentru toți 
alegătorii români, căci cu prea puține escepțiuni, 
toți au fostă representați în acea conferință, și 
amft adausă, că este o datoriă națională pentru 
fiecare Românii, ca se respecte acele hotărîri și 
să facă se fiă respectate de toți.

Da, să-și facă dătoria fie-care cum să cade, 
să mârgă înainte cu bărbățiă îndemnândă șî în- 
curăgiândă pe luptători și privindă mereu la stâgă.

Decă cu t6te stăruințele și admonițiunile 
ndstre frățesci se voră găsi și de aceia, cari voră 
rătăci din nesciință, său voră deșertă cu necre
dință, său voru fi târîți cu forța în tabera con
trară, acăsta să nu ne conturbe, să nu ne facă 
să perdemă din vedere că biruința nu păte fi pe 
partea celoră slabi și pierduți, ci numai pe par
tea celoră. cari luptă cu abnegare si cu virtute 
împlinindu-și sânta datoriă, ce o au cătră națiune 
și patriă.

Dăr se vedemă cum ne vorbesce comitetulă 
centralii electorală alesu de conferința din anulii 
acesta:

Cătră alegatorii partidei naționale române.
Cândiî representanții alegătoriloră români din 

Ungaria și Transilvania în conferința electorală 
ținută în Sibiu la 12—14 Maiu față de curentulă 
politică ce se urniăză în patria ndstră, au decisu 
a persevera încâtu pentru Transilvania în resis- 
tență pasivă, ăr’ încâtu pentru Ungaria a con
tinua aclivitatea oposițională; o făcură acăsta în 
speranța că factorii politici dela putere nu voru 
remână nesimțitori față de întemeiatele gravamine 
și justele postulate ale unei populațiuni și res
pective părți a statului de trei milione suflete. 
Mai alesu a sperată conferința ndstră dela 1881 
că guvernulă responsabilă după o luptă grea de 
16 ani, consumătăre de cele mai nobile puteri 
spirituali și materiali ale patriei, însă fără de totă 

' succesulă, va înțelege că prin crearea de legi 
țintitore nu numai la împedecarea desvoltărei na
turale a popăreloră nemagliiare din patriă, ci în
dreptate anume și directă spre desnaționalisarea 
acestora; prin nerespectarea și eluderea chiar și 
a aceloră legi, cari întindă dre-care scută nățio- 
nalitățiloră; prin ruinarea buneistări materiali a 
țărei și a singuraticiloru — nu se slăbescă nu
mai naționalitățile nemagliiare, din cari în preva
lentă maioritate e compusă statulă nostru poli- 
o-lotă, ci se slăbesce acesta însuși.

A sperată conferința năstră că guvernă și 
legislațiune se voră pătrunde de adevărulă eternă, 
că numai iubirea frațăscă între popdre, basată 
pe mulțămirea tuturoră prin egala îndreptățire, 
păte produce prosperarea și înflorirea patriei și 
garanta buna înțelegere și pacea între popdrele ei.

Speranța acăsta nu s’a realisată.
în întregă decursulă periodului electorală 

1881—1884 nu s’a făcută nici celă mai mică 
pasă spre înblândirea sorții năstre, seu celă pu
țină spre apropiarea de ideia dreptății, singura 
basă durabilă a staturiloră de dreptă.

Din contră în tăte direcțiunile și pe tote te- 
renele vieții publice s’au sporită nedreptățile față 
de națiunea năstră, s’au asprită măsurile spre 
jignirea tuturoră intereseloră năstre vitali șî s’au 
potențată atacurile spre desnaționalisarea elemen
tului română din patriă, în care trăesce de 17 
secuii, și pentru care de nenumărate ori a apă
rat-o și susținut-o până la ultima picătură de 
sânge.

în mai mare măsură ca mai nainte s’a des
considerată în decursulă acestui periodă electo

rală egala îndreptățire a naționalităților^, garan
tată prin o lege a țerei, carea ori-câtă este ea 
de neechitabilă, totuși ar’ întinde ceva mângăere 
civiloră nemaghiari, cari suportă în aceeași mă
sură tote greutățile statului.

In mai mari dimensiuni ca mai nainte s'a 
lucrată spre delăturarea usului limbei române 
din întrăga administrațiune publică, și în locu de 
sprijinirea instituteloră de cultură națională din 
visteria statului, s’au luată măsuri ndue legisla- 
torice și administrative, ca acelă usă să se scdtă 
și din institutele de învățămentă publică, înfiin
țate și susținute din suddrea năstră propriă.

Tendința de maghiarisare pe cale directă și 
indirectă, a trecută în netoleranță neînfrânară, 
carea propagată din partea autorității oră publice 
de stată de susă până josă, și nutrită de presa 
maghiară a pătrunsă tăte păturile societății astfelă, 
încâtă Românulă ca Română numai întîmpină în 
patria sa astădi decâtă înfruntări nemeritate dela 
cei puternici, și insulte publice dela glătele 
fanatisate.

Autonomia Transilvaniei, carea noi pe basa 
esperienței năstre de secoli încăce o pretindemă 
ca garanță pentru drepturile, ce se cuvină nați- 
unei năstre, nu numai că a rămasă neconsiderată, 
dar acăsta pretensiune a năstră se folosesce ca 
armă în contra năstră esplicându-să de o tendință 
îndreptată în contra unității statului ungurescă. 
Succesivă și pe sub mână s’au ștersă și delătu- 
rată până și urmele esteriăre ale esistinței acestei 
țări și s’a creată astfelă completa ei fusiune cu 
Ungaria. Numai o instituțiune parțială pentru 
Transilvania s’au susținută cu rară cerbiciă: legea 
electorală separată, pentru-că acăsta eschide ori
ce influință competintă a Româniloră în legisla
țiune, și asigură rassei maghiare egemonia preste 
dăue din trei părți a populațiunei.

Din aceste considerante conferința generală 
a partidei naționale române, compusă din câte 
doi bărbați de încredere ai alegătoriloră români 
din 86 cercuri electorali locuite de Români, n’aă 
avută nici ună motivă de a se abate dela stato- 
ririle sale din 1881, ci pe deoparte spre a de
clina dela sine responsabilitatea pentru slăbirea 
statului prin nedreptățirea naționalitățiloră și ne- 
liniscea provocată prin acăsta; pe de altă parte 
spre a își salva dreptulu de a insiste la delătu
rarea legiloră apăsătăre aduse de noi fără de 
noi: a conclusă de a susțină în tăte punctele sale 
programa partidei formulată la 1881 ca una, 
carea dă pe deplină espresiune nemulțămirei și 
neîncrederei Româniloră față de cei dela putere, 
faptele și tendințele loră, și a observa și de astă- 
dată aceeași atitudine în privința alegeriloră die- 
tali, ca atunci.

In sensulă acesta conferința în ședința sa 
dela 3 Iuniu a luată cu unanimitate următdrea 
resoluțiune:

Representanții alegătoriloră români din tăte 
părțile locuite de Românii de sub corăna Sântu
lui Ștefană adunați în numără de 156 la Sibiiu 
în conferință electorală în filele de 1, 2 și 3 
Iunie n. 1884 cu scopă de a lua în considera- 
țiune situațiunea țărei preste totă, și a națiunei 
române în specială, și pe basa acestei situațiuni 
a consultă și decide asupra atitudinii alegătoriloră 
români față de alegerile pentru dieta proximă 
din Buda-Pesta, constatândă în unanimitate că 
dela 1881 încăce situațiunea nu s’a schimbată 
întru nimică spre mai bine și că de susă dela 
putere nu s’a ținută sămă câtuși de puțină de 
durerile, dorințele și trebuințele poporului română, 
ba că tendințele de persecuțiune națională au 
devenită totă mai pronunciate și nesuferite, con
statândă prin urmare că în fața acestoră triste 
esperiențe nu le rămâne Româniloră altă mijlocă 
legală de apărare, decâtă acela pe care l’au alesă 
la 1881, decide după o seriăsă consultare:

„A susține și mai departe in întregă cuprin- 

sulă seu programa adoptată la 1881, precum și 
politica de resistență pasivă pentru Românii din 
Transilvania, er pentru cei din părțile bănățene și 
ungurene continuarea ktptei oposiționale naționale 
activei ‘

Pe cândă subscrisulă comitetă centrală nu
mită în aceeași ședință pentru esecutarea pro
gramei și pentru conducerea ținutei politice a 
partidei aduce aceste la cunosciință tuturoră ale
gătoriloră români, află de trebuință a însemna 
cu deosebire: că resistență pasivă pentru Românii 
din Transilvania se referă numai la alegerile de 
deputațl dietali. In tdte celelalte sfere inferidre 
ale vieței publice, anume în afacerile municipali- 
tățiloră și ale comuneloră aderenții partidei ndstre 
voră avă a desvoltâ între marginile legiloră cea 
mai energică și zeldsă luptă pentru susținerea și 
apărarea drepturiloră naturale și positive, ce se 
cuvină națiunei năstre.

Asemenea aflămă a observă, că dedrece în 
sensulă resoluțiunei de mai susă participarea la 
alegerile dietali în părțile bănățene și ungurene 
are de scopă lupta oposițională față de curentulă 
politicu dominătoriu, alegătorii români din acele 
părți nu voru pută sprigini pre nici unu candi
dată aderentă partidei guvernului actuală.

Punându-să prin aceste în vederea alegători
loră români atitudinea, ce conferința delegațiloră 
loră a aflată a li-o recomandă sperămă, că lu
crarea loră spre esecutarea programei ndstre va 
corespunde pe deplină demnității unei națiuni cu 
consciință de sine și de importanța sa ca poporă 
relativă celă mai numărosă și compactă între 
naționalitățile nemaghiare din patriă.

întruniți solidari sub egida dreptății și a 
moralității, să întrămă cu noulă periodă electo
rală în luptă nouă pentru sântele ndstre drepturi, 
să apărămă cu statornicie ceea ce ne este mai 
scumpă: esistința și demnitatea nostră națională în 
bine priceputulă interesă și spre prosperarea 
scumpei ndstre patrii!

Sibiiu în 6 Iuniu 1884.
Comitetulă centrală ală partidei naționale române:

G. Barițiu, A. Troinbițaști.
președinte. _________ secretarii.’

Sciri telegrafice.
(Serv, part, ală »Gaz. Trans,«)

Clușiu 9 Iuniu. — Primarulă și-a dată de- 
misiunea.

Gyergyo St. Miclăușii 9 Iuniu. Desă de 
dimineță se întâmplară nouă turburărî. Ferestrile 
dela câteva case au fostă sparte. Prin ferestrile 
unoră locuințe s’a pușcată chiar de mai multe 
ori. Dedrece este temere, că turburările se voră 
repetă, mai mulți aderenți ai partidei liberale 
maghiare au cerută ajutoră militară.

Seghedinu 9 Iuniu. — In Mintszent, plebea 
compusă din dmeni beți, ațîțați și armați cu bâte 
a atacată pe aderenții partidei guvernului, cari 
fugiră cu toții în curtea solgabirăului. Mulțimea 
a voită să spargă cordonulă gendarmeriei; a in
sultată pe comandantă, a trântită mai mulți gen- 
darmi, a năvălită asupra porții și a împușcată 
asupra gendarmeriei. Gendarmii aă ripostată dândă 
șepte focuri. Trei persdne au fostă omo- 
rîte și mai multe rănite.

Berlin 9 Iuniu. — Impăratulă Wilhelm a 
primită pe trămișii din Transvaal.

Clușiu 10 Iuniu. — Comitetulă municipală 
a suspendată pe primarulă Minorich din pos
tulă său.

Viena 10 Iuniu. — Anarchistulă Stellma- 
cher refusă de a răspunde la multe întrebări, 
declarândă, că nu voesce să nenorocescă pe amicii 
săi. S’a citită o scrisdre, din care se vede că 
Stellmacher a oferită serviciile sale confidente 
ambasadorului austriacă din Bern și polițiștiloră 



germani pentru o bună plată. Stellmacher de
clară, că a voitu numai se se introducă la poli
ția spre a face servicii partidei anarchiștiloru.

Berlin 10 Iuniu. — Eri la 11 Va ore a. m. 
s’a pusă. în modă solemnelu și strălucită pdtra 
fundamentală la zidirea parlamentului de cătră 
M. Sa împăratulu. Mistria și ciocanulu au fostă 
presentate împăratului pe o perină de mătase 
albastră. Ridicândă ciocanulă și lovindă în petră 
bătrânulă împărată rosti următorele cuvinte: „In 
numele Domnului spre binele și spre ondrea pa
triei germane. Amin! “

Saigon 10 Iuniu. De trei d^e nu s a în
tâmplată nici ună casă de coleră.

(Biur. telegr. din Pesta).

Cronica evenimenteloru politice.
In conferința dela 4 Iunie, ce au ținut-o partida 

națională croată, s’au presentată toți membrii.
Partida a decisă, că în decursulă periâdei viitâre 

a dietei va păși în acțiune. In fața acestei declarațiunî 
unanime, se arată și Cresticî aplecată a-și retrage di- 
misiunea și a fi și mai departe președintele dietei croate. 
Banulă contele Khuen-Hedervâry, mergendă în localulă, 
unde-și ține partida națională clubulă său, fu salutată 
cu entusiasmă. Partida s’a înțelesă se procădă uniformă. 
Banulă, declară în discursulă, ce l’a ținută, că va merge 
în tâte cestiunile importante mână în mână cu partida 
națională. Pentru ca să stabilescă ună m o d u s v i - 
vendi, ar dori de-o camdată să se pună în legătură 
cu bărbații de încredere.

Clubulă alese în comitetulă acesta pe președintele 
dietală Cresticî, pe președintele clubului Bircotinoviei, Dr. 
Suboticî Dr. Spevec, contele Sermage, vice-președintele 
Mirco, Ilrvat, prefectulă Cusevici, și primarulă Maseg. 
S’a discutată și cestiunea lui Starcevicî, care încă nu ș’a 
împlinită canonulă și au decisă să-lă primescă în dietă 
fără nici o reservă. Partida îndependențiloră va observa 
o atitudine mai moderată, dără dela partida Starceviciani- 
loră se așteptă o oposițiune formidabilă.

*
Ministrulă de esterne ală României Dumitru Sturza 

a trecută în 4 Iunie prin Pesta cătră Bucurescî. Ce 
au mai căutată ministrulă română prin țările străine nu 
pulemă afla. De florile mărului nu se preumblă d. Stur
za. Trebue să aibă vr’o durere de capă, care l’au fă
cută să o iea la colindată. Numai de ar aduce bietei 
Românii vr’o ispravă, ca să se potă bucura și sermanulă 
poporă română.

*
Astăzi nici cancelariulă de feră ală Germanii nu 

este scutită de escese tumultuante. Așa s’a întâmplată 
a doua di de Rusalii în 2 Iunie, că o grămadă de lucră
tori s’au dusă în Friedrichsruhe pe dinaintea ferestriloră 
lui Bismark, strigândă, chiuindă, fluerândă și făcendă o 
larmă teribilă. Intervenindă gendarmii, tumultuanții să 
opuseră. După aceea interveniră funcționarii cu săbiile 
scose și încercară să pună mâna pe corifei, și numai 
după ce a cursă sânge și după ce au trimesă 
Bismark mai mulți servitori în ajutorulă funcționariloră, 
au pututu pune mâna pe șepte tumultuanți rabiați. In 
tâte părțile totă semne bune și prospecte minunate, cari 
caracteriseză timpurile cele briliante, în care âmenii în- 
notă în fericire, mulțămire și îndestulare până după 
urechi. Bismark încă pră multă se jâcă cu foculă, aprin- 
<}endu-lă aci într’o țâră aci într’alta, dară nu scie marele 
cancelariu, că foculă este elementulă celă mai periculosă.

Păcatulă păcată nasce. Multe păcate mai are și domnulă 
Bismark pe sufletulă său, care odată va trebui să le spă- 
șâscă. Mulți și mari bărbați au cădută, că n’au umblată 
după dreptate și după adevără, ci după strîmbătate și 
minciună.

*
Arabi-pașa, fostulă ministru ală Egiptului, dise pe 

insula Ceylon cătră ună Englesă de frunte, că Mahdi nu 
va cere pace, ci se va luptă pănă va cădă mortă său 
va fi prinsă. Sudanulă numai după mari vărsări de 
sânge se va pute pacifica, și ar fi forte bine cândă s’ar 
purcede cu mare blândețe în contra corifeiloră răscălei, 
și ar fi multă mai bine, cândă s’ar asculta plânsorile Su- 
daniloru și s’ar cercetă cu tătă obiectivitatea, că numai 
în chipulă acesta s’ar pută vindecă tote ranele, de care 
suferă bieții omeni.

Cronica idilei.
D-nu colonelă de Trapșa, directorulă artileriei din 

Ardelă, a inspectată artileria de aici și audimă, că Mier
curi se va întărce ărășl la Sibiiu.

*
Miercuri în 11 Iuniu n. (30 Maiu v.) la orele 3 p.

m. se va ț:nă o ședință a representații comu
nale de aici din Brașovă. La ordinea dilei va fi stabi
lirea unui stătută pentru regularea pășuniloră pe terito- 
riulă Brașovănă.

*

Eri (Luni 28 Maiu v.) societatea comercian- 
țiloră tineri de aici a făcută o escursiune în Steje- 
rișă. Plecarea a fostă la 11 ore a. m. din Tergulă-stra- 
eloră. Convoiulă s’a oprită în trecere la locuința d-nei 
patronese Agnes Dușoiu, căreia i s’a presentată din par
tea societății ună frumosă buchetă. In Stejerișă petre
cerea a decursă în modulă celă mai animată, deși pu- 
bliculă nu era așa de numerosă, și deși nuori negri aco- 
pereu bolta cerului. Intre cei de față amă observată și 
pe connaționalulă nostru d-lă colonelă de Trapșa, 
unulă din cei mai capabili militari din armata comună.

*
»L’Independance Roumaine*  spune, că baronulă de 

Mayr, ambasadorulă Austro-Ungariei pe lângă guvernulă 
română, a fostă decorată de M. Sa monarchulă nostru 
cu marele cordonă ală ordinului Francisc-Josif.

*) Sunt rugate tote fiarele române a reproduce atâtă acâstă 
declarațiune câtă și cea din Nr. 80 ală «Gazetei «

i
*

Acelașă (jiară comunică, că a plouată în totă țera, 
atâtă în partea stângă a Dunării, câtă și în Dobrogea.

J 11.
*

Ministrulă de esterne ală României, s’a întorsă în 
Bucurescî din călătoria ce o întreprinsese în ... Europa.

*
piarului „Alarma" din Ploesci i s’a oprită Intra

rea In țările de sub corâna s-lului Ștefană. Cine scie, 
ce va fi păcătuită împotriva împintenațiloră noștri con
cetățeni.

*
Ni se scrie din Sangeorgiulă Năsăudului, că după 

o secetă de 4 săptămâni, care a nimicită sămânăturile, 
la 4 Iunie pe la orele 4 a cădută grindină timpă de o 
jumătate de oră, distrugendă cu desăvârșire totă ce mai 
remăsese întregă. Corespondentulă nostru ne spune, că 
âmenii de p’acolo nu țină minte să fi văzută grindină 
în mărimea oului de găină ca cea de ăstă timp și atâtă 
de multă, încâtă totă ținutulă eră acoperită cu ună strată 
grosă de zăpadă, ca în toiulă ernei.

*
Ni-se scrie din Teaca, că în 4 Iunie st. n. pela 4 

ore d. a. a căzută în tîmpă de 2 minute grindină mare, 

cum nu s’a mai văzută în Teaca, care a nimicită tâte 
fructele, viile și sămânăturile. Paguba în vii e de vr’o 
80,000 fi., în fructe și săcară de celă puțină 30,000, în 
pâme, grădinî și sirepurî, ferestre sparte de vr’o 10,000. 
Consternațiunea e generală. Din vii n’a fostă nici una 
asigurată, âr din sămănături numai o parte în sumă de 
vr’o 10,000 fl.

*
(fiarele francese se ocupă cu cesțiunea divorțului. 

»Journal des Debats« și »Republique .Franțaise*  suntă 
în contra proiectului guvernului, care dice, că consâmță- 
mântulă reciprocă ală bărbatului și femeii nu e ună mo
tivă legală de divorță. Amendoue fiarele republicane 
arată, că nu e nicl-decum motivată târna, că primindu-se 
acâsta disposițiune, s’ar provoca ușoră divorțuri, și de
clară, că în acâstă privință ele suntă în deplină acordă 
cu Napoleonă I.

Convocări.
Brașovă, 9 Iuniu st. n. 1884.

In urma însărcinărei primite dela comitetulă cen
trală de acțiune ală clubului alegetoriloră de partida na
țională română din comitatulă Brașovului subsemnatulă 
amă onârea a conchema prin acâsta pe toțî alegătorii de 
partida națională română la adunarea generală, care sa 
va ținâ Vineri îu 1 (13) Iuniu st. n. 1884 în sala hote
lului Nr. 1 la orele 2 p. m.

Obiectele de pertractare voră fi: raportulă delega
țiloră asupra hotărîriloră luate în conferința din Sibiiu 
și statorirea ținutei, ce voră avâ a observa alegătorii ro
mâni din acestă comitată față de alegerile dietall, cari 
ne stau înainte.

0. Sorescu, 
președintele comitetului.

Zelău în 4 Iuniu 1884.
Din încredințarea Comitetului centrală comitatensă 

română subscrișii au onâre a învitâ pe toți alegătorii ro
mâni din cerculă electorală ală Zelăului la o confe
rință pe 12 Iuniu 1884 c. n. după amâdi la una oră, 
în comuna Stirei (Bogdânyhâza.

Cei invitați după nume sunt rugați a notifică acâsta 
alegetoriloră dimprejură.

Objectele conferinței voră fi:
1. Raportulă delegațiloră despre conferința din Sibiiu.
2. Hotărirea despre ținuta nâstră față de alegerile 

de deputațl dietalî proxime, și modalitatea efectuirei.
Teodoră Popă Dr. Ioană Nichita

președinte. y. președinte.

Făgăraștt în 7 Iuniu 1884.
Alegătorii români de partida națională din ambele 

cercuri electorale ale comitatului Făgărașului sunt con- 
vocați și rugați a osteni nesmintită în numără cât se pâte 
mai mare la adunarea, care se va ținâ Viueri îu 13 Iu
niu a. m. 10 âre st. nou la Otelulă „Paris" în Făgărașă 
spre a asculta darea de sâmă a delegațiloră de Ia confe
rința din Sibiiu.

Comitetulă centrală electorală.

Deva, 5 Iuniu (sosită abia în 8).
Alegătorii români din cerculă electorală Deva, sunt 

rugați a se întruni în conferința electorală, ce va avâ 
locu la 11 Iuniu 1884 st. n. adecă Miercuri după s. Ru
salii in am. la 10 âre în localitatea scolei gr. or. din 
Deva, pentru a ascultă raportulă delegațiloră trimiși Ia 
conferința din Sibiiu.

Alesandru L. Hosszu m. p. ioană Papin m. p.
secretarii, preș, Aub. elect.

ZDeclarați-ane':*)
Preoțimea subsemnată din tractulă ordotocsă ro

mână II. ală Brașovului ajungendă la cunoscință, că îm
părțirea ajutorului de stată menită pentru preoții români 
ortodocși scăpătați și binemeritați din archidiecesa Tran-

FOILE T ONU.

Xiții Gușeilă.
— schiță de caractere. —

(Urmare.) 
III.

De multă gătaseră âmenii cu fenulă și cu otava. 
Locurile erau slobode și mai în fiecare Duminecă se du
cea lumea să-și petrâcă în poiană. Trecuse chiar Sep- 
tembre. Toți se pregăteau pentru ârnă — avea să fie 
o ârnă grozavă, căci se făcuseră alune berechetă; — 
unii își cumpărau haine, alții d’ale gurii, alții îșl cârpeau 
căsciârele, c’ună cuvăntă totă omulă se chivernisea cu 
cele de lipsă. Numai Nița Gușeilă nu gândea la nimică 
dintr’acestea, ci trăia liniștită ca și până acum. Elă își 
vându-să căsciâra ce o avuse pe Tocile, (ar fi fostă ru
șine să i-o vendă alții) pote din chipzuială, ca să nu i-o 
vendă alții, îșl văndu-se și căruța ce-i mai rămase și 
cele doue mârțâge. — Cu o parte din bani și-a mai 
plătită din datorii, cu deosebire pe la cărciume nu mai 
remăsese datoră. Acum ședea cu năemă pe Cacova, în 
casele unui Cacovână bogată. Ședea tocmai în verfulă 
Cacovei, la ună locă de totă plăcută, așa că avea vedere 
peste o parte a orașului. Era o casă înainte, o cuhnă 
la mijlocă cu o vatră bine alcătuită, o căsciâră îndăretă 
și o curticică nu tocmai mare. In casă avea puține a- 

careturî, era însă bine întocmită și bine grijită, căci leica 
Vuța din firea ei avea gustă și o nespusă plăcere pentru 
curățenia. Tâte erau bune, loculă era romantică, vecinii 
buni, de hoți nu să temea, aerulă era curată, dar acestea 
nu suntă de ajunsă, căci la ce folosesce loculă roman
tică și liniștea, dâcă nfai ce-ți trebue; numai din aeră 
nu poți trăi, și apoi Gușăilă fusese omă odată, dedată 
la traiu bună și la cinste în casa sa, și acum cum să
răcise, și cum să dase la bețiă o ducea rău de totă.

Gușăilă îmbătrânea din ce în ce; — obrazulă lui 
căpetă o față cam roșie, ochii lui se păreau mai scoși 
din capă dar totdâuna tulburi, umbla rasă de umblată, 
cu tâte că nu să mai rădea în totă Sâmbăta ca până 
acumă. începuse chiar să nu se mai uite la elă cum 
e îmbrăcată, și să împretini cu toți bețivii din Cacova. 
Bine că și până acuma bea nenea Gușăilă, dar bea nu
mai cu fruntași, acum însă bea cu cine ajungea, și apoi 
cândă omulă ajunge astfelă e rău de capulă lui. Așa 
era Gușăilă âr nevastă-sa, leica Vuța, îmbătrânise așa de 
tare, încâtă s’o fi vădută careva n’ar fi mai cunoscut’o. 
Ea nu prea eșia din casă și nici' se împretinise cu ve
cinii. și ori ce întâlnire o superâ. Ea sta mai multă 
acasă și-și plângea tjilele lângă cele doue copile, de cari 
o durea ânima mai tare. Avea o salbă de 6 galbeni 
de cei mari căpătați ca zestre, și-i păstră dicândă că 
voră cădâ bine feteloră. — Cândă îșl aducea însă a

minte de mârte și că pote îi va bea bărbatu-său, o apucă 
ună oftată scurtă. Ea nu mai spunea nimănui năcazulă 
său, că răbda în sine și ori de câteori o întreba cineva 
de sănătate cercă a-și da o față veselă. Așa era leica 
Vuța. Nimenea n’o cercetă afară de o pretină a ei din 
copilăriă precum și stăpâna caseloră. Rudenii avea des
tule, dar scițî cum e rudenia, dâcă n’ai părale nu te mai 
cercetăză. Așa-i lumea!

într’o (ji plouă cam tare și nimenea nu mai era 
p’afară. La biserică tocmai tocă de vecernie și tocă așa 
de frumosă cum i-se pare totdâuna celui plină de evlavia. 
Leica Vuța șădea pe vatră și ținea în mână ună gâtejă 
de băță, se uita la focă și mai întorcea cujba, de care 
era atârnată căldarea, și cum ținea bățulă în mână tolă 
lovea cu elă vatra și cu gândulă cutrierâ trecululă său. 
Tocmai gătase de gândită, cândă autji, că se tragă clo
potele. Să sculă de pe vatră, își făcu sfânta cruce și 
se așărjâ ârăși pe valră.

,Ce mai faci vecină?» grăi leica Păuna o femeiă ca 
de 45 de ani, stăpâna caseloră »am venită Sâmbătă sâra, 
că nu putâmă așteptă până mâne*  vreamă să-ți spună 
să trămiți loăeții ca să-țî dau 2 puiculițe; am avută 14 
și mi le-a furată am mai rămasă cu 7.»

• Facă bine, fârte mulțămescă D-tale; — da uite 
mai cu una mai cu alta, așa-mi trece vremea și mie,»



silvaniei pe viitorii nu se va mai împărți, conformii cu 
prâ înalta resoluțiune împărătâscă din 29 Maiu 1861 de 
cătră Archiepiscopulii în înțelegere cu consistorialii nos
tru, ci în urma unui normativii emisă din partea d-lui 
ministru ung. de culte și instrucțiune publică, după ce 
acesta va luă informațiunl dela archiepiscopulii, cari in- 
formațiunl și așa voră fi decidătdre, se va împărți prin 
însuși d. ministru; s’a adunată astădi în conferință, și 
avendă în vedere, că normativulu ministerială susamintită

a) este în contra dicere cu resoluțiunea împărătâscă din 
29 Maiu n. 1861;

b) că prin acestă normativă se vatămă autonomia 
bisericei nâstre române ortodocse garantată prin 
lege;

c) că se degradeză posițiunea archiepiscopului nostru 
și a consistoriului la rolulă unui birou de informa
țiunl ;

d) că e fârte de temută, că la împărțirea ajutorului se 
voră preferi nu acei binemeritați și lipsiți preoți, 
ci aceia, cari se vor abate dela misiunea loră pas
torală ;

e) avândă în vedere conclusulă luată de sinodulă nos
tru archidiecesană din ăstă ană, în urma căruia se 
voră face pașii necesari la locurile competente pen
tru revindicarea acestui dreptă, și cândă nu s’ară 
obțină resultatulă dorită Archidiecesa română orto- 
docsă din Transilvania renunță la acelă ajutoră, 
declară în modă solemnă:

1. Intrâga preoțime din protopresbiteratulă română 
ortodocsă II. ală Brașovului votâză recunoștință și în
credere sinodului archidiecesană și declară, că aderâză 
la acelă condusă adusă în cestiunea «ajutorului împără- 
tescă, care condusă tinde a salva văda, autoritatea și 
autonomia bisericei ndslre, și prin urmare

2. La întâmplare, cândă pașii făcuțl de autoritățile 
năstre bisericesc! nu voră avă resultatulă dorită, și înal- 
tulă regimă ar persistă pe lângă umilitărele condițiuni 
cuprinse în normativulă ministerială; preoțimea sub
semnată renunță la acelă ajutoră.

Brașovă în 25 Maiu 1884.
Ioană Petrică protopresbiter, A1 esie Frateș paroch, 
Georgiu Ludu preotă, Ioană Olteană preotă, Ge- 
orgiu Olariu paroch, Ioană Popă parochă, Nico- 
lau Puia parochă, Alexandru Maerușană paroch, 
Nicolae Goga parochă în Apața, Io si fă Micu pa
rochă în Feldioră, Nicolau Frateșă paroch Sânpetru, 
G. Dogar iu Dariu parochă Hermană, Ioană Leu- 
cescu parocă în Rotbavă, Ioană Tulbure parochă. 

Ioană Mariu parochă gr. or.

Pressa grecă și Românii ardeleni.
„La Gfr£ce,“ diară francesu ce apare în 

Atena, se ocupă în fruntea numărului său, de 
Duminecă, 1 Iuniu 1884, de scenele scandaldse 
din Clușiu provocate de tinerimea maghiară în 
contra Româniloru și, după ce produce unu arti
cole de fondu alu (farului nostru, încheiă ast- 
felu:

»Acestă limbagiu mândru ne emoționeză. țfiarulă 
»La Grece» se unesce cu confrații săi Români, feli- 
citândă »Gazeta Transilvaniei' pentru curagiulă și per- 
severanța sa.“

.Vomă ține pe cetitorii noștri, cari toți se infere
ază de acestă tânără, bravă și curagiosă poporă ro
mână, ce a știută într’ună timpă atâtă de scurtă sS-șI 
câștige atâtea simpatii în Europa, îi vomă ține, (Jicemă,

în curentă de totă ce se petrece dincolo de Carpați. 
Ora deșteptării naționalitățiloră a sunată, piua dreptății 
să apropiă 1“

Mulțămimu confraților^ noștri dela diarulu 
„Grăce“ pentru simpatia și înteresulu ce-lu arată 
față de noi; mulțămimîî cu atâtu mai, vertosu 
pentru ca suntu fiii unui poporă bravă, care a 
sciutu luptă pentru a sa libertate și care scie 
aprețiă dreptatea și legitimitatea luptei ndstre.

„Kolozsvări Kozldny“ dela 30 Maiu, s’a su
părată rău de felicitarea Bărgădniloră și cătră
nită scrie următdrele rânduri la adresa Români- 
loră, ca și cum ei ar fi o coloniă venită de eri 
d’alaltă erl din ânima Asiei, piarulă maghiară 
nu p6te negă în aceste rânduri, că suntemă li
piți de săraci, negreșită de cândă Maghiarii s’au 
lipită de putere ca scaiulă, așa că acjr nu mai 
au ce se ne iea decâtă sufletulă. Dâcă totă din 
ală nostru s’a dată ceva pe ici pe colea la câte 
o comună, dică că s’a dată din generositatea loră. 
Ce ironiă a sorții! Dar să lăsămă să vorbâscă 
diarulu maghiară.

Ungaria a dăruită formală Româniloră munții dela 
Bistrijă și din valea Bârgăului. Comune lipite de sărăn- 
toce, s’au îmbogățită, gemă de îmbelșugare. .. «Comora 
(?) acesta au împărțit’o între sine Românii. O parte 
din ea o folosescă pentru a cresce cu ea domni români, 
din grația (?) Ungariei; âr restulă l’au împărțită între 
comunele din Valea Bârgăului. Românii)din Borgo-Bis- 
triță trimită felicitări la «Gazetă,» și felicitările se pu
blică în (Jiară. .. Ei bine 1 Nu este acesta o ticălosă in
gratitudine? Dâcă acești ămenl cari s’au înbogățită din 
grația (?) statului maghiară, cutăză, să vorbâscă astfelă, 
atunci ce amă pute dâ restului Româniloră ardeleni, că să 
fie îndestulițl? Nu pentru valachii din Bârgău scriemă 
aceste șire. Cine a decăzută până a scrie o astfelă de 
felicitare, aceluia nu-i folosesce o admonițiune ca acăsta. 
Arătămă publicului maghiară ‘ aceste date și acăsta scri- 
sore, în legitima nostră indignațiune. Se ne fie de în
văță. '

Mortea lui Strousberg.
Sunt demoni buni și demoni răi. Sunt ămeni pro

vidențiali și omeni fatali, cari ruinâză națiuni întregi 
pentru multe decenii, ba pentru secole. Unulă dintre 
acei omeni fatali pentru nâmulă românescă a fostă 
Strousberg, care prin concesiunile căiloră ferate adusese 
biâta Româniă Ia marginea peririi. Acestă demonă rău 
și omă fatală a adormită fără de veste la 30 Maiă săra, 
în Berlină. Numele lui Strousberg a străbătută departe 
peste fruntarele Prusiei, pentru care a lucrată mai multă 
și mortea lui prea puțină o voră plânge. Românii din 
România n’au nici ună cuvântă de a vărsă o singură 
lacrimă de întristare și de durere la mormântulă lui, ci 
din contră blăstăme grozave voră arunca Românii asupra 
lui și asupra tuturoră aceloră Români cari cu știință și 
cu neștiință au lucrată împreună cu Strousberg la ruina 
și robia financiară și economică a României, care este 
robia cea mai grea și mai teribilă, dintre tote soiurile de 
robiă. Pe acestă omu fatală aventurieră financiară di- 
arele ovreescl ilă numescă regele căiloră ferate. Nu numai 
în România ș’a arătată acestă mare coțcară activitatea, 
dar acestă sfinxă financiară a binecuvântată și monarchia 
austro-ungară. Elă se născu la 1823 în Naidenburg în 
Prusia orientală. Mai întâiă îșl făcu cariera ca țaristă 
în America și în Anglia. In 1855 se așei^ă. ca agentă 
englezescă în Berlin, și începu pe la 1860 a construi 
drumuri de feră într’o întindere colosală. Anulă 1875 a 
fostă forte fatală pentru Strousberg, pentru că în acestă 
ană a căzută în ruine 16tă zidirea sa cea gigantică, pentru că 
Rusia a descoperită tate planurile lui cele mârșave și totă 
de o dată în Moscva l’au băgat Muscalii în temniță. Acâstă 
lovitură teribilă l’a ruinată cu desăvîrșire pentru totă-dâuna, 
Din Rusia s’a întorsă âră la Berlină, unde se apucă din 
nou de Ziaristică, dară acuma nici cu diaristica nu mai 
avu norocă, de aceea părăsi Berlinulă, se duse in Anglia, 
cre^ândă, că acolo îșl va putâ câștiga pânea de tâte fi
lele, dară amară s’a înșelată. Din acestă causă se în- 
torse eră la Berlină, unde o morte fără veste puse ca
pătă acestui mare coțcară și amăgitoră. Strousberg se 
p6te numără cu dreptă cuventă între acei întreprinzători, 
cărl au scrisă pe drapelulă loră corupțiunea în afaceri. 
Ruina materială, care a trîntită pe regele căiloră ferate 
de pe culmea măririi sale și l’a prefăcută în nimica, pe 
acela, care înnotâ în milione, se pote privi numai ca o 
ispășire neînsemnată pentru păcatele cele mari, care le-a 
făcută acestă omă fatală. Păcatele lui l’au ajunsă și l’a 
adusă în miseria cea mare, în care l’au găsită neîndurata 
morte. Asta este sortea tuturoră âmeniloră, cari propa
gă corupțiunea și imoralitatea în afaceri și astfelă voră 
3âți-o toți câți voră lucră ca Strousberg.

.Tribuna» din Sibiiu (Nr. 35 dela 27 Maiu st. v 
impinsă în modă fatală spre cârlă, se acață de noi. . 
supărat’o focă o notiță ce amă publicat’o In foia nâstri 
Nr. 80 dela 26 Maiu st. v., cu privire la reproducțiune 
discursului d-lui Babeșă.

Ce amă disă noi în acea notiță?
Amă Zish, că d. Babeșă ne învii ă să încetămă 

reproduce discursulă D-sale după .Tribună,« deârece 
a fostă neesactu și necomplectă stenografiată.

Și ce amă adausă din parte-ne la cuvintele d-k 
Babeșă ?

Amă constatată, că a fostă numai ună stenograf 
la conferență, pe care l’amă luată în apărare Zic^ndi 
că n’a putută se birue fiindă numai singură. Totodat 
ne-amă esprimată părerea de rău, că comitetulă n’a în 
grijită, precum ar fi trebuită, ex officio de stenografi.

Ce erâ să Zicemă mai multă său mai puțină decât 
atâtă într’o simplă adnotare? A așteptată ore «Tribuna, 
ca să facemă biografia colaboratorului și raportorului ei 

Conformă usanței la reproducțiunl să arată simpl 
isvorulă la finea piesei reproduse. Ne-amă fi mărginit 
la atâta dâcă nu eramă în modă fatală constrînși a fac 
acea declarare.

«Tribuna» însăși s’a văZută silită a declara (în Ni 
său 33 pe pag. 3-a colâna a 3-a) că «în deosebi discur 
sulă D-lui Babeșă n’a fostă esactă stenografi 
ată,« că este prin urmare greșită reprodusă, din car 
causă îlă va publică din nou «după ce va fi revăZut 
și corectată.»

Că discursulă a fostă .necomplectă» stengrafiati 
urmâză chiar din faptulă, că l’a reprodusă numai un; 
singură stenografă. Ori și cine, care are puțină ideiă d 
stenografia, sciindă că vorbirea a durată peste 2 6re,,și c;
d. Babeșă vorbesce destulă de iute, fără să fi aurită ș 
să fi cetită mai înainte acea vorbire, trebuia să conchiZ; 
sub asemeni împrejurări la o necomplectă reproducțiune 

.Tribuna» recunosce în Nr. 35 și aceea că discur 
sulă e necomplectă, cu t<5te astea să turbură pentru cu 
vintele «neesactă,» «necomplectă,» «greșită» deși acest 
nu erau cuvintele nostre, ci ale ei proprie și ale D-lu 
Babeșă; să supără «Tribuna» așa de tare încâtă îșl iese ci 
totulă din sărite și sub rubrica tendențiâsă: «Păcate! 
nostre,» face personalități uriciâse împulându-ne, cu i 
straniă și necalificabilă manieră, lipsă de bunăvoință .= 
de inimă deschisă.

Despre acăsta, credemă, că va fi bine sc lăsămă s< 
judece publiculă însuși, fie și numai din casulă de față 
cu tote că ne-ar fi ușoră a vorbi de estrema bunăvoinți 
și de inima deschisă, ce au avut’o cei de la »Tribuna • 
câtră colegii loră în fața împrejurărei, că raportorulă lori 
a fostă din întâmplare singurulă stenografă română îi 
totă Sibiiulă, țficemă din întâmplare, căci decă amă 1 
putută presupune, că nu se va luâ nici o disposițiă dii 
partea comitetului în privința stenografiloră, ne-amă f 
adusă de sigură la Sibiiu nu numai unulă dâr și doi sta 
nografi de ori și unde și cu orl-ce preță.

Dâr .Tribuna» — păcatele ei — nu se opresci 
nici la personalități, ci în mânia ei neesplicabilă se acați 
chiar și de stâgulă nostru.

Ei bine, ce are a face neesacta și «necomplecta' 
stenografiare a discursului d-lui Babeșă cu stâgulă, pen 
tru care luptămă?

Acesta se potrivesce cu următorele versuri:
Pe podă pe la Spiridonă, 
Trece ună cară cu scârță 
Sufletulă tău n’are credință, 
Decă nu ți-am fostă pe placă 
De ce m’ai adusă dela Buzău?'

Ardelenii o spună cu câte-va cuvinte: 
.Trânca flânca mere acri.*

și (jicândă acestea pofti pe leica Păuna să șâdă și vor
biră împreună multă tîmpă.

Leica Păuna era nevasta unui măsară. Barbatu- 
său nu era brașovână, ci venise în uceniciă de pe Târ- 
nave și să opri la Brașovă. Nu-i vorbă, nu-i părea lui 
rău de ce făcuse, căci se îmbogățise cum trebue. Era 
harnică Ghiță Șoriciu bărbatu leichi Păunii, și numai ce-i 
dreptă din nimica, ce avusese, să-și facă o stare așa de 
bună nu-i tocmai puțină; venise ca copilă de 12 ani (în
vățase puțină carte), și cum s’o fi întâmplată tocmai Niță 
Gușeilă îlă adusese din Ardelă crecjăndă să-lă bage sluguliță. 
Șoriciu însă a stată numai o jumătate de aDă ca slugă pe la 
casa lui Gușeilă și apoi s’a apucată de meșteșugă. S’a pur
tată bine, a făcută ceva parale și s’a însurată cu leica 
Păuna o văduvă de 45 de ani. Șoriciă era numai de 27 ani. 
Șoriciu cinstea multă pe leica Vuța lui Gușeilă; îșl aducea a- 
minte de cea dintâi palmă, ce o căpătase de la ea. I-a 
căzută bine palma, căci și-a băgată mințile în capă. Șo
riciă se gândia adeseori la sârtea lui Gușeilă și când îșl 
aducea aminte de bogătatea ce o avuse mâi nainte îi 
era ciudă. De multe ori a cercată, că dâr dor l’ar în- 
târce de pe calea beției dâr înzadar. Gușeilă era des
perată, ca mulți dintre bogății scăpătați. Șoriciă n’avea 
nici ună copilă și tată plăcerea lui era ca să se intere
seze de copiii lui Gușeilă. «Ce șeii' gândia elă >pote să-i 
iau la meșteșugă.» (Va urma)

Alegerile pentru dieta din Pesta se vort 
face în ordinea următdre:

In 13 Iuniu voră alege orașele Budapesta, Oradea- 
mare, Panciova, Abrudă, Valea roșiă, Debrețină, Strigo- 
niu, Elisabetopole, Alba-Iulia, Hajdu-Boszormâny, Komă- 
rom, Pâcs, S.-Szt-Gyorgy, Szarvas, Neoplanta. Comita
tele : Zala, Abauj, Gămor, Aradă, Pojon, Șopronă, Tolna 
Arva, Bacs, Baranya, Bihoră, Ciongradă, Fehâr, Hajdu. 
Trei-scaune, Ilont, Sâros, Szabolcs, Turda-Arieșă, Ung 
Veszprâm, Alba-inferioră, Borsod, Huniădora, Lipto, Neo- 
grad, Neutra, Satu-mare. Solnocă-Dobâca, Tolna, Ugocea

In 14 Iuniu voră alege orașele: Beszterczebânya 
Jăszberâny, Aradă, Chichinda-mare, Gherla, Fiume, Timi- 
ș6ra, Ciongrad, Macâ, Sibiiu, Pâpa, Ghiula, Brașovă 
Szek, și comitatele: Zolyom, Timișă, Torontală, Vas 
Herves, Cianâd, Târnava-mică, Somogy.

In 15 Iuniu Comitatele: Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun. 
Lstergom, Sibiiu, Brașovă, Odorheiu, și orașele: Agriu. 
Nyiregyhâza, Alba-Regala, Zomboru, Czeglâd, Satmară. 
Olăhfalu, Odorheiu-săcuiescă, Verșeță.

In 16 Iuniu orașele: Seghedin, Jaurin, (Gyor), Cas- 
sovia, Baja, Bâkâs-Ciaba, Selmeczbânya, Bekes, și comi
tatele: Gyor, Jâsz-Nagy-Kun-Szolnok, Bereg, Clușiu, Ca- 
rașiu-Severină, Maramureșiu, Trencin, Bekes, Făgărașiu, 
Wosion, Turâcz, Zemplină.

In 17 Iuniu orașele: Clușiu, Nagy-Koros, Gyongyos, 
Îâzdi-Vâsârhely, — și corn. Mureșă-Turda.

In 18 Iuniu orașele: Felegyhâza, Becicherecul-mare. 
3ojon, Halas, Kecskemât, Hodmeziî-Vâsârhely, și comit: 
Bistriță-Năsăudă, Szepes și Târnava-mare.

In 19 Iuniu orașele: Șopron, Szabadka, Vizacna. 
In 21 Iuniu orașulă Târgulă-Mureșului și Zenta.
In 22 Iuniu orașele Szentes, Brețcu și comilatuIC 

Selagiu. ______

Bibliografie.
Au eșită de sub țipară «Florile inimei» poesii d( 

sa ia B. Bosco, tipărite în Aradă, într’ună volumnC 
de 192 pagine. Prețulă unui exemplară e 80 cr. seu î 
ei noi.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Oursulu la bursa de Vlena
din 7 Iunie

Rentă de aură ungară6°/0 122.70
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.90
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 88.80 
Imprumutulfi căiloră ferate 

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

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.60

Amortisarea datoriei căi-

st. n. 1884.
Bonuri croato-slavone . . 100.—
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................98.15
Imprumutulă cu premiu

Bursa de Bueiiresci.
Cota oficială dela 26 Maiă st. v. 1884.

Cursulu pieței Brașovă
din 8 Iunie st. n. 1884.

Bancnote româneseî ... Cump. 9.3B1/, Vând. 9.34

loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119.—

Amortisarea datoriei căi- 
lortt 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- 

mișfi............................. 101.15
Bonuri cu cl. de sortarel01.50
Bonuri rurale transilvane 101.75

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 115.10 

Renta de hărtiă austriacă 80.50 
Renta de arg. austr. . . 81.35
Renta de aură austr. . . 101.80 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 859.—
Act. băncel de credită ung. 307.90 
Act. băncel de credită austr. 309.10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orI................. 9.677a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlingel22.10

Renta română (5°/0). . . . Cump. 94^2 vând. 951/l
Renta rom. amort. (5%) . . 99 > 95V8

> convert. (6°/0) ■ . 98Va » 1003/<
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 32 » 34
Credit fonc. rural (7°/0) . . 1021/! , 106

> n „ (5°/o) • • 92V2 ,, 93’fi
> > urban (7°/0) . . » 103V2 , 1041/2
» » , (6’/o) • • > 99VS » 100
> > (5°/0) . . » 90. =/8 » 91

Banca națională a României 1425.
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 331. >

« » * Națională . . » 239. » --
Aură » 3.65V2 , 3.70V-
Bancnote austriace contra aură ■> 2.07. , 2.09

Argint românesc.....................
Napoleon-d’orI.........................
Lire turcescl.............................
Imperiali.................................
Galbeni.....................................
Scrisurile fonc. »Albina« . . . 
Discontulă » . . . 7—10 % pe ană.

9.25 > 9.30
» 9.65 9.67

10.90 . 10/18
» 9.90 » 9.96
> 5.62 » 5.66
» 100.50 > 1.01.50

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

„GAZETA TRANSILVANIEI4
Ț)IARU CUO1IDIANU.

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

Pentru Austro-Ungaria pe anti • 5 12 fi. v. a.
ti

55 ?? » |2 n • • • 6 55 55
n

55 55 y) |4 v> « • • 3 55 55

Se acbrdâ abonamente și lunare cu . . 1 55 55

Pentru România și străinătate pei anti 36 franci
n

V T) V V |2 55 18 55
11

V 55 55 15 55 9 55

Celti mai ușorii mijlocii de abonare este prin man
data poștalii. Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămîi pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuritu adresa, ca trimiterea (Jiarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere,

Administrațiunea

AnunciurI în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6 
Pentru inserțiunl și reclame pag. a III linia ă . „ —„10 

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . . . . 10%

55 55 55 5— 8 55 • • • 15°|o

55 55 55 9—11 55 . . . 20°|0

55 55 55 12—15 55 . . . 30%

55 55 55 16—20 55 . . . 40%
Dela 20 de repețiri în sustt • • . . . 50%
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 

se facil învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susit

Brasovii 113 Maiu 1884.
Gazetei Transilvaniei “

dela Sân-Georgiulu Năseudului (N-Szent-Gyorgy).
Apă, minerală muriatică de natronu în comitatulă Bistrița-Năsăudă în 

Transilvania; să ține de cele mai escelente silicate de natronii, conține (24.45 de părți 
natronu acidă carbonicii în 10,000 de părți) conține iodă, este probată ca leacă contra 
frigurilor!! învechite, a întărirei de ficatu și de splină, a mistuirei necomplete, contra 
hoemoroidelorii, a anomaliiloru de menstrațiune, blenorhoe (scurgere) uterinală, contra 
bronchitei cronice, a petrei în beșică și în rinichi a scrofileloru, a slăbiciunei de nervi 
și în fine contra Hypochondriei histeriei.

Sesonulu se începe la 15 Iunie.
Apa minerală se pdte luă în sticle de câte unii litru directă dela isvorîi său 

dela depositulîi principală în Bistrița la J. Keresztes.
Informațiuni și prospecte se capătă dela

ADMINISTRAȚIA BĂILORU.

Nro. 6146/884. Publicațîune. 2“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 disposițitțuiloră §-lui 79 ală art. de lege XVIII din 1871, 
ca alegerea ainploiațilorii comunei orășenesc! a Brașovului pentru 
unii periodă de 6 ani, — să se facă î’n diua de 24’Iun iu a. c. 
înainte de prânzii la 9 Ore.

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

a. Primarulă;
b. Căpitanulă orașului;
c. 2 Senatori magistratuall de categoria I-mă;
d. 1 Senatoră magistratuală de a Il-a categorie;
e. Fiscalulă; (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.
Magiati'iiitiilfr orășănescîk.

BACANIA

XX
MUNTEANO & MINCOVICÎ

BRAȘOVtl, TUȘNARtJ.

Firma Miuiteanu <& Mincovici recomăndă on. 
publică băcănia din „Târgulă Flosului“ și filiala lorii din 
„Strada Teatrului, “ fiindă bine asortate cu totă telulă de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totă felulă de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publică, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide 6răș! o Filială 
la Băile din Tușiiadd (totă în vechiulă locală în casele 
D-lui Kanapassek).

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

BĂCĂNIA

MUNTEANO & MINCOVICÎ
BRAȘOVtJ, TUȘNADt. I1

Tipografia Alexi Brașovă.


