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BrașovR în 19 Iunie (1 Iulie).
In numărulă trecută ală fâiei nâstre amu 

publicată statutele societății „Opinca Română,44 
cari au fostă așternute guvernului unguiescă 
spre aprobare.

Totă în acelașă numără amă dată locă 
unei corespondențe din Sătmară, care ne spune, 
că societatea de maghiarisare „Szechenyi44 din 
acestă județă premiază cu bani mai alesă pe învăță
torii români, ca să stăruâscă pentru introducerea 
limbei maghiare ca limbă de instrucțiune în scâ- 
lele rurale române; ne spune c’a isbutită a seduce 
mai mulțl învățători români slabi de ângeră, cari 
pentru câți-va arginți și-au uitată de datoria, ce- 
o au câtră poporulă din ală căruia sînă au 
eșită.

Aici stămă față cu o societate maghiară, 
care s’a înființată cu aprobarea guvernului avendă 
de scopă maghiarisarea cetățeniloră de altă nați
onalitate și întrebuințândă chiar mijloculă de 
corumpere cu bani pentru a ajunge mai curândă 
la ținta ce și-a propus’o. Asemeni societăți 
de maghiarisare s’au înființată în mai multe 
județe. Activitatea loră este agresivă, căci nu 
să răstrînge la membrii loră și la societatea ma
ghiară, ci, făcândă proseliți și dândă premii pen
tru renegarea naționalității, duce zizaniă și ură 
în mijloculă cetățeniloră nemaghiari și turbură 
pacea și liniștea dintre ei.

Dâcă asemeni societăți, cari după legile esis- 
tente ungare ar trebui să fie oprite, sunt prote- 
giate de „liberalismulă“ făr’ de margini ală mi
nistrului de interne, atunci cu atâtă mai multă 
suntemă în dreptă a crede, că aprobarea statu- 
teloră societății „Opinca română44 nu va întâm
pină nici o piedică. Scopulă acestei societăți nu 
numai că nu este agresivă, dâr este eminamente 
conservatoră restrîngându-se numai la „susține
rea, cultivarea și desvoltarea naționalismului ro
mână prin mijlâce legale și morale în ținuturile 
locuite de Români.44

Scopulă numitei societăți fiindă atâtă de 
morală și îndreptățită, urmâză ca și mijlocele 
spre ajungerea lui se fie morale și îndreptățite. 
Paragrafii 3, 4 și 5 ai statuteloru societății 
„Opinca română44 propună numai mijlâce de 
conservare a naționalității și de înaintare în cul
tură. Societatea va stărui ca Românii se cultive 
limba, moravurile și portulă loră și va ajutoră 
învățămentulă românescă prin înființarea și spri
jinirea de scâle confesionale române, prin pro- 
vederea loră cu cărți și cu bibliotece românesc! 
și prin promovarea crescerei de învățători și în- 
vățătâre române. In fine societatea, în scopă de 
apărare contra maghiarisărei, propune ca Ro
mânii cu nume neromâne să-și schimbe numele 
pe cale legală în numfe române.

Nimeni nu va pută 4ice, că țînta ce și-au 

pus’o inițiatorii acestei societăți ar fi vătămătâre 
pentru cineva și ori ce omă nepreocupată va 
trebui să recunâscă, că într’ună stată, ce se 
cjice liberală și constituțională, nu este numai o 
drâptă, dâr chiar și o sântă datoria pentru fie
care cetățână de a se folosi de tâte mijlâcele 
morale și legale spre ași apără, conservă și des- 
voltă naționalitatea, limba și moravurile eredite 
dela străbuni.

Acâsta este chiar o condițiune sine qua non 
pentru ca ună poporă să pâtă progressă în cul
tură. Unde i se interzice acesta, acolo nu mai 
pâte fi vorba de progresă și de cultură, acolo 
domnesce cruda tirania.

Scirî telegrafice.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans,*)

Pesta, 1 Iulie. — Vineri se va cercetă 
linia ferată Kellenfold-Ujszony de comisiunea teh
nică polițienâscă.

BucurescI, 1 Iulie. — D. Dimitrie Ghica 
a refusată d’a primi formarea cabinetului. — 
Secerișulă a începută, resultatulă în genere e rău.

Parisu, 1 Iulie. — Doctorii Brouardel și 
Proustă au declarată, că colera din Toulon nu 
este de câtă coleră asiatică mai ușoră.

Wiesbaden, 1 Iulie. — Impăratulă Wil- 
helm a sosită din Ems. Familiile regale greco- 
danese i-au făcută visită. Maiestățile Loră au 
luată dejunulă împreună.

Roma, 1 Iulie. — Doi lucrători piemontesi, 
cari s’au întorsă din Toulon peste Alpii Italici, 
s’au bolnăvită de coleră. Unulă din ei a și 
murită.

Toulon, 30 Iunie. — De eri au fostă șâse 
cașuri de mâr te de coleră.

Cronica evenimentelortL politice.
„Egyetârtâs444 organulă stângei estreme ma

ghiare, ocupându-se în numărulă seu dela 29 
Iuniu de cestiunea pr e 1 u ngir e i p eri6dei le
gislative în Ungaria, scrie între altele:

»Se vorbesce de prelungirea mandatului pentru de
putății dietall pe șâse ani. Cu alte cuvinte nnmai în 
râstimpă de câte șese ani să se facă alegeri pentru dielă. 
Mai mulțl aderenți de influință din partida guvernamen
tală s’au esprimată în acestă sensă, er organulă semi- 
oficiosă ală regimului face propagandă pe față în acestă 
direcțiune și chiar unulă din membrii guvernului (d. Tre- 
fort) a accentuată trebuința unei schimbări de felulă 
acesta.«

, Acâsta în Ungaria însemneză a pune capătă con
stituționalismului pentru toldeuna. Dar și altcum la noi 
deputății în cele mai multe cercuri nu se alegă, ci se 
numescă de cătră prefecți. Er deputății aleși sunt es- 
pușl la felă de felă de ispite. Dintre deputății guverna
mentali ai dietei trecute aprâpe a patra parte au trasă 
felă de felă de folose dela guveină.*

»D6că mandatulă se va eslinde pe șese ani, atunci 
încătă tote avantagele parlamentarismului. Numai este- 
riorulă va mai rămâne. Vomă ave o cameră a deputâ- 
țiloră, care numai prin aceea se va deosebi de consi- 
liulă de stată ală guverneloră absolutistice, că acolo voră 
fi și câțl-va oposiționall condamnați la a nu pute face 
nimica și, cu ei numărulă membriloră va fi mai mare.»

♦ Guvernulă va trebui să se îngrijescă de mai mulțl 
omeni, decâtă în statulu absolută. La carulă statului 
voră împinge mai mulțl și mai mulțl voră vrâ să guste 
avantagele ce resultă din împrejurarea de a se aflâ în 
apropierea guvernului.*

»Pentru că majoritățile în generală, însă cu deose
bire maioriiățile maghiare potă dice despre sine: >Nos 
numerus sumus, fruges consumere parați.» (Noi majori
tatea volămă, cum ne poruncesce d. Tisza și suntemă 
gata a primi dela elă tăie posturile și favorurile).

* **

In ședința dela 27 Iunie st. n. a dietei cro
ate a vorbită Camenar în cestiunea teatrului. 
Intre altele a disă: „Să dămă pentru teatru celă 
puțină atâta, câtă să dă pentru depositulă iepe- 
loră. Maiestatea sa regele, „Csacsko44 (tătucu) nos
tru are, slavă domnului, destui bani; elă spriji- 
nesce cu abundanță teatrulă ungurescu; să-lă 
rugămă să binevoiâscă a sprijini și pe celă croată. 
Maghiarii au ună deficită de teatru mai mare, 
asemenea din causa cântărețiloră italiani. Zidiți 
Agrameniloră ună teatru; dați-le o operă pentru 
petrecere, ca să nu facă nici o revoluțiune.44 
C r u a d a c a propusă să se mărăscă subvențiunea 
teatrului. Starcevici, ceva rară, a votată cu par- 
tisanii săi contra, cu guvernulă. Propunerea lui 
Milialovici, privitâre la comitetulă teatrală a 
provocată furtuni între Starceviciani. La votare 
s’a începută o cărtă înverșunată între oposițiune 
și guvernă. Resultatulă votării a fostă: 44 con
tra propunerii lui Mihalovici, 40 pentru. Opo- 
sițiunea părăsesce băncile, P i s a c i c i dă cu pum
nii în pupitru și președintele, neputândă resta
bili ordinea, declară ședința închisă. F o 1 n e g o- 
vici declară votulă nulă, fiindă falsă, studenții 
din galeriă și damele îlă aplaudă.

x- X-
•X*

Cu ocasiunea desbateriloră asupra proiectu
lui privitoră la tratatulă de navigațiune între 
Italia și Francia, s’a întâmplată în camera ita
liană ună incidență între deputatulă Crispi și 
ministrulă de esterne Manei ni. Crispi își 
esprimă părerea de rău, că o lege atâtă de im
portantă se aduce în desbatere în momentele din 
urmă ale sesiunii și rjice că tratatulă actuală nu 
e favorabilă Italiei. Intrâbă apoi, diâcă are să 
se pună capetă, în fine, politicei de servilismă 
și de înjosire. (Strigări în stânga: Bravo: Așa e!) 
Manei ni declară, că țâra nu pricepe nici poli
tica de înjosire, nici de provocațiune, decâtă pâte 
în cliua cândă va urmă politica lui Crispi. Crispi 
să apăra în contra acestor! învinuiri și spune că 
nu lăcomesce după postulă lui Mancini, dâcă e 
vorba, că ar trebui să urmărâscă o asemenea po
litică. (Strigări în stânga: Dreptă e!) Intre po
litica aventurâsă și aceea a lui Mancini esistă o 
politică înțălâptă și puternică, și anume politica 
respectului cătră țâră. (Strigări în stânga: Fârte 
bine!) La ce-i servescă Italiei alianțele sale atâtă 
de renumite ? Anglia nu se înteresâză de voi, 
Germania vă desconsideră. (Strigări în drâpta: 
Oho! Aprobări în stânga). Delegații Germaniei 
voră asistă la aniversarea luptei dela Lissa. 
Austro-Ungaria nu vă întârce visita, ce i-ați fă- 
cut’o fără nici ună motivă temeinică. Camera 
va dovedi patriotismulă său,. dâcă va răspinge 
tratatulă.44 După ce mai vorbesce puțină d. Man
cini, camera primesce proiectulă cu 158 contra 
63 voci.

Cronica qLilei.
Principele de coronă Rudolfă cu soția sa princesa 

Ștefania au dăruită 1000 fl. pentru nenorociții din Ga- 
jiția, cari au suferită prin esundarea apeloră din primă- 
vera acesta.

*
Din Reșița montană ni-se face cunoscută, că înfiin- 

țându-se acolo prima tipografiă român ăîn B a n a t ă 
a d-lui Simeonă Pocreană, d. P. Brosteanu, cu scopulă 
d’a sprijini acesta întreprindere națională, a însărcinată 
pe d. Pocreană cu tipărirea opului »Zur Geschichtsfor- 
sc-huug uber die Romănen,« și din causa acesta, apari- 
țiunea opului se va înlârdiâ cam până la finea lui 
Augustă c.

❖
Ni se scrie din Alba Iufia cu data de 29 Iunie st. 

n. că petrecerea arangeată de junimea academică de acolo 
și din împrejurime a fostă interdisă de poliția orașului 
sub pretextulă, că n’a definită scopulă filantropică pen
tru care s’a arangeată.

*



In 18. curentii s’a ținuta esamenulă de maturitate 
cu elevii de la scâla comercială din locă. D-nii D. Axente, 
Teodora Lazar, C. Perșenară, I. Popoviciu, Adalbert Ro- 
zitzky, și Vasile Purcărea, au făcuta cu succesa esa
menuia. *

Suntema rugați din Deșiu a comunică că preotulă 
Iuga, care a toastată la banchetuia de acolo nu este cela 
din Negrilesci, precum s’a disă în corespondență publi
cată în Nr. 87 aia »Gazetei,« ci ceia din Sălisce.

*
Oficerii regimentului austriaca Nr. 76, care garni- 

soneză în Oedenburg, s’au întrunită la 24 c. ca să ser
beze în moda cuviinciosă amintirea sângerosei lupte dela 
Gustozza din 1866, la care numitulă regimentă încă 
a luata parte.

♦

Clubuia partidei naționale croate a decisa în con
ferința sa din 28 Iuniu, ca să alăgă pe Dr. Schramm 
din nou vice-presedinte ală dietei croate.

*
Guvernulă româna, spune «L’Independance rou- 

maine,* a încercata să aducă pe d. C. A. Rosetti în 
sânulă său. D-sa însă a declarata, că vederile sale nu-i 
permită a mai urmă calea, ce a apucat’o guvernulă.

*
Același ț}iar^ comunică că crisa ministerială con

tinuă. Amicii d-lui Brătiană nu consimtă să între în 
ministeră d-nii Cârpă și Maiorescu. De altă parte se 
dice, că nu se va lua nici o hotărîre înainte de a sosi 
în dilele acestea în Bucurescî d. Ioană Ghica, ministru 
plenipotențiară la Londra.

*
Se asigură, Z’ce numitulă 4iar^ Irancesă, că toți 

miniștri români acreditați în străinătate au fostă chemați 
în Bucurescî, ca să confereze cu guvernulă în cestiunea 
Dunării, care vine din nou pe tapetă.

*
D. I. C. Brătianh a fostă decorată de M. S. mo- 

narchulă Francisca Iosifă cu marele c ordonă ală «Ordinului 
Leopold.’ *

M. S. Regele, <|ice «Resboiulă-Weis,c a presidată 
Duminică dimineța ună consiliu de miniștri ce s’a ținută 
la palatulă din capitală. S’a tratată, se Zice> intre alte^e 
și cestiunea espulsiuniloră din țără proiectate de guvernă.

*
Cetimă în »Răsboiulă-Weissc următârea scire sen- 

sațională: In ședința consiliului de miniștri de ieri se 
Zice, că s’a propusă și unii spună, că s’a și hotărită is- 
gonirea din țără a d-lui Al. Ciurcu, directorulă farului 
«l’Indâpendance roumaine, A. Secășeanu, presidentulă 
societății «Carpații» și a tipografului-editoră ală diarului 
„Opiniunea publică.» Se afirmă, că d. Aureliană a 
protestată contra acestei măsuri și și-a dată demisiunea.

Ore să fi mersă d. Brătiană atâtă de departe? Nu 
putemă crede.

Ministrulă-președinte ală Bulgariei d. Zancof și-u 
dată demisiunea, din causă că alegerile au eșită nefavo
rabile guvernului. Totd-odată se convâcă noii deputați 
pentru (jiua de 25 Iuniu c. în Tărnova. Principele Bul
gariei a luată în considerația demisiunea ministerului și 
o va comunică adunării naționale după deschiderea ei.

*
Scupina serbăscă s’a închisă printr’ună discursă 

ală Tronului. Regele mulțumește Camerei și guvernului 
pentru reforma sistemului impositeloră; mulțumesce Sul
tanului pentru bună-voința sa în cestiunea joncțiunii dru- 
muriloră de feră turco-sârbe lângă Vrania; mulțumesce 
deputațiloră pentru moțiunea ce au votată cu ocasia 
cnflictului dintre Serbia și Bulgaria. Mesagiulă <|ice că 
Regele și guvernulă voră conserva prestigiulă Serbii și pacea 
interiâră și exteriâră. Regele mulțămesce și Greciei pen
tru protecția ce acordă representantulă său din Sofia su- 
pușiloră Sârbi.

Consiliălă federală ală republicei elvețiane învită 
diversele guverne, ca să ia parte la conferința diploma
tică din 8 Septembre. în care se voră stabili principiile 
generale pentru convențiunea internațională, prin care să-și 
apere dreptulă literară și artistică alu autorului-

Discursului d-lui V. Băbești.
raportorulă comisiunei de 30 a conferinței din Sibiiu. 

(Continuare din Nr. 98 ală Gaz. Trans).
Firesce, că nu recunoscă acesta domnii Maghiari, 

ci în fața fapteloră celoră mai îuvederate, o negă mor- 
țișă; dar eu spună aci solenelă, că dâcă cine-va fie mă
car cea mai mare putere din lume, ar croi Maghiariloră 
sârtea, ce ei ne-au creat’o nouă aci în acâstă țără, ei 
acâstă sârte nici trei ani nu o ar suferi. Ei s’ar revoltă și 
s’ar uni cu ori care elementă destructivă, contraru 
opresorului loră și l’ar combate pe acesta, făr’ a alege 
mijlâce și făr’a le păsa de legile lui. Istoria din anii 
1848/9 și până la 1866 ne dovedesce acesta. (Bravo! 
Aplause). Și apoi aci să nu perdemă din vedere, că 
sârtea Maghiariloră chiar atunci sub absolutismulă aus- 
riacă, nici pe departe nu se putea asemăna cu acâsta 

sub constitionalismulă loră, ori câtă de paradocs 
s’ar părâ acăsta! Să ne aducemă aminte, câtă de mici 
erau atunci sarcinele publice și câtă de mare terenă în 
viâța publică a statului ce lăsă Austria elementului ma
ghiară, pecând politica d-loră Maghiari nici a sci nu vo- 
esce de noi în viâța publică! (Așa e)

Ei bine, cum ei, domnii Maghiari, în fața acestui 
esemplu dată de ei, și cu atâtă de recentă memoriă a 
aceluia, cum ei ne potă luă în nume de rău, că și noi 
simțimă și pricepemă răulă și nedreptatea ce ei ne facă, 
și ne punemă în stată de apărare — nu ca și ei, ci în
tre marginile legii?!

Minunată aparițiune psihologică și fisiologică acesta! 
D-nii Maghiari, prin tâtă istoria trecutului loră, admirați 
de tâtă lumea pentru zelulă și devotamenlulă loră na- 
țională-patriotică, pentru suferințele și sacrificiile loră, 
cum ei astăzi potă pretinde dela noi Românii, ca noi 
să n’avemă aspirațiuni naționale, și logică în capă și 
inimă în peptă — pentru interesele esistinței și 
prosperării nost re naționale, să nu pricepemă ce 
au pricepută ei și să nu simțimă ce au simțită ei atunci 
cândă îșl apărau dreptulă față de tiranii loră, să nu do- 
rimă nimica nobilă, sublimă, noi de capulă nostru, noi 
pentru noi, ci — numai de ei să ascultăm — și de d-lă 
Gali, cu capulă pe tipsiă, ei să cugete și să simțăscă 
pentru noi, ei să ni spună, ce este bine și ce este rău 
pentru noi, ce trebuesăne dâră și ce să ne facă plăcere, 
— până unde și cum să fimă Români, ca să nu sufere 
ideia de stată maghiară în noi, carea nu este de 
câtă fantasia domniloră! Cândă Austria le insinuâ loră 
lucruri nenaturale ca astea, ei cu indignațiune le respin
geau, numindă nebuni pe aceia cari s’au încumetată a 
voi să simțăscă și cugete și judece pentru ei, și să-i facă 
pe ei patrioți austriacl, după limba, chipulă și asemăna
rea loră. Și astăzi ei țină naturală, rațională, îndreptă
țită aceiași pretensiune a loră față de noi și de tdte nați
onalitățile nemaghiare!

Dvâstră scițl că nu asagereză ; scițî că d nii dela 
putere nici odată nu ne-au întrebată, că ce tjicemă 
noi, cum amă dori noi să fie legile, ce face Dieta loră 
pentru noi, și decă vr’odată representanții noștri totuși 
le-au spusă dorința poporului, nici odată ei acesta n’air 
luat’o în considerațiune. Dar bucină în lume — liberta
tea poporului și egalitatea înaintea legii. Vai d’acâstă 
libertate și egalitate! Avem libertatea la alegerile pentru 
Dietă, dar așa că Româniloră din Transilvania, aprâpe 
a/s a poporațiunei întiegl, participendă în asemenea pro- 
porțiune și la sarcinile publice, chiar prin lege le sunt 
legate mânile ca să nu potă alege nici liberă, nici egală 
cu Maghiarii, er în părțile ungurene și banatice, vine ună 
Tabajdy seu altă comite supremă, și comandă din centru 
că cutări și cutări omeni ai guvernului trebue să fie a- 
leșl, că dâcă nu, vai de omă! O adevărată insultă a le
gii și libertății, pe cum și a minții și inimei cetățeniloră. 
Aceste suntă lucruri, sunt fapte, cari petrecendu-să Zîl- 
nică pe față, nu numai că au devenită nemai suferiblli, 
dârele nici nu se mai pot ascunde dela vederea lumei, nici jus
tifică importanța loră, nici justifică motivulă și scopulă 
loră. începe Europa a vede; i-amă deschisă ochii și 
noi, și i vomă mai deschide, și va vede și va cunâsce 
bine cele,-ce se întâmplă la noi, și-și va formă judecata 
sa, și va distinge între cei-ce tăcândă lucră la ordine și 
civilisațiune, și între cei-ce din gura mare se laudă că 
susțină pacea, ordinea, interesele culturei în Orientă, er 
in faptă ei sugrumă progresulă popâreloră, dărîmă bună 
starea loră, și prin acâsta le turbnră și neliniștescă. As
tăzi cândă Românii au ună numără atâtă de conside
rabilă de âmenl inteligențl, ca iotă atâtea sentinele a in- 
tereseloră loră vitali, nu se mai pâte ca mulțimea să 
tacă la atâtea asupriri și nedreptățirl și să continue a 
jucâ rola mutului în Europa. (Așa e!)

Germania, Europa are trebuință de pace, vrea pacea 
și ordinea în Orientă. Dar pacea și ordinea în Orientă este 
imposibilă pre câtă timpă Românii, celă mai numerosă ele
mentă din Orientă, sunt maltratați sunt împedecațlîn progre
sulă loră naturală, sunt, bântuițl și nelinisciți ca’n timpurile 
cele mai barbare! Europa scie, șisciva și simți-va din 
ce în ce tot mai bine, că aici în acestă trunchiu ală 
Carpațiloră, la porta Orientului, ună elementă — cel mai 
pacifică, cel mai importantă, este neliniscită și nemulță- 
mită, și că nu se pâte mulțămî și linisci, pe cât timpă 
este amenințată în esistența sa, prin denegarea sistema
tică a condițiuniloră de desvoltare și cultură națională. 
Domnii Maghiari, causa nemulțămirii nostre, ne1 spun, și 
spun Europei, că recunoscă de factore la loculă său 
pe România liberă, că cu ea sunt gata a se alia, de in
teresele ei sunt gata a ține contă; dâr de noi, cele trei 
miliâne Români de sub domnia loră, nu voră se scie, 
nu ne recunoscă de factoră. Și acesta o 4^ ei, dom
nii maghiari, cei ce au alergată și alârgă prin țări stră
ine, prin Bucovina și Moldova, ca să-și caute de rămăși
țele loră parte acolo de Ciangăi, pentru a căroră scă
pare de peire cheltuescă sute de mii și au pusă în con- 
tribuțiune benevolă țâra întrâgă! Ei, acești domni Ma
ghiari au ușurătatea credinței, că Românii din România 
se voră aliâ cu ei, voră da mâna cu ei și-și voră vărsa 
sângele alăturea cu ei, peste corpulă națională, și stri
vită ală nostru, ale frațiloră loră, fără de care ei nu 
potă să aibă sigură viitoră! (Bravo, bravo!).

Românii, frații noștri din România, cunoscă situa- 
țiunea nâstră forte bine, dâr cunoscă și situațiunea Eu
ropei. Ei — da, gata sunt, ca și noi, a da mâna cu 
Maghiarii, însă numai cu noi împreună, nici odată în 
contra nostră, cu întărirea lanțuriloră nostre. Și dâcă dâră 
unii diplomațî ai loră, în vr’un momentă de grea încur
care, s’ar încercă a face o alianță cu Austro-Ungaria — 
făr’ a țină semă de noi, opiniunea publică, mulțimea popo
rului Română din România, i-ar desavuâ și desvalidâ chib- 
zuirile loră. Dâr acâstă reciprocitate și simpatia este pi ecum 
cjisei și mai nainte de totă naturală și de felă nu resultatulă 
unoră trădări, pactărl, comploturi între noi. N’avemă în 
acâsta direcțiune nici cea mai subțire legătură cu frații 
de peste Carpațl, și puternicii noștri dela guvernă o sciu 
acâsta fârte bine, căci pentru instituțiunile loră și agenții 
loră nu esistă, nu pâte să esiste vr’ună secretă la noi. 

însuși dnulă lână Brătiană, capulă guvernului română 
astădl — potă se afirmă, că nici nu voiesce se audă de 
noi și de certele nâstre cu dnii Maghiari, cu atâtu mai 
puțină să ne sprijinâscă sâu încuragieze. O ruginită para 
nu ni se dă, pentru lupta nâstră, din țara frațiloră noștri. 
(Așa este!) Mai multă potă se vă spună, la o ocasiune 
incidentală, Ministrulă României dlă Campineană mie 
mi-s’a esprimată, că se bucură, căci s’a găsită între Ro
mânii de dincâce o sâmă de âmenl, ca să formeze dintre 
Români o partidă, apropiată de guvernulă maghiară, cu 
încrederea cătră acesta; de asemenea sciută este, că 
cei dela «Viitorulă» înșiși se laudă, că consululă gene
rală ală României în Budapesta, care scrupulosă se fe- 
resce de Românii naționali, întreține relațiunl de aprâpe 
cu cei guvernamentali; în fine «Corespondența litografică» 
din Viena, fâiă semi-oficială, ni-a spus’o încă în Martie, 
că guvernulă d-lui Tisza are a mulțămi formarea parti
dei române guvernamentale — și atitudinei binevoitâre 
a guvernului României. Cu tâte acestea, adeverulă ce 
chiar și de aci reese — e, că guvernulă României, chiar 
și între grelele împrejurări de astăcjl, ar dori să ne scie 
mulțămițl, și nu-i place se ne audă nemulțămiți, fi
resce, căci scie bine, că pe câtă timpă noi vomă fi nemul
țămiți, nu pote se fie vorbă de o sinceră și reală bună- 
înțelegere între ambele state vecine.

N’ajungă însă nimică aceste naturali, logice și reali 
considerațiuni. Dnii Maghiari rămână în rătăcirea, în 
preocupațiunea loră contra nâstră. Acum de curândă, 
chiar înainte cu câteva Zile, am avută întâlnire și lungă 
convorbire cu ună ilustru jurnalistă guvernamentală — 
asupra situațiunei nâstre politice și a relațiuniloră nâstre 
interne și esterne. I-amă citată și esplicată tâte datele, 
spre a-i dovedi, că domnii Maghiari dela putere prin 
purtarea loră față, de noi, ni facă relațiunile cu ei ne 
mai suferite și provâcă înstrăinare, chiar ură între dâue 
națiuni, avisate de istoriă și de necesitate, a trăi împre
ună în cea mai strictă frățietate. M’a ascultată cu aten
țiune și la urmă mi-a dechiarată, că — pentru prima 
âră în viâța sa se convinge prin cele spuse și arătate de 
mine, cum este posibilă, că în teoriă — una să ți- 
nemă, âr în faptă chiar contrariulă să facemă. 
Densulă m’a încredințată, că nu cunâsce bărbat ă politică 
maghiară, care n’ar pricepe și recunâsce necesitatea celei 
mai intime înfrățiri și solidarități cu Românii: dar de 
condițiunile, absolută necesari pentru astfelă de înfrățire 
și solidaritate, specială de aceea ca să fie sinceri, drepți 
șl cu iubire cătră Românii din Ungaria, Banală și Tran
silvania, să țină sâmă de trebuințele și drepturile aces
tora, nici unulă nu vrea să audă! (Bravo. Tocma așa e!) 

____________ (Va urma).

Generalul Ct Doda și grănițerii.
C’aransebeșfl, la 19 Iunie 1884. 

Domnule Redactoră!
Acum cândă din tâtă țâra Vă vină vești despre a- 

legerl, cândă colânele «Gazetei» uu sunt decâtă ună lun
gă și revoltătoră pomelnică de abusurl și desamăgiri, am 
credută, că va fi la loculă său, ca să scie publiculă ro- 
mânescă ceva despre alegerile de aici. Cei onești, lăpă- 
dându-se de sine au luptată pentru onârea națiunei, să 
-șl găsâscă o mângâere, âr cei vânduțl cu sufletulă loră, 
perversele caractere, ce au dată mână de ajutoră duș- 
maniloră, ca să ne umilâscă, să-și găsâscă mustrarea și 
să roșâșcă, dâcă mai potă. La cetirea gazeteloră nâstre 
ți se strînge inima, cândă vecți că atâtă mar’ de Români, 
numai 3 deputați naționali au putută să alâgă. E tristă 
a vedâ mai în fiecare cercă Români vânzători, și de 10 
ori tristă cândă între aceștia vedemă preoți, dascăli și 
cărturari crescuți în scoli românesci.

Dușmanii noștri au verîtă putreziciunea în trupulă 
nostru națională, ni-au ticăloșită caracterele, ei ne bată 
cu ciomagulă nostru și ne silescă, ca înșine să ne să- 
pămă grâpa. Din acâsta stare numai o operațiune radi
cală ne ar putâ mântui, dar unde e doftorulă, unde e 
âculă pentru atâta stricăciune? Ajunși aici nu mai pu
temă fi optimiști, nici cinici chiar, lovitura e prâ 
cruntă.

La atâta desamăgire îți vine să sfîrticl sdrențe ga
zetele nâstre, cari mai luptă pentru ună viitoră mai 
bună, cândă ele nu sunt decâtă ună glasă în pustiă, să 
aprinzi și să dai tuturoră venturiloră celă de pe urmă 
pravă din șcâlele nâstre românesci, cari ne crescă vân
zători, se eutruimă bisericile românesci, cari ne-au zidită 
astfelă de caractere perverse, așa inimi împetrite. Afurisită 
e patria, care hrănesce astfelă de esistențe, afurisită totă 
pasulă nostru spre cultură, cândă vedemă, că Zilnică 
ne ticăloșimă. Așa gândesce in inima sa Românnlă ade
vărată aslăZI și cândă Romănulă ajunge acolo, să îșl 
afurisâscă traiulă în casa sa, ună doră de destrucțiune 
se încuibă în elă. «Amară de elă atunci și amară de celă 
ce-i stă în cale.»

Dar rabdă inimă și taci, timpulă nu a venită să-ți 
verși veninulă. Înghite, cetitorule necăjită, adună venină 
în tine; atâta comâră îți poți face din iubirea patriei 
tale, veninulă e pânea de tâte Zilele, cu care mama pa- 
triă ne hrănesce. Așa se adună apele în reservoarele 
din munți, n’ai decâtă să rupi barierele și o țâră e în 
potopă.

Dâcă mai poți fi mângăâtă cetitorule, află că între 
tâte cercurile electorale cu poporațiune română se mai 
găsesce unulă, în care corupțiunea nu a intrată; acela e 
cerculă Caransebeșului! Meritulă,- că aici nu a putută 
să-și vere dușmanii noștri mâna loră criminală, îlă pârtă



unii singură oină. Aeelă omă râmasu noue din alte 
vremi, acestă caracteră antică egeneraiulă Traiană 
Do da. Cu asta nu voiu să că a*c* nu ar mai f>
Români cu inimă, cu suflet!, sunt har domnului, pbte 
mai nmlțl ca ori unde, dovadă că nici unulă nu a fostă 
vâncjâioră. Dar nici unulă nu e cu autoritatea și popu
laritatea lui Doda, nici' unulă, care cu pieptul! lui se 
pbtă opri 100 de mii de Români din calea, pe carea îi 
împinge sila și corupțiunea stăpânirei. Nici unulă nu e, 
a cărui nume numai să taie pofta de cucerire a dușma- 
niloră.

Acum a 5-a oră a stată generalul! Doda în fața 
alegătoriloră săi, a stată însă ca totdeuna cu fața curată. 
Nici odată nu a deșertată din tabăra națiunei sale, deși 
în dieta din Eesta a fostă fără tovarăși de credințe, deși 
avea și elă interese mari de mântuită pentru cercul! său, 
cum e gimnasiulă, intregitatea fondurilor! ele. Nu a fă- 
cu-to însă cu prețulă trădărei, căci a avută destulă chip- 
zuielă, ca să vadă, că bunurile câștigate pe calea asta 
sunt efemere. Ar fi câștigată pbte gimnasiulă, dar ună 
astfelă de gimnasiu, care ar fi fostă rușinea și ruinarea 
nbstră! Timeo Danaos et dona ferentes.

Te vei întreba cetitorule, de unde atâta popularitate, 
de unde atâta putere preste ună cercă așa de mare?

Etă în scurtă:
Abstrăgăndă dela erudițiunea, rangulă și caracte- 

rulă său antică Doda a făcută și face pentru cerculă gră- 
nițeriloră de aici mai multă decâtă s’ar pute pretinde 
dela ună singură omă. E deja omă în verstă și cu ună 
trecută plină de fapte, ar pută și elă să ducă o viață 
mai liniștită, să se retragă dela tbte; dar inima nu-lă 
lasă.

Foslulă regimentă grănițerescu de aici drept! răs
plata vitejiei și credinței sale pentru tronă a fostă remu
nerată de Maiestatea sa cu păduri imense în preță de 16 
milione fl. v. a., cari astăzi facă comunitatea de avere 
a foștilor! grăniceri. Generalulă Doda e președintele 
acestei comunități de avere. A fostă în interesulă ei pe 
propriele spese în deputațiunl, a stată totă în causa ei 
mai multă timpă în Viena: in totă (jliua ilă vec^I mer- 
găndă la cancelaria cu o regularitate adevărată militară; 
lucră in continuu pentru prosperarea și siguranța ei, căci 
are a o apără de multe pericule. Prin autoritatea sa 
impune unire în comitetulă ei administrativă și totă dân- 
sulă prin popularitatea sa împiedecă desființarea ei, căci 
de multă lucră stăpânirea prin agenții săi prin comune 
ca ele să ceră împărțirea păduriloră. Dar cândă să gân- 
desce grănițerulă să stă în fața generalului cu cererea 
de a se desființa comunitatea de avere, îi trece totă 
pofta. Comunitatea de avere sub mânile curate și har
nice ale generalului Doda prospereză pe ană ce merge. 
Pentru tote serviciile ce le face însă nu primesce nici 
cea mai mică remunerațiune; nu numai în bani, dar 
nici pădurarii nu indrăsnescă să-i ducă ună vânată mă
car, sciindă, că cu Doda au atunci de lucru. —

De cândă cu gimnasiulă dorită, generalulă totde
auna a fostă în fruntea deputațiuniloră, la tote căușele co
munali și comitatense Românii de aici au pe generalulă 
în frunte. In fine ce se ține de caracterulă și persona
litatea sa, fie de ajunsă să spună, că s’au scornită anec
dote chiar prin poporă despre virtuțile lui. Poporulă îlă 
iubesce fiindcă și elă îșl dă sufletulă pentru poporă. De 
aici vine că înainte cu câle-va săptămâni ne mai voindă 
a primi candidatura ună țărână moșnegi din mulțime 
i-a strigată cu lacrimile în ochi: »Da și D-lă generală 
ne lasă acum !» Și după cum singură o mărturisesce în 
discursulă său, aceste vorbe simple, dar’ cu adâncă înțe- 
lesă ale moșnâgului l’au hotărîtă să primâscă erăși man- 
datulă.

Astfelă este și merită să fie omulă, care viața sa 
intregă a muncită neobosită, ca să umple loculă, ce lă 
ocupă, care viața lui intrâgă a fostă o neîndurală pază 
a onbrei sale, ca să pbtă sta cu fața curată înaintea 
împăratului și a lui D-deu chiar. Ună astfelă de omă 
scie și are curajulă a-șl împlini datorințele și a-și afirmă 
drepturile de cetățână, fraților! să le impună iubire și 
respectă dușmaniloră.

Etă amploiațl și pensionați români, etă conducători 
ai năcăjitului nostru poporă, ună modelă de imitată! 
Așa se câștigă iubirea și încrederea, așa se pășesce îna
intea alegătoriloră români și atunci deșertarea în tabăra 
străină va fi mai rară.

Mi va reflecta cineva: »Doda e generalulă și alegă
torii lui foști grăniceri deprinși la supunere Orbă.» Răs
pundă eu: — Mai sunt și alțl ofițeri pensionați, mai 
sunt și alte cercuri de foști grăniceri, dar unde mai vecjl, 
ce vetjl în Caransebeșă?

Am spusă acestea dreptă exemplu, celoră ce con
ducă poporulă și candideză înaintea lui.

Acum să arătă ună altă exemplu alegătoriloră nu 
numai de naționalitate română ci tuturoră alegătoriloră 
din Ungaria. Nu credă că sub corbna S-tului Ștefană 
s’a făcută o alegere mai iiberă, mai imposantă și mai 
cu demnitate. Șovinismulă, presiunea, corumperile, cra
vatele, bătăile și alte maniere de acestă soiu, au făcută 

ilusorie orl-ce alegere liberă și consciențibsă, au călcată 
în piciore cea mai sântă lege, așa s’a întâmplată putem! 
dice pretutindenea, nu așa însă aici la Caransebeșă. Și 
dâcă acestă cercă face o excepțiune, nu iubirea, simțulă 
de dreptate, nici chiar indulgința guvernului pbrtă meri- 
tulă ci singură alesulă și alegătorii. Ună contracandidată 
ală lui Dodă, nu ar fi aflată stăpânirea în totă Ungaria, 
înțelegă, unulă care să învingă, și pentru alegătorii de 
aici înțeleptulă nostru guvernă nu ar fi aflată ună 
singură mijloci de amăgire în totă catalogul! nelegiuiri- 
loră sale, care să-i abată de la candidatul! loră.

Comitetulă electorală din Caransebeșă era sigură 
de învingere fiind-că lucră cu mărimi cunoscute și pro
bate, cu generalulă de o parte și cu grănițerii de alta, 
de aceea nici nu a făcută opintiri mari. Dușmanii, că
rora le strepezescă dinții după acestă cercă, au între
prinsă totă posibilulă, ca se tragă o dungă preste soco- 
tela Româniloră. Pretorii și notarii nu numai că nă au 
publicată convocările la alegeri, dar sfătuiau poporulă să 
steie acasă, că Doda totă va reeși. Intr’aceea în comu
nele, a căroră alegători erau pe mâna loră, au stată 
gata cu trăsuri ca la ună semnă dată, să vină la Caran
sebeșă, să tăbărască pe urnă și să răpâscă mandat ulă 
din mâna generalului. Le-a scăpată însă chilipirul! din 
mână.

Luni în 16 1. c. în zori de di la capetele orașului 
se adunaseră deja oștiri întregi de alegători, aduși de 
bravii loră conducători. După ce s’au adunată cu toții 
pela 8 bre a. m. mulțimea cu preoții în frunte a intrată 
în orașă în sunetulă musicei strigândă: ,Să trăâscă pe- 
neralulă Traiană Doda,‘ de fierbea văzduhulă.

Era frumosă de vădută o bste de 5000 și ațâța 
alegători români, fiecare cu traista în spate, venițl alții 
cale de 2 c|ile pe picibre, fără silă, fără corumperi, ci 
numai ca să afirme dreptulă loră de cetățeni. ȚI crescea 
inima văcjendă ațâța Români la ună locă, toți nalțl și 
spătoșl, cu ochi înțălepți și frunți late, semne a valorei 
nostre naționale. Eu sum străină aici întâia dată în viața 
meâ am văcjulă așa ună conductă de Români, avândă 
atâta liniște, seriositate și demnitate, de aceea fără să 
sciu vătjlăndu-i mi-s’au impăinginată ochii și inima mi-s’a 
umflată. Ce ar fi disă bre la acestă aspeqtu nemurito- 
riulă Bălcescu, care privind! la hora flăcăilor! de pe 
moșia lui Negri, a esclamată cu lacrămile în ochi: ,Ce 
mai bste va ave România odătă 1»

Preste 5000 au fostă ei cu tbte pedecile și nele
giuirile stăpânirei, și aceste 5000 de Români în ună glasă 
au strigată: »Să trăescă Doda!»

Trecend! conductulă dealungulă orașului, a înlratu 
în curtea magistratului, unde în jumătatea de bră pres
crisă, neavândă contrarii poftă de a pune ună contra
candidată, președintele alegerii a proclamată,pe Tra
iană Doda alesă cu unanimitate ablegată la 
dieta țării. Urări și strigăte >Să traâscă» au urmată 
proclamarea,

De aci în cea mai perfectă ordine, contrastă colo
sală cu bătăile luminătoriloră Orientului, alegătorii au 
eșită în piața cea mare, unde înșîrăndă o horă simbolă 
ală u n i r e i, tineri și moșnegi au dată espresiune bucuriei 
generale.

Sosindă generalulă între alegători, în vivate și >Să 
trăâscă* s’a urcată pe o tribună improvisată, pre carea 
damele române de aici o au acoperită cu cununi de flori.

Mai întâiu bătrânulă negustoră de aici George Bă- 
iașă în termini populari și bine înțeleși a bineventată 
pe generalulă în numele alegătoriloră săi, i a înșirată 
năcazurile și asupririle acestui cercă. Dânsulă a ac
centuată între altele, că grănicerii totdâuna 
au dată ce e a lui Ddeu lui Dcjeu și ce e a 
Cesarului, Cesarului, cu tbte astea însă ei 
tragă totă a mai scurtă, comunitatea de avere 
e pusă în mânile curate ale generalului e amenințată 
prin uneltiri nelegiuite, fondurile ni te împrăștie stăpâ
nirea în tbte vânturile și Gimnasiulă, pe care pe punga 
nostră îlă ceremă de 2 și jumătate ani, nu ni se conce
de, și altele. Acestă discursă a mersă la inima popo
rului și vivate repețite l’aă urmată. După aceea gene
ralulă comandândă poporului: »Pălăria pe capă!< că 
numai înaintea lui Ddeu și a împăratului se cade să 
stămă cu capulă goli,» a începută discursulă său, în 
termînl scurțl militari, dar cu atât! mai sinceri, lămuriți 
convingători. Poporulă de repețite ori l’a întreruptă cu 
vivate. Acestă discursă îlă alătură aci spre publicare.

Cândă discursulă a fostă la fine, a dată o plbie 
care a despărțită pe generalulă de alegătorii săi.

încă în diua aceea poporulă s’a întors! cătră casă 
mai făcândă odată calea cea lungă pre josă, dar fle-care 
mângăetă în inima sa. Săra a fostă o petrecere cu jocă, în 
onbrea inteligenței rămase în mijloculă nostră.

Etă dar, cetitorule, mângăerea, ce ți-o aduce cerculă 
Caranșebeșului. Etă esemplulă celă mai tare, că putemă 
fi onești și tari, dacă voimă. Etă mustrarea celoră ce au 
trădată stâgulă națională ridicată la Sibiiu. Sylvio.

Clusiu, 27 Iunie.
Provocându-mă la corespondența din comitatulă 

Coșocnei publicată în Febr. 1884 în »Gazetă» Nr. 20, 
unde se descrie succesulă la alegerile din cerculă Or- 
menișului efectuate în 20 Febr. a. c., rogă cu tbtă sti
ma pe autorul! acelei corespondințe și în specială pe 
D-lă Ludovică Simonă și pe d. Andrei Vodă vice-pre- 
ședintele clubului română din cerculă Ormenișului, a’șl 
da raportulă în publică despre alegerile membriloră mu
nicipali întâmplate în Șopteră lângă Ormenișă în 25 Iu- 
niu 1884 și să binevoiască ale descrie în modulă celă 
mai sinceră. Unu românu devotată căușelor! naționale.

Diverse.
Colera în Francia. — Scirile, ce ne sosescă din 

Paris, spună că în tbtă Francia e o pamică generală 
din causa colerei, cu tbte încercările autoritățiloră de a 
linisci spiritele. Se vorbesce chiar că din acâstă causă, 
serbarea națională dela 14 Iulie se va amânâ. Comer- 
ciulă stagnâză cu totulă, fiiindcă primirile și trimiterile de 
mărfuri sunt împedecate. Emigrațiunea este considerabilă 
563 de lucrători din arsenalulă din Toulon au plecată deja. 
Alții 1000 au cerută concediu.

Dr. Virchov din Berlin a vorbită în ultima șe
dință a Reichstagului germană despre ivirea colerei în 
Francia și impută guvernului francesă, că n’a credută a 
fi colera asiatică. »Nicăiri în lume; a disă elă, nu s’a 
observată o coloră sporadică de forma acâsta, și mai pu
țină în Toulon, care de secole e pbrta pe unde intră tbte 
epidemiile orientale.* Virchov ’și esprimă speranța, că 
în conferința din Londra să va desbate acâstă cestiune, căci 
e constatată că corăbiile, fără se atingă uscatulă, potă 
aduce colera. *

Examen!. — In institutul! de fete >Vautier» erl 
s’au începută examenele și voră durâ până la 4 Iulie 
inclusivă, când va fi examinarea de musică de cătră pro- 
fesorulă Iaschik. Intre celelalte cântece din programă să 
află și > Cântarea dimineței» pentru trei voci. Orele de 
esaminare sunt în cele trei (jile de la începută de la 81/» 
—12, iară în a patra cji dela brele 8—12.

*
Cum se atragă mușterii. — Ună tânără comerci

antă din Viena, pentru ca să atragă cumpărători lipi în 
ferâstra prăvăliei sate ună biletă frumosă scrisă de ur
mătorul! cuprinsă: > Posesorul! acestei prăvălii, în vârstă 
de 28 de ani, fără defecte fisice, doresce a să căsători cât mai 
curând! cu o bravă fată seu cu o tânără văduvă. Se 
cere numai o avere de 5—6000 fi., tbte celelalte sunt 
lucruri secundare.» Din (|iua acestei propuneri de căsă
tori!, prăvălia șiretului comerciant! e asediată în tbtă 
forma de cumpărătbre nemăritate. Omulă nostru e atât! 
de ocupată cu vânzarea, încât!, precum! însuși asigură 
pe fiecare, nu’i rămâne timp! să pună la cate căsătoria.

*
Ună ajutorii neplăcută. — Ună actori, care fu

sese angajat! la ună teatru în provinciă, venise în Vie
na ca să’și caute ocupațiune, de brece directorul! său 
falimentase. Ajunsă la nevoiă, ’și vânduse hainele de 
scenă ce le avea și mâncase banii de pe ele, fără să se 
pbtă angaja la vr’ună teatru. Actorul! începu a deveni 
melancolici, după cum îi devenise și stomacul!, care în
cepuse a suspină des!.... de fome. Ună altă actori, 
de juca la opera curții, îi adună o mică sumușbră de 
bani, dar gândidu-se că și aceștia în curând! se voră 
sfârși, trimise pe nenorocitul! colegă la președintele unei 
reuniuni, spunându’i că, conformă statutelor!, de sigură 
îlă va ajută. Bietul! actori se duse plină de speranță 
la numitul! președinte, unde se începu următorul! 
dialog!: Președintele: »PetiționezI pentru uni aju
toră, — hm — când ai venită în conflictă cu autorita
tea?* •— Attorulă: »Eu —cu autoritatea? Nici odată
— te rogă!» Președintele: »Mofturi! Nu trebue să 
roșesc! înaintea mea — cunoscă lucrurile acestea, — 
haide, spune, când și unde ai fostă arestată?» — Ac
torul!: » In arestă? Eu? — te asigură că nici odată!»
— Președintele! »Decă n’ai comisă nici o faptă rea 
și n’ai fostă condamnată, cum vii atunci la »Reuniunea 
pentru condamnații eliberați» să’tl dea ajutoră?» — Ac
torul!: »Re-u-niunea pen- pentru con- condamnați eli
berați?» (jise îmărmurită bietul! actor! perplexă, care 
de odată începu a se lumină. »Ah! atunci ml ceră scuze
— greșelă — greșelă! murmură elă și iute o sterse pe 
ușă afară, unde doi colegi, mai leșinând! de rîsă abia 
îlă putură liniști.

*•
Logodnă. — Din St. Miclăușulă Mare ni se face 

cunoscută logodna d-lui Dr. Nicolau Ciaclană de Bel- 
diu cu d-șbra Livia Bogdană, fiica advocatului din acel! 
orașă.

Trenul! de dimineță Brașovu-Predeald.
Domnul! șefă ală gărei din Brașov! ne comunică, 

că de adl încolo până la alte disposițiunl trenul! de di
mineță Nr. 206, care merge dela Brașov! la Predeal!, 
nu va mai plecă de aici la 6 bre, ci la 5 bre 40 minute 
diminâța, după ordinea următore:

Trenul! 206 plâcă dela Brașov! diminâța la ârele 
5 și 40 min. La Dârste sosesce la brele 5 și 52 min. 
Plecă de aici la 5 și 53 min., sosesce la Timiș! la 6 
și 16 min. Plecă de aici la 6 și 17 minut. eși sosesce 
la Predeal! la 6 bre și 42 min. dim. Aici se întâlnesce 
cu trenul! Nr. 291, care aștâptă în Predeal!. Prin ur
mare drumul! dela Brașov! pân’ la Predeal! îlă face 
într’o oră oprindu-se la stațiuni numai doue minute.

Editor!: lacobti Mureșiann.
Redactori responsabili: Dr. Aurel Mureșiann.



Oursulu la bursa de Vlena 
din 30 Iunie st. n. 1884.

Rentă de aurO ungară60/, 122.65 
Rentă de aură 4*/0 . . . 91.05 
Rentă de hârtiă 5#/0 ■ • 87.85 
Imprumutulă căiloră ferate

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

lorfi ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.25 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 118.50 

Amortisarea datoriei căi-
lorO ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 102.— 

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

mișil...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.70 
Bonuri rurale transilvane 101.75

Bonuri croato-slavone . . 101.—
Despăgubire p. dijma de

vinii ung.............................98.50
Imprumutulă cu premiu

ung.....................................114.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.60 
Renta de hărtiă austriacă 70.05 
Renta de arg. austr. . . 80.50
Renta de aură austr. . . 102.30 
Losurile din 1860 . . . 135. —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  857.—
Act. băncel de credită ung. 298. -
Act. băncel de credită austr. 297 50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orI................ 9.69
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlinge 121.85

Bursa «le lSueuresci.
■ li ■

Cota oficială dela 16 Iunie st. v. 1884.

Peni a română (5°/0). . . . Cmnp. 93 vănd. 943/
Renta rom. a mort (5°/0) • • 931/* , 94

convert. (6°/0) . . * 96l/2 » 978/
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . 33 » 33 V
Credit. fonc. rural (7°/0) . . > 1058/4 , 1061/

» M „ (5°/o) ■ • 92V< „ 93V
> urban (7°/0) . . » 104 , 105
> > » (6°/o) • • » 100V* » 101
> 1 > (5°/o) • • » 89.^4 > 911/

Banca națională a României 1383. >
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 320.

« » » Națională . . 235. > 2361/
Aură » 5°/0. . 5?/
Bancnote austriace contra aură * 2.07. „ 2.09

Cursulu pieței Brașoyd
din 1 Iulie st. r. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.25 Vând.9.261/.,
Argint românesc .... » 9.20 » 9.25
Napoleon-d’ori................. 9.66 » 9.1'8
Lire turcescl..................... > 10.90 > 10.98
Imperiali......................... » 9.90 > 9.96
Galbeni............................. > 5.63 > 5.67
Scrisurile fonc. »Albina» . • . * 100.50 » 101.50
Discontulă » ... 7—10 °/0 pe anii.

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

Anunciuri în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6 
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia â . ,, —„10 

Pentru repețiri se acbrdă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3-- 4 ori . . . . 100|„

?? 5-- 8 . . . 15°|o
9--11 v . . - 2O°|0

12--15 v . . . 3O°|o

v 16--20 v . . • 40°|„
Dela 20 de repețiri în susti • . . . 50°|o
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni

■ ii ■< i

se factî învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustt

Brașovtî 1|13 Maiu 1884.

Nr, 6971/884. ■ 2—3

Concurși!!
Spre ocuparea postului de adjunctă economică, îm

preunată cu ună salariu anuală de 700 fi. și 100 fL 
bani de cuartiru, precum spre ocuparea eventualului postă 
vacantă de comisariu de poliția seu subnotară magistra- 
tualiT, împreunată c’ună salariu anuală de 400 fl., — se 
escrie prin acesta concursă.

Competenții pentru unulă din aceste posturi au se 
documenteze, cumcă în decursulă unui cursă de învbță- 
mentu de 4 ani și-au absolvată studiile juridice; că au 
depusă celă puțină esamenulă de stată politică și că nu 
au trecută peste etatea de 40 ani.

Petițiunile respective au a se așterne prevăzute cn 
documentele arătate celă multă până în 11 Iulie a. c. 
după amedî la 5 bre subscrisului magistrată.

Brașovă 25 Iunie 1884.
Magistratulu orășănescu.

Nr. 307—1884. 1-3
P. C. F.BĂILE (SCALDELE)

dela Săn-Georgiulu Năseudului (N.-Szent-Gydrgy).
Apă minerală muri atică de natronu în comitatulă Bistrița-Năsăudă în 

Transilvania; să ține de cele mai escelente silicate de natronu, conține (24.45 de părți 
natronu acidă carbonică în 10,000 de părți) conține iodă, este probată ca leacă contra 
friguriloră învechite, a întărirei de ficată și de splină, a mistuirei necomplete, contra 
hoemoroideloră, a anomaliiloră de menstrațiune, blenorhoe (scurgere) uterinală, contra 
bronchitei cronice, a petrei în beșică și în rinichi a scrofileloră, a slăbiciunei de nervi 
și în fine contra Hypochondriei histeriei.

Sesonulu se începe la 15 Iunie.
Apa minerală se p6te luă în sticle de câte ună litru directă dela isvoră său 

dela depositulă principală în Bistrița la J. Keresztes.

Informațiuni și prospecte se capătă dela

ADMINISTRAȚIA BĂILORU.

Anuneiu de licitațiune.
Prin acăsta .se aduce la publică cunoscință, cumcă din 

partea primăriei Comunale din Feldru se voră vinde pre 
calea licitațiunei publice 239 jugere de pădure de molidă 
și bradă din muntele Vulfa.

Prețulă strigărei s’au statoritu cu 50 fi, v. a. de ună 
jugeră și arendatorulă va fi datoră a plăti jumătatea arânda 
îndată după încheierea licitațiunei, ără cealaltă jumătate 
după aprobarea licitațiunei din partea deregătorii competente.

Licitațiunea se va țină în 22 Iuliu 1884 la 10 ore 
antemerediane în cancelaria comunei Feldru.

Condițiunile mai de aprăpe se potă vedă în cance
laria comunale din Feldru în orele de oficiu.

Dela Primăria Comunei
Feldru 22 Iunie 1884.

Primarulă: Notarulă:
Scridonu. Burduhosu.

Tipografia Alexi Brașovă.


