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USTon Atonamentu
la

„Gazeta Tr an silvan ie î.“
Cu l-a Inliu st. v 1884 se începe unu nou abonamentu, 

Ia care învitămft pe onorații amici și sprijinitori ai foiei nostre.
Abonamentulfl : Pentru Austro-Ungaria cu posta: pe trei 

luni 3 ti., pe ș6se luni 6 fi., pe unti anU 12 fl. Pentru Româ
nia și străinătate: pe trei luni 9 franci, pe șăse luni 18 franci, 
pe unti ană 36 franci.

Rogămă pe d-nii abonați ca se binevoiescă a-șl reînoi de cu 
vreme prenumgrările pentru ca trămiterea diacului se nu să întrerupă.

Administrațiunea >Gazetei Transilvaniei.»

Brașovu în 21 Iunie (3 Iulie).
Cum mai mergă bre lucrurile în Austria? — 

Suntemu siguri că mulți dintre cetitorii noștri își 
voril fi puști. întrebarea acesta. Era unu timpti 
când totă ce se petrecea în partea de dincolo a 
monarchiei ndstre dualiste se urmărea cu celu mai 
mare interesă. de cătră locuitorii din regatulu s-lui 
Stefanu și vice-versa. Astă4i s’ar părb că a- 
cdsta interesate a mai slăbi tu. Și în adeverii 
să observdză din articulii cis- Ș* trans-
latane, că cestiunea reorganisării monachiei 
austro-ungare pe basa egalei îndreptățiri na
ționale, ce a datu nascere semțulai de soli
daritate între tote popdrele din imperiu, cari 
luptă pentru învingerea aceluia principiu, a 
întratu de unu timpu înedee într’unu stadiu alu 
stagnărei.

Causa acestei aparițiunl, o vornu descoperi 
ușoru ddcă vornu avd în vedere schimbările ce 
s’au făcutu în administrațiunea interidră din Au
stria de cinci ani înedee. Pe câtă timpu popdrele 
slave din acăsta parte a monarchiei erau asuprite 
de regimulu partidei Nemțiloră centraliștl oposi- 
țiunea lorii se îndreptă nu numai în contra guver
nului, dăr și în contra sistemului dualistii, în care 
vedeau piedeca principală pentru realisarea do- 
rințeloru loră și de aci urmă ca se fie cu mai 
mare atențiune față cu cele ce se petreceau în 
țerile cordnei s-lui Stefanu. De cându însă ca- 
binetulu Taaffe a. inaugurată politica de împăcare 
și de când Cehii, Polonii, Slavonii făcu parte din 
maioritatea parlamentului centrală austriacă, po
liticii și pressa loru și-au schimbată tactica, și- 
au concentrată tdte puterile în luptele interidre 
cu partida Nemțiloră, cari schimbându-și rolulă 
— negreșită nu de bună voie — alcătuiescă as
tăzi oposițiunea în Austria, și pară a fi renunțată 
la lupta în contra dualismului și de aceea dau 
mai puțină atențiune eveneminteloră din Ungaria.

ț)icemă numai că „pară a fi renunțată,“ de- 
drece tactica, ce le impune aedstă reservă față cu 
Ungaria, le este dictată de împrejurări. Guver- 
nulă lui Taaffe este mai precaută decâtă gu
vernele, cari i-au premersă și nu voiesce să pro- 
vdee ună conflictă cu Ungaria, care în circum
stanțele actuale ar pute să-i sguduie posițiunea 
și să’lă sildscă a se retrage. „Mai întâiu să ne 
întărimă și apoi după ce ne vomă semți destulă 
de tari putemă se facemă ună pasă mai departe; 
totă numai câte ună pasă, cu încetulă se face 
oțâtulă“ •— acăsta este maxima regimului actuală 
din Austria și a conducetoriloră slavi, cari mergă 
mână în mână cu acestă regimă.

Este ună faptă de multă constatată că în 
monarchia întrdgă nimeni, nici chiar poporulă 
maghiaiă, nu este mulțumită cu dualismulă și 
nu mai încape îndodlă despre aceea că orl-ce or- 
ganisațiune și-ar dâ Austria pe basa principiului

Vineri 22 Iunie (4 Iulie)

egalei îndreptățiri naționale, popdrele ei nu potă 
fi sigure și liniștite în esercițiulă drepturilor^. lor, 
pe câtă timpă în Ungaria va domni ună spirită 
contrară acestui principiu. Sdu că Ungaria se 
rumpe cu totulă de Austria, sdu, continuândă u- 
niunea reală cu ea, trebue se fie guvernată după 
aceleași principii cu Austria. Tertium non da- 
tur. De aci vine că ună conflictă între princi- 
piulă federalistă-liberală și celă dualisră supre- 
matistu este aprdpe inevitabilă.

Acdsta o scie cornițele Taaffe, o sciu și con
ducătorii slavi din Austria. Cu tdte astea ei evită 
a provocă câtuși de puțină acestă conflictă, pen
tru că nu se semtă încă destulă de tari, căci 
oposițiunea Nemțiloră este amenințătdre și câtă 
pentru Ungaria mai suntă și considerațiuni de 
interesă dinastică, cari dictăză deocamdată mena
jarea d-lui Tisza și a partidei lui contra oposi- 
țiunei estreme maghiare, care tinde la rumperea 
legăturiloră cu Austria.

Intr’aceea noi cești din împărăția constitu
ționalismului ungurescă fericitoră de popore sun- 
temă arji prea năcăjiți și chinuițl decâtă ca se 
mai putemă urmări cu atențiune tdte peripețiile 
lupteloră interidre din Austria.

Cu tdte astea atâtă la noi în Translatania, 
câtă și în Cislaitania este viiu interesulă celă 
avemă cu toții pentru marea ideiă a reorgani
sării monarchiei pe basa egalei îndreptățiri a tu- 
turoră popdreloră sale. Aedstă ideiă? este inhe- 
rentă desvoltării nostre generale, dela învinge
rea sdu căderea ei depinde viitorulă popdreloră 
monarchiei.

Deocamdată putemă constată, că sistemulă de 
împăcare din Austria inaugurată de cabinetulă 
Taaffe se întăresce pe d ce merge. Alegerile 
pentru dietele provinciale, ce să săverșescu toc
mai acum, sunt favorabile guvernului și nu toc
mai nefavorabile naționalitățiloră. Nu putemă 
decâtă să dori mă ca să învingă definitivă prin- 
cipiulă egalei îndreptățiri în Austria, căci atunci 
este asigurată învingerea lui și în țerile de din- 
coce de Laita.

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

Timișora, 3 Iulie. — Rîulu Timișului a 
eșită din albia sa în 4 locuri. Holdele comune- 
loră Bozocă, Saagli, Bucovăță, stau sub apă. 
Comuna Unipă e în parte inundată. Comuni- 
cațiunea pe calea ferată s’a întreruptă din causa 
inundării și a surpăturiloră.

Lemberg, 3 Iulie. — Guvernulă a dată 
pentru populațiunea, ajunsă în miseriă din causa 
inundațiuniloră, 100,000 fl.

BucurescI, 3 Iulie. — Guvernulă a ordo
nată carantină pentru corăbiile francese. Portulă 
Mangalia s’a închisă pentru tdte proveniențele 
francese din Mediterana.

Toulon, 3 Iulie. — Eri dela 10 dre înainte 
de amăcj.1 au fostă șese morți de coleră.

Roma, 3 Iulie. — Guvernulă a ordonată 
carantină de cinci dile pe uscată la tdte păsurile 
din Alpi. Camera a luată vacanță pe timpulă 
verii.

Frankfurt, 3 Iulie. — Generalulă rusă 
Totleben ă murită la băile din Soden ce se află 
lângă Taunus nu departe de Hochst (Hessen- 
Nassau).

Paris, 3 Iulie. — Ambasadorulă fran- 
cesă Tissot a murită.

1884.

Roma, 3 Iulie. — Papa e bolnavă de trei 
dile de bronchită. Eri ndpte a avută ună vio
lentă atacă asthmică.

Cronica qLilei.
în privința sinodului parochială din 

P r u n d ă, uuă sprijinitorii ală foiei nostre ne asigură, că 
d. protopopă Petrică n’ar fi pomenită nimică despre cele 
200 fl. ce i s’au dată d-lui Antonă Purcărea pentru a 
se ajutoră sărăcimea din Scheiu, Ar fi bine să se lim- 
pecjescă cestiunea celoră 200 fl.

*
Dr. Mihailă Poliță, fostulă deputată serbă în camera 

din Pesta, printr’o scrisore adresată redacțiunii diarului 
»Pester Lloyd» declară, că dănsului i s’a oferită candi
datura în trei cercuri electorale, dar’ că pe tote le-a re- 
fusată, sătulă fiindă de greua și neplăcuta sa situațiune, 
în care de 11 ani se găsesce în cameră. Pe lengă acăsta, 
desbinarea Serbiloră, în urma programei din Chichinda, 
încă l’a silită a nu primi nici o candidatură. Dăcă, to
tuși i s’a pusă acăsta, densulă n’a putut-o împedecâ.

*
O telegramă din Odessa anunță, că în India s’a 

ivită colera.
*

»Românulă< spune, că M. S. Răgele a pusă la dis- 
posițiunea d-lui colonelă Grecănu, adjutantă regală, patru 
sute lei, din fondulă înscrisă în bugetă, pentru a fi dis- 
tribuițl la persăne lipsite de mijloce.

*
»Le Pays,< 4*ar’î nou guvernamentală, ce-a apărută 

în BucurescI, comunică, că studenții în medicină, militari, 
au cerută consiliului profesorală ală facultății de medi
cină dreptulă de-a trece esamenele loră, ceea-ce li s’a 
refusată. Le Pays <Șice că în urmă denșii s’au adre
sată ministrului de resbelă, spre a cere sprijinulă său.

*

Studenții universitari din Iașy au luată o resoluțiune, 
în care aprobă atitudinea colegiloră loră din BucurescI.

*

>L’Independance roumaine* scrie, că generalulă 
Pencovici, delegatulă română în comisiunea europănă du- 
nărănă, a avută o lungă convorbire cu d. Sturza, mi- 
nistrulă de esterne ală României.

*
»Răsboiulă-Weiss< dice, că la Câmpu-lungă a nliinsă 

multă. Mai în tdtă țăra au căzută ploi mari.
*

Se vorbesce că, nereușindă ministrulă - președinte 
ală Bulgariei Zancof să facă ună compromisă cu conser
vatorii, va fi chemată partida radicală, cu Cara-Velov în 
frunte, ca să formeze noulă cabinetă.

*
Țarulă Rusiei a dăruită pentru inundații din Polo

nia 200,000 ruble.
*

In consiliulă comunală ală Parisului s’a propusă 
ridicarea unui monumentă în amintirea revoluțiunii fran
cese, care la 14 Iulie 1889 împlinesce 100 de ani dela 
luarea Basliliei. Monumentulă se va așerjâ pe câmpulă 
lui Marte.

* .
»La Grece» află din Calamata (Grecia), că recolta 

oliviloră nu se presintă sub bune aparințe. Lipsa de 
ploiă a uscată florea oliviloră. E de așteptată prin ur
mare, ca undelemnulu să nu fie abundantă in acestă ană.

*

In cailele acestea a murită în Paris principele Eu- 
statiu Swiatopilk-CzeLwertynski, ună descedentă ală lui 
Rurik.

*
Răspunsulă redactorului foiei >Bucaresti Hirado,» 

despre care amă făcută mențiune în numărulă de eri, sună 
astfelă:

BucurescI, 16 Iuniu 1884.
Domnule Redactore! In stimabilulă dv. tjiară dela 

13 ale luneic., sub rubrica »Cronica dlilei< spuneți că sun
teți informați, cumcă (jiarulă ungurescă «Bucaresti Hirado/ 
ce apare aci, scăte două edițiunl: într’una laudă pe Ro
mâni și acesta rămâne în țeră, ăr în cealaltă batjocoresce



pe Români și se trimite peste graniță. Permiteți-mî a 
da cea mai categorică desmințire acestei informațiunl, și 
oferă unii premiu de 10,000 lei aceluia care va fi în 
stare sâ-mi presinte unii esemplarii din acea pretinsă edi- 
țiune, care ar conține schimbarea măcar a unei virgule 
a conținutului aceloră esemplare, carî rămână în țâră. 
Apeleză la simțimentele d-v. de dreptate și echitate, si- 
cură fiindă că nu veți retușa reproducerea acestei întâm
pinări în celă d’ântâiu numără ală stimabilului dv. diară.

Primiți s. c. 1. Ludovici Vandori.
Redactorul ti (liarutui >Buk. Hi rad o.*

Conferința egiptenă din Londra.
Scimă, că la stăruințele Angliei s’a adunată o con

ferință a representanțiloră mariloră puteri la Londra spre 
a regulă afacerile financiare ale Egiptului. Cunâscemă 
asemenea arangiamentulă dintre cabinetulă francesă și 
anglesă. Opiniunea publică în Anglia nu mai puțină ca 
și în Franța nu este mulțămită cu acestă arangiamentă. 
Cedândă presiunei opiniunei publice ministrulă-președinte 
Iules Ferry a accentuată în camera francesă caracte- 
rulă europână ce-lă are cesțiunea egiptenă și a arătată 
că la Nilă nu se tractâză numai de interese francese și 
anglese, ci de interese europene. Rusia folosindu-se de 
declarațiunea ministrului francesă chce"acum: Și noi fa_ 
cemă parte din Europa, și noue ni se cuvine să luămă 
parte la viitorea controlă internațională din Egiptă. Dâca 
e să se înființeze o adeverată controlă, atunci pe lângă 
Franța, Anglia, Italia și Austria, se mai iea parte și Ru
sia, Germania și pe lângă ele și Turcia. Convențiunea 
ce au închiat’o puterile apusene trebue astfelă redactată 
ca să o potă primi tote puterile.

Rusia se vede desconsiderată prin convențiunea 
dintre Franța și dintre Anglia și ar dori să ia și ea parte 
la controlă. Nu scimă, că 6re este Rusia înțelâsă cu 
Germania în causa acâsta. Ceea ce scimă este că și 
Rusia voesce să aibă scaună și votă în comisiunea in
ternațională egiptenă pentru datoriă. Nu mai încape nici 
o îndoâlă, că Rusia va fi lucrată forte multă în Con- 
stantinopole, ca Turcia să participe la conferință. Dar 
nici Anglesii n’au stată' cu mânile în sănă. Se dice că 
Anglia ar fi făcută cu Turcia o convențiune, prin care 
Turcia s’ar angagiâ a trimite 2 regimente pe lângă tru
pele anglese din Egipetă, ca prin aceea să se arăte că 
Turcia este suverană Egipetului. Mai încolo printr’ună 
fermană din partea Turciei sancționâză ocupațiunea an
glesă până la 1888.

Dâcă acestea suntă adevărate, atunci ori-cine înțe
lege pentru ce Turcia s’a vădută îndemnată a luâ parte 
la conferință. Dâr Rusia promite multă mai multă, pen
tru că află fârte cu cale, ca să fie și Turcia în comisiunea 
internațională. Rusia prin manevrele și apucăturile sale 
șirete va sci să profite în folosulă său și de astădată. 
Să scie că Rusia voiesce să câră ca compensațiune pentru 
recunâscerea neutralității Egiptului și a canalului de Suez, 
ca să se neutraliseze Bosporulă și Dardanelele. Victoria 
Rusiei va depinde dela sprijinulă, ce îlă va dâ Germania.

Discursaltt d-lui V. Babeșd.
raportorulii comisiunei de 30 a conferinței din Sibiiu. 

(Continuare din Nr. 101 altt Gaz. Trans).
Că domnii Maghiari dela putere sunt înfuriațl, sunt 

turbați asupra nâstră, că potă să-și răsbune înfricoșată 
asupra nâstra, să ne strivâscă, să ne facă imposibili 
pentru totdâuna, — seu că sunt de totă orbiți și nebuni 
și că nu mai e de vorbită astăzi cu ei, și că nouă, pe 
câtă timpă se află ei în acestă deliră, nu ne pote fi 
permisă, a ne alia cu contrarii loră ca să ne facemă 
dușmanii loră și să facemă stricăciune permanentă — 
loră și poporului loră, — sunt argumente, carî în fondă 
ne justifică reservele, resistința nâstră pasivă de 
pănă acum, și sunt considerațiunl, cari ne desfătuescă 
a răspunde — cu ură la ura loră, cu furiă la furiâ 
loră, cu provocări la provocările loră, argumente și con
siderațiunl, cari ne impună să fimă și să rămânemă 
prudinți, calmi, moderați, dar firmî în fața porniri- 
loră loră. Ajunge, să-i facemă să simtă val or ea nâs- 
tră politică și morală, să se convingă de solida
ritatea tuturoră Româniloră de caracteră, 
de minte și de inimă, și prin urmare de inalte- 
rabilitatea postulat eloră nâstre și așa să-i fa
cemă să despere de reușita scopuriloră față de noi. Ast
felă amă ajunsă a ne susține întrâga programă vechiă, 
prin tote lungile frământări ne fiindă în stare d’a găsi 
altă modă mai corăspuncjâtoră scopului și greutățiloră si- 
tuațiunei, altă atitudine de recomandată Domnieloră-vâstre. 
decâtă totă aceea ce amă adoptată cu unanimitate îna
inte de acâsta cu 3 ani (Bravo 1 Aplause). Dar pănă când 
ne-amă înțelesă și amă ajunsă la acestă conclusă, amă 
ascultată tâte părerile, câte numai ni s’au manifestată, 
și sunt datoră a vă spune, mărturisi, că au fostă și 
s’au ridicată și voci de altă direcțiune, voci pentru mo
dificarea programei nâstre dela 1881, modificarea în parte 
și în totală, în mai blândă și în mai aspru; v’amă spusă 
însă argumentele și considerațiunile, pe basa cărora în 
cele din urmă a trebuită să recunâscemă cu toții, că 
a decretă o programă cu mai puțină, nu se pote 
sinceră și seriosă, și dâcă amă face-o, ar fi nedemnă 
de noi și totdodafă o mare greșâlă politică, o măr
turisire a slăbiciunei nâstre, pe care n’o avemă; 
âră a decretă o programă cu pretensiunl urcate, ar fi 

neoportună și pentru că s’ar esplicâ că respun- 
demă la provocări cu provocări, că căutămă din adinsă 
conflictă cu puterea. Astfelă cu toții dorimă a ține să- 
mă de tote împrejurările, amă decisă în unanima bună 
înțelegere, ca să Vă recomandămă a primi în totală și 
în părțile ei programa de la 1881 și cu conclusulă luată 
lângă aceea. (Bravo! Aplause.)

Și acum să-nil dațl voiă, să citescă programa nâstră 
de la 1881 și să adaugă la punctele speciale esplicațiunile 
necesare.

Introducerea sună:
»Partida națională va lucră peterenăle- 

gală, pentru esoperarea următoreloră drep
turi:*

Va să dică, din capulă locului noi ne amă angajată 
pentru «teren ulă legală.* Va să dică, ori-ce nele
gali ta te este esclusă din sinulă partidei nostre. Până 
cândă noi cu scrupulositate ținemă la acestă angagia- 
mentă, calumniă este a numi partida nâstră nepatri
otică și neleală. (Așa este!)

Punctulă 1 sună:
>In câtă privesce Transilvania, recăști- 

garea autonomiei sale.*
Va să cjică tractâză acestă punctă despre autono

mia Transilvaniei, despre dreptulă acestei țări, d’a 
fi și d’a figură în lume ca țâra de sine, cum a fostă și 
a figurată prin secoll, până la 1848 și resp. 1868, fa- 
cându-șl ea însăși legi și gubernându-se ea însăși prin 
fiii sei chiămațl și cu Mareducele seu în frunte. Acestă 
punctă este forte multă controversată din partea adver- 
sariloră noștri și se esplică astfelă, că atăcămă print’rân- 
sulă o lege fundamentală a statului ungurescă, și prin 
acesta desconsiderămă și provocămă pe factorii ce au 
votată și sancționată legea uniunei. Par’ că noi amă 
aținti la rumperea de cătră stată! Apoi nu este așa. 
Punctulă nostru nu cuprinde, decâtă dorința Româniloră, 
ca pe cale legală Transilvania să se constitue ca 
țâră autonomă, cum a fostă ea și cum trebue să ră
mână ea după legile fundamentale. Punctulă deci este 
îndreptată numai în contra fu si unei cu Ungaria, 
fusiune ce nu se cuprinde nici într’o lege, ci pre care 
d-nii Maghiari au esecutat’o succesivă, în modă cl indestină, 
în înțălesă contrară Româniloră, a maiorilății țării. Par
tida și programa nâstră nu este în contra unei uniuni, 
ca uniune, cum esistă atare între Croatia-Slavonia cu 
Ungaria, și de asemenea între țările coronall, autonome 
din Cislaitania — cu acâsta. Acesta fiindă înțelesulă 
punctului, trebue să-lă susținemă. (Așa este.)

Punctulă ală II-Jea sună: 
introducerea ca lege a usului limbei 

române în tâte ținuturile locuite de Români, 
atâtă în administrațiune, câtă și în justițiă.«

Acestă punctă cuprinde minimulă, ce pote și 
trebue să câră ună poporă autochtonă și numărosă, dela 
o țâră ce vrea se-I fie patriă, âr nu temniță, să promo- 
vese, âr nu împiedice cultura, desvoltarea, moralitatea, 
credința în Dumnedeu și dreptate. Căci, Domniloră, nu 
respectare, ci adevărată insultare a acestora este, este 
ună scandală publică ceea-ce se face astăzi la noi prin 
funcționarii publici, cari nu cunoscă și nu voră să cunâscă 
limba poporului, cari deu îlă ocrotescă ca pe o turmă 
de vite, îlă judecă, dispună de averea, de onârea, de 
libertatea lui personală, ba și de viâța lui, și-i spună sen
tința loră și o esecută fără ca bietulă poporă să pri- 
câpă ună cuvântă și să scie, cum se face și pentru ce 
se face! (Așa este!)

Punctulă ală III-lea sună ;
«In ținuturile locuite de Români aplica

rea de funcționari români, âră dintre nero
mâni numai de aceia, cari sciu vorbi și scrie 
românesce și cari cunoscă moralitatea popo
rului română; și delăturarea usului de as- 
tădl, de a se aplică ca amploiați indivizi 
necunoscuți și necunoscătorl de poporă.»

Aici ajunge să amintescă, că numirea de funcționari 
străini, carî nu cunoscă limba și îndatinările poporului, 
a fostă în cursă de 300 de ani unulă dintre gravami- 
nele principali ale Ungariei față de Austria, și acum ei 
să nu găsâscă îndreptățită, naturală, acesta-șl gravamină 
ală nostru, contra aceleiași barbarii a loră față de noi, 
mai vârtosă, cândă astăzi poporulă, după lege celă pu
țină, nu mai e «servum pecus‘ ală domniloră dela pu
tere, cum era odiniâră! —

Punctulă ală IV-lea sună:
«Revisuirea legii despre egala îndreptă

țire a naționalitățiloră, în f a v â r e a acestora; 
leala și reala esecutare a tuturoră legiloră.c

Am arătată prin espunerile mele ca raportoră, că 
legea pentru egalitatea națională este plină de echivoci- 
tăți, că nu se aplică mai de felă, ba se ia în derisiune 
și se modifică acuși-acușl prin cei dela putere, și nici o 
lege cevașl favorabilă poporului nostru nu este esecutată 
sinceră și reală. D’aci se învederâză necesitatea punc
tului IV.

Punctulă ală V-lea sună:
.Eluptarea și susținerea autonomiei Bi- 

sericiloră și a s c â 1 e 1 o r ă române confesionale, 
ca ale unoră cestiunl curată de naționalitate. 
Provederea din visteria statului a scâleloră 
române și a altoră institute de cultură națio
nală, în proporțiune cu sacrifîciele de sânge 
și avere, ceaduce naționalitatearomânăpen- 
tru patriă, avândă a se dalăturâ legile și ordi- 
națiunile, contrarie desvoltării naționale.*

Cât. pentru acestă punctă, este adevărată, că una 
dintre bisericile române, cea ortodoxă, prin lege are a- 
cordate și prin actă maiestatică regulate multe și prețiâse 
drepturi și libertăți, dar nu totă așa este și cu cealaltă 
biserică română; cătră acâsta, precum am arătată și în 
referatulă meu, chiar dreptulă legală învederată ală Bi- 
sericei ortodoxe, puțină se respectă și greu mereu se calcă 
prin domnii dela putere, după dragă capriciulă loră, una 
câte una drepturile și libertățile acordate și regulate. Ca- 
sulă dela Panciova, precum multe altele de diferită na

tură, sunt dovadă viuă. Prin acâstea se motivâză punc
tulă. (Fârte bine 1).

Punctulă ală Vl-lea sună:
«Crearea unei legi electorale pe basasu- 

fragiului universală, sâu celă puțină pe basa 
ca fie-care cetățână, supusă la dare directă, 
să fie investită cu dreptulă de alegere.*

La acestă punctă s’au făcută în comisiune mai 
multe amendamente. Au dorită uuii, că să se stârgă 
pretensiunea sufragiului universală; căci ea ar fi nelinis- 
citâre pentru mulțî, cari credă, că ne apropiămă de par
titele esterne, radicali și chiar de socialiști, ele.; au cerută 
ștergerea cu atâtă mai vârtosă, că pentru noi, cari n’a- 
vemă proletari, nici n’ar fi necesară votulă universală. 
Dar s’au reflectată la acestea, că postulalulă nu este nici 
radicală, nici revoluționară, nici de prisosă pentru noi 
sâu orl-care poporă din lume. Franța, Germania, Italia, 
Svițera, Norvegia și încă multe țări bogate, culte și con
servative, se bucură de votulă universală și nu l’ar ab
rogă odată cu capulă; și cei ce deci ne acusă pentru 
acâsta pretensiune, în opiniunea publică a Europei nu 
potă să-ne strice; dar în fine noi nici nu ceremă votulă 
universală absoluta mente, ci alternativă, învoindu- 
ne din capulă locului și la ună censă mai mică, censă 
moderată și egală pentru toți. Pe aceste motive, după 
lungă discusiune, punctulă a rămasă intaclă.

____________ (Va urma).

„St. Petersburgija Vjedomosti și naționalitățile 
din Ungaria.“

„St. Peterrguakija Vjedomosti,“ (Jiară ofi
cioșii rusescu, vorbesce despre naționalitățile din 
Ungaria întrunii articlulă, ală cărui cuprinsă e 
următorulă:

.Intre cele 16 miliâne de locuitori ai Ungariei, Ma
ghiarii cu Jidovii la o laltă d’abia suntă 5 miliâne, con- 
tingentulă celorlalte miliâne îlă dau Sârbii, Croații, Ro
mânii, Germanii, Slovacii și Rutenii. Români sunt 
aprâpe 3 miliâne. Maghiarii urăscă pe Români, 
pentrucă aceștia potă fi considerați ca tră
dători, ca iredentiștî, cari numai despre acea 
fantasâză, ca la ună momentă potrivită să se 
unescă cu frații loră de peste graniță. In Un
garia, loră nu li se dă nici ună dreptă; pentru aceea con
ducătorii loră și de astă dată au stată departe de co
media alegeriloră și țină programa din 1881, 
făcută de Babeșă.

Pe Sârbi i-au putută momi mai ușoră. Aceștia 
din ura cătră CroațI, au făcută compromisă cu ultra-cen- 
traliștiii maghiari. E de însemnată, că Sârbii din Un
garia s’au deprinsă deja a merge pe urma guvernului 
sârbescă. Cândă Ristici erâ în Belgradă în fruntea mi
nisterului, pe atunci Sârbii erau dușmani neîmpăcațl ai 
Maghiariloră și visau despre o Sârbiă unită. Acuma tre- 
bile stau cu totulă altcumă. Politica sfetniciloră austro- 
fill ai regelui Milană i-a îndemnată să facă pactă cu gu- 
vernulă maghiară, și Tisza, care pârlă stindardulă ideei 
de stată maghiară, a grăbită a se folosi de ocasiune. Se 
înțelege de sine, că pe adevărații patrioțl, în frunte cu 
Mihaiu Poliță nu i-a putută prinde pe cleiă (ca pe pă
sările); înșă maioritatea, cu ușurința obicinuită la Sârbi, 
a proclamată chiară și «neviolabilitatea hegemo
niei maghiare* în țările de sub corOna S-tului Ștefană. 
Foștii maghiarofagl desperați, începândă dela Maximo- 
vicl, KasapinovicI și dela auctorii «programei dela Becl- 
cherecă,* până la MiroslavovicI și BekicI, au hotărîtă in 
Chichinda-mare schimbarea atitudinei de până acum. Câș- 
tigulă acesta, în ceea ce privesce pe Tisza, arată că elă 
este ună dibaciă bărbată de stată; însă din punctă de 
vedere sârbescă ne arată, încătrău a dusă lucrurile po- 
itica >de sine stătătâre* a lui Garacianin. Sașii ar
deleni îșl apără cu trupă cu sufletă afacerile, astfelă 
că chiar nici între cei mai crunțl germanofagl nu să află 
unulă măcară, care să nu simpatiseze cu patriotica loră 
activitate.

E lucru ciudată, că cu tote că Maghiarii d’abia 
suntă 5 milione, totuși ei au 153 de gimnasii, âr cele- 
alte miliâne de naționalități suntă silite se se îndestu- 
âscă numai cu 17 scâle medie. Așa e «libertatea* 
maghiară; Cetitorulă ușoră pât.e pricepe, că pentru o 
astfelă de libertate nu totă lumea se însuflețesce, și că 
Ungaria mai curând ă sâu mai târdiu va trebui să trâcă 
prin schimbări fârte seriâse. Asupra centralismului, care 
și-a mâncată cojile, va triumfă și aici principiulă fe
derativă. Lupta s’a începută deja, și dâcă o- 
dată Croații și-au ajunsă scopulă, atunci fără 
îndoâlă după ei voră urmă și celelalte națio
nalități.*

Corespondența nâstră din Comitate.
IlenI, în 26 funiu 1884.

In firma convingere, că este de trebuință neaperală 
a sci, că cum, prin cine și cu ală cui ajutoră au decursă 
pregătirile pentru alegeri și ce resultală au avută luptele 
electorale întreprinse din partea partidei așa (jlise liberală 
constituționale în județulă Făgărașului, îmi permită a re
lată următârele:

Încă în 15 Maiu a. c. s’a ivită în Făgărașă o par
tidă oposițională moderată, în frunte cu faimosulă advo-



cală Benedek Gyula, care a causată partidei guvernamen
tale multă durere de capă și enorme spese.

Pe câtă suntă informată partida guvernamentală 
pe la linele lui Maiu. s’a adunată la otelulă ^Mexico* în 
Făgărașă, unde și-a alesă ‘uuă comitelă centrală esecu- 
tivă, sub presidiulă judelui regiu Tibald și s’a făcută și 
candidarea în ambele cercuri electorale.

In cerculă superioră s’a candidată Boer Antal, și 
în cerculă inferioră Kapoc-sanyi Mor, acestă din urmă a 
repășită în favorea lui Uhlmann Alesandru, după aser
țiunile guriloră rele pentru 4000 ti. v. a. De altă parte 
candidatulă oposiționaiă Benedek Gyula atâta s’a frămân
tată, până ce a mai adusă din partea partidei oposițio- 
nale din Pesta ună ală doilea candidată oposiționaiă și 
pentru cerculă electorală inferioră în persâna lui Bâlint 
Ferencz.

Luptele au fostă dâr vehemente în ambele cercuri. 
Funcționarii administrativi cei în activitate, precum și cei 
în neactivitate, au fostă într’o neîntreruptă mișcare, cu- 
trierândă satele <jiua ȘÎ nâptea pentru candidații guver
namentali. Tote cârciumele de prin comune au stată la 
libera disposițiune a alegetoriloră pentru guvernamen- 
taliștl. Aspiranții la vre-o funcțiune mai înaltă seu la 
pensionare, se întreceau că cum să facă serviții mai plă
cute superioriloră săi, și din acestă incidență au recursă 
la diferite uneltiri nedemne de caracterulă unui omă o- 
nestă.

Sosindă diua de 16 Iuniu a. c., diua alegerii, mi-am 
luată și eu puțină ostenâlă a mă duce la fața locului, ca 
să mă convingă despre resultatulă alegeriloră atâtă de 
libere în feliulă său. Venindă ântâiu la Făgărașă am 
văzută partida oposiționaiă concentrată la ună locă în 
numără considerabilă, partida guveruamentală însă în 
numără fârte mică, de pusese pe conducătoră în despe
rare, dâr cătră dra 11 a. m. a sosită trupa concentrată 
în Șercaia, sub conducerea subprefectului, în numără de 
vre-o 600 de alegători, toți aduși în cară, și încunjuratl 
de credincioșii samsari ai partidei liberale guvernamen
tale. Astfelă maioritatea guvernamentalului Boer a fostă 
asecurată.

Nu potă să nu amintescă ținuta Făgărășeniloră, și 
a celoră din cerculă Branului, cari afară de funcționari 
publici și și vre-o câteva suflete timide și rătăcite au ră
masă acasă. Conlocuitorii Sași, cari în presăra alege
riloră au avută o întrunire, au decisă în unanimitate 
pasivitatea absolută, și în sensulă acestei decisiunl, au 
și păstrat’o în tâte formele.

M’a prinsă mirarea, cândă am văciută în compania 
de alegere pe unulă din conducătorii naționali, cu doi 
argațl ai săi, cari pdte din conexiuni de obligăminte 
particulare și față cu obligămentulă luată de mai înainte 
cu ocasiunea faimosului pactă la alegerile funcționariloră 
din 19 Decembre 1883 se interesa multă pentru învin
gerea guvernamentalului Boer.

Aspectulă acesta m’a indignată și am călătorită 
mai departe, cătră teatrulă de alegere, Arpașulă-interioră, 
unde oile rătăcite fură vândute jidanului Uhlmann cu 
concurința celoră puternici din Făgărașă. Sosindă aci 
am văzută, că partidele, cari de care să întiecâa cu 
cumpărarea oiloră rătăcite. Aci s’a cumpărată ună votă 
și cu 20 fl. Văijăndă candidatulă oposiționaiă Balint Fe
rencz, că tâte ostenelele lui sunt zădărnicite, catră ârele 
3 d. a., a cedată forței, și s’a retrasă din luptă, și așa 
candidatulă guvernamentală Uhlmann spre bucuria mij- 
lociLoriloră, a reeșită cu maioritate de voturi.

Am fostă durerosă surprinsă, cândă am văQută 
pe unii preoți în fruntea alegătoriloră votândă alăturea 
cu cei rătăciți,*) atunci am esclamată în mine suspi- 
nândă: acestea suntă urmările esplicațiuniloră mai po
pulare ale faimosului nostru delegată cu ocasiunea dărei 
de sâmă în 13-a Iuniu a. c. în hotelulă cetatea »Paris’ 
în Făgărașă asupra concluseloră luate la conferința din 
Sibiiu, unde a <^isă: »că nu pote pe nimenea opri să nu 
alâgă, dâr dâcă alegeți, să alegeți pe acela, care nu va 
mințită.*

Când alegerea era mai terminală și învingerea lui 
Uhlmann era ca sigură voiamă să mă întorcă acasă, dâr 
văijui într’o mică depărtare o personă cunoscută dela Fă
gărașă, care era fârte atentă In tote, și făcea unele no
tițe în portololiulă său. De curiositate m’am apropiată 
în acea direcțiune și etă pe cine cunoscui, pe ună ală 
treilea argată ală unuia dintre conducătorii noștri nați
onali, care în Făgărașă să interesă multă pentru candi
datulă guvernamentală Boer.

După ce am schimbată unele cuvinte de cunoscință 
numitulă domnă îmi spuse între altele, că dânsulă este 
trimisă de șefulă său aici la fața locului, ca să facă unele 
observări active, și să-și ia unele notițe, ca să pdtă face 
corespondințele necesare asupra decursului alegeriloră în 
acestă cercă la (Jiarulă »Oservatorulă.«

Cum se înțelegă observările active? diseiu eu. Apoi 
de! Domnule! așa ești de hăbăucă, de nu înțelegi in-

*) De ce nu-i dai pe față cu numele, ca să scimtî cine 
sunt?

treprinderile de speculă!? pe deoparte activistă, și pe 
cealaltă pasivistă, și tote acestea se facă din considera- 
țiuni de >curtoasie< față de visita ce a primit’o stăpâ- 
nulă meu dela viitor;dă ablegată dietalu din cerculă 
acesta.

In urma acestoră deslușiri, m’am depărtată cu 
inima înfrântă de durere.|

In Nr. 47 ală .Observatorului* din a. c. a și apă
rută o corespondență din .Țâra-Oltului,* care consună 
de minnne cu observările făcute de argatulă trămisă, ba 
ce e mai multă între alte să caracterisâsă însuși pe sine 
după cum este, ca să-lă cunâscemă mai bine. Eacă pa- 
sagiulă atâtă de potrivită: pe căndă adevărulă 
este, că actorii demoralisării stau după cu
lise și se arată pe față ca .patrioțl* și chiar 
ca .binefăcătorii tăi*. Nu este asta o probă des
tulă de chiară, despre purtarea unoră apărători ai noștri 
din Țâra-Oltului?

In fine în urma acestoră întreprinderi speculative 
să așteptă în Făgărașă câtă de curândă avansamentele 
în oficiele administrative și judecătoresc! devenite vacante 
în urma suspendăriloră, și reposăriloră, ba pote în urma 
urmeloră va veni și .decorația* aceea multă dorită, de 
care a fostă vorba în coldnele prețuitului tjiâră »Gaz. 
Trans.* Nr. 75. o.

'Deva, 1 Iulie 1884,
Lucrările catastrale în Deva. Eu iau parte la 

lucrarea comisinnii catastrale ca bărbată de încredere, 
fiindă alesă din partea opidului Deva, și lucrarea acâsta 
o aflu de mare importanță pentru toți cetățenii de sub 
corona sântului Ștefană, acei cetățeni, cari se voră inte
resa pentru sine și în genere pentru comună, — o fi ce 
o mai fi, — în ușurătatea dării de pămentă, clasificân- 
du-se faptice după cumă e pământulă: eră care nu să 
va cam interesă, va plăti de vai de elă, dare de pă- 
mântă. In causa reclamării catastrale dau pentru infor
ma țiunea concetățeniloră și proprietariloră de pămânLuri 
următârea deslușire:

Pe basa hotărîrii dietale ministeriulă a ordonată 
clasificarea și întregirea pământuriloră, pentru care sunt 
trei foruri. Forulă primă e comisiunea prima lucrătore, 
ală doilea e comisiunea districtuală ca controlă, ală tre
ilea forulă supremă ca comisiune superioră. Și numai cea 
primă e în maioritate indiferentă pentru clasarea pămân
turiloră, celelalte comisiunl voră lucră însă după cum le 
vine mai bine la socotâlă în interesulă statului; celui ce 
reclamă i se mai consideră cererea și se clasifică par
cela lui de pământă după cum faptice se află, âră care 
nu reclamă, de ar fi parcelele de a 4-a, 5-a, 6-a, 7-a, 
clasă, să iau în prima clasă și puse voră rămâne acolo. 
Deci e mare deosebire intr’ună răstimpă de 15—20 de 
ani se plătâscă darea după parcele de a 4-a 5-a 6-a și 
7-a clasă, în clasa primă, și scițl ce cjică mulțl poporenl? 
>D6ră nu mi se va face nedreptate, să plătescă eu mai 
multă ca câtă e vrednică pământulă; * eată nepăsarea 
peste totă. Și pentru ce? pentru că unii notari sunt 
comotȚ, ba mulțl nici nu țl-ar sci compune reclamările 
după cum pretinde instrucțiunea ordinațiunii ministeriale 
catastrale, însă totuși, decă s’ar interesă și s’ar fi inte
resată, ar fi putută face t<5te comunele reclamările 
recerute în interesulă și folosulă loră propriu, căci 
e mare deosebire între 1 și 10. Prin urmare, domniloră 
preoți și inteligințl din ccmune,' grăbiți a face reclamă
rile pământuriloră pe cândă sosesce comisiunea catastrală 
în comună, dâcă nu în scrisă, celă puțină verbală.

Acâsta în interesulă proprietariloră am crezută ne
cesară a o aduce la cunoscință. N. Oprea.

Greva seceretoriloru în Italia.
Italia ne presentă ună ciudată și unică spectacolă. 

Secerătorii din acestă țâră, făcură grevă. Trecut-au optă 
dile de cândă ei nu mai vrâu să mai secere în țînutulă 
Veneției și prin mui multe locuri din Calabria. Causa 
acestei aparițiuni ciudate este plata cea mică, care o 
primescă muncitorii de câmpă pentru grâua loră muncă. 
Câte-odată plata face număi 50 pană la 60 de centime 
(22—25 cr. v. a.) și 4ece percente din bucatele secerate, 
și pe lângă aceea bieții omeni trebue să mai aștepte. 
In astfelă de împrejurări nu e nici o mirare, că despe
rați strigă: >a muri de fome putemă și fără să lucrămă* 
și apoi părăsescă câmpurile.

Mișcarea ce-a începută prin comunele Polessela, Cere- 
guano, Lama, Pezzoli, Giovello și s’a întinsă și peste 
altele comune, insuflă guvernului Italiană grije, apoi și 
ciocnirile ce s’au întâmplată între milițiă și între greviști. 
Atâtă răniții și cei arestați sunt numeroși. Greviștii um
blă totă în cete armați și amenință pe muncitorii 
săteni cari voescă să primâscă lucru. Rovigo, pe lân
gă care se află comunele mai susă numite, semănă 
cu o adevărată tabără. Două regimente de infanteria, 
ună batalionă de vânători și ună regimentă de câvaleriă 
s’au trămisă în părțile acelea, și mari patrule umblă prin 
satele vecine. Sătenii, cari au aruncată în carabinerî 
(gendarmi) cu petri, salută soldații mal pretutindenea cu 

vivate pentru armată. Proprietarii cu mare încăpățînare 
refusară pănă acuma, de a mări plată secerătoriloră.

Sărmanii muncitori de câmpă, pretutindenea sunt 
rău plătiți, ba în multe locuri sunt duși cu gendarmii Ia 
munca câmpului. Pănă acumă am credută, că numai 
bietulă țerană română este tractată, cu forte puține es- 
cepțiuni, Intr’ună modă brutală de proprietari și esploa- 
tată de arendașii nemilostivî și lacomi, dâr acum vedemă 
că sârtea muncitoriloră de câmpă din Italia este multă 
mai rea, decâtă a muncitoriloră români. In Italia pănă 
acuma numai miliția se interesâză de revoltanții munci
tori, âr deputății din parlamentulă italiană, facă mare 
politică și de aceea nu se potă ocupâ de sdrtea popo
rului muncitoră, care mâre cu miile de fâme și de pe
lagră, o bălă periculâsă, care bântue în Italia sate întregi. 
Acâstă băla periculosă o capătă din mămăligă de cucu- 
ruză, dâcă cucuruzulă a fostă mai cu sâmă înflorită, mu- 
cedlită. Acâsta bolă bântue și prin România multe ținu
turi, din causă, că bieții țărani români trăiescă numai 
cu mămăligă din cucuruză mucegăită și pe lângă mămă
liga cea stricată, mai vine și clima cea băltâsă. ț)ice <}i- 
cala fârte dreptă: spune-mi ce mănânci, ca să-ți spună 
cine esci? Acesta este ună adevără, care va rămânea 
adevărată pentru tâte timpurile, și pentru tote popârele 
de pe fața pământului. Numai o alimentațiune rațională 
și suficientă, precum și locuințe luminâse, sănătâse potă 
regenerâ o națiune ce-a apucatn pe calea degenera- 
țiunii. Dâcă Românii nu se voră gândi seriosă la mijlâ- 
cele necesare să combată răulă ce-i amenință cu peire, 
se voră prăpădi încetulă cu încetulă și a§I mâne ne va 
spune numai istoria, că au esistată odată Românii.

Diverse.
Frumsețea. — Impartășimă aici traducerea a (Jece 

sentințe italienești despre frumsețe: Femeea frumdsă e 
ună venină dulce. — Frumsețea are frunze frumâse, 
dar rode amari. — Capetele frumâse sunt adeseori fără 
creerl. — Frumsețea și prostia adeseori} mergă în to
vărășia. — Frumsețea ’șl portă totdâuna averea cu sine. 
— Femeea frumosă te face să’i ții și strajă. — Cine are 
femeeă frumâsă și castele la hotare nu are pace nici în 
așternută. — Frumsețea fără bunătate este ca vinulă 
celă trezită. — Femeei văpsite întârce’i spatele. — ț>i’i 
unei femei, că e frumâsă și diavolulă i-o va repetă de 
(jece orii —

*
Totu noi deasupra. — Iată o vorbă, ce-amă au- 

dită grăindu-se intre doi opincari.
Vladă: *Ei, ce mai dicl, bade Gheorghe, de stă

pânirea nostră? Așa’i, că de-omă merge totă așa, o să 
ne topimă ca jarulă sub cenușe?,..*

Gheorghe: ,Ce-ai mai stătută să grăeștl?... 
doră nâmulă nostru e ca pluta; de se cufundă nu se în- 
nâcă, ci din fundă repede ese âră în fața apeloră — și 
încă mai mândru și mai întinerită de cum a fostă! ...«

Vladă: >Dar dacă stăpânirea va fi pluta și noi 
apa, atunci ce <ȚCL bade Gheorghe? Așa’i că ea mereu 
va sta deasupra nâstră 1 ?...

Gheorghe: »NicI așa nu dicăl... Că, de! prea 
încărcată ar fi pluta asta de... păcate și — noi fiindă 
apă — între noi o să se cufunde și să se înece! Cu 
Dumnezeu totă noi deasupra!* —

Bine, grăește badea Gheorghe; de-ară grăi 
numai toți ca elă! D-(|eu să-lă țină!

*
Șerpe în stomaou. — Catrina lui Simeonă T. Io- 

niță din comuna Toleșll, județulă Suceava, în ijiua de 3 
Iunie, după ce a băută lapte s’a culcată afară pe pris
pă și dormindă cu gura deschisă i-a intrată ună șârpe 
în gură. La deșteptare, a simțită o răcâlă în stomacă, 
a fostă transportată la spitalulă județiană Stamate din 
orașulă Fălticeni, unde, după observațiunile medicului, 
nu s’a putută constată nimica, dar i s’a prescrisă medi
camente cu scopă ca, dacă va fi în adevără șârpele în 
corpulă său, să pâtă fi dată afară.

*
Mania d’a se sinucide. — Două cașuri ciudate a- 

vemă pănă acum de mania d’a se sinucide. Nenorocita 
fată Ilona Essaki de nouă ori a încercată să se sinu
cidă, fără însă să ’și potă esecutâ intențiunea de a se 
omorî. Nenorocita are o succesoră. Maria Schmidt, în 
etate de 25 ani, a încercată de șese ori prin spâncju- 
rare, de două ori prin soluțiune de fosforă, o dată prin 
sugrumare și a șâsea oră bândă vară, rasă de pe ună 
părete și amestecată cu apă. Poliția punândă mâna pe 
ea, a arestat’o. Aci fata să spândurâ prin ajutorulă unei 
cârpe, dar postulă de gardă, băgândă de sâmă încă la 
timpă, alergă în celulă și tăiă cârpa. Nenorocita fată fu 
dusă în spitală.

*
0 Amazonă. — In Paris trăesce o domnișâră, în 

vârstă de 45 de ani, care pe timpulă răsboiului de inde
pendență ală Poloniei a fostă locotenentă în armata po
lonă și în timpulă răsboiului francesă din 1870 a fostă 
franctireur. D-șora Antoinette Lix, așa se numesce 
— are o medaliă francesă, o cruce de bronză a ambu- 
lanteloră, medalia zuaviloră papali, și o sabiă prețiosă de 
onore, dată ei de damele alsațiane. Acum are să fie nu
mită cavaleră a legiunii de onâre.____________________
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Oursnlu la bursa de Vlena 
din 2 Iulie st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 121.95 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.10 
Rentă de hârtiă 5«/0 . . 88.90 
Imprumutulă căilortt ferate

ungare.......................... 142.50
Amortisarea datoriei căi

lortt ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.50

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 117.50

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 101.75 

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

mișii...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.75

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

vină ung.........................99.—
împrumutului cu premiu

ung.................................. 115 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.50 
Renta de hărtiă austriacă 80.40 
Renta de arg. austr. . . 81.45
Renta de aură austr. . . 102.45 
Losurile din 1860 . . . 134.80
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  852.—
Act. băncel de credită ung. 800.75
Act. băncel de creditu austr. 300.10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’orI................ 9.67 ‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlinge 121,75

Mursa d« Kucnresci.
Cota oficială dela 19 Iunie st. v. 1884.

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

» eonvert. (6°/0)
. oraș, 

tone.
H

P

împr.
Credit.

>
’ » ’ (5°/o) .

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

« » » Națională . .
Aură ........ 
Bancnote austriace contra aură

Buc. (20 I.) 
rural (7°/0)

„ (5°/o)
urban (7%) 

. (6»/0)

Cump. 93
»

>

>

»

H
>

>

>

*

»

*

93'/4
967a
33

1027.
9072

104
1007< 
903/4 

1382.
328.7a 
235.

440.
2.07.

venii. 94s/i

»

>

n
»

»

>

»

>

1—3

9474
977.
337. 

10674
9274

105
101
9P/<

2367.
5.7s 

2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 3 Iulie st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . Cump. 9.25 Vân<i.9.2f>7.
Argint românesc .... . . > 9.20 9.25
Napoleon-d’orI................. . . > 9.66 9.i8
Lire turcesc!..................... . . > 10.90 • 10.98
Imperial!......................... . . > 9.90 9.96
Galbeni............................. . . > 5.63 » 5.67
Scrisurile fonc. «Albina» . . . » 100.50 » 101.50
Discontulă » . 7—10 °/0 pe ană.

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

iii VaiiMiiriM si însemuiiilorn
în „Gazeta Transilvaniei^

Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6 
Pentru inserțiunî și reclame pag. a III linia ă . „ —„10 

acordă următorele rabate:Pentru repețiri se
oPentru repețiri de 3— 4 orî . . . . IO";

jj yy 5— 8 yy . . 15°|
»

V v yy 9—11 yy . . 20°|

yy yy 12—15 yy . . 30°|

yy yy 16—20 yy . . 40°|
Dela 20 de repețiri în susă • • • . . 50°|

o

o

o

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 
se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susu+

Brașovu 1|13 Ma.iu 1884.

^ții și scrisuri funciare de ale băncii 
„ALBINA“

chiar și cu prețu urcată; asemenea și acții de ale banceloru 

„Furnica,44 „Transilvania44 și „Aurora44 cu prețuri conve

nabile se caută spre cumpărare.

A se adresă în Gherla — Sz.-Ujvăr — la

Cancelaria Negruțu.

I

Revolveru, micu, comodu, cu șese ’ GULLOGCb
focuri 3 fi. 88 cr.; același mai mare 4 fi. 50 cr., 5 fi.
50 cr.; Pusei, 5 fi., 8 fi., 18 fi., 20 fi., 30 fi., peste totu 
cea mai bună și mai probată fabricațiune.

Se primescă comande:
I

Viena, Praterstrasse 16, Rix.
(O

Nr. 307—1884.
P. C. F.

3-3 3—3 Nr. 72 1884.
S. scolt.

2—3

Anunciu de licitațiicne. Anunciu.
Prin acăsta se aduce la publică cunoscință, cumcă din 

partea primăriei comunale din Feldru se voră 
calea licitațiunei publice 239 jugere de pădure 
și bradu din muntele Vulfa.

Prețuit! strigărei s’au statorită cu 50 fl, v.

vinde pre 
de molidu

a. de unii 
jugeru și arendatorulu va fi datoră a plăti jumătatea arânda 
îndată după încheierea licitațiunei, ără cealaltă jumătate 
după aprobarea licitațiunei din partea deregătorii competente. 

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

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

Dela Primăria Comunei
Feldru 22 Iunie 1884.

Primarule:
Scridonu.

Notarultî;
Burduliosu.

La subscrisulu în Cutii, la curtea

seminarială, se află de văndare 80 

de rîmătorl (porci) și anume trei deci 

de unu ană, ără cincizeci de 

doi și trei ani.

Doritorii de a cumpără să se 

în persdnă. — Posta ultimă 

Sebeșu.

Cutu 27 Iuniu 1884.

câte

arate

Sas-

Theodoru Colbașu,

Concursă !
Devenindă postulă de învățători 

scăla confesională gr. cat. din comuna 
Szent. Ioan) tractulu protopop, a Budacului română, prin 
pensionarea învățătoriului de acolo, vacantă. — Din par
tea presîdiului a senatului scolast. confesională pe teme- 
iulă conclusului senatului scolastică d. d. 4 Iuniu 1884 pen
tru ocuparea acelui postă de învățători se escrie concurși. 
Beneficiile împreunate cu aceli posti sunt următdrele:

a) Salariu anuali 150 11. care se plătesce în rate 
lunare anticipative, și anume 100 fl. dela fonduli scilei 
susi numite er 50 fl, dela Cassa comunei. Santona.

b) Quartiri liberi și lemnele de lipsă pentru în
călziți.

Doritorii de a ocupă acești posti de învățători se 
îndrumă a-și predă suplicele sale provedute cu documen
tele prescrise în lege până în 20 Iulie 1884 st. n. prin 
oficiuli protopopesci a Budacului români subscrisului 
presidiu aii senatului scolastici comunali confesionali.

Presidiuli senatului scol. corn. conf.
Sancționa, în 18 Iuniu 1884.

niiliailfi l’oppîî, v.-pres. sen. scol.

elementariu la 
Santiăne (Sajo

1^. '«V.

BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVICi
BRAȘOVtl, Ttl^ADt.

«g A V 18 U. %

Î

'Si

CP

BRAȘOVtl, TUȘNADtJ.

Tipografia Alexi Brașovă.

BACANIA

MUNTEANUL MINCOVIC1

Firma ^lunteaniî <& VShacovici recomandă on. 
publică băcănia din „Tergulă Flosului" și filiala loru din 
„Strada Teatrului," fiindă bine asortate cu totu telulu de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totu 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 ărășî o Filială 
la Băile din Tușnadu (totu în vechiulă locală în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va satisface pe deplină cerințele 
on. publică, brașovănă și ale on. 6speț! dela băi, atâtu prin 
calitatea mărfuriloru câtă și prin prețurile sale moderate.


