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Administrațiunea >Gazetei Transilvaniei.»

Brașovu în 22 Iunie (4 Iulie).
Soirea dată de tâte diarele din BucurescI, 

că guvernulu românii ar fi hotărî tu să isgonâscă 
din țâră pe vr’o trei Români ardeleni, redactori 
și editori de <jiare politice, a produsă ună adâncu 
resentimente nu numai între frații noștri de din
colo, ci, precumu nici nu se putea altfelti, și în
tre noi cești de dincâce.

Ce crime — întrebamu noi — au pututu 
comite acei Ardeleni, ca să fie dați peste gra
niță printr’unu ordinu emanată dela ună guvernă 
românescă? Se fie ei 6re nisce nihiliștl și anar- 
chiști, âmeni cari tindă a răsturnă ordinea pu
blică și amenință viâța capeteloră încoronate.

Răspunsulu ce ni s’a dată ni-a pusă și mai 
multă în uimire, căci ni s’a spusă, că persbnele 
contra cărora avea să se1 iea acea măsură estremă 
sunt persdne onorabile, cari muneescă de mulți 
ani pe teremulă spinosă alu publicisticei și facă 
politică, fie-care după cum crede că e bine, folo- 
sindu-se de libertatea pressei, de care se bucură 
toți locuitorii României, fie ei Români său străini.

Și ’ntradevără, după ce amu aflată numele 
celoră amenințați cu espulsiunea, cari sunt acum 
cunoscuți și cetitoriloră noștrii, era evidentă pen
tru noi, că motivulă isgonirei intenționate este 
curată politică.

Stândă lucrulă astfelă nu se puteau admite 
decâtă doue eventualități: său că acei Ardeleni 
făcând ă oposițiune guvernului i-au devenită ne- 
suferiți, sâu că activitatea loră politică nu este 
bine vădută la vr’unulă dintre puternicii lui pro
tectori, și de aceea guvernulă vrea să scape de 
ei printr’ună mijlocă atâtă de radicală.

Câtă pentru întâia eventualitate guvernulă 
română prin isgonirea din țâră, câtorva oposanți 
n’ar fi pututu dobândi nimicu, căci este cunos
cută, că nu Ardelenii formâză oposițiunea în Ro
mânia și că, cum stau lucrurile adi, ei sunt buni 
bucuroși dâcă nu li se face loră însuși oposiți
une, favorisându-să străinii în detrimentulă mun- 
cei loră oneste; ar fi dobândită însă aceea, că 
și-ar fi atrasă asuprași odiulă unei măsuri, care 
nici chiar unui guvernă absolutistă nu i-ar fi 
făcută onâre.

Rămâne dâr numai a doua aventualitate. In 
privința acâsta mărturisimă, că, orl-câtă de multă 
silință ne-amă dâ de a aprețuf dificultățile, cu 
cari are a luptă ună stată mică ca România din 
causa pressiuniloră, ce se esercită mereu asuprăi 
aci dela apusă, aci dela răsărită, nu vedemă 
ce ar fi putută justifică hotărîrea consiliariloră 
tronului română de a dâ, cum dicea „Româ- 
nulă,“ o lovitură atâtă de cumplită patriei și 
libertății.

Printr’ună asemenea faptă ministerulă Bră- 
tianu ar fi creată unu precedentă din cele mai peri- 
culâse mai întâiti pentru propria lui libertate de

I acțiune și apoi pentru libertatea țării întțegl.
Ori dără nu era ună lucru firescă ca cei ce 

au dobândită adl isgonirea a trei Ardeleni din 
motivulă, că agită în contra intereseloră loră, 
mâne se câră ca se fie isgohițl alțl treidecl? Și 
ce ar fi făcută guvernulă dâcă i s’ar fi cerută 
într’o bună diminâță ca se regularisâscă și pe su
pușii români, pentru că simpatisâză cu Românii 
ardeleni ?

ț)iarele ungurescl salutândă cu bucuriă faima 
despre isgonirea unoră Români Ardeleni din Ro
mânia susțină, că acâsta s’ar face pentru că ei ar 
agită în contra statului ungară. Nu scimă ce se 
credemă despre crima persdneloră din ceștiune 
dâcă ea ni se impută dilnică și noue, celoră. cari 
trăimă în acestă stată și nu ceremă decâtă ca 
să ni se facă dreptate! Dâr chiar se fie așa, cum 
(jicu foile ungaresci, 6re nu se gândescă ele ce 
ar fi acll de Unguri și de libertățile nației ma
ghiare dâcă Italia, Franța, România și Turcia ar 
fi făcută cu emigranții unguri totă aceea ce ceră 
ei dela d. Brătianu ca se facă cu emigranții ro
mâni ardeleni?

Dâr repetămă și acum, că nu credemă că 
ună guvernă românescă, fie elă de ori ce culâre 
politică, ar fi capabilă de a comite ună actă atâtă 
de monstruosă în Jirejudițiulă libertății țărei sale 
și în acâstă credință ne întăresce scirea ce-o pri- 
mimă dela BucurescI, că consiliulă de miniștrii 
ar fi pusă la dosară propunerea espulsiunii.

Felicitămu guvernulă română pentru hotă
rîrea de-a nu mai hotărî ni mică în acâstă dure- 
râsă afacere.

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

Marsilia, 4 Iulie. — De erl diminâță au 
fostă dece morți de coleră.

Toulon, 3 Iulie (io ore diminâță). — Nâptea 
a trecută fără nici ună casă de mârte. De erl 
până la 7 6re săra s’au ivită trei cașuri de mârte 
de coleră.

Paris, 4 Iulie. — Individulă bolnavă de 
cholera nostras e pe cale de a se însănătoșâ.

Kecskemet, 4 Iulie. — In cerculă electo
rală superioră Vamos s’a alesă deputată liberală 
cu 572 voturi contra antisemitului Vadnay, care 
a obținută 528. In cerculă inferioră Lipthay 
s’a alesă deputată independentă cu 375 voturi 
contra antisemitului Persay, care a obținută 303. 
La alegeri a fostă mare agitațiune, dar cu tâte 
acestea puține turburărl. Ună alegâtoră liberală 
din rândurile antisemite, aruncândă cu petre, a 
rănită la capă pe Gâza Racz, deputatulă din 
Fullop Sallas. Alegătorulă a fostă arestată de- 
ârece iritase mulțimea până a insultă chiar armata.

Cronica $ilei.
In privința socoteleloră bisericii sf. Nicolae din 

Prundă, aflămă că sinodulă parochială le-a luată la cunos- 
cință. In rendulă trecută declarase d. protopopă I. Petrică, 
că, decă socotelele pe anulă 1882 nu sunt aprobate de con- 
sistoriu, atunci nu se pote trece la încheiarea socotele
loră pe anulă 1883 și totdeodată declarase că unele chi
tanțe esistente nu se potă privi ca valide. Este și dreptă 
acestă lucru, ceea ce se vede și din disposițiile regula
mentului pentru administrarea averei parochiiloră. Mai 
mulți domni din comitetă și chiară d. protopopă Petrică 
declară în ședința sinodală din 17 1. c., că mancitățile 
constatate de consistoriu nu s’au rectificată, și că Con- 
sistoriulăa absolvată de disposițiile regu
lamentului pe comitetulă bisericei sf. Nico

lae, și l’a autorisată a merge mai departe în 
afaceri și a rectifica acele mancitățl chiar și în 
decursulă anului 1884.*)  Luându-se de basă acâstă de
clarație a președintelui, s’au primită socotelele. D. Iarca 
care ca membru în comisia censuratore adusese o colâ 
cu aprope 139 de mancitățl, audindă acestă declarare, și-a 
retrasă mancitățile reservându-șl dreptulă de a-le înaintâ 
pe calea cerută la consistoriu. — Vomă reveni.

*
Ni se scrie din Deșiu, că d-ș6ra Ana G. Popă, 

nepota și fiica adoptivă a rev. d. Vasiliu Popă, canonică 
în Gherla, în urma invitațiunei ce i-a făcută societatea 
filarmonică maghiară din Deșiu, a cântată în sâra dilei 
de 29 Iuniu pe scena teatrului de acolo. Numerosulă pu
blică, între care mulți veniseră din depărtare numai pen
tru ca să o audă, a fostă forte plăcută surprinsă de vo
cea puternică, melodibsă și pătrundătore a tinerei cântărețe 
române. Dese și frenetice au fostă aplausele, și pre fru- 
mosă buchetulă oferită pe scenă chiar de societatea 
filarmonică maghiară. Cântăreța nâstră, care îșl propu
sese a cântă numai două bucăți, în urma necurmateloră 
cereri ale publicului, a fostă silită să cânte optă bucăți, 
și unele din ele să le și repețâscă de câte două ori. Gra- 
tulămă d-șârei Ana Popă pentru strălucitulă succesă 
ce l’a avută cu acestă ocasiune.

*
In causa furtului de 27 de mii de florini din casa 

gărei din Clușiu s’a dovedită, că nici Jobă Șebeș, nici 
Carolă Șipoș nu sunt vinovați în comiterea furtului, 
pentru că ei amendoi s’au putută justifică că, în timpulă 
cândă s’a comisă furtulă, lipseu din gară.

s *
Duminecă în 6 Iulie se va da la băile de la Vâl

cele (Eliipatak) ună bală cu tombolă în folosulă socie
tății »Crucea roșiă ungară.» Tombola se începe la 3 
6re d. a., er’ balulă la 8 ore sera. Biletulă de intrare 
la tombolă 20 cr., er’ la bală 50 cr.

*
Baronulă Hurmuzachi a fostă numită căpiță nă ală 

districtului Cernăuți.
*

Luni 14 Iulie st. n. se va licita, înainte de amedl 
la 10 Bre, fabrica de cărămidl cu vaporă a ^Institutului 
generală de pensii» din Brașovă. Licitația se va face 
în cancelaria direcțiuniii, Piața mare Nr. 93. Prețulă 
strigării este 20,000 fl.

*
Mitropolitulă română ală Bucovina s’a întorsă în 

Cernăuți dela sinodulă din Viena.
*

La esamenele din Jnstitutulă domnișâreloră en- 
glese» din Pesta a escelată la piano, eșindă cea dinteiu, 
d-șora Elena Floriană, fiica președintelui dela tribunalulă 
din Szâkely-Udvârhely.

*
Din Linz se scrie, că la L Iulie peste Austria de 

susă s’a descărcată o ploiă torențială, care a causată 
mare pagubă sămănăturiloră.

*
(fiarele din BucurescI spună că comitetulă centrală 

ală partidului liberală-conservatoră, întrunindu-se în sâra 
de 19 Iunie și deliberândă asupra situației, a votată în 
unanimitate următărea resoluțiuue: »Partidulă liberală-con
servatoră, credinciosă constituțiunii, consideră revisuirea 
actuală și darea apanagiului ca o violare a pactului fun
damentală, și ia angajamentă d’a lucia pentru a reîntrâ 
în legalitate.»

*
»Monitorulă Oficială» de adî spune, că grădina bo

tanică a Universității din BucurescI, care se va transferă 
pe loculă anume destinată din valea Cotroceniloră, se va 
transformă în grădină botanică și zoologică.

*
D. Toma Vasilescu, proprietară de vii la Urlați, 

printr’o scrisore adresată ^Românului,» propune, ca 
remediu pentru distrugerea filoxerei, tutunulă. Dacă s’ar 
sădi tutună în vii, pe rîndurl cum sunt vițele, elă va 
păzi la tote metamorfozele părăsitului sâ’lă atace prin



potă sprigini pe aceștia? Pe basa acestei decisiunl, Co- 
mitetulă centrală ală Dvâstră, va esecutâ acestă punctă 
aslfelă, ca elă să nu sufere interpretări false.

In fine punctulă IX sună:
Cestiunea dualismului nefiindă astăcp la 

ordinea dilei, partida națională îșl reservă, 
a se pronunță asupra ei la timpulă său.»

Și acest punctă, ori câtă de inofensivă pare el, 
voiau unii să’lă modifice, fiindă că dualismulă atinge ar- 
ticolii XII și XXII din 1867, noi prin punctulă acesta 
par’ c’am trage la îndoială valorea acest oră legi sancțio
nate. S’a propusă deci, seu să stergemă punctulă în- 
tregă, seu să-i facem Q acestă adausă : »Ințelegăndu-se 
de sine, că art. XII d in 1867, p e câ tă tim pă s tă în 
vigore, este respectată de noi.» Dar s’a reflectată 
din alte părți, că noi în generală nu negă mu valorea 
nici unei legi, căci din capulă locului amă enunciată 
în fruntea programei nâstre, că activitatea nostră va fi 
pe terenă legală. Ori-ce mișcare, ori-ce acțiune vomă 
întreprinde, va li cu respectarea legiloră în vigore. Ast- 
felă delăturându-se ori-ce urmă de dubietate în privința 
legalității nâstre, cu toți ne-amă învoită a susțină și acest 
punctă ală programei. Și astfelă s’a făcută posibilă sus
ținerea în loială, în unani mitate a programei dela 
1881, care recomandându-o, vă rogă, s’o adoptați și d-v. 
totă asemenea. (Bravo! Se trăiâscă! Primimă).

Primindă noi, în unanimitate programa, amă consul
tată asupra esecutării ei, și aci multă mai cu înlesnire 
amă ajunsă la convingerea că, între împrejurările neschim
bate în cari ne aflămă, abia ni rămâne alta de făcută, 
decâtă să susținemă în esință nealterată resoluțiunea dela 
1881, (Bravo; să trăiâscă!) adecă: resi sten ța pași vă 
la alegerile pentru dieta din Budapesta, în Transilvania: 
er în celelalte părți, cea mai încordată activitate.

Ni s’au făcută, ce e dreptă, propuneri, atâtă ca să 
decretămă activitatea pentru tâte părțile, câtă 
și pentru passivitatea peste totă. Pentru activi
tatea peste totă, a pledată unulă și argumenlulă i-a 
fostă celă de ani d’atâtea ori intonată, că activitatea este 
viață, passivitatea morte; că activitatea orl-câlă de ste
rilă ar fi ne deprinde la luptă, passivitatea Ia inerțiă, 
la inertiă de carea și așa avemă pre multă! In teoriă 
și generalitate, argumente forte plausibile, dar la care s’a 
reflectată din viața practică, cum activitatea în condiți- 
uni degrădătore, activitatea de sclavă, activitatea cu mâ
nile legate, unde nu poți face decâtă ce voiesce tiranulă, 
pentru elă, âr nu pentru tine, acăstă activitate este o 
sinucidere, mai rea decâtă mârteâ, căci este și dăunâsă 
și rușinâsă, este morte morală! d’altă parte că, re- 
sistența passivă, precum o înțelegemă noi, nu însămnă 
neactivitate, ci numai abstinență dela urnă pentru dieta 
Ungariei, erd’aciîncolo cea mai încordată și zelâsă 
a c t i v i t a te. Astfel propunerea pentru activitale peste lot n’a 
ost sprijinită. Mai mulți și-au ridicatăgraiulăpentru pasi
vitate peste totă, și aceștia cu grave motive prac
tice. Las’ c’au întonată uniformitatea în ținuta nâstră pe 
rasa solidarității și unității nâstre naționale, dar ei totă 1 
d’odată au arătată, că forța de susă, ce în Transilvania! 
se eserciază prin lege, colo în Ungaria și în Bănată nu 
este mai puțină — prin măsurile administrațiunei publi
ce, în cari se concentră: forță și viclenia și corup- 
.iune, căci alegeri libere nu esistă în constituționalis- 
mulă maghiară. Cu tâte acestea, nici acestă propunere 
n’a întrunită maioritate, avendu-se și astă dată cu totă 
de adinsulă în vedere diferința situațiunei le
gale între Transilvania și între celelalte părți 
ungaro-banatice, <|icendu-se că precâtu timpă Românii 
din Transilvania, maioritatea țării, care portă majoritatea 
sarcineloră publice, prin legi, adecă prin ceea-ce decretă 
uniunnea-fusiune, ignorândă votulu loră și esecu- 
tându-se în contra loră, și prin cea electorală, creată 
espresă în contra loră pentru reducerea loră la o valâ- 
re minimală degradatâre, au consciința degradă
ri loră și simțulă onârei și demnității loră naționale, ei nu 
se potă înfățișă și ca să participe la dieta din Budapesta, 
fără a se degradâ și devalvâ și ei înșiși! (Voci: ar fi o mare 
batjocură!) Las’ să ne devalveze alții, fără vina nostră; a- 
câsta n’o putemă împedecâ în fața puterii de stată supe- 
riâre, carea-i aperă; dar noi să nu primimă! (Așa este I) 
Dâcă cineva mă învilă cu sine la mesă, dar îmi pune condi- 
țiunea, ca să nu vină în deplină valorea mea, ci numai 
mititelă, umilită și smerită, ca să potă face cu mine ce 
va vrea, chiar să-și bată jocă de mine, eu unulă nu m’așă 
duce, și de bună sâmă că, omă cu simță și stimă de 
sine, nu se va duce. (Bravo, așa este!) Așă vrâ eă să 
vădă pre d-nulă prim-ministru Tisza, ce ar tjice, dâcă 
noi bună oră l’amă fi invitată la acestă adunare a nostră, 
apoi aici l’amă tractâ ca pe ună szolgăbirău, sâu și mai 
puțină, și cândă s’ar plânge și năcăji, noi l’amă cam 
mai și insultă și i-amă arătă ușa, cum facă și ei cu de
putății noștri, cândă li arătă calea cătră BucurescI! (Așa 
este. Bravo. Să trăiâscă!)

Ecă basa cea mai legală pe lume, pentru resistența 
pasivă a Româniloră ardeleni. Acâstă basă legală însă 
lipsesce Româniloră din Ungaria și Banată. AbusurI de 
lege și de pul ere suntă și acolo nenumărate, ca pretu- 
tindenea sub stăpânirea d-niloră Maghiari; se falsifică 
listele, se corumpă și forțâză alegătorii, se minte și se 
înșală ca dup’o sistemă; ba prin lege și administrațiune 
se împartă cercurile electorali câtă se pâte mai nedreptă, 
printre Români venindu-se câte 40, 50, ba și peste 90 
mii de suflete pe unu cercă, bunăâră în Caransebeșă și 
•pre unde numai se pâte, Românii împărțindu-se prin cer
curi de altă naționalitate, ca să fie paralisată votulă loră, 
pe cândă cercurile maghiare rară trecă preste 30 de mii, 
forte desă însă abia au câteva puține mii de suflete, și 
pururea astfelă se arondisâză și aci alegătorii, anume 
dâcă suntă guvernamentali, pururea astfelă se conscrie, 
ca să potă maiorisâ pe nemaghiari, dar celă puțină în 
privința censului nu este deosebire între cetățenii de di
ferite naționalități. Cu ocasiunea acestoră considerațiuni, 
ni-s’a amintită ca esemplu casulă din Hont, unulă dintre 
comitatele cele mai bine administrate cu poporațiune meste
cată, maghiară și slavă, din care comitală s’a publicată prin

mirosulă său. D. Vasilescu a făcută esperiență asupra 
altoră insecte și efect ulii a fostă hotărîtoră. N’ar fi rău 
să se facă încercare.

*
.România' publică blestemulă, cu care se încheiă 

hrisovulă sobornicescă ală marelui și bunului Matei Vodă 
Basarabă, cu data dela 27 Novembre 1641, prin care a 
desrobită moșiile mănăstirești din mânile călugăriloră 
greci ce le cotropiseră și le precupețâu. Blestămulă este 
îndreptată în potriva orl-cui ar înstrăinâ moșiile mănăsti
rești. Cu acăsta > România» voiesce să combată votarea 
domeniului coronei, care se compune din fdstele moșii 
mănăstirești.

*
.L’Indăpendance roumaine» comunică, că generălulă 

PenciovicI a plecată în Banată, unde comisiunea de de
limitare a grănițeriloră din Austro-Ungaria și România 
își va reîncepe lucrările.

*
Se scrie din Varșovia, că generalulă guvernat oră 

rusă Gurco a eschisă, fără escepțiune, clasa înaltă polonă 
de a lua parte la acțiunea de ajutorare a inundațiloră. 
Causa e temerea de agitațiuni.

*
Din Odessa se scrie, că adjutantulă de gendarme- 

riă Gidșeu a fostă ucisă din motive politice de cătră ser- 
vitorulă său și amanta acestuia Agafia KorolevicI, fiica 
unui preotă. Se dice că adjutantulă ar fi pusă de mai 
înainte mâna pe importante memorii nihiliste, care după 
omorîrea lui nu s’au mai găsită. Agafia KorolevicI a 
fostă și ea arestată în dilele acestea.

*
In cercurile parlamentare din Paris se vorbesce, că 

proiectulă de revisuire a constituțiunii, în casă de a se 
primi de cameră, senatulă îlă va respinge. Prin proiec
tulă camerii, membrii familieloră domnitore se eschidă 
dela presidența republicii.

*
Țarulă Rusiei va merge în Zoppot, ca să asiste la 

mane vrie flotei germane. .Danziger Zeitung» asigură că 
cu acăstă ocasinne prințulă de cordnă ală Germaniei se 
va întâlni cu Țarulă și cu Țarina.

*
Teatrulă regală din Edinburgh, împreună cu mai 

multe case dinprejură, au arsă cu totulă, prefăcendu-se 
în cenușă. Paguba este fârte mare. Omeni n’au perită, 
din fericire, nici unulă.

*
In Algeria escesele în contra Jidoviloră continuă. 

La 1 Iulie n. iarăși s’au jăfuită prăvăliile. Mai mulți Ji
dovi au fostă răniți și urmăriți până la palatulă guver
natorului. Ună Jidovă a fostă omorîtă.

*
Intre ospeții dela băile Schmiedeberg, aprâpe de 

Wittenberg, se află și ună elefantă din circulă americană 
Merkel. Elefantulă sufere de reumatismă. S’a dedată 
fârte bine cu lumea din Schmiedeberg, pare c’ar fi trăită 
tâtă viața cu ea.

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

(Continuare și fine din Nr. 102 altt Gaz. Trans).
Punctulă ală VH-lea sună:
»Fiindcă prosperarea statului e condi

ționată de mulțămirea tuturoră civiloră săi, 
âră prin protegerea unei naționalități și su
primarea celorlalte, se provocă nemulță- 
mire, se turbură liniscea între concetățeni 
și se nutresce ură reciprocă: partida nați
onală va luptă contra tuturoră tendințeloră 
de maghiarisare, manifestate din partea o r- 
ganeloră statului, pe cale directă seu indi
rectă, ca încontra unoră fapte nepatri
otic e.<

Așa credă, că după cele multe argumente, aduse 
în contra tendințeloră de maghiarisare, acestă punctă 
n’are trebuință de o ulterioră aplicare și motivare. 
(Așa este).

Punctulă ală VUI-lea sună:
»In cestiunile libertă ții oră publice co

mune, peste totă, precumă și în ale refor- 
meloră necesari în administrațiunea pu- 
publică și mai alesă in sit.uațiunea econo- 
mică-financiară, respective în privința sar- 
ciniloră publice, devenite ne mai suporta
bili, partida națională va conlucrâ frățesce 
cu toți aceia, cari mai vertosă voră țînâcon- 
tă de interesele șibunăstarea poporului peste 
totă.»

Acestă punctă propriamente cuprinde aceea că, 
partida nostră, deși ea este o partidă de sine, care nu 
se p6te contopi său fusionâ cu ori care altă partidă ma
ghiară, în a cărei programă nu încapă postulatele nostre 
naționale și anume recunâscerea nostră ca individua
litate națională egală îndreptățită cu cea 
maghiară, ea totuși este gata a conlucrâ cu toți aceia 
cari voră tinde la reformarea dreptului publică, a ad- 
ministrațiunei publice, a finațeloră și economiei statului 
peste totă, întru interesulă, adecă spre ușurarea sarci- 
neloră poporului. La discusiunea asupra acestui punctă, 
comisiunea Dvostră, fiiind provocată dintr’ună incidente 
specială, s’a pronunțată și în privința cestiunei, dâcă 
parlisanii noștri, cu ocasiunea alegeriloră pentru Dietă, 
potă pactâ cu partisanii guvernului maghiari actuali și i 

foile oposițiunei maghiare textulă autentică ală unei cir
culare secrete a vice-comitelui, cătră subprefecțl prin care 
li se demândă să mijlocâscă a se compune listele alegă- 
toriloră astfelă, ca cei dubii și cei oposiționall de noto
rietate în ori-ce modă să fie lipsiți, de votă! și s’a <|isă, 
că dâcă în comitate chiar cu Maghiari se face asemenea, 
ne putemă închipui, cum se lucrâză în cele cu Românii 
Cu tâte acestea, abusurile se potă preîntâmpină prin o 
bună veghiare și o resolută, firmă pășire în contra loră, 
și o neîncetată combatere și blamare a loră în publici
tate, pe cândă cu legea rea nu-țl poți trage sâma. Din 
cașuri ca celă din Hont învățămă a cunâsce încă o cau- 
să, pentru carea înaltulă guvernă maghiară, atâtă de 
multă îșl alege organele și aplică printre Români totă 
omeni străini și fără considerațiuni, ferindu-se de Omeni 
de ai noștri ca de ciumă! Și aci ni se deslâgă enigma, 
pentru ce ei, domnii noștri, în Caraș-Severin, de curândă 
făcură atâta toiă și atâtea fărădelegi, alarmară țâra în- 
trâgă, ca să împedece realegerea românului Simonescu 
de vice-comite, măcar că i recunosceau acestuia diligință 
și capacitate eminentă, și măcar că aparținea partidei 
guvernamentale. Se temeau adecă de onorabilitatea 
lui ca Română (Bravo!) și să rimă mândri și 
să dă mă mulțămită cerului, că puțini fârte puțini Români 
avemă, atâtă de stricați și degradați, ca să potă avâ în
credere în ei domnii Maghiari dela putere! (Bravo, așa 
este.)

După tâte acestea, domnii mei, credă că potă în
cheia mai avendă numai a vă ceti proiectulă de reso- 
luțiune, prin a cărui primire vă rogă a încuviința pro
punerea Comisiunei D-vâslre de 30. Acestă proiectă 
e scurtă și sună așa:

Representanții alegătoriloră români din tâte părțile 
locuite de Români de sub corâna s-lui Ștefană, adunați 
în numără de 156 la Sibiiu în conferință, cu scopă de-a 
lua în considerațiune situațiunea statului peste totă și a 
națiunei române în specială, și pe basa acestei situațiuni 
a se consultă și a decide asupra atitudinii alegătoriloră 
români față cu alegerile pentru dieta proximă din Pesta;

constatândă că situațiunea dela 1881 încâce nu s’a 
schimbată întru nimică spre mai bine și că de susă dela 
putere nu s’a ținută sâmă cătu-șî de puțină de durerile 
și trebuințele poporului română, ba tendințele de prigo
nire națională au devenită totă mai pronunțate și nesu
ferite ;

constatândă prin urmare că în fața acestoră triste 
esperiențe nu le rămâne Româniloră altă mijlocă legală 
de apărare decâtă acela, pe care și l’au alesă la 1881, 
decidă după o seriosă consultare;

a se susțină și mai departe în întregă cuprinsulă 
său programa adoptată la anulă 1881 precum și poli
tica de resistență pasivă pentru Românii din Trăn- 
silvania, iar pentru cei din Bănată și Țâra Ungurescă 
continuarea luptei oposiționale naționale active.

Pentru esecutarea programei și pentru conducerea 
ținutei politice adunarea numesce din senulă său ună 
comitelă centrală de 12 membrii. însărcinată a face între 
marginile legiloră iotă ce va află de lipsă și folositoră, 
atâtă cu privire la alegerile dietale proxime, câtă și față 
cu alegerile municipale și peste totă pentru apărarea 
causei române naționale și pentru luminarea opiniunei 
publice în țâră și în străinătate.»

încheiă rugându-ve încă odată, să primiți, în una
nimitate. (Bravo! Primimă, primimă 1 Bă trăiâscă,)

Dare de semă
despre esecutarea conclusului de activitale a conferinței 
generale din Sibiiu pentru alegerile de deputați la dieta 

din Budapesta în comitatulă Selagiu.

Selagiu, în Iunie 1884.
Reîntorcându-se delegații dela conferința din Sibiiu, 

îndată conchiemară alegătorii în tâte 5 cercurile electo
rale pentru darea de sâmă.

Alegătorii în tote cercurile au primită cu bucuria 
și cu entusiasmă programa reînoită și conclusiunile con
ferinței generale, în esecutarea cărora astâptă instrucțiu
nile ulleriâre ale comitetului centrală comilatensăesecutivă, 
care prin președintele Georgiu Popă încă era conchemată 
la Zelau pe 16-a 1. c.

Intrunindu-se comitetulă centrală și constatându-se 
de nou, că deși noi Românii, în mare maioritate de 3/4 
părți formămă comitatulă Selagiu, și nu poporă proletară, 
ci toți proprietari de pământă, cari după legea electorală 
din Ungaria ară avâ să formeze maioritate în tâte 5 cer
curile electorale, însă prin comisiunile — la cari nu se 
denumesce nici ună membru de română — conscriitâre 
și respective rectificătâre a listeloră electorale suntă eli
minați, până cândă neromânii suntă per capitem înscriși 
ca aligălori, — numai în cerculă electorală ală Cehului 
Silvan iei avemă maioritatea absolută a alegătoriloră 
de 1600 față cu 500 Maghiari, Armeni și Jidani, țînendu- 
se contă de imprejurările nefaste ale sistemului de stată 
actuală, cândă de susă până josă cei cari mânuâză pu
terea sunlă conjurați in contra nâstră și că locurile de 
alegere sunlă puse tâte în locuri neromâne nouă dușmă- 
nâse, pe unde le găsescă pe la marginile cercuriloră elec
torali în Zelău, Dioșodă și Cehă, la depărtarea masse 
alegătoriloră români de 30—60 chilometre; unde apoi 
pentru noi Românii nu esecutarea alegerei, ci simpla in
sinuare a candidaturei este împreunată cu periclulă vieței, 
— din aste motive s’au luată față de esecutarea conclu- 
seloră confer, gen. următârele decisiunl:

a) A se susțină candidatura de deputată națională 
a d-nului Georgiu Popă în cerculă electorală ală Cehu-



lui Silvaniei pusă deja în adunarea electorală cercuală în 
9 Iunie, țînută în BăsescI;

b) In cerculă electorală ală Tasnadului a efeptui 
alegerea candidatului cu programa oposițională moderată 
a contelui Alesandru Kârolyi, care a cerută sprijinulă 
Româniloră;

c) Tu cercurile electorale Zelău, Dioșodfl și Șicleu, 
unde candidați! Maghiari nici că au reflectată la alegătorii 
români, s’a dată alegători loră consiliu, să rămână în ab
stinență.

Cu esecutarea concluseloră s’au însărcinată comi
tetele esecutive cercuale, dela cari — din causa defec- 
tuâseloră serviții poștale — încă n’am primită rapârtele 
detaiate, așa suntemă necesitați în raportulu acesta a ne 
margini numai la cele întâmplate in cerculă electoială ală 
Cehului Silvaniei.

Mai nainte de a intră în descrierea detaiată a lup
tei electorale pentru caracterisarea aceleia allămă de lipsă 
a-o schița în liniamintele generali și anume:

Maghiarii din cerculă acesta în conțelegere cu gu- 
vernulă vădendu-șî inferioritatea loră atâtă materială cât 
si spirituală și numerică față de Români, s’au aliată cu 
evreii, punendă candidatura neo-maghiarului Nemânyi 
Ambrus, ună omă carele, precumă se dice mai înainte 
s’a numită Neumann Abraham, pănă-șl câștigă diploma 
de maghiară cu 50 cruceri, redacloră la fdia oficiosă ji- 
dano-maghiară ,Pesler Lloyd» din Budapesta, ca așa să-și 
facă tovarăși pe toți sdrențoșii de evrei din cerculă elec
torală; apoi afară de fondulă de disposițiune și fondulă 
«alianței evreiesc!.»

Asta au recunoscut-o pretinșii conducători ai Ma
ghiariloră. Moni Gyula, fostă deputată din partida opo- 
sițională estremă, în cei 3 ani din urmă, care fiindă in
terpelată, cum se pote, ca dânsulă ca Maghiară cu pro
gramă oposițională estremă sâ aducă în cercă ună jidană 
străină cu programa tiszaistă? — a răspunsă pură și 
simplu: «Mie-mi trebue ună omă, care să-mi restitue 
cheltuelile de acumă trei ani, apoi mai bine de-o sută 
de ori ună jidană, decâtă ună daco-română.<

Altă pretinsă conducătoră ală Maghiariloră, Benko 
Gyula fiindă apostrofată pentru candidatura lui Nemânyi, 
a răspunsă în publică: «Noi Maghiarii nu putemă să a- 
legemă, față de Români, apoi și noi și poporală alegă- 
toriu fiindă săraci și storșl de tote puterile materiali prin 
sistemulă de guvernare de acumă, nouă tuturoră ne va 
veni forte bine, ne vomă ajută multă, decă din inciden
tală alegerei vomă aduce în circulațiune în cerculă elec
torală ală Cehului 20—30 mii de florini bani jidovescl.» 
Astfelă este morala politică a Maghiariloră preste totă și 
în specială aici la noi.

Și acum să intrămă în descrierea detaiată a luptei 
electorale.

Puțini maghiari aliațl cu armenii și cu jidanii pe 
Nemenyi Ambrus în 5 luniu îlă primiră în loculă elec
torală Cehu, cu portă de triumfă, și cu ună ospățiu a- 
ranjată pentru toți, cari curseră din tale părțile la târ- 
gulă de septămână, ce i-a costată 2000 de florini, pre
cum se c|ice, aconto candidatului.

De atunci și pănă în diua alegerei a urmată totă 
feliulă de terorisărl, abusă de putere a tuturoră ofician- 
țiloră dela celă mai mică pănă la celă mai mare, din 
tovărășia cărora, ca în totdâuna așa și acum, n’a putută 
să lipsâscă nici episcopulă Szabo Jânos din Gherla, care 
prin secretarulă său Pordea a infestată și acum, ca acum 
trei ani, pe devotații și buni preoți cu nerușinatele sale 
pretențiunl de a conduce poporală alegătoră în partea 
lui Tisza.

Afară de asta a năvălită prin Jidanii număroși, cari 
se află așezați în comunele rurale ca cârciumari și aren
dași, au începută corupțiunile cu băuturi și bani, li se 
îmbiau alegătoriloră se șâcjă la mâsă, să mance și să 
bea' până în (jiua alegerei în restimpă de 2 săptămâni, 
fără ca să plătâscă; li se ofereau dela 5 până la 10 fl. 
pentru ună vota, âră jucjiloră comunali și âmeniloră eco
nomi mai de frunte, docințiloră și preoțiloră li se pro- 
miteu dela 20 până la 200 de fiorini.

Și cândă au vădută, că cu tote mijlocele astea in
fernale nu potă seduce pe bunii și credincioșii alegători 
români, atunci sub pretextulă de nimică, că agitâză în 
contra intregității statului maghiară și că ațîță poporele 
unulă în contra altuia, s’au apucată a perseculâ pe în- 
țelegință și imediata înainte de alegere cu 2—3 cjile au 
deținută prin gendarml și escortată în temniță pe bra- 
vulă preotă din Asuagiulă de josă Ștefană Achimă, au 
dală ordină de escortare în contra preoțiloră Laurențiu 
Caba din Garosleu, Petra Popă din Tranișiă, Vasiliu Ga- 
vrișă din Odesci, Ieană Marcu din Nadișă, Petru Caba 
din Cheud, Teofilă Dragomiră teologă din Năpradea.

Au deținută pe proprietarulă și învățătorulă Petru 
Robă din Oarța de josă și pe Vasiliu Munteanu propri
etară în TămădescI; au luată sub Investigare pe învăță
torulă Cavrilă Aluașă din Babța, pe Toană Budelecană 
învățătoră în Giurtelecă, Petru Danciu învăț. în Cheudă 
și au lățită faima, că au să dețînă și să escorteze pe 
toți preoții și învățătorii, ca să intimideze și teroriseze 

pe alegătorii români; gendarmii au inundată cerculă elec
torală și era de ajunsă ca doi inteligență se convină ca 
să fie denunciațl prin Jidani si apoi arestați.

Cu tote astea cu viuă bucuria eonstatămă, că ale
gătorii români, cu escepțiunea de vr'o 50—60 de votanțl, 
parte sevitoi! evreesci, parte omeni prăpădiți, băutori, 
între cari și uniculă deplorabilă și bețivulă invălătoră 
din Ormeșă •— Ioană Popă, — au rămasă statornici și 
devotați sântei cause naționale.

Eră cava sublimă și măreță a vede pre preoții și 
învățătorii deținuți, cândă ei cu inspirațiunea adevărați- 
loră martiri și totdeodată cu fală și resoluțiune românâ- 
scă urmau gendarmii la judecătorii și în temnițile ungu
resc!; pănă cândă bravele loră neveste lăsate de ei a- 
casă, adunau și însuflețiau pe alegători prin comune și 
i conducea la loculă alegerei. Dintre cele mai multe 
brave de acesta soiu, numimă pe preotâsa din Asuagiulă 
de josă Elena Achimă nasc. Popă.

C’ună cuvântă toți românii și tăie româncele dela 
mică pănă la mare ’șl-au făcută datorinfa, și aci nu 
putemă intrelasâ a nu numi și a nu-i aduce mulțumită 
și pe astă cale bravei fiice a națiunei Elisa Cocianu, 
născută Popu, soția lui Floriană Cociană advocată în Cehă, 
a cărei casă ospitală în totădâuna așa și acumă, în tîmpulă 
mișcăriloră electorale, a fostă deschisă tuturoră Româ- 
niloră, cari au aflată acolo sculă, încurajare și alimentare 
în mânia barbarismului maghiară de terorisare, atacându-i 
în două rânduri în tâmpă de nâpte casa, sfărîmându-i jalu- 
siile și ferestrile.

Nu voimă să abusămă de paciința publicului cetitoră, 
cu detaiarea mai departe a miserabileloră măsuri de tero
risărl și de corteșir! maghiaio-jidane-armenesci, cari și așa 
sunt tuturoră cunoscute; trebue însă să notificămă, că pe 
lângă tâte aste noi amă mai avută să luptămă și cu ele
mentele naturali, ca și cum toți și tâte s’ar fi conjurată în 
contra nâstră.

încă din 17 a. 1. c. a începută a cădâ în continuă 
ploi torențiale, în urma cărora s’au desfundată căile, au 
esundată tote văile și riurile într’ună gradă și într’o măsură 
de care bătrânii în restimpă de 50 de ani abia îșl mai 
aducă aminte să se mai fi întâmplată, acestea au derîmată 
și au dusă tote podurile și au făcută comunicațiunea cu 
trăsuri imposibilă.

In mânia acestora, totuși alegătorii români și din 
comunele mai îndepărtate pe sub codrulă Selagiului sub 
conducerea braviloră preoți și învățători, cari mai răma
seră liberi, s’au concentrată în presăra alegerei în co
muna BăsescI, situată în vecinătatea Cehului, trecândă 
văile esundate cu periclitarea vieții, luândă cei tineri pe 
cei bătrâni în spate, ca odinioră Aenea pre tatălă său.

Alegătorii din comunele situate preste Someșulă fu
ribundă esundată peste țermurii naturali în depărtare 
de ună Chilometru, avură și mai grozavă sorte: aceia 
in lipsa unui podă stabilă au fostă siliți a trece eră cu 
bravii preoți în frunte în ruptulă capului, cu poduri și 
luntrii primitive ambulante cu abnegațiunea și cu peri- 
cojulă de vieță, dar cu devisa:

,Trăimă seu murimă; trecemă, că ne 
chemă datorințele sacre față de prea multă 
certat a și maltratata nostră națiune română/ 

(Va urma).

Varietate,
întâia înălțare la ceru.

(legendă italiană poporală lucrată de G. B.)
Sudorile îi curgeau de pe față; dar sântulă Iosifă 

cioplea mereu și se bucura în inima sa, vădlândă că lu- 
crulă înainlâză totă cu bine. Lângă dânsulă pe o gră
madă de surcele sta Cristosă, copilulQ, înaintea casei. Din 
vreme în vreme elă se uita cum să rotundiau bârnele 
sub barda tatălui șău — a evlaviosului , lemnară; apoi 
îșl întorcea ârăși capulă și atunci gândurile lui să înăl
țau la ceră. Ună mare doră cuprinse atunci inima lui, 
ună doră după ceresculă său părinte și bucurosă ară fi 
voită acum, să se afle în raiă, în adevărata-i casă. Do- 
rulă său isbucni într’o ferbinte rugăciune, âr Maria, care 
necontenită priveghia pe fiulă său, se ruga alăturea cu 
elă; și rugăciunea curată — spună cărțile sânte — o 
aude totdeuna Dumnezeul

Grămada de surcele se prefăcu — minune! — în
tr’ună crină albă ca lumina sârelui, âr’ între foile lui 
strălucia fața dalbă a lui Christosă. Crinulă prinse a 
să ’nalța cătră ceră și se ’nălțâ mereu, căci cotorulă 
creștea, creștea și âr’ creștea. Și astfeliu dusă de crină 
ajunse Christosă cu grabă la hotarele ceriului, eși din 
foile fibrei și ’șl îndrepta pasulă spre porțile fericite.

Sf. Petru bătrânulă le deschise cu multă grabă și 
bucuriă și așa intră Christosă în împărăția tatălui, care 
’lă primi cu veseliă, îlă strînse în brațele sale și’lă să
rută pe frunte. Mare veseliă se făcu atunci în totă în
tinderea cereștei împărății!

După câtă-va vreme de poveste, dise dumnedeesculă 
tată cătră Sf. Petru, portarulă raiului: «Mergi, înțeleptule 
bătrâne, și pârtă pe fiulă meu prin împărăția cerescă, 
după care a dorită și din care a lipsită atâtă amară de 
anl!< — Cu 'bucuriă plecă Petra înțeleptulă, să împli- 
nescă porunca domnului seu și alăturea cu elă mergea 
Christosă, veselă că pote să se împărlășâscă de fericirea 
raiului, după greulă traiului de pe pămânlă.

Pe dram îi tălmăcia Petra tâte, câte le vedeau 
ochii lui, er elă se bucură și-i mulțămiâ bătrânului pen

tru bunătatea lui. Și așa ajunseră din vorbă ’n vorbă 
într’ună locă frumosă, în mijloculă căruia creștea tristă 
și singură niște trestiă. Se miră copilulă de ea și în
trebă pe Petru: «Bătrâne, cum pote crește astă părăsită 
trestiă la așa mândru locă?« — ,Astă trestiă., răspunse 
Petra, ți-o voră pune josă pe pământă în mână în locă 
de sceptru, și în acestă chipă te voră batjocori. —«

Mai departe mergândă găsiră’n alta locă ună 
sălbatică mărăcine cu ghimpi ascuțițî și aprigi. ,Petre « 
grăi Chrisosă, «cum de crește și sălbaticulă mărăcine 
între frumosele roze, între crini și viorele?» — Petru 
răspunse: .din ghimpii lui omenii îți voră face pe pămâtă 
o corână, pe care țl-o voră pune pe frunte, curgându-ț! 
astfelă sângele în mari picături!» — Atunci se întristă 
copilulă și fugi în grabă de mărăcinele cu ghimpii aprigi 
și ascuțițî.

Așa fugindă dete elă peste o întinsă ogradă, în 
care o mulțime de omeni ciopliau cu mare zelă două 
bârne: așchiile săriau în mari depărtări și lucrătorii să 
siliau și se ’mbărbătau mereu la lucru, âr’ să se dea la 
odihnă nici de cum nu voiau. — «Loculă ăstoră âmen! 
necăjiți,» d'se Christosă, «nu pâte fi în ceră. Larma, ce 
facă cu bărdile loră, turbură liniștea raiului. Dar ce 
lucră ei în împărăția,_ în care ar trebui se fiă numai dile 
de sărbătore?' — «ĂștI omeni năcăjiți, grăi ârăși Petra, 
cioplescă acum cele bârne grele, din ele apoi voră face 
mai târdiu crucea, pe care ie voră răstigni josă pe pă
mântă omenii!» — Bucurosă nu i-ară fi mărturisită Pe
tru acâsta, dacă nu sa’ră fi aflată în ceriă, unde min
ciuna nu găsește adăpostu. Christosă suspină din adîn- 
culă inimei și rămase mâhnită amară.

Mai grabnică, decâtă înlâiașl dată fugi bietulă co
pilă de uriciâsa ogradă; dar acum ajunse la o vatră, pe 
care ardea ună focă mare, âr lângă vatră lucrau cu 
dălți și cu ciocane nisce fauri cu mânecile suflecate și 
cu fețele inegrite; scânteile săriau departe de sub cio
canele loră. Christosă nu îndrăsni se mai întrebe, ce 
lucră acești fauri; dar Petru socotindă, că unde-au mersă 
multulă, se mârgă și puținulă, își chibzui vorba și grăi: 
«Asti fauri bată cuele, cari voră străpunge pălmile și 
piciorele tale, și mai bală sulița, care va străpunge câstâ 
ta, din care sânge și apă va eși!

Atunci începu Christosă a plânge, a se boci cu 
glasă tare și nu îndrăsni să mai mârgă cu Petru, ci se 
întarse în fugă la talălă său. — «De ce plângi copile? 
întrebă ceresculă părinte, cândă îlă vâdu plângândă cu 
atâtă amară. — «Vai!» dise suspinândă copilulă, ,amă 
văzută trestia, ce’ml voră da în mână âmenii dreptă 
sceptru și corona de ghimpi, cu care mă voră încoronâ 
și crucea, pe care mă voră pune și cuele, ce îmi voră 
străpunge pălmile și piciorele, și sulița ce îmi va frânge 
câsta storcându-ml sânge și apă din ea. Nu voescă, să 
mă mai întorcă pe pămânlă, unde mă aștâptă atâtea 
chinuri și suferințe, mai bucurosă voescă să trăiescă aici 
in raiu, cu tine, tatălă meu!» — Domnulă clătină din 
capă. Ii părea rău, că Petru îl desvălise lui tristulă vii- 
toră și să mâniă pă bietulă bătrână. Dar însfârșită <Șise: 
«Ce, fiulu meu, nu voescl să mântuesci dară lumea de 
păcatele, ce o apasă și vrei să te împărtășescl de stră
lucirea și fericirea raiului, fără a te fi făcută vrednică 
de ea?« Atunci începu Christosă ârăși a plânge și tulise : 
«Nu, nu, voescă. Trimite-mă îndărătă pe pământă unde 
mă aștâptă atâtă amară și chină!«

Și abia grăi elă aceste vorbe și ârăși se văt|u îna
intea casei lui Iosifă, pe grămada de surcele. Și uitân- 
du-se la tatălă său cum rotunda cu barda bârnele sale, 
îșl-aducea aminte de ograda din raiă și de lemnarii, ce 
lucrau la crucea sa și....... zîmbia!.......
t -----—---------------------

Diverse.
Atentatulu nihilistu din Odessa. — Jertfa acestui 

atentată a fostă ajutantulă gendarmeriei de acolo, căpi- 
tanulă Gidșeu. Elă nu era însurată și totdâuna avea în 
casa sa ună gendarmă și ună servitoră. Acesta făcuse 
cunoscință cu o tînără și frumosă fată, care adeseori 
tratâ pe servitoră cu vină, bere și rachiu, și-i dăruiâ 
chiară bani. In dilele din urmă, acâsta fată, care a fostă 
presentată țși gendarmului ca iubita servitorului, venea 
adeseori în locuința acestuia și rămânea aci chiar preste 
nopte. Așa s’a întâmplată și în fatala nopte spre 24 
Iunie c. Gidșeu veni acasă pela 3 ore nâptea dintr’ună 
restaurantă și porunci servitorului să-lă deștepte la 8 ore 
de diminâță. Cam după o 6ră Gidșeu năvăli în odaia 
servitorului său, strigândă după ajutoră. Servitorulă iute 
aprinse lumina, vădu că stăpânulă său e peste totă plină 
de sânge, și ajutându-i să se așede în patulă seu, îlă 
întrebă ce s’a întâmplată. Căpitanulă însă nu putea vorbi 
nimică, .ci privia fixă înaintea sa. Servitorulă fugi iute 
afară, ca se cheme gendarmulă. In momentulă acela 
insă au<j.i o împușcătură. Gendarmulă și servitorulă aler
gară în cameră și găsiră pe căpitanulă zăcândă în pată 
împușcată în capă. Pe scânduri lângă pată găsiră ună 
revolveră. Acum gendarmulă se duse repede la polițiă. 
Intr’aceea proprietarulă casii întră repede în odaiă și is
torisi că tocmai atunci a văzută pe o femeeiă sărindă 
pe ferâstră din camera căpitanului și fugindă. Servito- 
rulă deveni confusă și proprietarulă puse mâna pe elă, 
îlă legă cu ajutorulă mai multoră omeni, cari veniseră 
la loculă crimei, și-lă dete pe mânile poliției. Visitându- 
i-se hainele, s’au găsită într’o cismă a servitorului 70 de 
ruble. întrebată fiindă de unde are banii, deârece elă 
servia numai de o lună la căpitanulă Gidșeu, respunse: 
«Dela iubita mea/ La întrebarea, că cine este iubita 
lui, n’a voită sâu n’a putută se dea nici o lămurire. 
Acum e arestata într’o celulă separată a închisorii, de- 
orece se bănuesce, că a sciută de planulă de omoră. 
Fata însă a dispărută fără urmă.

Necrolog. — In 14 luniu a încetată din viâță pre- 
torele cercului Bradă, comit. Hunedora, Sim eonă C. 
Piso. — In 16 luniu a încetată din viâță esecutorulă 
judecălorescă în cerculă Becleanului, lână Mureșană.

Fiâ-le țărina ușâră!
Editară: lacobă Mureșianu.

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Cursnlu la bursa de Viena
din 3 Iulie st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară60/„ 121.75
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.05
Rentă de hârtiă 5°/0 , . 88.15 
Imprumutulfi căiloră ferate 

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

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfli ferate de ostii 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 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

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

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

vinii ung............................99.--
Imprumutulti cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 114 80 
Renta de hărtiă austriacă 80.40 
Renta de arg. austr. . . 81.40
Renta de aură austr. . . 102.50 
Losurile din 1860 . . .135.—
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  852.—
Act. băncel de credită ung. 299. — 
Act. băncel de credită austr. 299.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’orI................. 9.67‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.80

SSursii de Ruenresci.
Cota oficială dela 30 Iunie st. v. 1884.

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

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

„ >> (5°/o) •
» » urban (7 °/0) .

» (6°/o) •
> (5°/o) •

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

< » » Națională . .
Aură
Bancnote austriace contra aură

Cump. 93*/2 vând. 943/4
B 93’/4 94x/4
• 961/, > 971/,
» 33 » 33’/2
» 102>/3 > 1057/8
H 901/2 n 92’/8
» 101 » 105
» 97Va > 101
* 87.l/2 * 9P/4
» 13.75 » —

328. > —
235.

4-40.
2.07.

» 2363/a
» 5.1/s
, 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 4 Iulie st. r. 1884,

Bancnote românescl . 
Argint românesc ... . 
Napoleon-d’orI .... 
Lire turcescl.................
Imperiali.....................
Galbeni.........................
Scrisurile fonc. «Albina* 
Discontulă »

. Cump. 9.24 Vând. 9.25
. « 9.20 > 9.24
. > 9.67 > 9.C9
. « 10.90 > 10.98
. » 9.90 > 9.96
. > 5.63 > 5.67
. « 100.50 » 101.50
. 7—10 °/0 pe ană.

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

MF* Magazinu de încălțăminte
„CISMA ROȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după măsură
se voră efectua din materialii solidă, i 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulu am ondre a recomandă onoratului pu- 

blicu, Magazinulu meu de încălțăminte pentru bărbați, ; 
dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomândă. onoratului publică depositultl 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primescă și se efectuiăză 

promtft și cu prețuri moderate.

G. Orghidanu.

în „Gazeta Transilvaniei^
Anunciuri în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6 
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia ă . „ —„10 

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

77 77 5-- 8 77 . . . 15%

77 77 77 9--11 77
'. . . 20%

77 77 77 12--15 77 . . . 30%

77 77 77 16--20 77 . . . 40°|0
Dela 20 de repețiri în susu • • . . . 50%
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustL

Brașovu 1|13 Maiă 1884.

Inlocuesce pe deplinii vimilu finit de Bordeaux.
Acestu vină negru escelentă și fără îndoielă celă mai bună ală Un

gariei p6te fi pusu în privința cualității sale superi6re alături cu vinurile, 
fine de Bordeaux și medicii cei mai de frunte îlu prescrie cu cele ma1 
bune succese celoru ce suferu de anemiă, stare fisică slăbită, precum și 
reconvalescențiloră s. a.

NCT" Veritabilă e numai atunci d£că atâtîî eticheta câtu 
și capsula și dopulu fie-cărei sticle va ard marca de mai susă înregistrată 
la tribunală deodată cu firma.

Se capătă în sticle împlute la noi la domnii Umil Porr la 
stăua roșiă (rothen Stern) în Brașovu, G. W. Grohmann în Sibiiu, Csiki 
Lukâts, Konya. Săndor, Riskas Bela, Hirschfeld Sandor, Gergely Ferencz și 
Novâk Viktor în Clușiu precum și în cele mai multe orașe și la t6te băile 
(scaldele) Transilvaniei.

fi. 93 cr. costă ur- 
mătorele obiecte de va- 
lore, care, precum se pote 
dovedi, au costată în

treită.
Aceste obiecte vorti face sensațiune. 

1 câsă deșteptători, de bronzu; 
1 ocbianu optici: care vede în de
părtare de 3 miluri; 1 cesi de sore, 
ce se p6te înțrebuința la ori-ce casă; 
3 farfurii de cristali pentru com- 
poti; 3 tave de nietalu albi pentru 
apă; 1 instrumenti care atrage 
venatuli; 1 albumi de piele forte 
eleganți pentru 40 de' fotografii, 1 
ornamentă; 12 săpunuri de dife
rite soiuri, precum de plante, viorele, 
rose etc., costându bucata 20 cr. ; 
ună ornamentă pentru domne și domni 
din auru duplu, bună, precum broșe, 
cercei, nasturi de benți, 3 nasturi 
de cămăși; 1 pdreche de pantofi rococo 

pentru casă, eleganți pentru domne 
său domni; 1 pânzătură de masă în 
stilu rococo, brodată cu auru, 12 lin
guri de metalu patentată, care remâne 
totdâuna albă; 1 necesară pentru or
namente și cusută, cu degetaru, ace, 
etc.; 1 zaharniță fdrte fină, ce se în
chide ; 1 instrumentă de făcută focă 
la venătore cu capă de vulpe, o fru- 
m6să podbbă în cameră; 1 pdreche 
de paragloduri patentate, de cele mai 
nouă, cu mașină; 1 briedgă necesară 
cu scobitdre de dinți, în ureche, sub 
unghii; 1 pereche de sfeșnice elegante. 
T6te aceste obiecte se capătă numai 
pentru 4 fi. ©3 cr.

La trimitere se mai plătescu 46 cr. 
pentru ladă.

FABRICA: VIENA, II, PRATERSTRASSE 16.
In marele deposită Rix.

Acții și scrisuri funciare de ale băncii 
„ALBINA“

chiar și cu prețu urcată ; asemenea și acții de ale banceloră 
„Furnica,44 „Transilvania44 și „Aurora44 cu prețuri conve

nabile se caută spre cumpărare.
A se adresă în Gherla — Sz.-Ujvâr — la

2—3_______ Cancelaria Negruțu.
Nr. 72 1884. 3—3

S. scolt.
Concursă /

Devenindă postulă de învețătoră elementariu la scâla confesională gr. cat. 
din comuna Santiăne (Sajo Szent. Ioan) tractulă protopop, a Budacului română, prin 
pensionarea învățătoriului de acolo, vacantă. — Din partea presidiului a senatului scolast. 
confesională pe temeiulă conclusului senatului scolastică d. d. 4 luniu 1884 pentru ocu
parea acelui postă de învățătorii se escrie concursă. Beneficiile împreunate cu acelă 
postă sunt următ.drele: a) Salariu anuală 150 fl. care se plătesce în rate lunare 
anticipative, și anume 100 fl. dela fondulă scolei susă numite ăr 50 fl, dela Cassa 
comunei. Santona. b) Quartiră liberă și lemnele de lipsă pentru încăldită.

Doritorii de a ocupâ acestă postă de învățăloră se îndrumă a-șl predă suplicele 
sale provădhtecu documentele prescrise în lege până în 20 Iulie 1884 st. n. prin 
oficiulă protopopescă a Budacului română subscrisului presidiu ală senatului sco
lastică comunală confesională. . Presidiulă senatului scol. corn. conf.

Sancțiăna, în 18 luniu 1884. Miliailu Poppft, v.-pres. sen. scol.

Tipografia Alexi Brașovă.


