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O seriă garmonda 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Sorlsorl nefranoate nu se prlmesou. — Manusorlpto nu se retrămltu.

1884.

Din cansa serbătorii s. Apostoli Petru și Pavelă, diarulu 
nu va apăre decâtă Sâmbătă săra.

KTcu. uĂu’boxiarxiexit'â.
la

„Gazeta Transilvaniei.4*
Cu l-a Iuliu st. v 1884 se începe ună nou abonamentu, 

la care învitămă pe onorații antici și sprijinitori ai fdiei nostre.
Abonamentuld : Pentru Austro-Ungaria cu posta: pe trei 

luni 3 fi., pe șese luni 6 fi., pe unfl anfl 12 fi. Pentru Româ
nia și străinătate: pe trei luni 9 franci, pe șăse luni 18 franci, 
pe unfl anfl 36 franci.

Rogămfl pe d-nii abonați ca se binevoiăscă a-șl reînoi de cu 
vreme prenumfirările pentru ca trămiterea farului s6 nu s6 întrerupă.

Administrațiunea .Gazetei Transilvaniei.»

Brașovu în 28 Iunie (10 Iulie).
Este din multe puncte de vedere interesantă 

revista ce-o face „Pester Lloyd44 de Marți asupra 
resultatelorfl mișcării naționalităților^ nemaghiare 
la alegerile din anulu acesta.

Se înțelege că organul!! oficioșii alu guver
nului vede în t6te părțile numai isbende guver
namentale. Naționalitățiloru, <jice nu ^e'a
succes!! cu tdte silințele, ce și le-au datti unele 
din ele, de a câștigă o posițiune mai însem
nată. Nici una din partidele maghiare nu s’a 
gânditti seriosu se încheiă vr’unfi pactîî deo
sebiți! cu naționalitățile. Intre naționalități 
însăși nu s’a manilestatu nici cea mai mică 
solidaritate. Din contră de astă-dată s’a vă- 
ejutu pentru întâia 6ră în șirurile naționali
tățiloru o seridsă apropiare de posițiunea par- 
tideloriî maghiare „credinciose statului.44

Intr’adevăru, decă amu avă în vedere nu
mai resultatele dobândite de guvernulu ungu- 
resciî la alegeri, cu deosebire în ținuturile lo
cuite de Nemaghiari, și ddcă nu amu sci cum 
și cu ce mijlâce s’au câștigată, amu trebui să 
dămu t6tă dreptatea foiloru oposiționale maghiare, 
cari tjicu, că regimulu d-lui Tisza este susți
nută a<Șl numai de cătră naționalitățile nema
ghiare.

Cundscemu însă prea îndestula modulă cu 
care își prepară d-lri Tisza învingerile; scimă că 
în Ardâlu domnesce o stare escepțională și că, în 
urma resistenței passive a Românilor!! guvernulu 
este stăpânu absolută pe tdte cercurile electorale 
ardelene, luându afară câteva oposițiunale săsesc! 
și săcuiesci; scimu mai departe cum se făcu ale
gerile și câtă de mare a fostă violința, teroris- 
mulu și corupțiunea, ce s’a pusă în lucrare în 
favărea candidațiloru guvernului — de aceea di- 
cemu: nu pe naționalitățile nemaghiare să razimă 
guvernulu lui Tisza, ci numai și numai pe des- 
potismulil^ ce l’a introdusă și care îlă susține cu 
t6te mijldcele, legale și nelegale.

Constata ndă acesta nu putemu să nu adau- 
gemu, că acești! despotism!! nu s’ar încumetă aș 
rădică capulu cu atâta cutezanță dâcă naționali
tățile nemaghiare ar fi luptată de 14 ani încăce 
cu mai multă resoluțiune și eneigiă și în strînsă 
solidaritate contra lui. Dâcă foile guvernamen
tale susținu a(|I cu bucuriă, că naționalitățile, 
atară de o mică încercare, care a rămași! fără 
resultatu, nici nu sau gândiți! a se apropiă de o- 
laltă ba că chiar în sînulu lorii s’au iviți! neînțele
geri și desbinări mai multii său mai puținii în
semnate, ele vorbescu din nenorocire unu ade- 
vării durerosu pentru ori ce patriotă adevărat!!.

„Intre Sărbi și Români — tjice „Pester Lloyd44 
esistau odinidră legături mai strînse, caii acum 

au fost rupte.44 Câtu pentru relațiunile dintre 
Sașii și Românii ardeleni adauge aceeași f6ie: 
„Pe câtă scimii noi s’a încercat!!, pe cale publi
cistică numai, a se face o apropiare între Sașii și 
între Românh'-pasiviști; dăr cei ce cunosc!! câți! 
de puținii starea lucruriloru în Ardealu au tre- 
buitu se vddă îndată, că aici se plănuia o 
alianță absolutu imposibilă, care nu putea avă 
nici unii resultatu practicii. Conducătorii sași ar 
fi trebuită să-și pârdă mintea cu totul!!, ca se 
crâdă, că o alianță cu Românii pasiviști pdte fi 
mai favorabilă pentru gintea lorii decâtu o înțe
legere cu Maghiarii.

După ce arătă câtu de cu minte au fostu 
Sașii, că nu s’au aliată cu Românii „Pester Lloyd44 
arată, că ei sunt singura fracțiune națională în dietă, 
care pdte pretinde pe basa numărului deputați- 
loru, din care se compune, a fi luată în considera- 
țiune, dăr cu tdte astea ei nu posedă nicl-o gre
utate politică.

Politica Sașilor!! din Ardălu, care nu e nici 
albă, nici negră, nu merge nici cu naționalitățile, 
nici cu guvernulu, aedstă politică șovăitdre și 
stdrpă n’a putută întâmpina o condamnare mai 
aspră, decâtu aceea, ce i-o face fdia oficidsă din 
Pesta, declarând!! cu ironiă că n’are nici o va- 
ldre reală.

Nu este locul!! aici de a discută, decă pen
tru Sașii ardeleni este mai bine de a lăsă se fie 
luați în batjocură de cătră foile guvernului său 
se valoreze și deputății lorii ceva representândă 
o ideă practică și sănătdsă, care să-i undscă în 
solidaritate cu Românii. Cu aedsta importantă 
cestiune ne vomă ocupâ de altă dată mai pe 
largii. Ajunge, ddcă vomu constată adi că multii 
promisa și căutata înțelegere a Sașilosu cu Ma
ghiarii nu se mai face și că în împrejurările de 
față mai curându să voră înțelege Sașii și de 
trei ori cu teribilii pasiviști români, decâtu odată 
cu Maghiarii.

In ceea ce privesce mișcarea dintre Români 
„Pester Lloyd44 vede ceriul!! mai întunecată de 
nuori; conducerea poporului română, este în 
mâna Intransingențiloră, cu tdte că ici colo a 
fostă alesă și câte ună mamelucă de ai d-lui 
Tisza. De aceea, cjice (jiarulă pestană, agita
țiunea desfășurată în campania electorală, va re- 
sună încă mnltă vreme în inimele Româniloră și 
va provocă astfelă mesurl de precauțiune și de 
apărare din partea paterei de stată.

Să mângâie însă oficiosulă ungură cu aceea, 
că și acâstă agitațiune română a rămasă în cele 
mai multe cașuri făr’ de resultată și că apostolii 
ei de multe ori n’au fostă ascultați de poporă.

Mângăie-se cei dela „Peste Lloyd44 cum voră 
pută. Noi încă avemă o mângâiere, care ne face 
să privimă cu încredere și cu speranță în viitoră; 
Poporulă românescă în totulitatea lui a dovedită, 
că este consciu de nedreptatea ce i se face, a 
dovedită că este pătrunsă numai de, ună gândă, 
acela de a răsturnă despotismulă ungurescă.

Odată pătrunsă de puterea și însemnătatea 
sa, acestă bravă și leală poporă va deveni 
ună factoră, care va răsturnă tdte calculele, 
ce și le facă a<ji puternicii dilei. Măsurile 
ce le voră lua ei contra ndstră voră întări nu
mai legătura dintre noi și cjiua nu mai este de
parte, când minciuna va trebui se cadă și ade- 
vărulă va triumfa.

Soiri telegrafice.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans,<)

Cairo, 10 Iulie. — Sgomotele, că în Bou- 
lak s’ar fi ivită cașuri de coleră, se desmintă în 
modă oficială.

Constanța, 10 Iulie. — Soirile, că s’ar fi 
ivită cașuri de bdlă și de mdrte de coleră, sunf 
neîntemeiate.

Paris, 10 Iulie. — De alaltăeri sără pănă 
eri dimindță au fostă 9, în Marsilia 9 și în Tou- 
lon 6 cașuri de coleră.

Constanța, 10 Iufie. — Impăratulă Wil- 
helm a sosită eri, sără; a plecată mai departe la 
insula Mainau.

Cronica (lilei.
Comisiunea pentru taxarea dării pe venită va cer

cetă reclamațiunile: Vineri în 11 Iulie a legătoriloră 
de cărți, tipo- și litografilor!!, petrariloră, fânariloră, no- 
tarilorO r., deposilarilor!! de cărbuni de petră, ascuțito- 
riloră, opticilor!!, lăcătușiloră, comercianțiloră de căi, 
profesoriloră de musică, de limbi, de desemnă și de pi
ane , precum și a proprietarilor!! de institute. Nr. 
1207-1270.

♦

Ni se scrie din Beiușă că esamenulă de maturitate 
la liceulă română de acolo s’a terminată la 5 Iulie săra. 
Dintre 20 maturisanți, unulă a eșită matură cu eminență, 
4 maturi cu bine, 11 maturi, unulă a fostă respinsă pe 
2 luni, ără unulă pentru totdeuna; 2 nu s’au supusă la 
esamenă. Directorulă Petrovici a dată limbei române, 
care e limbă de propunere, loculă primă între studie. După 
terminarea conferinței, elă însuși a anunțată resultatulă 
esamenului, ținendă o cuvântare frumăsă, și cjicendu-le în
tre altele, că așteptă dela denșii să fie omeni onești și 
morali, să-și iubescă religiunea, limba și națiunea loră, 
căci acăsta nu împedecă totă odată să fie și buni pa- 
trioți, și că acesta nici că li-o pote luă în nume de rău, 
decâtă numai unii șoviniști.

*
«Ellenzek* dase în Nr. 158 scirea, că în Ludoșulă 

mureșană s’a ivită ună casă de coleră. Subprefectulă, 
printr’o telegramă, desminte acăstă scire. țtiarulă un
gurescă susține însă și acum, că în adevără a fostă ună 
casă de coleră nostras, și că mai bine ar fi să se ia 
măsuri energice, decâtă să se trimăță astfelă de telegrame.

*
Din Timișora se. scrie, că ploile au încetată; cu 

tdte acestea se află încă sub apă 5000 de jugere de pă- 
mentă, ale căroră sămenăturl suntă cu totulă nimicite.

*
Ijiarulă parisiană >l’Intransigeant«, redactată de d. 

Henri Rochefort, vorbindă despre agitațiunile studențiloră 
din România, spune că una din căușele principale e 
purtarea Unguriloră din Glușiu în Transilvania — «Româ
nia ungurescă* — față cu patriotica junime română. In 
legitima sa indignațiune, junimea din România a protestată 
în contra agresiunei ungurescl. Pe lângă acâsta, fiiindă 
și alte cause s’au produsă acele agitațiuni.*

0 foiă ungurescă scrie: După cum povestescă pre
fecții și după cum de toți este sciută, i s’a dată fiecărui 
candidată guvernamentală câte 4000 fl., pentru alegerile 
trecute. Au fostă 328 candidați; suma dată face dară 
1,432,000 fl. De vreme ce mulți candidați au cheltuită 
însă mai multă de 4000 fl., suma se socotesce, că trece 
peste două milione. *

La 8 Iulie au fostă în Bucovina alegeri dietale. 
Partida română e de partea guvernului și de aceea se 
așteptă ca candidații ei să fi eșită mai în t6te colegiurile 
electorale. *

D-nii Moceanu și Velescu au plecată eri împreună 
cu șese școlari ai loră la Berlin, să se unescă cu Pe- 
trescu gimnasticulă română, ce petrece acolo. împreună 
voră trece prin Paris, unde se voră opri câtăva vreme; 
apoi se voră scoborî peste Piranei la Madrid, să arete și 
frațiloră Spanioli frumăsele năstre jocuri. Norocă bună!♦ •
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Arehiducele Wilhelm a dată pentru inundații din 
Galiția 600 fl.

*
Din Viena se scrie, că unii grădinară I6nă Cosacă 

a fostă osândită la închisore grea de șâse luni, pen
tru că a săvârșită păcatulă bigamiei.

*
• „România" spune, că în Giurgiu s’ar fi ivită mai 

multe cașuri de coleră.
*

O telegramă din Berlină adresată diarului «La 
France» anunță, că din castelulă dela Varzin s’au fu
rată prințului Bismarck hârtii de ale familei. Poliția a 
începută imediată investigațiunile, și o d-șâră Clara M., 
bănuită de a fi comisă acestă furtă, a fostă arestată. 
Ce misteră va mai fi și acâstă afacere?

*
In Berlină va apărea o mică «Istoriă a Rusiei,« 

scrisă în versuri, în formă de satiră de Tolstoi.
*

Guvernulă belgiană are de gândă să încredințeze 
supraveghiarea instrucțiunii comiteteloră școlare, ce se 
voră alege prin votisare de cătră tații și mamele de 
familiă. In modulă acesta femeiloră li se deschide dru- 
mulă d’a întrâ în viața publică. In curândă le vomă 
vede și la alegeri. Preoții sciu, că femeiloră au de a 
mulțămî multe isbânde,

*
In unele scole din Berlină s’a introdusă o inova- 

țiune unică în felulă său. Copiiloră din scălă, cari sunt 
încă în fragedă etate, li se dă între pause să bea, în 
locă de apă, lapte de vacă pentru ună preță de 5 pfe
nigi de păhară.

*
La 9 Iulie s’a deschisă Scupcina sârbâscă.
Ministrulă președinte serbescă Garacianin a fostă 

decorată de M. S. monarchulă nostru cu marea cruce a 
«Ordinului Leopold.»

*
Ministrulă de finanțe ală Spaniei a presentată la 

13 Iunie camerei deputațiloră proiectulă de bugetă pe 
1884/85. Veniturile suntă calculate la 880,331,420, âr 
cheltuelile la 880,306,973 pesetas.

*
In Stockolm a apărută ună volumă de «Poesii în 

versuri și prosă,* de August Strindberg, care face mare 
sgomotă în țările scandinave din pricina talentului, ce 
dovedesce autorulă, precum și din pricina ideiloră sale 
nihiliste. Intre alte versuri scrise e și ună imnă în 
onârea dinamitei.

*
Din Berlină se spune, că consiliulă miniștriloră 

va hotărî câtă mai de grabă terminulă alegeriloră pen
tru .Reichstag.» Noulă parlamentă se va conchemâ pe 
la începutulă lui Novembre.

*
După o statistică din 1880, în Belgia, care are o 

populațiune de 5,200,000, erau în acelă ană până la 
31 Decemvre: 6062 preoți, 4120 călugări și 21,242 de 
călugărițe. *

In camera lorijiloră din Londra se va desbate în 
curândă proiectulă de lege, care să permită căsătoria între 
cumnați, adecă ună bărbată să pâtă luâ de soțiă pe sora 
femeei răposate. *

In Algeria s’a ținută o adunare poporală de 600 
persâne, care a hotărîtă să se întemeieze o «ligă fran- 
cesă< pentru desființarea decretului Cremieux, ce stabi
lea egala îndreptățire politică a jidoviloră.

*
Franța se îngrijesce să fie gata de acțiune pentru 

casulă cândă China îi va respinge cererea făcută în numele ei 
de Patenotre. Să pare că flotele sale voră ocupa insula 
Formosa, ce nu voră lăsa-o din mână, până ce nu li se 
va împlini acâstă cerere. Se crede, că Patenotre va fi 
tare dibaciă întru împlinirea misiunei sale și va duce lu- 
crulă la bună sfârșită și pe cale pacinică.

*
Vestea, că orașulă Debbach a fostă atacată și cu

cerită, de rebeli, după cum se scie nu e adevărată. Lui 
«Daily Telegraph» i se anunță de altă parte, că succe
sele mai din urmă ale Madiului au înmulțită în mare 
măsură numărulă aderențiloră lui.

*
O telegramă a mudirului din Dongola anunță, că 

Debbach a fostă atacată la sfîrșitulă lui Iunie de 13,000 
de insurgenți. Ataculă, după o luptă crâncenă, a fostă 
respinsă cu mari perderl de ambele părți.

*
D. Aurelă de Muntânu, candidată de advocatură în 

Mediașă, a provocată la duelă pe profesorulă liceală de 
acolo d. Albert Herzog, pentru atacă de onâre. Profe
sorulă a refusată a da satisfacțiune, fără a’șl putea mo
tivă acestă refusă.

*
Ună corespondentă vienesă dela «Gazeta narodowa,» 

ce apare în Lemberg, dojenesce pe locuitorii capitalei

Prigonirile Româniloru munteni pentru serbarea 
dilei de 3 (15) Maiu.

Intregalde, în 10 Iulie.
Nu mai putemă răbda! Suntemă necesitați a ne 

esprimâ astfelă. Nu mai esistă nici o mângăere și o 
dreptate pentru noi în acestă stată poliglotă.

In 30 luniu au fostă citate 7 persâne la judecătoria 
reg. cercuală din Aiudă, pentru aniversarea (JUei de 3 (15) 
Maiu. Au fostă inculpate 4 persone, dintre cari sunt: învăț. 
Ioană Domșia ca agitatoră și d-nii Cosma Paulă preotă 
în Necrelescl, Ioană Nestoră parochă în Intregalde și Ni- 
colau Nestoră teologă. La 8 Va bre a. m. se presentară 
înaintea respectivei judecătorii, unde fu de față și pro- 
curorulă reg. Henter Gâbor ca ascultătorii în numele re
gimului.

Adresându-se cătră judele cercuală Csernatonl Vaj- 
dutz astfelă s’a esprimată:

«Onorată judecătoria cercuală reg.! Eu în numele 
Escelenței sale domnului ministru te provocă în numele 
legii, a luâ în cercetare criminală pe respectivii ca agi- 
tătorl în contra ideii de stată maghiară.«

După aceea luâ ună numără din «Kolozsvâri K - 
lony» în care se află publicată corespondința din Nr 72 
ală «Gazetei,» cetindă și «Gazeta» numărulă memorată 
cetindă în secretă și informațiunea denunțătore a sub
prefectului. Apoi provocă pe învăț. Domșa să spună în
semnătatea dilei de 3 (15) Maiu. —

La punctulă acesta a răspunsă:
«Eu ca învățătoră, am funcționată 8 ani, și încă în 

mai multe comune, și acestă aniversare în iotă locuia 
s’a serbată; dar nu s’a publicată în tolă loculă în (jiare. 
In opidulă Ighiu s’a serbată în totă anulă, fără între
rupere, și s’a și publicată în diare totdâuna; și n’au 
fostă opriți, nici s’a trasă la răspundere nimenea, ca cum 
suntemă noi acum, ba în acestă ană a asistată și d. 
subprefectă până în fine; și totuși nu li s’a făcută nici o 
imputare, ca nouă; și decă sunt paragraf! de lege, de 
ce nu sunt opriți? Nu aveți lege despre acesta, că i-ațî 
fi oprită; ba însă i-ațl fi și pedepsită. Apoi noi dom
nule procuroră serbămă diua acesta pentru a aduce ru
găciuni pentru toți aceia, cari au repausată pe câmpulă 
de luptă, pentru apărarea tronului și deslegarea lanțu- 
riloră iobăgiei, care serbare și domnii Maghiari o ser- 
bâză; și prin urmare noi, decă amă serbat’o, nu amă 
serbat’o din acelă incidență, ca se agitămă poporulă 
spre a face revoluțiune, cum dicl D-ta d-le procuroră. 
Acâstă nu este adevărată.»

«Și pentru ce se face parastasulă? Și ce însemnătate 
are?*

La acestă punctă i-a răspunsă:
«Noi Românii, d-le procuroră, totdâuna cândă adu- 

cemă rugăciuni pentru cei morți, de regulă trebue să se 
pregătâscă ună parastasă. Și noi acelă parastasă l’amă 
pregătită întru amintirea aceloră eroi, cari au murită pe 
câmpulă de luptă; er nu în contra statului, cum dici 
D-ta d-le procuroră. Nu-i adevărată!»

Stindardele cine le-a făcută? Și cine le-a pusă pre 
turnulă bisericii și în curtea scdlei? Și pentru ce s’au 
pusă în locurile amintite?

La acestea i-a răspunsă:
«Eu stindardele nu le-am făcută, nici nu sciu că 

cine le-a făcută, și nici am interesulă de a sci. Apoi 
că cine le-a pusă în acele locuri nu sein, se pote să le 
fi pusă unii copii, dar nu din ordinulă meu, cum (jicl 
D-ta D-le procuroră. Și că in ce semnă, aceea sciu că 
în semnă de doliu se folosescă, âr nu pentru agitarea 
poporului spre a se face revoluțiune, cnm cjicl Dta d-le 
procuroră. Acesta nu-i adevărată!*

«Orația cine a rostit’o? Și despre re s’a rostită? 
Și nu s’a vorbită despre Unguri și despre Iancu?*

La acestea îi fu răspunsulă:
.Orațiă n’a rostită decât d-lă teologă Nicolau Nestoră; 

și n’a conținută nimică contra stalului, nici contra Un- 
guriloră.«

Și cine a publicată corespondința din Nr. 72 ală 
.Gazetei?»

«Aceea corespondința eu am publicat’o, dar nu din 
acelă incidență răutâciosă, ci am scrisă aceea ce s’a în
tâmplată, pentru care credă că n’am comisă nici ună 
rău statului maghiară. Și pentru aceea avemă (Jiare, că 
cele întâmplate trebue publicate; apoi eu conchidă d-le 
irocuroră, că prin acâsta n’am vătămată statulă, nici 
rre domnii Maghiari.»

Provocândă și pe consoții învățătorului, toți au răs
punsă fără nici o frică, cugetândă ori ce va fi cu noi, 
vomă suferi fiind-că Românulă scie a suferi, după cjisa 
poetului:

Ori câtfi timpti Românii voiu fi, 
Nu mg ternii că voiu peri.

După mai multe discuțiunl și încercări nelegale, 
domnulă procuroră a propusă: că ceilalți sunt, mântuițl, 
fiindă-că dânșii numai la inițiativa d-lui Domșa au făcută 
astfelă, și prin urmare nu sunt vinovați: ci numai învăț. 
Domșa, fiind-că și ,Gazeta» îlă dovedesce, și așa.

«Eu în numele legii propună, că să fie pedepsită 
cu 200 fl și 15 dile arestă.»

Domnulă jude Csernâtoni Vaidulz aduse sentința la 
50 fl și 10 (Jile închisore.

Provocându-lă să răspundă, decă mulțămită este cu 
judecata d. Domșa, vet}! bine, nefiindă mulțămită, ast
felă a dechiarată:

«Onorată judecătoria cercuală reg.» Eu cu sentința 
ce mi-ați pronunțată nu sunt mulțămită: de âre-ce eu, 
dâcă am publicată în «Gazetă,» n’am calumniată statulă 
maghiară, nici națiunea maghiară. Dovedi nu aveți că 
eu am agitată poporulă muntână să alerge la serbarea 
(jilei memorate. Apoi d-lă procuroră vorbesce ceea ce 
i-a comunicată denunțătorul^, care prin denunțări cugetă

austriace, din pricină că nici unulă dintre ei nu ar fi 
dată nici măcară ună creițară pentru inundații din Ga
liția. Dojana e pe nedreptă făcută, de vreme ce ajuto- 
rele date din capitală se urcă la 27,251 fl.

că-și va face merite, ca sg nu fiă destituită, fiind-că cua- 
lificațiune nu posede și n’are alte aspirațiunl.»

Aceea se scie, că făcândă escursiuni prin poporă 
l’a sedusă prin unele cuvinte amăgitâre și poporulă alu
necă de spune ceea ce nu-i. pice poetulă:

«Pre voi v6 nimiciră a pismei răutate, 
Și orba neunire la Milcovfi și CarpațI.»

Mai pote susține cineva, că esistă dreptate pentru noi 
Românii în acestă stată poliglotă, dâcă amă ajunsă și 
acestă timpă, ca Românulă și atunci cândă aduce rugă
ciuni lui D-cjeu pentru sufletele morțiloră să fiă pedepsită.

_________ rt

Votare secretă la alegeri.
„Egyet6rt6s“ în numerulă său din 6 Iulie 

scrie următdrele:
Acuma cândă prin tjiare cetesci atâtea programe, 

pline de promisiuni, făcute alegătoriloră, că se va ame- 
liorâ legea electorală, ne umple de bucuriă arti- 
clulă, ce l’a scrisă ieri în »N. P. Journal» Franciscă 
Pulszky, articlu, în care se vorbesce despre introducerea 
votărei secrete:

«Se nu ne îmbătămă cu apă rece, ci să mărturi- 
simă sinceră, că, de ori ce partidă amă fi, până cândă 
nu vomă modifică votarea pe față în votare secretă, 
până atunci în Ungaria nu voră fi adeverate alegeri de 
representanțl, ci numai o falsă alegere de deputațl. Baaa 
parlamentarismului este votarea secretă. Pe lângă votarea 
cum se face astăcjl, nu se pâte delăturâ influințarea ne
legală, oficială, nu se potă delăturâ corupțiunile, trădă
rile cu mâncări șî beuturi.

«Anglia a primită votisarea secretă deja în 1868 
prin sancționarea noului «Paniamentary Eleclions-Act;« 
și dovadă, că totă Europa așa gândesce, este împre
jurarea, că afară de Spania și de Ungaria, deputății pre- 
tutindenea prin votare secretă se alegă.

Votare secretă este în Anglia, Franța, Belgia, Hol- 
landa, PorLugalia, Germania, Italia, Norvegia, Svedia, Hel- 
veția; prin votare secretă se alegă deputății în Austria. 
In Grecia, România, Serbia, Bulgaria încă se obicinuesce 
votarea secretă; numai în parlamentulă de odi- 
niorăală TurcilorU, setrimiteu deputațialeș 
cu votare pe față, ca la noi. Ună esemplu mai 
învederată decâtă acesta e de prisosă.

Lumea cullă de multă a osîndită votarea pe față; 
ea numai în Ungaria și în Spania s’a mai păstrată, 
pentrucă guvernele acestoră țâri voiescă maioritatea cu 
on ce preță, și acesta mai ușoră prin votarea pe față 
sg pote căștigâ. Niciodată ună guvernă în Spania n’a 
cătjută în urma alegeriloră. Pe rendă dispunâu de ma- 
ioritate în Spania: Concha (sub Isabela), Prim, regele 
Amadeo, Serrano, Zorilla, Castellar, P. Nargall (republica 
confederată), Martinez Gampos, Canovas (sub domnia lui 
Alphons XII), erăsl Campos, apoi Sagasta și acum ârăși 
Canovas. Don Carlos forte nimerită a răspunsă unui 
bărbată de stată francesă, 4>cându-i:

«Lăsați-mă sâ întru în Madrid, și parlamentulă viitoră 
ală meu va fi.»

Astfelă mergă lucrurile și la noi; de la 1867 încâce 
n a fostă nici o alegere de deputațl, la care guvernulă 
se fi căzută. Andrâssy, Lânyay, Tisza totdâuna au ob
ținută la alegeri mari maioritățl. Fie mâne X. prim-mi- 
nistru, și .voiescă» numai seriosă, de sigură și d. X, 
va avâ maioritatea. Nu esistă mișeliă, nu brutalitate, 
pe cari votarea pe față nu le-ar suferi pe lângă sine.»

De lângă castelulă lui Rărești, 29 Iunie.
Omenii cărora patima lea întunecată ju
decata, nu sciu să urmeze pe căile ade
vărului Rossuet.

Aceste cuvinte ni le-amă revocată în memoriă ce
tindă în (jfilele trecute corespondința cu data Bethleanu 
19 Iunie 1884, publicată în «Gazeta Transilvaniei* Nr. 
92 și subsemnată de «Ună poporană.’ In interesulă 
adevărului și în numele adevăiațiloră poporenl venimă 
a te rugâ, d-le Redactoră, a dâ aspitalitate în colonele 
prețuitei .Gazete» următârele rânduri:

Precum se cunosce din <|isa corespondință, în Beth
leanu la 13 Iunie n. n’a fostă alegere, ci o simplă de
numire a deputatului cu aclamațiune. Momentuositatea 
tjilei a stată din banchetulă, ce l’a dată deputatulă. 
Invățătorulu română, care a causată durere așa de mare 
d-lui poporană, a participată la banchetulă din 13 Iunie. 
Acâsta a făcut’o: a) câ fostă instructoră la cornițele de
la Brașovă Bethlen Andrâs, înrudită cu deputatulă Beth- 
leanului, și a fostă Invitată din partea aceluia, câ simplu 
ospe; Așa dară din punctă de vedere socială și ală bu
nei cuviințe, âr nici decâtă din convingere politică sâu 
cu intențiune de a se rupe de poporulă său; b) ca se 
ușureze — barem în parte — situațiunea cea critică în 
care se află scola sa, unde de ună pătrară de secolă a 
escelată ca ună .adevărată» și nu «poreclită» lumi- 
nătoră ală poporului. Va fi destulă a aminti ca scâla 
sa este de modelă și are în față o scâla ung. de stată.

Gumcă învățătorulă din cestiune ar căutâ salarie 
mari și decorațiunl, sunt vorbe gâle; dovedescă faptele,



că i s’a oferită odată postulă de învățătoră la scâla de stată 
din Bethleană, âr de altă dată adjunctă de învățătură la scâla 
sa. De ambele orî a abdisă, nu pentru că umblă după sa- 
larie și decorațiunî, ci pentru căvoiesce: a) a servi na
ției ce l’a născută; b) pentru că vede greutățile popo
rului și bine scie, că acela abia susține ună învățătoră 
într’o scâlă comunală. Asigurămă pe d. >poporană* că 
învățătorulă e cu multă mai matură în acțiunile sale na
ționale, de câtă să ducă dorulă după înțelepciuni ne
probate. Adeveratulă poporană

în numele mai multora.

Colera în Franța.

Din Toulon se scrie cu data de 3 Iuliu: In tim
puri normale Toulonulă are o poporațiune flotantă de 
matroșf, soldați, trupe de marină ș. a., cari toți au tre
buită să plece acum din Toulon. Dintre cei 69,000 de 
locuitori, cari plătescă dare, au părăsită deja 40,000 ora- 
șulă și s’au retrasă mai alesă prin satele de prin prejură, 
cari se află într’o stare sanitară forte rea. Lucrulă în 
orașă stagnâză cu desăvârșire și multe prăvălii sunt.ă în
chise. Vre-o 3000 de lucrători dela arsenală au plecată 
cu familiele loră cu totulă vre-o 10.000 suflete din Tou
lon. Cei ce au rămasă în orașă, se nutrescă cu o carne 
de calitatea cea mai rea, adecă carne de vile bătrâne 
osăse și oi rău nutrite. Animale grase și bune nu se 
mai aducă aici. Mârtea repentină a unui bogată măce- 
lară, cu numele Lanflâ, de coleră, a tăcută ca 6000 de 
persăne să părăsăscă eri Toulonulă. Spaima a fostă așa 
de mare încâtă familia lui Lanflă a plecată, fără a-și luâ 
cu sine averea însemnată in bani și hârtii de valâre; 
dâr poliția a luată măsuri, spre a păzi casa familiei 
Lanfle de hoți.

Din Marsilia asemenea sosescu scirile, că cașurile 
de coleră se înmulțescă. Nâmțulă Dr. Koch se află în 
filele dela 7 și 8 Iuliu încă în Marsilia. Elă este pesimistă 
și susține mereu, că colera se va lăți și mai departe ’ca 
în anulă 1865. In acestă ană adecă epidemia a făcută 
drumulă dela Alexandria în porturile europene dela Gi- 
braltar, Cartagena, Valencia, Barcelona, Marsilia, Neapole, 
BrindisI, Ancona, Triestă, Salonichi, Constantinopolă, 
Galați, Odessa și Cherciu. Dr. Koch de una face bine, 
că arată pericululă ce amenință ceealaliă parte a Europei 
dâcă nu se voră luâ măsurile cele mai severe în contra 
epidemiei.

In P a r i s ă nu s’a întâmplată pănă alataerl nici 
ună casă de coleră seu dâcă s’a și întâmplată l’au ți
nută ascunsă. încă în 7 Iuliu a declarată ministrulă de 
comerciu Herisson în cameră, că deși scirile din Marsilia 
sunt îngrijitâre colera nu s’a arătală pănă acum decâtă 
în acestă orașă și în Toulon; prin urmare nu e de lipsă 
să se amâne serbarea națională dela 14 Iuliu, 
deârece prin acesta s’ar lăți numai frica de epidemiă în 
poporațiune. De altmintrelea guvernulă lasă în voia 
municipalitățiloră, ca să serbeze seu nu (țiua de 14 Iuliu 
după buna loră chibzuelă. Elă, (ministrulă) trebue se 
declare, că după raportulă mediciloră starea sani
tară în Parisă n’a fostă niciodată mai bună ca 
acuma.

Scirile telegrafice, ce le primimă a<^I ne anunță 
însă că din 8 Iuliu săra pănă la 9 Iuliu diminâța s’ar fi în
tâmplată 9 cașuri de coleră și în Paris. Curândă 
s’a schimbată dâr situațiunea favorabilă indicată de mi
nistrulă Herisson și, dâcă se va adeveri scirea, acum anevoie 
să va mai pută țînâ serbarea națională la 14 1. c.

Doctorulă Rochard, care s’a întorsă dela Toulon 
la Parisă a raportată, că între trupe și între marinari 
cașurile de coleră se împuținâză. Din 134 cașuri de co
leră între soldați numai 24 au adusă' mortea cu sine. 
Dela isbucnirea epidemiei până în 6 Iuliu, așadâr în 22 
de dile s’au întâmplată în Toulon cu totulă 135 cașuri de 
coleră mortale, 2.25 la 1000 locuitori. Dâcă la poporați- 
unea civilă s’au înmulțită cașurile de morte, causa e că 
mulțl din cei ce au fugită la țeră și cari au trăită acolo 
și s’au nutrită rău s’au reîntorsă în Toulon.

Sosindă ună vaporă cu marfă din Marsilia în Port- 
Vendres (orașă litorală în departamentală Pyrânâes 
Orientales) autoritățile au declarată căpitanului, după o 
carantină de două cjile, că nicl-de-cum nu-i potă con
cede să-și descarce marfa.

Ișl pâte închipui omulă sub asemeni împrejurări ce 
pagube enorme trebue să sufere comerciulă. Corăbiile 
rusesc! menite pentru porturile din Marea-mediterană 
oferă, că voră scade frahtulă cu 25 de percente, decă li 
se va dâ voie să descarce marfa în portulă dela Genua 
sâu în alte porturi neinfectate de coleră.

VARIETATE.
piua Vinerei în tradițiunea italiană.

(lucrată de G. B.)

într’o (ți de Vineri alerga feciâra Maria pe ulițele 
cetății Ierusalimului, căutându-și copilașulă — pe Isusă — 
pe care-lă perduse și pe care îlă găsi mai târcțiu stândă 
de vorbă cu fariseii în templu. Pe drumă se apropia ea 

de o femeeă, care-și peptena tocmai părulă și abia resu- 
flândă o întrebă, de n’a văzută trecândă cumva pe ună 
copilașă frumosă cu haine de cutare văpsâlă și cu fața 
în cutare și cutare felă făcută? — La începută femeea 
nici că o băga în sâmă, ci fără grijă își descurcă mereu 
și-și aședa în bună rânduială pletele părului. Buna Ma- 
riă își repeți întrebările sale, și atunci femeea se întârse 
cu silă și aspru grăi cătră ea: „Nici o para nu am 
să-ți potă dâ ție de pomană1*— „Dar eu nu ceră să-mi 
dai pomană... Mi-am perdută mai adinâorl copilulă și te- 
aș rugâ să-mi spui numai de nu l’ai vădută cumva tre
cândă pe aici. E, ună copilașă “ „Ce  păzescă eu 
dâră copiii, ce alergă prin tâtă cetatea, în locă să stea 
în șcâlă ori pe lângă meseria loră? Crecii, că am vreme, 
să stau să-ți ascultă vorbele, ori să portă grijă de vr’ună 
blăstemată de copilă, ce bate tâte drumurile?.... Mergi 
în cale-ți și nu-mi mai sparge capulă cu așa necălite 
vorbe și întrebări 1“ — „Gândescă, că s’ar cădâ să aibl 
puțină bunătate....“ „dâr nu te-ai mai dusă de aici? Ori 
vrei, să-mi chem bărbatulă, să-țî arăte calea cu bâta? 
De bună sâmă cu așa vorbe vrâi să mă ții de poveste 
și, ce-i face, ce nu, să-mi furi vr’ună inelă, ori vr’o pâ- 
tră scumpă. Ei, dău, să mă uită, îmi sunt tâte lucru
rile la locă ?....“ „Elei, femeeă bănuitâre; eu suntă de 
nâmă bună și nu m’am deprinsă cu așa lucruri1* — „Ia 
Iasă; cunoscă eu prâ bine astă cordă învechită: totă 
perde-veră și vântură-țâră spune, că-i din nâmurl mari, 
împărătesc! chiar. Mergi și-ți vedl de trâbă și să nu mai 
cerci se mă turburi în lucrurile mele.“

Maria se depărtă; după câțl-va pași însă se opri și 
dise: „Blăstămate fie câdele, ce se împletescă Vinerea 1“

Mai merse o vreme apoi și etă, că ajunse la o 
bună și harnică ospălăresă, ce chiar își frământa alua- 
tulă. Vă(țândă ea pe sânta feciâră câtă de amară plânge, 
o întrebă prietinesce: „Ce ți-e, dragă ferneă? Pentruce 
plângi?.... Spune-mi, că mă dore inima, să te vădă așa 
tristă.*1 — „Sunt o mamă nefericită!“ grăi Maria și-i 
povesti cum și-a perdută copilașulă, cum mereu caută să 
și-lă găsâscă, cum vede, că nu pote să-i dâ de urmă ni- 
căirl și in sfârșită câtă sunt âmenii de răi cu ea!

Ospătărâsa o mângăiâ și după câteva întrebări în- 
câce și încolo, îi dise: „Fă-ți inimă acum, că l’ai gă
sită. Nu’i multă vreme, decândă a trecută pe aici și-a 
mersă de-a intrată în templu. Da, da.... elă e de bună 
sâmă, că-i ună băâtă drăgălașă, așa de drăgălașă, încâtă 
n’am putută să nu mă uită și eu după elă.“ —

Feciâra Maria mulțămi ospățăresei pentru veștile 
ce-i dete și apucă spre templu, dicândă: >Binecuvântată 
să fie aluatulă, ce să frământă în (ți de Vineri.» — — 

Așa povestesce în graiulă său poporulă și astă mi
titică poveste vede-se, că întrunesce în sine cele două 
contrare caractere, ce î se atribue Vinerei. La cei vechi 
adecă Vinerea era socotită de cea mai veselă și mai fe
ricită (ți din săptămână, închinată fiindu (țeiței frumseței 
și a dragostei și socotindu-se de aducătâre de norocă... 
căci (țiceau ei — »nu mai ea pote ferici pe omeni în 
liniștita pace.* — Pentru aceea ea fu multă hulită de 
cătră reformatorii creștini, mai alesă că chiar într’o Vi
neri, să săvârși cea mai mare nedreptate: răstignirea lui 
Isusă. Bine judecândă însă, astă întâmplare, trebue să 
cțicemă, că a fostă o întâmplare fericită pentru nâmulă 
omenescă.

Decă stămă să judecămă acum lucrurile după cre
dința deșartă a poporului italiană, vomă (țice: Vinerea 
(ca și Marța) nu e bine să te cununi sâu să pleci la 
drumă; lunile și anii, cari începă cu o Vinere se soco- 
tescă de luni și ani nefericiți; rîsulă în di de Vinere e 
ună păcată în potriva Dumneițeirei, căci »totă insulă, ce 
rîde Vinerea, plânge Dumineca;» o bolă, care se arată 
Vinerea mai ântâiu se sfîrșesce cu rău. De-altă parte 
însă: Cine se nasce Vinerea, se nasce fără răutate, pre
cum dică âmenii pela Rovigo; cine se nasce Vinerea se 
socotesce la Sicilieni de ună Achille — nimică nu-lă 
pote răni, — elă are sute de minunate însușiri; nici 
diochiulă, nici vrăjile și nici ună blăstămă nu se prinde 
de elă; unele rugăciuni, ce le face Vinerea au chiar pu
terea, de a scăpâ din purgatoriu 1!

Dar între bunătățile, cari i se atribue Vinerei una 
este mai vrednică de băgată în sâmă. In Iote ținuturile, 
cari se află pe partea sudică dela Palermo — (țice sici- 
lianulă Pițrâ — și anume în Piano de Greci, Porco, S. 
Giuseppe Tato, se scie de toți, că nici ună hoță n’ară 
cutezâ să săvârșâscă Vinerea vr’ună furtă, sâu să atace 
pe cineva, parte de târna de Ddeu, parte de târnă, că 
fapta s’ar nutâ descoperii* Statislica criminală dovede- 
sce pe deplină acâstă credință, care și pe cei mai neo- 
menoșl și mai avuți moșieri îi mai îndemnă să străbată 
uneori provincia în totă voia în dl de Vineri, fără să se 
târnă, că le va mișca cineva măcară ună firă de pără 
din capă. — Astfelă a disă odată: ,Ah de ce nu e tâtă 
lumea Toscana?» Schimbândă vorba amă putâ (țice: 
»De ce nu e tâtă săptămâna Vineri?*

Diverse.
De-ale teatrului. — »Timokrates,« tragedia lui 

Toma Corneille se repețise de 80 de ori una după alta 
înaintea unei mari mulțimi de privitori, cari totă ar mai 
fi voită s’o mai vâdă representându-se. Actorii erau să- 
tui pănă’n gâtă de dânsa. Unulă dintrei ei eș'i odată pe 
scenă și grăi: >Domniloră, d-vâstră nu vă obosiți vătțândă 
pe Timokrates; dar noi ne-amă obosită, decândă îlă ju- 
cămă mereu. Târnă ni este, că vomă uită celelalte piese 
ale nâstre. Dați-ne dară voiă să nu lămâi jucămăl* — 
După acâsta »Timokrates< nu s’a mai repețită și nici 
nu s’a mai jucată nici odată!

La întâia representare a operei sale .Astrea,» La 
Fontaine se află într’o lojă după nisce dame, cari nu-lă 
cunoscâu. Aprâpe la tâte pasagele elă strigă: >Asta e 
miserabilă!* Femeile se săturaseră au(țindă mereu aceeași 
vorbă și-i (țiseră; »Nu e așa rău, după cum (țicl, dom

nule. Autorulă e omă isteță. E domnulă de La Fon- 
taine*. »Ah, domneloră,» răspunse elă, fără să se tur
bure, »piesa nu-i bună de nimică. Acestă La Fontaine 
e omă prostă. Eu sunt.“

*
Androicji. — Ce sunt androitții? Nici mai multă, 

nici mai puțină, decâtă-6menl artificiali •— niște 
păpuși cu ună mechanismă electro-magnetică — cari ră
suflă, să mișcă, scriu, cântă pe claviră, săvârșescă cu o 
vorbă multe și minunate lucruri, Intr’ună răstimpă de 
12 săptămâni au fostă cercetați în Hamburg de 75,000 
omeni, er acum se producă androidii în Berlină. Curio- 
sitatea adună pe âmenl din tâte părțile și în mare mă
sură.

*

Din anticameră. — 0 fâiă din Amsterdam poves
tesce următârea întâmplare: Dr. Metzger nu face nici o 
deosebire între bolnavii săi: toți trebuescă să mârgă la 
elă acasă și să aștepte în anticameră până le vine rân- 
dulă. Acum câte-va săptămâni se află printre alțl âmenl, 
ce așteptau acolo, și o femeiă sărăcăciosă îmbrăcată, âr 
lângă ea stă o altă femeiă într’o haină elegantă și bine 
făcută. Cea dintâiă se întârse cătră vecina sa și dise: 
»Ah, e grâznică așteptatulă ăsta. Nu cum-va ai șî D-ta 
vre-ună copilă acasă?» — »Nu.» — »Și apoi altă nea
junsă: cândă te întorci dela așa lungă visită, fțl găsescl 
casa nemăturată, necurățită, cum a-i lăsat’o.» — »La 
mine nici o dată nu se întâmplă; âmenii mei facă rân
duială în tâte și totă Ia vreme.* — ,Dar mâncările, de 
bună sâmă le faci D-ta?< — »Nici ăstea nu le facă eu; 
mănâncă totdâuna Ia ospâtăriă.* — ,Dâcă-i așa, poți 
sâ mă lași pe mine mai nainte și de vreme ce nimică 
nu ai de lucru, să mă aștepți până sfârșescă eu. Vreai 
să schimbămă numerii?» — »Bucurosă,* grăi femeia, 
care nu era alta de câtă — împărătâsa Austriei, Elisabeta.

♦
Din Eusia. — In literatura muscălâscă se pronnță 

acum genulă anecdoteloră cu multă putere, în ele se sa- 
tirisâză mai cu sâmă păcatele societății rusescl. Tradu- 
cemă și noi una din cele mai nouă dintre aceste anec
dote: înainte cu câțl-va ani trăia în Wilna ună omă cu 
multă vâcjă și influință. Elă era bietulă tare nemulță- 
mită cu gazetele din vremea aceea și mai cu sâmă cu 
>Moskowskie Wjedomosti» a lui Katkoff. într’o (ți verd 
la dânsulă ună cunoscută ală său. Elă (țise: »Viu să-mi 
iau (țiua bună, frate, că am să plecă în străinătate.»
— »Călătoriă bună dar.» — »N’ai să-mi dai vre-o 
însărcinare?» — >Nu, ce însărcinări să-ți dau? Celă 
puțină în Frankfurt lângă Main nu o să te opresc!?» —■ 
»Ba acolo voiu merge de bună sâma. * — ,Dacă’i așa, 
apoi rogu-te, caută pe-acolo statua lui Gutenberg și în 
numele meu — scuip-o odată în față.» — Unde îlă du
se gândulă din pricina Iui Katkoff!

*
Celă mai nou scandală în Parisă. — Acum (țece ani 

contele G. de M. se află într’o' deplină ruinare și căută 
scăparea cununându-să cu fata unui neguțătoră bogată 
putredă. La începută Lâte lucrurile mergău bine și în 
rânduială. După câtă-va vreme tinera contâsă simți că 
dragostea bărbatului său se răcise și — căută să afle în altă 
parte mângăerea, ce nu o mai putâ află în casă și la 
vatra sa. Ea avea în acea vreme ună profesoră de mu- 
sică bine cunoscută și tare îndrăsneță. Ce să întâmplă?
— Musicantulă contesei înlocui pe bărbată. In urma 
acestei sfărâmări a fericirei sale casnice, ce făcuse multă 
svonă în lume acum trei ani, contele plecă în America 
provă(țută cu toți banii trebuitori din partea socrului. 
Cândă după o vreme să întâmplă pe calea ferată acea 
nenorocire, care era aprâpe să repună viața admiratului 
Guedydou și Rohan-Chabot, gazetele anunțară și mârtea 
contelui, ce spuneau ele, că se află pe drumă. Vestea 
despre mârtea lui o primi contesa cu multă veseliă și 
întâiulă lucru ce făcu, chemă grabnică pe dragulă său 
profesoră să se așe(țe în casele sale, dar vestea fusese 
falsă, căci contele se întârse din America mai ruinată, 
de cum fusese înainte de cununiă, se așetță într’ună ho- 
telă și în a doua nâpte după sosirea lui un comisară po- 
lițienescă și surprinse pe contesa cu tovarășulă său fa
vorită. Procesulă se tratâză acum făcândă mare sensa- 
țiune în lumea parisiană, care nu mai găsesce vreme, 
să grăiască de ajunsă despre elă.

*
Chamesle, actorulă, eșise din mănăstirea Cordelie- 

riloră, unde pusese să se facă două rugăciuni, una pen
tru sufletulă mamei și alta pentru ală nevestei sale. Elă 
plăti clisierului 30 bani. Voindă acesta să-i dea îndărătă 
10 din ei, Chamesle dise: ,Ține-i și în schimbă faceți a 
treia rugăciune pentru mine; voi veni îndată să-o as- 
cultă.“ Eșindă din biserică se aședă pe-o laiță dela ușa 
unui hană vecină cu teatrulă. țlicândă cătră ună prie
tină: >0 să mergemă, prietine să mâncămă a<țl împre
ună» — muri! Rugăciunea se făcuse. — Lessing.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Oursuiâ Ia burta de vlena liursa de Hucurescî.
din 9 Iulie 

Rentă de aură ungară6’/0 122.15 
Rentă de aură 4% ■ • ■ 91. - 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 87.95 
împrumutul»! căiloră ferate

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

lorti ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.30 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostfi ung.
(2-a emisiune) .... 118.75 

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.25 

Bonuri rurale ungare . . 101.50 
Bonuri cu cl. de sortare 101. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................. 101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

vină ung.........................99. —
Imprumutulă cu premiu 

ung.....................................115.25
Losurile pentru regularea 

Tisei și Segedinului . 115. -
Renta de hărtiă austriacă 80.40
Renta de arg. austr. . . 81.45
Renta de aură austr. . . 102.90
Losurile din 1860 . . . 135.—
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  855.—
Act. băncel de credită ung. 299.50
Act. băncel de credită austr. 299.40 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.76
Napoleon-d’orI................ 9.68 —
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlinge 121.90

Cota oficială dela 26 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Cump. 93’/a vend. 943/
Renta rom. amort. (5°/0) . . » 943/, » 95’/

» convert. (60/0) . . » 96’/2 * 97’/
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 33 » 33’/
Credit fonc. rural (7%) . . » 102’/2 > 105’/

> „ ,, (5°/o) • • 90 „ 93
> > urban (7°/0) . . » 101 , 105
> » » (6°/0) . . > 97’/, » 101

’ (5’/o) • • » 87.’/, > 90’/
Banca națională a României > 1375 » 1385
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 330. » 335

« > » Națională . . » 234. » 235
Aură > 4 50. > 5.’/
Bancnote austriace contra aură » 2.07. , 2.09

Cursulu pieței BrașOVd
din 10 Iulie st. n. 1884.

Bancnote românescl . . ., . Cump. 9.23 Vend. 9.24
Argint românesc .... > 9.20 > 9.24
Napoleon-d’orI................. » 9.67 > 9.C9
Lire turcesc!..................... > 10.90 » 10.96
Imperiali......................... » 9.90 > 9.96
Galbeni............................. 5.63 > 5.67
Scrisurile fonc. »Albina» . • . * 100.50 > 101.50
Discontulti » ... 7—10 °/0 pe ană.

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

rzr Acei domni abonați ai noștrii, cari au plătitu prețulu abonamentului pe unu jumătate de antî seu 
pe unti anu, înainte de l-a Aprilie a. c. sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile c„ care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fl„ er pentru România 8 lei, -ifca

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

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°|0

?? 77 5-- 8 77 . . 15°|0

?? 77 w 9--11 77 . . 20°|0

77 ?? 12--15 •
77 . . 30°|o

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

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustL

Brașovă 1|13 Maiă 1884.

Nr. 7126—1884. 2—3

Publicatiiine.
J

Să aduce la cunoscința publică, cumcă consignațiunile de con- 
scriere trimise de d-lă subcomite prin esmisulă din 26 Iunie a. c. Nr. 
5.390 referităre la solvirea sumeloră pentru eliberarea dela construirea 
drumurilorti pro 1884 se află din 14 până în 22 Iulie a. c. înainte de 
prânzii dela 8—12 ore și după prânejă dela 3—5 ore în oficiolatulă 
orășenescă de dare spre esaminare din partea fie-cărui, și acele partide, 
cari prin acăsta conscriere se sâmtă neîndreptățite, au să-și astbrnă ob- 
servațiunile în scrisă celă mai târdiu până în, 31 a lunei curente, după 
prânejă la 3 bre, subscrisului magistrată.

Se provbcă totă-deodată toți posesorii de case, posesorii de ani
male de înhămată și înjugată și partidele supuse dării în urma unui 
câștigă de sine stătătoră, ca spre scopulă prescrierei câtă are să dea 
pentru construirea de drumuri, să se înfățișeze cu cărticelele de dare la 
oficiolatulă orășenescă de dare până la 31 Iulie a. c.

Sumele pentru eliberarea dela construirea de drumuri, din cari 
pentru fie-care animală de înhămată și înjugată sunt de a se solvi 3 fl. 
60 cr. pe când din partea fie-cărui altă posesoră îndatorată la concu
rență pentru construirea de drumuri sunt de a solvi 2 fl. 40 cr. — au 
de a se așterne celă multă până în 15 Augustă a. c. la cassa oficiola- 
tului orășenescă de dare neacceptându-se solviri parțiale.

Cu 16 Augustă a. c. încependă sunt a se încassâ aceste sume 
restante pe caleu esecuțiunei, fără ca se prembrgă vr’o admonițiune.

Brașovă în 15 Iulie 1884. Magistratulu orășenescă.

i Crâsniculu Zevedeiu Cădelniță
>2^ ■—> 7

în sinodulu archidiecesanu din strada Măcelariloru.
„Caliculă“ din 1 Augustă a. c. va tracta eschisivă despre experințele 

crâsnicului Zevedeiu Cădelniță, câștigate în sinodulă archidiecesană gr. or. 
din Sibiu și va fi îndoită mai mare, decâtă numerii ordinari.

Abonenții „Calicului1* voră primi acestă numără extraordinariu 
în condițiunile abonamentului anuală său semestrală. Deschidemă însă 
pentru acestă numără, redigiată de Urzică ScaDdalografescu, ună abona- 
mentă specială, cu prețulă de 30 cr. său 70 bani și destinămă întregă 
venitulă curată, în părți egale pentru:

I. Societatea „Concordia** din Blajă;
xl. Premii în favorulă „Choruriloră plugariloră români din Ungaria 

și Banată.**
Abonamentele la acestă numeră extraordinară la „Caliculă** se potă 

face la ori-care librăriă din țără și străinătate său dea-dreptulă la noi, 
până în 8 Augustă st. d.

Totodată deschidemă ună nou abonamentă la „Caliculă** pe ală 
doilea semestru 1884, cu 1 fl. 50 cr. său 3.50 franci. Esemplare com
plete dela începutulă anului costă 3 fl. său 7 franci.

Din anulă 1883 mai posedemă 24 esemplare complete ă 1 fl. 
50 cr. său 3-50 franci.

Cei ce voiți a vide, prenumerați „Caliculăși care nu va rîde, ace- 
la-i maturii de sapă și lopată.

Colectanții de abonamente primescă ună rabată de lO°/o.

Administrațiunea „Calicului.“

5-30 SSagazinu de încălțăminte
„C1SMA ROȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după m&sură 

se voră efectuâ din materialii solidti, 
și cu prețuri moderate.

Subscrisulă am onăre a recomandă onoratului pu

blică, Magazinulă meu de încălțăminte pentru bărbați, 
dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomândă onoratului publică depositultl

Comande pentru străinătate 

se primescă și se efectuieză 
promtiî și cu prețuri moderate.

G. Or ghid anu.de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Tipografia Alexi Brașovă.


