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Brașovii în 31 Maiu, (12 Iunie.)
„Egyetertes,“ organulu. partidei independente 

maghiare, dice în articlulu „despre naționalități. “ 
ce l’amti reprodusu pe scurtă în numărulă tre
cută, între altele:

„Acei Români, cari mergă atâtă de departe, 
„încâtă voiescă să desfacă Transilvania de Un- 
„garia, urmâză numai cousecințeloră doctrinei lorii, 
„dâcă voiescă ca Ungaria să fie independentă.u

„Kolozsvâry Kăzldny,“ organulă guvernu
lui ungurescă, în numărulă său dela 10 Iuniu, 
respunijându la acăsta aserțiune a (farului „Egyet- 
ârtâs,“ dice următdrele:

„Ori-cine scie, că Românii la 1848 de aceea 
„s’au aliată cu Austria absolutistă ca se pună 
„mâna pe Transilvania, și au și dobândită atâta, 
„că unirea proclamată de Unguri la 1848 a 
„fostă nimicită și limba română a fostă primită 
„între limbile oficiale ale statului, ceea ce pănă 
„atunci nu s’a mai pomenită.“

„Nimeni pe lume, nu-și pdte închipui că o 
„Ungariă independentă ar respinge dela sine 
„Transilvania. De aici urmăză, său că partida 
„independentă împreună cu „Egyetertăs,“ încasă 
„cândă ar dobândi independența ar jertfi pe Ma
ghiarii din Transilvaniă lăsândui pe mâna Români
lor, său că nu e adevărat ceea ce (jice „Egyetărtăs11 
„că cu realisarea independenții Ungariei s’ar îm- 
„plini visulă Româniloră cari țînă la programă 
„dela Sibiiu. Tertium non datur.“

„Noi încă la alegerile trecute amu fostă ci- 
„tată unu articulă din „Egyetărtăs, “ prin care 
„învită pe Românii aderenți la programa dela 
„Sibiiu la alianță. Acum „Egyetărtăs“ din nou 
„își tradăză înfiorătorele sale doctrine politice, 
„din cari transpiră, că stângă estremă e pe deplină 
„înțelesă cu Românii pasivi fii.

„Intrebămă, păte ăre se voteze cu încrede
re ună Ungură din Transilvania măcară pentru 
„vr’ună membru ală partidei independente, cândă 
„acăsta partidă lăgă de idea independinții cea 
„mai teribilă catastrofă pentru noi: rumperea 
„Transilvaniei de Ungaria.“

Multă svonă și multă gâlcăvă au făcută fia
rele ungurescl vădândă, că declarațiunea organe- 
lui nostru, cumcă „va luptă pentru recâștigarea drep- 
turiloră poporului română răpite cu forță“ a 
aflată ună ecou puternică în inimile tuturoră Ro
mâniloră și mai alesă în inimele nestricate și 
învăpăiate pentru sfânta libertate ale junimei ro
mâne. Comisesemă pecatulă de a rumpe masca 
de pe fața teroriștiloră ipocriți, cari au îmbătată 
lumea cu fanfaronadele loră despre marile prin
cipii ale libertății și ale civilisațiunei, pentru cari 
pretindă a luptă în centrulă Europei și în fruntea 
popăreloru Orientului.

Acnm lumea sedusă și rău informată asupra 
scopuriloră finale ale politiciloră unguri se păte 
convinge chiar din vorbele loră, că nu liberta
tea, nici independența este ținta de căpeteniă a 
năsuințeloră loră, ci că tăte aspirațiunile loră se 
concentra în planulă de a desnaționalisă și a ni
mici elementulă românescu din Transilvania și 
Ungaria.

La 1848 — (Jice „Kol. Kozl.“ — Româ
nii s’au aliată cu Austria ca să scape Transilva
nia din ghiarele Ungurii oră și să-și salveze limba 
și naționalitatea.

ANULU XLVII.

Vineri 1 (13) Iunie

Acăsta este adevărată.
Dăr adversarii noștri, și mai alesă cei dela 

guvernă, susțină mereu în tăte enunciările loră, 
că Maghiarii din parte-le de aceea s’au aliată cu 
Austria la 1867, ca Ungaria se devină liberă, 
de sine stătătăre și popărele ei se fiă mulțumite 
și fericite.

Este ăre și acăsta adevărată?
Făia guvernului însăși ne spune, că nu. Nu 

era vorba la 1867 nici de libertate, nici de in
dependență, nici de mulțămirea și fericirea po- 
păreloră, ci în prima liniă de aceea ca să-și câștige 
ună sprijină, cu ajutorulă căruia se ne pătă răpi 
drepturile, ce le-amă fostă dobândită prin alianța 
cu Austria, în puterea căreia limba română era 
primită între limbele oficiale ale statului.

Dela 1848 încăce s’au făcută nenumărate 
încercări din partea năstră spre a stabili o înțe
legere cu Ungurii. Li s’a spusă la 1848, li s’a 
spusă la 1861 și la 1868, li se spune necurmată 
că nu voimă decâtă a ne asigură libera desvol- 
voltare a individualității nostre naționale și nu 
pretindemă pentru noi nimică ce n’amă vră ca 
să li să dă și Maghiariloră din Ardălă spre asi
gurarea esistenței loră naționale.

N’a ajutată nimică. Maghiarii să împacă cu 
Nemții, să împacă cu Croații, să împacă cu tătă 
lumea, dar pe Română nu voră să îlă scie alt- 
felă în acăsta țără, decâtă aservită ori sugrumată, 
ba renunță chiară la independență, să facă 
slugile celoră din Viena, numai să-și pătă asiguri! 
despotismulă de rassă.

Der nici politicii Austriei nu sunt de eri de 
alaltăeri și păte că au observată unde voiescă 
să iăsă slugile plecate de adi cu planulă loră. 
Ei vădă că, după ce Maghiariloră le-ar succede 
a ne înghiți și n’ar mai avă lipsă de ajutorulă 
loră, s’ar întărce de sigură în contra Austriei.

Și fiind-că cei dela Viena le sciu tăte aceste 
ei trebue să privăscă autonomia Transilvaniei de-o 
garanțiă mai sigură și mai puternică pentru uni
tatea monarchiei, decâtă păte fi amiciția condi- 
țiunată a Maghiariloră.

Dăcă autonomia Ardălului invălvă egala în
dreptățire a Româniloră, atunci în adevără că 
restabilirea acestei autonomii ar fi o catastrofă 
pentru politica agresivă de maghiarisare, care, la 
casă când ar învinge, ar amenință în aceeași măsură 
și pe Austriac! și pe Românii din statulu vecină.

Stându lucrulă astfelă aserțiunea (jiarului 
„Egyetărtăs,” că autonomia Transilvaniei ar a- 
duce cu sine o slăbire său amenințare a unității 
monarchiei habsburgice, nu mai are nici o basă. 
Dăcă asigurarea esistenței naționale a diferiteloru 
popăre din monarchiă slăbesce acăstă monarchiă, 
atunci amă voi se scimă că ce-o întăresce? Pac- 
tulă cu Croația esistă acum de 16 ani și încă 
n’amu sâmțită nici o sguduitură a legăturei dintre 
Unguri și Austria.

Caracteristică este cu tăte astea, că atâtu 
Kossuthiștii câtă și Tisaiștii se lapădă de idea 
independinții îndată ce e vorba de drepturile 
Româniloră. Ba mergă încă și mai departe, ne 
însinuă pe noi, ca și cândă noi amă fi aceia, 
cari amă lucră contra unității monarchiei, ne în
sinuă numai și numai cu scopulă de a căpătă și 
mai departe ajutoră dela Viena, ca se ne pătă 
sugrumă.

SE PREHUMERĂ:
Ia poște, la librării și pe la dd. corespondenți.
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Maghiarii le facă t$fe aceste fără a să gândi, 
că nu este în lume o nedreptate mai strîgătăre 
la ceriu decâtă cândă unu poporă voiesce se 
nedreptățăscă pe altulă; fără ’ă^hiă aminte că 
ori-ce faptă rea să răsbună cu atâtă mai multă 
fapta rea a unui intregă poporă.

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

Viena, 10 Iuniu. — Anarchistulu Stell- 
macher a fostă condamnată la mărte pentru omo- 
rulă comisă asupra polițianului Bloch și pentru 
complicitatea la omorîrea bancherului Eisert și a 
celoră doi copiii ai lui.

Cronica qLilei.
«Telegrafulă* află din Basarabia că în orașulă 

Soroca s’a ivită o nouă sectă forte misteriosă ai cărei 
prosehțî în curândă voră fi judecați de curtea cu jurați 
din Chișineu.

O femeiă bătrână anume Anisia a visată în aju- 
nulă (jilei St. Constantină și Elena, că a venită Ia 
densa fecidra Maria, maica domnului, și i-a dată o icănă 
pe care erau zugrăviții susă numit! sfinți dicându-i că tre
buie arse tăte celelalte icone și să se închine numai celoră 
care representă pe St. Constantină și Elena. Anisia 
povesti visulă rudeniei sale și imediată s’a formată o 
sectă nouă. Socrulă femeii, Anisia, nevoindă a întră în 
acăstă sectă a fostă omorîtă și acăstă crimă a dată 
pe față întrăgâ sectă.

*
Emigrațiuneă j ido vil or u din sudulă Rusiei să 

continuă. Celă mai mare contingență ală emigranțiloră 
se îndrăptă spre America. Căușele care facă ca acăsta 
emigrațiune se nu înceteze este aplicarea legii prin care 
se interdice în Rusia jidoviloră de-a locui în comunele 
rurale.

*
»Curierulă Rîmnicului* dice că la 27 Maiu la 2 

ăre după amătji s’a întâmplată o mare nenor ocire pe 
linia ferată în apropiere de orașulă Rîmniculă-Sărată. 
Dându-se semnalulă de sosirea trenului femeea cantonie
rului eși lângă cantonă spre a face serviciulă bărbatului 
său absentă, când plină de groză vede pe copilașulă 
ei ca de duoi ani și jumătate, culcată pe traverse îna
intea trenului. Ca o tîgrăică se repede pe loculă unde 
erâ copilulă, îlă ajunge și-î dă brânci peste șinl; dăr 
n’are timpă ca să se depărteze și ea: trenulă o apucă 
și o strivesce, lăsând-o mărtă pe terenă.

*
Din Paris se scrie »Românului* că la 5 Iuniu 

la facultatea de medicină a susținută în modă distinsă 
tesa de doctoră în medicină d-șăra Cuțarida prima 
femee română ce-a obținută acăstă distincțiune.

Tesa sea asupra hydrorheiei ca prin caracteră patho- 
gnomică ală cancerului corpului uterină, este o lucrare 
cu totulă nouă și forte importantă, asupra căreia juriulă a 
felicitat’o în repețite rânduri.

*
Regele României Sâmbăta trecută visitândă Giur- 

giulă și mergăndă la casarma pontonieriloru, a ordonată 
construirea unui podă peste brațulă Dunărei ce 
desparte orașulă de insula St. George. Construirea po
dului s’a eseentată cu o mare precisiune pe o întindere 
de 50 metrii în timpă de 15 minute.

*
>Neue Freie Presse* publică din Kaposvar, Ungaria 

următărea scire telegrafică: 100—200 aderenți ai partidei 
«independente4 aă proclamată candidatura advocatului Lu- 
dovică Psik. Advocatulă Psik a primită candidatura 
și-a ținută ună discursă prin care a declarată că e so- 
cială-democrată.

,Voi eunosceți obiceiulă albineloră, a disă advo- 
catută Psik, de a omorî pe trântori. Astfelă trebue să 
omorîțl șl voi pe Magnați șl pe PrelațI, cari posedă averi 
mari și nu lucrăză nimică.*

*



Din Steinamanger (Ungaria) s’anunță că popo
rală a aruncată cu petrii asupra alegătoriloră partidei 
liberale. Autoritățile locale ne mai fiindă în stare de a 
păstră ordinea aă cerată ajutorulă militară.

In Mako, unde și-a pusă candidatura d. G. Ta- 
narky, secretariu, ministerială făcendu-șl profesiunea de 
credință în localulă primăriei, aderenții partidei antise- 
mitice în frunte cu fostulă deputată Szell au împresurată 
primăria și a începută a face o larmă înfricoșată. Căpi- 
tanulă orașului au împrăștiată mulțimea cu ajutorulă ca
valeriei. Gendarmii întrebuințândă armele au împuș
cată cincî persăne; doi gendarml asemenea au fostă 
greu răniți.

Conflictulă dintre Bulgaria și Serbia.
Certa serbo-bulgară a mai avansată c’ună pasă, 

dâr nu spre bine. Serbia, după ce i-s’au răspinsă pre- 
tensiunile sale din partea Bulgariloră, și-a revocată lega- 
țiunea din Sofia. Prin aceea împăciuirea se îngreuiază, 
dar totuși și acuma încă mai putemă speră, că o pres- 
siune energică din partea puteriloră va pută împedecâ, 
ca lucrurile să nu iea o complicațiune periculăsă.

piarulă oficiosă »Fremdenblatt« dice, că deși Serbia 
și-a retrasă legațiunea din Sofia, totuși nu este nici ună 
motivă, care să ne facă să credemă, că doră ne-amă afla 
în ajunulă unoră mari complicațium. Este și aceea po
sibilă, că Serbia se va mulțămî cu rechemarea legațiunii 
sale și cu o pază mai mare la granița de cătră Bulgaria, 
până cândă guvernulă bulgărescă își va împlini obligă- 
mintele sale internaționale. Resoluțiunea, cu care suntă 
decise tbte puterile mari europene a susține status-quo 
în Orientă, creată de tractatulă dela Berlină, precum și 
intențiunile cele clare și limpedi pacifice, ce le-au mani
festată totdeuna, voră ave mare influință și asupra celoră 
doue state din peninsula balcanică, puterile voru căută 
a capacită pe amendoi vecinii, că după stipulațiunile 
tractatului dela Berlină, au locă amendoi de a-și ocroti 
interesele loră. In urmă și Bulgarii se voră pută con
vinge, că din tractatulă dela Berlină nu se derivă pentru 
dânșii numai drepturi, ci și îndatoriri, cari reclamă să 
se respecte interesele tuturoră în același modă. Dăcă 
voră înțelege său nu acăsta cefele cele grăse bulgărescl, 
nu putemă prevedă. Totulă va aternâ dela aceea, că 
ce posițiă va luă marele patronă ală Bulgariloră dela 
Petersburg.

Din Sofia se anunță cu data de 9 luniu; Intr’ună 
spirită de împăciuire, guvernulă bulgărescă a făcută a- 
laltaerl o ultimă încercare pentru a înlăLura o rupere a 
relațiuniloră cu Serbia, însușindu-șl răspunderea făptuiri- 
loră posibile ale emigrațiloră șerbi în contra regatului 
și propunândă să lase în stare de neutralitate și neo
cupată nici de Șerbi nici de Bulgari puntulă de pe teri- 
torulă, care este în litigiu dincoce de Timok.

Agintele diplomatică ală Serbiei comunicândă erl 
refusulă guvernului său după ce a insistată asupra ese- 
cutării cerințeloră formulațe în ultima notă sărbăscă, gu
vernulă bulgară a răspunsă astădi într’ună sensă negativă 
atrăgendă luarea aminte a Serbiei asupra intereseloră 
multiple, cari unescu aceste două țări și scutescă pe Bul
garia de răspunderea tuturoră urmăriloră, cari voră re- 
sulta dintr’o rupere a relațiuniloră. Numărulă emigra
țiloră Șerbi în totă Bulgaria nu trece cifra de patru-deci 
ne înțelegându-să femeile și copii.

Corespondințe din Comitate.
Deva, în Maiu 1884.

In cerculă Devei s’au candidată doui Unguri, unulă 
guvernamentală și altulă oposițîonală. Corteșii (Samsarii) 

loru cutrieră satele cumpărendă cu bani voturile, oferindă 
pentru ună votă câte 3—4—5 fl. Alegătorii nu numai 
că ’și vendă votulă der mergă cu droia acasă la candi
dați și ceră câte 20—30 fl. pentru câte ună votă.

In Deva tote crâșmele sunt arvunite fiindă crâș- 
marii avisați a da beutură câtă îi iea pielea aceluia, care 
are biletă de la corteși spre a bea în socotela candida
tului respectivă. Ună crâșmară are o pretensiune de 
400 fl. v. a. la ună candidată, apoi până la alegeri cât 
va cresce acesta socotelă? Corteșii umblă cu stegurl 
ungurescl prin orașe și prin sate tormentați de beuturl 
ca în vremile verbuncului dinainte de 1.848.

In săptămâna trecută mai mulți funcționari maghi
ari chefuiau în birtulă celă mare din Deva și unulă din
tre ei atacândă pe inspectorulă școlară, pe d. Rethi, con- 
trolorulă de la perceptorată l’a apărată, ună corteșă beată 
i-a trasă controlorului cu o bâtă peste capă încâtă ia 
crepată capulă. Decă nu intervenea poliția se întempla 
mare încăerare între guvernamentali și oposiționali. Din 
incidentulu acesta s’au oprită petrecerile ndptea în crâșme.

Gendarmii patruleză și inspecteză în tote nopțile 
crâșmele și pe cine au dată afară mai adeunădi? Pe 
ună baronă, pe unu Jude regescă, și pe mai mulți am- 
ploiați care chefuiau în crâșmă unde întrândă gendarmii, 
i-au invitată în numele legii ca se părăsăscă crâșma.

Va să dică gendarmii mai ăntâiă au dată afară din 
crâșmă în numele legii, pe Măriile loră esecutorii legiloră.

Astfelă mergă trebile pe la noi. Se vorbesce că 
Evreii de pe la noi au adunată câte-va sute de mii de 
floreni spre a ajuta și cumpăra cu bani voturi pentru 
candidații guvernului, pentru că și guvernulă îi ajută 
pe ei. Vorba ceia: 0 mână spală pe ceialaltă și amân
două obrazulă.

De sub codru.
Sosindu-ne delegații acasă dela marea conferință 

română din Sibiiu, tote trebile din Selagiu începă a se 
mișca în sensă și direcțiune naționale.

Precum audă delegații tuturoră cercuriloră, con- 
chiamă adunările electorale spre a reporta despre cele 
întâmplate. — Mare și minunată operă e acea programă. 
Pe Qi ce merge devine credeulă fie-cărui română. Acum 
începă a să interesă de ea și țăranii cari pân’ acum se 
păreau mai puțină pricepuțl; și bine e așa, căci pân’ ce 
nu va străbate în carnea și sângele poporului, nu putemă 
cjice că causa e câștigată.

Din cercurile Selăgene numai ală Cehului e cu ma
joritate peponderantă română; deci de candidată na
ționale deocamdată numai aci pote fi vorba. — Ale
gătorii din acestă cercă la conferința ce se va ținea la 
Rusalii de sigură își vor pune candidată pe acela în care 
mai tare se va concentra încrederea alegătoriloră.

Ungurii d’aici au candidată pe ună jidovă cu nu
mele Neuman (Nemenyi) Ambrus, revolveră-jurnalistă, din 
partida guvernamentale cu busunarulă plină. Cum au- 
dimă pentru cumpărarea alegătoriloră aduce cam la 20 
—22 mii fiorini. Corumperile, băuturile, mituirile sunt și 
voră rămâne la ordinea dilei mai multă ca ori și cândă.

Ce (jicețl voi frați Români alegători la candidatulă 
bănosă ală guvernului sugrumătoră de naționalități? Ce 
cJJci tu opincă pân’ acum încă ne compromisă? Ce cu
getați voi preoți și douinți, cărturari și advocațl cari tre
bue să fiți lumina cercului și să stațl în fruntea opincei?

Dela voi frațiloră preoți, advocațl și docințî atârnă 
să ne mântuițl de aste plage venite din Egipetulă restăl- 
măcitoriloră, și să ne cruțați de o pată neștârsă. Dela 
consolidarea și lucrarea năstră curagiosă depinde salvarea 

onărei naționale. Parola să ne fie unulă pentru toți și 
toți pentru unulă. Să plecămă cu mică cu mare la urnă 
măcară să scimu că perimă; căci a trăi și a vede pe 
jupânulă Nimea alesă în cerculă Cehului e mai multă 
ca mbrte trupâscă, e morte spirituală a Românismului 
în Selagiu.

Frațiloră! grupați-vă pe lângă inteligința năstră 
bravă; puneți umără la umără. LăsațI la o parte ori 
și ce ambițiune, ori și ce neînțelegere personale; să vă 
însuflețiască pe toți sânta causă română. — O în
vingere acum, și amă făcută guvernulă pe multă timpă 
imposibilă în cercă; luați esemplulă dela străbunii noștri 
Romani, cari cândă era periclulă mai iminentă, atunci 
erau mai mari; pace cu inamiculă numai după învingere 
făceau.... In timpă de pace și linisce nu e lucru mare; 
sublimă și măreță e a fi Română cândă e pericolulă la 
culme. — Nu vă temeți, căci îndată ce vrășmașulă ne 
vede uniți în cugetă și simțiri, puterea lui scade și des- 
curagiarea cresce; totă puterea lui stă în neînețelegerea 
nostră. De presentă ochii tuturora sunt țintiți la noi. 
„Acum ori nici odată se dămă dovedi la lume, că ’n aste 
mâni mai carge ună sânge de rornâuă.1'

0 opincă din Selagiu.

Din jurulu Gurghiului.
La 4 ale curentei a fostă în jurulă Reghinului să- 

sescă o furtună alâtă de violentă, în câtă a descoperită 
și răsturnată case, grajdiurl și a omorîtă omeni.

In comuna Ghernesig lucrau bmenii la turnulă bise
ricii ev. reform. și pe doi maeștri, cari băteu șindill în 
vârfulă turnului, .ia apucată vântulă acolo și neputân- 
dusă coborî în grabă, cu turnă cu totă au fostă arun
cați la pămentă, și unulă la momentă a și murită, eră 
celuilaltă i s’au frântă mânile și piciorele.

Aceștia ambii au fostă din Orașulă Reghinulă să- 
sescă, și cel-ce a murită a fostă Sasă, eră celă ce a ră
masă în viață este Română.

După cum se aude, totă așa s'a întâmplată și cu 
vitele, cari s’au aflată în munți la pășune, multe au fostă 
schilăvite, și ailele omorite de arborii doborîțl de furtună 
la pămentă.

Amare sunt întâmplările acestea, decâtă poporală 
nostru sărmană se mângăe cu aceea, că Dumnezeu le-au 
dată și Dumnedeu le-au luată. Nu se întristeză așa tare 
de loviturile sorții, ca de acelea lovituri, — cari vină 
din partea altora, și trebue să-le sufere pe nedreptă.

Cilicinatu.

JEcouoiuia.
Starea semenăturilorfi în România — Tergulti de vite din Viena 

și PojunQ — Tarife de transportă pe căile ferate.

Citimă în «Economia rurală» de pe luna lui Maiu 
următorele:

— Mulțămită ploiloră venite tocmai la t mp, grâ- 
nele de tdmnă au crescută mai peste totă locuia cu o 
vigore particulară. In unele localități atâtă le-a mersă 
de bine încâtă pe la Sântulă George proprietarii au fostă 
nevoițl să-le cosescă deore-ce erau pre mari. Afară de 
împrejurări neprevădute totulă ne autoriseză a așteptă o 
frumăsă recoltă.

Semănăturile de primăveră încă stau fdrte bine; 
s’a putută lucră multă și bine; atâtă numai că în unele 
localități s’a cam întârziată semănatulă porumbului, și 
acăsta nu atâtă din causa timpului ploiosă, ci din vechia 
deprindere de a sămăna după sântulă George și a întâr- 
dia aprdpe pănă la jumătatea lui Maiu.

Celelalte cereale, orzele și ovăsurile se înfățișâză în 
cele mai bune condițiuni. Informațiunile ce amă primită

FOILETON U.
^iță Gușeilă.

— schiță de caractere. —
(Fine).

V.
pilele se scurseră una câte una, săptămânile trecură, 

veni ârna. 0 ernă groznică cum nu fusese de multă 
vreme. încetă, încetă se suia în malulă Cacovii Niță 
Gușăilă. Cine-lă cunoscuse înainte, își da peste gură și 
dicea: «dbmne feresce» așa de ruptă și de prăpădită era 
bietulă omă. In alte c|ile totdeuna cândă venia din ce
tate era betă mortă; astădi nu beuse nimică și părea 
gânditoră. Desă de dimineță întâlnise pe mama-sa, pe 
bătrâna sa mamă pe carea elă o îngrijise câtă a fostă în 
stare bună, er acum rămase la o soră a sa și se vede, 
că n’o țînea cum trebue, căci îi ceru lui Gușăilă 2 crei- 
țarl. N’a avută bietulă Gușăilă, căci i-ar fi dată, și multă 
îi părea rău. Cum venia elă, mai privia din cândă în 
cândă înapoi, ca și cum ar fi uitată ceva de mare preță. 
își adusese aminte de mumă-sa, căci cătră seră căpetase 
20 de creițari și i-ar fi dată și ei. — Mai călcă ună pasă 
și se opri. Se afla lângă o crace într’o respinte. Ală
turea sgriburea ună cățelușă, și niște blestămați de co
piii aruncau cu bulgări în elă. Cățelulă miorlăi odată, 
dar slabă, de mișcată însă nu s’a mișcată, așa de flă

mândă și de înghețată era elă. Gușăilă se uită odată 
urîtă la acei băețl, și dăcă băeții nu s’ar fi cărată mai 
că i-ar fi împroșcată. Gușăilă se apropiâ de cățelă. Că
țelulă văijendă pe Gușăilă începu să tremure și mai tare, 
întorse nițelă capulă, cercă să se ridice, dar nu putu. 
Gușăilă începu să-lă netezescă băgă apoi mâna în buzu- 
nară, scose o bucată de pâne și i-o dădu cățelului. — 
In tîmpulă acesta se opriră mai mulți inși în locă și se 
uitau la scena de față. «Așa-să dmenii beți. .. li-se nă- 
lucescă câte ceva* grăi o babă care încă privea la Gu
șăilă. Gușăilă se uită la aceea babă, nu dise nemică, ci 
porni mai departe, căci mai avea până acasă. Și cum 
mergea bietulă Gușăilă, trecu prelângă o cârciumă, își 
netezi mustățile și întră; se așe^ă la o mesă, ceru nițelă 
rachiu, își propLi capulă între mâni și stătu astfelă multă 
vreme, nici nu observase, că ia fostă adusă rachiulă. —

Alăturea în altă casă se cinsteu 3 inși, omeni în 
verstă. Ei istoriseu felă de felă de lucruri cu deosebire 
din copilăriă. «îmi aducă aminte ca acum, cândă stri- 
casemă ună cuibă de rundunică cu 5 puișori........ parcă
vădă cum stau josă puișorii golași, parcă audă cum sbu- 
rau în coce și în colo rândunelele și cum țipau cerândă 
ajutoră.» — ,Ei domne ce-să băeții» dise altulă dândă 
din capă și începu și elă să istorisescă, de cândă s’a în
surată. —

Gușeilă era gânditoră. Nu i-ar fi plăcută să fie

cu nimenea în vorbă. In cele din urmă vă^endă rachiulă 
dinaintea sa, luă sticla beu odată, și uitându-se într’o 
parte șl într’alta, parcă se rușina de sine, căci îi venea 
se plângă și era bărbată. își aduse aminte de copii. _
Până acuma niciodată nu gândise în felulă acesta la ei, 
căci ticăloșia de rachiu nu-i dase răgază să mai gân- 
dâscă la astfelă de lucruri. — «Mai dă ună fărtalu de 
rachiu» grăi Gușeilă cătră cărciumară și în aceste vorbe 
să vedea totă amărăciunea sa. «Nu mai beu» grăi elă 
din nou, să sculă, plăti și porni a merge. Cândă eși din 
ușă, vă(ju că-lă așteptă cățălulă, pe care-lă hrănise cu 
ceva mai înainte. — Sta bietulă și deși era sgriburită, 
da din codă, parcă nu mai era elă. Gușăilă se uită la 
cățelă și în aceea clipă totă fericirea unei familii, care 
așteptă să vină tata, i-se înfățișă inimei sale, și luândă 
cățelulă în brațe porni acasă.

Era resolută Gușăilă, cu tdte acestea să sîmția forte 
iritată, și cu câtă să apropia mai multă de casă cu atâtă 
tremurulă îlă apucă mai tare. încă 2 pași mai avea 
până la portă. Se opri, pentru ună momentă puse josă 
cățelulă, se sterse pe frunte, căci îlă apucase sudorile. 
Luă din nou cățelulă în brațe și cu pași apăsați întră 
în curte. I-se părea lăte lucrurile schimbate. Nevastă- 
sa nu-i eșise înainte,— ea era bolnavă. «Bună sera* dise 
Gușăilă de totă veselă întrândă în casă, «ce mai faceți» 
adause elă și privea cu mare bucuriă împrejurulu său, 



din diferite localități ne încredințezi, că mai în tdtă țâra 
starea sămănăturiloră este înfloritdre. Din podgorii iarăși 
avemă scire, că viile promită o recoltă abundantă.

In resumată anulă agricolă se înfățișezi în condi- 
țiuni destulă de îmbucurătore. Ceea ce preocupă pe 
mulți este, că nu se potă desface productele; că maga
ziile stau pline cu cereale din anulă trecută și mai ni
meni nu întrebă de densele. Așa este; grânele nu se 
ceră, de6re-ce nu se simte lipsă nicăiri și Iote țările ex- 
portătăre de cereale au reserve mari. 0 crisă analogă 
esistă și în Rusia, care dispune de câtățiml fdrte mari de 
grâne. Nu avemă ce face, trebue să ne supunemă situ- 
ațiunii.

Se mai plângă încă și cu dreptă cuventă proprie
tarii de vii: vinurile pu sunt căutate, și se oferă prețuri 
atâtă de mici încâtă d’abia s’ar scăte cheltuelile. Aci 
causa nu este atâtă abundanța recoltei din anulă trecută, 
este concurența fără măsură ce ne facă vinurile de pro- 
venință ungară. Țâra nostră a devenită astădl o piață 
pentru vinurile unguresc!, dedre-ce cu minima taxă de 
5°/0 vinurile mai comune potă concura pe piețele nostre. 
Afară de acesta, fapte petrecute mai anii trecuțl atâtă 
aici în țeră câtă și în Elveția ne autoriseză a crede, că 
multe din vinurile ce ni se trimită sunt fabricate, falsi
ficate, dedrece nu se pdte admite, ca vinuri vechi aduse 
din depărtare, plătindă vamă și accisă, să fie oferite cu 4 
lei vadra.

Se mai vorbesce prin lume, că chiar în Bucurescî 
ar fi existândă o fabrică de vinuri artificiale, înfundată 
nu sciu în care pivniță de prin malurile despre Spirea. 
Lucru se pote, deore-ce recetele de falsificare sunt cunos
cute: apă 90 la0/°; spirtă de grâne 10 1 a0/°, ceva 
văpseli roșii, galbinl, niscarl-va mirosuri și 
vinulă este gata.

în interesulă producătoriloră și ală consumătoriloră 
ar fi de dorită, ca poliția sanitară să se facă cu mai 
multă rigore: ca diferitele băuturi să fîă visitate și con
trolate, falsificatorii pedepsiți cu asprime.

— La Viena există unulă din cele mai mari ter- 
guri de vite din Europa. Boii îngrășați în Moldova acolo 
se desfăceu și se mai desfacă cândă le permite trecerea 
peste graniță. Ungurii geloși de prosperitatea acestei pi
ețe au înființată și denșii de curendă ună asemenea tergă 
la Presburgă. Este lesne de înțelesă, că acestă faptă a 
înfuriată pe Vienezi, de orece vădă, că țera suroră caută 
a se desface de tote legăturile, să se emancipeze în tdte 
direcțiunile. Nu avemă nimica de c^isă, căci fiecare este 
stăpână a face în țăra sa aceia ce voiesce, pe câtă timpă 
nu vatămă pe alții. Din Lcontra ne folosimă de esem- 
plulă Unguriloră, și ne întrebămă: pentru ce ore nu în- 
ființămă și noi terguri analoge? De ce aceia ce este cu 
putință în Ungaria, nu ar fi cu putință și la noi? Ni se 
va dice, că cine va veni să ne cumpere vitele ori alte 
producte. Vomă răspunde, că va veni acei, cari au tre
buință. După cum amă mai arătată cu altă ocasiune 
neguțătorii se ducă până și în centrulă Africei după marfă 
și nu vădă pentruce nu ar veni la noi. Pretestulă este 
copilărescă și denotă apatia și nepriceperea nostră în ale 
afaceriloră.

— 0 cestiune de mare însemnătate este la ordinea 
dilei: reformarea tarifeloră pentru transportulă pe căile 
ferate. Agricultura este cu deosebire interesată în acăstă 
cestiune, pentrucă transporturile cele mai mari, ce se facă 
în țeră sunt productele pământului. întrebarea este: care 
trebue să fie norma nostră în materia de tarife de trans
portă? După mine unnlă răspunsulă este: Eltinătatea. 
Cu tarife eftine nu numai că se înlesnesce agricultura și 

alte producțiunl, dară chiar căile ferate voră raportă mai 
multă. Aslădî din causa scumpătăței transportului, mulți 
agricultori preferă să ducă grânele și vinurile cu carăle. 
Și cu tăie acestea se pare, că sunt persăne, cari credă 
că reducerea tarifeloră n’ar influentă asupra sporirii trans- 
porturiloră. Esperiența a dovedită în diferite staturi, că 
reducerea tarifeloră pentru scrisori, pentru telegrame, 
pentru căi ferate au sporită veniturile. Ceea ce s’a în
tâmplată airea, se va întâmpla și la noi. Deosebită de 
acesta nu trebue să perdemăjdin vedere, că drumurile de 
feră fiindă ună serviciu publică, aparținândă statului, 
trebue se fie organisate în așa modă, ca să aducă câtă se 
pote mai multe înlesniri publicului. în asemenea mate- 
riă nu trebue să ne concentrămă privirile numai la spo
rirea venituriloră căiloră ferate; trebue să vedemă mai 
departe, să nu scăpămă din vedere legăturile ce există 
între mijlocele de transportă și economia generală a țâ
rei. Cândă se facă șosele și poduri peste apă, scopulă 
este de a înlesni circulația grătuită. Este adevărată, că 
contribuabilii plătescă imposite pentru căile de comuni- 
cațiune, insă în schimbă țera se bucură de înlesnirea 
transporturiloră. Negreșită că, dacă nu se potă organisâ 
căile ferate în așa modă în câtă serviciulă să fie gră
tuită, totuși tarifele se potă întocmi nu în scopă de a 
spori câtă mai multă veniturile bugetare, ci mai cu sâmă 
pentru a acoperi cheltuelile de esploatare, și amortisarea 
capitalului întrebuințată pentru construcțiune.

Ori cum ar fi, nu propunemă măsuri escepționale; 
ne mărginimă a cere, ca și în acâsta să imitămă pe cei 
mai cu esperiență, pentru-ca nu urcândă tarifele mai 
.susă decâtă yecinii noștri să lovimă fără voea năstră 
în interesele producătoriloră români.

Mișcarea populațiunii în România în 1881.
Oficiulă centrală de statistică din Bucurescî a publi

cată în dllele aceste o broșură întitulată Mișcarea po
pulațiunii din România pe anulă 1881.

Broșura oficială începe cu căsătoriile. In anulă 1881 
au fostă în țera întregă 42,067 căsătorii, din care 5,627 
pentru populaținnea urbană și 36,440 pentru cea rurală.

Față cu anulă precedentă e o diferință în plus 
pentru 1881 de 2,325 căsătorii. După epoce, luna Mar
tie (224) și Aprilie (564) sunt cele în care se facă cele 
mai puține căsătorii, ear Ianuarie (10,618) și Februarie 
(12,870) cele mai multe, socotite în întregă țeră.

Etatea cea mai obicinuită, in care se contracteză 
căsătoriele pentru bărbați e între 18—35 ani, și anume 
pentru populația rurală dela 18—25 ani și pentru cea 
urbană dela 25—35 ani, ear pentru femei în întregă 
țera etatea ordinară a căsătoriei e între 18 și 25 ani. 
Gu t6te aceste pentru populațiunea rurală se găsescă 
și 79 căsătorii de bărbați mai mici de 18 ani, er pentru 
cea urbană nici una, de asemenea au fostă căsătorii de 
femei dela 18 ani în josă și chiar mai mici de 15 ani 
De aceste din urmă au fostă 39, din care 4 la orașe 
(tote în Târgoviște) și 35 la sate. E de notată încă, că 
in orașe nici o femee nu s’a declarată cu ocasia căsă
toriei mai mare de 60 ani, pe cândă in sate în cursulă 
anuiui 1881 au fostă 9 de acestă felă.

Datele relative la iestrucțiunea căsătorițiloră sunt 
fdrte intristătore. Astfelă din bărbații însurațl în orașe în 
1881, 3,301 au sciută a iscăli, și 2,326 nu; âr din fe
mei 1,959 au iscălită singure și 3,668 nu. Câtă despre 
sate disproporția e și mai isbitdre: numai 5,179 bărbați 
au iscălită singuri și 31,261 prin punere de degetă, er 
dintre femei numai 1,187 au fostă cu carte er 45,253 
fără nici o cunoscință.

Venimă acum la născări. In totă anulă 1881 pentru 
întrâga țâră au fostă 192,004 nascerl, din cari 31,180 
pentru orașe și 160,824 pentru sate. Față cu numărulă 
morțiloră, care e de 123,824, avemă dar ună escedeută 
de născuțl de 68,614. Comparată cu anulă anterioră, 
anulă 1881 este și în nascerl, ca și în căsătorii, mai 
bogată decâtă celă dintâiă, care a avută numai 171,614 
nasceri și cu ună escedentă asupra morțiloră abia de 
8,014.

După sexă, dintre năssuțl suut: 100,364 băețl și 
91,640 fete. Copii legitimi în întrâgă țera sunt 182,506 
er restulă de 8,946 copii naturali, din cari 3,204 pentru 
orașe și 5,742 pentru sate. Orașele dau dar comparativă 
mult mai mulți copii naturali (1,204 pentru 27,466 le
gitimi) de câtă satele (5,742 la 155,040 legitimi). Can
grena concubinagiului se lățesce cumplită. Și de aceea 
numărulă copiiloră naturali în România merge crescândă 
în fiecare ană. Astfelă, pe cândă la 1876 erau numai 
6,281 copii naturali, 1881 sunt 8,946.

Copii găsiți în 1881 au fostă 552, dtn cari 286 
băețl și 266 fete. Din acestă numără, Iașii sunt trecuțl 
cu 333 copii găsiți, pe cândă Bucurescii numai cu 55.

Nascerile gemene au fostă în 1881 de 1,943, cu 
2,023 băețl și 1,863 fete; âr nascerile întreite de 33, 
cu 54 băețl și 46 fete.

După religiă, proporția nasceriloră stă astfelă: 
176,479 ortodox!, 3,828 catolici, 491 protestanți, 176 
armeni, 207 lipoveni, 1,650 mohamedanl și 9,178 isra- 
elițl.

Morții au fostă îu 1881, 123,390, din cari 66,107 
bărbați și 57,283 femei. Dintre aceștia 25,097 au fostă 
în orașe și 99,293 în sate.

Comparândă cu nascerile, moralitatea în orașe e 
multă mai frecuentă de câtă în sate: în orășe, la 31,180 
nascerl, corespundă 25,087 morțl, pe cândă în sate la 
160,824 născuțl sunt numai 88,293 morțl.

După categorii, morții suntă: 77,919 necăsătoriți. 
31,466 căsătoriți, 14,005 văduvi: apoi 113,270 ortodoxl, 
3,068 catolici, 308 protestanți, 142 armeni, 182 lipoveni, 
1,520 mahomedani, 3,859 israeliți etc.

Mortalitatea e mai desă lă copii, si anume la două 
epoce: până la trei luni de la nascere (20,379) și între 
1—5 ani, cândă ajunge maximulă de 20,319. Dela 10 
ani încolo moralitatea variază aprope aceiași mezie.

Născuțl morțl in 1881 au fostă 1,930, din cari 
1689 legitimi, 222 naturali și 19 găsiți morțl. Posta.
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Leica Vuța, deși bolnavă, se ridică dreptă în piciâre, se 
uită la bărbatu-său și nu (jise nimică. De multă nu-lă 
aurise dândă ,bună sera» și asla-i venise cam curiosă. 
Cândă vedu pe bărbatu-său cu cățelulă în brațe și ve
selă atâtă de tare nu șcia, ce să (Jmâ. »Da ce se facemă 
cu cățelulă tău, ce se-i mai dămă și lui de mâncare* 
grăi leica Vuța și sta nesciindă, ce se credă.

»Mâne mă apucă de lucru,» grăi Gușeilă punendă 
josă cățălulă. »Georghița* se adresă elă cătră copilulă 
celă mai mare >mâne te dau la mesteșugă* . .. . »da ce* 
continuă elă »cum să fie rușine să lucru cu (Jiua, și cum 
să fie rușine să-mi dau copilulăla mesteșugă?* — Leica 
Vuța să uită lungă la bărbatu-său și nu șcia de capulă 
ei; >să fi nebunită* îșl gândi ea »nu să pote, căci vor- 
beșce, cumsecade.* Și cum aurise cele spuse de Gușăilă 
i-se părea, că e unu visă, se așădă erășî pe laviță și 
privia neclintită la cățălușă, care se impretinise cu băeții. 
Gușăilă se apropia de laviță, se uită la nevastă-sa, o a- 
pucă de mână, o privi dreptă în ochi și »da . . da
mâne m’apucă de lucru.*

* *
Era o primăveră frumosă, pe c6ste încolțise erba și 

ici colea se vedeu melușei și oițe la pășune. Era in anulă 
1882.

Intr’o Duminecă după prâncjă sta leica Vuța pe o 
laviță în curte și se uită la cânele loră ce se afla în 

lanță și îșl gândi momentulă, cândă bărbatu-său s’a holă- 
rîtă să muncâscă. Niță Gușeilă plesnia dintr’ună biciă 
(ce și-lă cumpărase numai așa), căruia numai atunci îi 
pusese plâsnă la sfîrcă, și cum plesnea, elă gândea la 
trecută și fața lui veselă, veselă rămase, căci acum mul- 
țămită lui D-<jeu avea cu ce să trăiască. Gușeilă se sim
țea în starea lui de totă bine cu tâte că n’avea averea 
de odiniâră. . Lucra în cpce și .în. colo., și se bucura în 
mijloculă. familiei. — Pe cândă stau ei astfelă iată că întră 
în curte Ghiță Șoriciă,.și după ce dădu >bună vremea* se 
așe .â pe laviță lângă leica Vuța.. Elă privia. cu dragă 
la nisce scaune și mese făcute de. feciorulă lui Gușeilă, 
și cum privia,. părea.de totă ade.nc.ită. «Nene Niță* (jise 
elă cătră Gușeilă să aducemă o cofă de vină să ne cin- 
stimă la (|ma de acjl, căci mă simtă bine. Nici n’apucâ 
să gate vorba și Gușeilă a fostă învoită, — era obicinuită 
elă cu beutura.

»Să bemă, nene Niță!* continuă Șoriciu, căci amă 
cu D-ta o vorbă.......dar scii — vorbă.

»Și ce vorbă să fie aceea9« grăi Gușeilă și se uită 
la nevastă-sa.

>0 vorbă* repetă Șoriciă , scii... numai una*. D-ta 
ai fecioră mare, eu n’amă nici ună copilă, dar amă a- 
vere. Avere ca avere, ( ăcl la ce îmi folosesce; dar ve<jl 
cum amă rămasă văduvă amă lipsă de îngrijire și amă 
o nepoțică, pe care așă vrea s’o aducă la mine.

— , Șeii ce amă gândită eu?« grăi Șoriciă proptindu-șl 
cotele pe genunchi și privindă în pămentă, >amă gândită 
ca ficiorulă D-tale, cândă va vrea să se însâre să ia pe 
nepâtă mea de nevastă.*

Gușeilă se uită la nevastă-sa, și fără să stea multă 
la îndoială s’a dusă lângă Șoriciă i-a strînsă mâna și a 
disă din totă sufletulă »fie«. — »Fie* a 4’să și leica 
Vuța și trăba a fostă gata.

— »Așa vedl • • ■. așa se făcâu căsătoriile în vremea 
veche.... după obiceiulă bătrenescă și erau bune acele 
vremi* grăi Ghiță Șoriciă închinândă cu plosca în sănă
tatea celoră de față. — Elă era veselă de totă.

,Dacă-i vorba de vremile cele vechi să-ți vorbesc# 
eu, că eu sunt mai băsrână decâtă D-ta* (jise Niță Gu
șeilă luândă plosca. ,Cândă ml aducă aminte de cele ce’m 
spunea biata mamă, D-cjeu s’o erte, (căci murise) ’mi vine cu 
jale; așa era în vremea veche, cum spui D-ta, și era bine 
căci erau mai multe case fericite și mai puține despăr
țenii.*

Brașovă Octombre 1883.
1. C. Frunză.
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Curstuâ la bunm .de Vlena
din 11 Iunie

Rentă de aurii ungară6°/0 122.60 
i Rentă .de aurii 4°/0 , . . 91.70 
Rentă de hârtiă 6»/0 . . 88.70 
Imprumutulă căilorii ferate 

upgare........................193.
Amortișarea datoriei căi

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

Amortișarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 119.— 

Amortișarea datoriei căi-
1 oră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) ..... 102.70 

Bonuri rurale ungare . . 161.75 
Bonuri cu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................. 101.75
Bonuri cu cl. de sortarel01.75 
Bonuri rurale transilvane 101.75

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

vină ung............................98.50
Imprumutulă cu premiu

Bursa /de Biienrescî.
Cota oficială dela 27 Maiă st. v. 1884.

Acțiunile băncel austro- 
ungare.......................  858.—

Act. băncel de credită ung. 306.75 
Act. băncel de credită austr. 305.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.76
Napoleon-d’orî................. 9.67‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55
Londra 10 Livres sterlingel22.10

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 115.20 

Renta de hărtiă austriacă 80.45 
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aură austr. . . 101.90 
Losurile din 1860 . . . 135.25

Renta română (5%). . . . Cump. 94^3 vând. 95^4
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 99 , 95y8

convert. (6°/0) . . > 98*/a » 100s/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 32 » 34
Credit fonc. rural (7%) . . > IO21/4 , 106

> „ (5°/o) • • 92i/a „ 93’/4
* > urban (7%) • • » 103i/a » 104Va
» > , (6°/o) . . » 99i/s » 100
> » > (50/o) • • 90//8 » 91

Banca națională a României 1432. >
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 331.

« » > Națională . . 239. » --
Auru > 3.64°/0 » •
Bancnote austriace contra aură 2.07. , 2.09

Cursulil pieței Brașovă
din 12 Iunie st. n. 1884.

Bancnote românesel . . , . Cump. 9.321/, Vând. «.34
Argint românesc .... > 9.24 » 9.28
Napoleon-d’orî................. » 9.65 » 9.67
Lire turcescl..................... » 10.90 > 10/18
Imperiali......................... » 9.90 > 9.96
Galbeni . . ‘..................... . . > 562 > 5.66
Scrisurile fonc. > Albina* . o • * 100.50 > 101.50
Discontulă > ... 7—10 % pe ană.

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

Societate de assigurare pe acții franceso-maghiară.
Capitală de acțiuni 8 miiione fiorini în auru. (Fondată în anu/u 1879.) 

DARE DE SEMÂ PRE 31 DECEMBRE 1883.
Capitală de acțiuni vărsată în aură .................................................................................................................................................fl. 4,000.000.—
Fondulă de reservă pentru agio............................................................................................................................................................. » 764.907.52

» < » de disposițiă și profită................................................... ............................................................................... » 438.791.25
» > » pentru diferența de cursă ..................................................................................................................................» 77.681.20
» premieloră pentru branșele elementare .................................................................................................................................. » 1,006.082.98
» » » » asigurăriloră pe viâță.................................................................................................................» 789.675.86

Polițe de premii în portofelă.....................................................................•....................................................................................... » 3,605.325.14

E E E C T E:

Acții dela diverse societăți de asigurare.................................................................................................................................. ... 1,587.805.—

a) fl. 234.000 priorități d’ale călii fer. ung. nordost. în aură................. .....................â 123.—......................... .........................fl. 287.820.—
b) > 155.400 » » » , > de vestă I em..................... ............................................... x> 95.75 ......................... , - > 148.795.50
o) > 196.000 * > * * * * II em...................... > 96.—......................... > 188.160.—
d) > 179.600 » » , » galițiane I em. > 94.70 ......................... 170.081.20
e) > 17.400 » , » » > II em. 93.50 ......................... 16.269.—
f) 80.000 Rentă austr. de hârtiă 5°/0 . . . > 93.80 ......................... T „ - > 75.040.—
g) > 35.000 Rentă de aură, ungară 6% . . . > 121.—......................... 42.350.—
b) > 25.000 » » » » 4°/0 . . . ..................................... » 88.70 ......................... . • • * 22.175.—
i) 29.200 Scrisuri fonc. d’ale inst. fonc. ung. 51/. .....................................> 101.50......................... , » 29.638.—
k) * 23.000 » > > ' » » » 5°/0 .....................................» 100.30 ......................... 23.069.—
1) > 10.000 Imprumutulă cetății Pesta 6% • • .....................................* 105.25 ......................... 10.525.—
m) 3» 10.000 » » » 5°/0 . . ......................................» 96.75 ......................... ...............................................> 9.675.—

87 piese acții calea ferată Tissa . . . > 250.—......................... . - . . . > 21.750.—

a)
b)
c)
d)
e) 
0
g)
h)

fl. 50.000
6.000
1.500
1.000
7.000 

112.000 
21.000
6.000>

Interese și

Efectele pentru branșa asigrurării pe viăță:
scrisuri fonc. ale inst. de
Rentă de hârtiă austriacă

»

> 

aură

>

ungară
>

cred. fonc. pentru proprietarii mici SVa’/o 
4°/o..............................................................
5°/o..............................................................
5°/o..............................................................
4°/0...................................................... ■ • •

em.....................................................................
>

Priorități Alfold-Fiume I
Scrisuri fonc. d’ale băncii austro-ung. 5%.....................

> > » » comerciale ung. de Pesta 5%
dividende cu 31 Dec................................................................

Avansuri pe efecte .............................
Capitale plasate la bănci.....................
Polițe și portfoiu.................................
Realitățile societății în B.-pesta și Viena 
Acții . . .
Numărariă la centrală și pe la agenturi

100 —
79.05
93.80
85.80
88.70
98. —

101.10
99. —

fl 50.000.—
4.743.—
1.407.—

858.—
6.209.—

109.760.—
21.231.—
59.400.—
17.986.55 fl.

.....................fl.
2,904.747,25

36.687.81
385.008.02
175.107.21

1,523.910.69
150.000.—
63.320.22

>
>

»

>

»

> >

>

â
»

>

>

>

>

>

>

»

>

>
>

>

»

>

>

1
>
>

pro 1883
3.474.543.85 = fl. 10,037.352.81
1,494.335.98 = » 5,534.661.34

573.570.40 = > 2,701.374.90
La olaltă fl. 18,273.388.05

"Venitele prexnielcrvL facă:
pro 1880 pro 1881 pro 1882

Pentru asigurările contra focului................................... fl. 1,294.729.87 2,188.891.70 3,079.187.29
» > de transportă . . ’............................  392.120.73 1,387.290.63 2,260.914 —
> » contra grindinei................................ » 543.337.91 815.055.32 769.411.27

EeapagrixToirile plătite facă:
pro 1880 pro 1881 pro 1882 pro 1883

Pentru asigurările contra focului . . . .......................fl. 698.884.91 2,227.247.02 2,143.719.14 2,188.410.45 = > 7,258.261.52
» » de transportă . . . ........................ , 135.736.70 669.183.38 1,577.186.59 1,165.657.81 = > 4,247.764.58
» > contra grindinei . . ........................ > 666.840.82 573.201.45 590.394.52 499.322.18 = , 2,329.658.97

La olaltă fl. 13,835.680.57
Pentru păgubi pendente s’au reservată.......................................................................................................................................... fl. 511.054.83
Venitulă realitățiloră, interesele după efecte și depuneri etc. facă.......................................................................................... > 250.278.10
Asigurările pe viâță încheiă cu ună capitală de asig. de...................................................................................................... > 16,025.681.—
și cu o premiă anuală de......................................................................................................................................................... » 538.258.30
In branșa assig. pe viâță s’au plătită..................................................................................................................................... > 52.679.32
6r pentru păgubi pendente s’au reservată............................................................................................................................. » 32.100.—

Profitulă an. 1883 este........................................................................................................................ » 344.983.36
din acesta s’au plătită dividenda acționariloră de 5.6°/0 cu 268.800.—ii

Tragerea dela 26 Iunie.Tragerea dela 16 Iunie.
Promose

LosurI Creditulă-fonciară ă fl. 1.50
Câștigulă principală fl. 50.000 etc.

LosurI de stată ă 2 fl. Câștigulă 
principală 60,000, 20,000. 10,000, 
fl. v. a. 12,225 câștiguri în sumă 

de fl. 205,400.

Tosuri crucea roșiii maghiarii,
Tragerea la 1 Iulie, 1 losă costă fl. 7.50. Câș
tigulă principală 50,000, 5000, 3 ă 1000, 10 ă 
500, 25 ă 100, 50 ă fl. 50; 52 â fl. 25 și 600 
ă fl. 6. Câștigurile sunt scutite de tacse.

Liosuri crucea roșiă austriacă..
1 losă costă fl. 13.50. Câștigulă principală fl. 
100,000. 3 trageri pe ană. Celă mai mică câș
tigă e dela 12 până la 20 fl. Se găsescă de 
vendare la casa de schimbă a lui

Tipografia Aiexi Brașovă.
Friedericii Orendi. Brașovă piața teatrului.



pe cum se vorbia și atunci, mai aleșii lipsa de soliditate 
a întreprinzătorului, și lipsa capitalului necesarii a ză
dărniciți! totă treba.

încă pe timpulă pertractărilor!! acestei cestiuni di
recțiunea domeniului episcopescă beiușană, punendu-se 
în atingere cu D-lă L. Tolnay, directorulft căiloră fe
rate ungare a resultată, că d. Tolnay, ca proprietari ulii 
aceloră sate de lângă Ceica, deci ca interesată, a efep- 
tuită cu spesele sale, măsurări preparative pentru o cale 
ferată vecinală, cu începere dela Oradea, trecândă prin 
Beiușiu până la Văscău.

Lungimea acestei căli este proiectată pe 104 chi- 
lometrii și anume.

I. De sub Oradea mare până la comuna Copăceni, 
44 Kilom. său 6 mile. Spesele sunt proiectate pe ună 
Kilom- cu 17,480 fl. seu 132,605 fl. pe milă, deci spesele 
acestei lini cu 784,340 fl.

II. Dela Copăceni până la Beiușă 24:320 Kilom. 
(3:206 mile) spesele pentru ună Kilom 20,178 fl. seu 
153, 066 fi. pe milă, deci acestă liniă ar costa 490,742 fl.

III. Dela Beiușă până la Vascău 24 Kilom. (3 mile) 
Spesele unui Kilom. 19,317 fl. (pentru milă 148.830) deci 
suma acestei linii 482,941 fi.

IV. O liniă laterală dela Copăceni spre DobrescI 
în întindere de 10.3 Kil. (P/2 milă, pentru ună Kil. spese 
16,793 II. pentru ună milă 127,392 fl., pentru acestă 
liniă spesele 172,969 fl. va să dică suma totală 1,930,992 
11. adecă o sumă aprăpe de două milione de fior.

După esecutarea acestui operată de proiectă, s’a 
făcută consemnarea teritorului interesată prin acestă 
cale ferată, și a comuneloră esistente pe acestă teriloră 
(în depărtare de două milurl dela linia ferată) totă de 
odată din cartea funduară s’a făcută și. statistica ave- 
riloră imobile, atâlă pentru comune, câtă și pentru pro
prietarii particulari, ca mai târziu stabilindu-se o cheie 
să se scrie; cine câtă are de a contribui la spesele con- 
strucțiunei drumului? (cam 2 fl. după unu jugără).

Fiindă aceste preparative săvârșite în primăvera 
anului 1882 s’au conchiămată tăie comunele și toți pro
prietarii interestați la o întrunire în Beiușă. In acestă 
întrunire s’a recunoscută în unanimitate necesitatea con- 
slrucțiunei drumului ferată și participarea celoră pre- 
senți la spesele recerute; apoi s’a alesă ună comitetă 
executivă pentru afacerile ulteriori.

Acestă comitetă a eliberați! liste de subscripțiuni 
și a subscrisă omeni de încredere pentru adunarea sub- 
scrișiloră și mai alesă capacitarea comuneloră, cari au 
contribuită cam fără voie și cu sume neconsiderabile.

Intre acestea fucendu-se nouă mișcări pentru o cale 
ferată vecinală și în părțile apusene ale comitatului, acesta 
într’o congregațiune a sa a decisă »ca pentru scopulă 
construirei căiloră ferate pe teritorulă comitatului să îm
prumute în sarcina fondului lucrăriloră publice ună mi- 
lionă și din acăstă sumă să dea ținuluriloră apusene 
700,000 fl. ără ținuluriloră beiușene, și respective con
sorțiului căiloră ferate Oradea-Beiușă-Vascău 300,000 fl. 
Ce e dreptă acăsta proporțiune de împărțire n’a fostă 
frățâscă, dar consorțiulă din mai multe privințe, și pentru 
ca lucrulă să nu se prelungăscă, a primit-o cu plăcere.

Sumele mai considerabile subscrise de particulari 
suntă următorele:
Comitalulă.......................................................... 300.000
Episcopulă catol. de riLulă latină din Oradea . . 125.000 
Episcopulă română gr. cat. din Oradea . . . 100.000 
Capitululă rom. cat. oradană.................... 25.000
Orașulă Beiușă............................................. 14.000
D-nulă Lud. Tolnay.................................... 6.000
Minisîrulă agriculturei pentru erariu respective

DobrescI............................................. 150.000
Ministrulă comunicațiunei........................ 200.000

920.000 
Nai multe comune și particulari cam până la . 40.000

Suma . . . 960.000
Se speră, că după ce interesații (consorțiulă) se

voră constitui în societate, se voră mai subscrie prin ac- 
țiunarii particulari 40,000 fl. și esmodă va fi subscrisă 
ună milionă.

Mai sunt perspective, că societatea va căpăta dela 
fabricanți, și mai cu semă de la fabrica statului, șinele, 
locomobilele și vagonele etc. pe așteptare de 10 ani, în 
valâre de 600,000 fr. care sumă s’ar plăti din venitele 
drumului de feră; prin urmare ar mai fi lipsă de con
tractarea unui împrumută de 400,000 fi. servindă ca 
ipotecă materialulă și requisitele drumului.

Consiliulă de miniștri în luna trecută a încuviin
țată sumele oferite de ministeriulă agriculturei și ală co
municațiunei, a aprdbată realisarea construcțiunei, iară 
Maiestatea Sa regele a sancționatu-o.

Liberarea concesiunei e condiționată de la depune
rea cauțiunei în suma de 50,000 fl.

In urmarea acestora, consorțiulă e conchemată pe 
17 ale lunei curente la Oradea mare, în scopă de a se 
constitui societatea, în înțelesulă legei comerciale, și apoi 
se va începe construcțiunea, care trebue să se fineze în 
termină de doi ani, căci și comitatulă în acâsta condi- 

țiune a oferită subvențiunea mai susă arătată, fără ca 
să pretindă pentru ea acțiuni; precum nici ministr. comu
nicațiunei, căci societatea va face transportulă postaiă, și 
estmodă societatea va ave 500,000 fl. după cari nu va 
da nici acțiuni, nici dividende, iară cei lalțî subsciitorî 
voră primi acțiuni; obligațiuni cu prioritate nu se voră 
emite.

Cu modulă acesta trei cercuri administrative Ceica. 
Beiușiulă, și Cohulă (Vascău), cu poporațiune în maiori- 
tate absolută română, preste doi ani voră ave cale fe
rată. Și acestă resultală este de a se mulțămi stăruin- 
țeloră Domnului Lud. Tolnay, directorele căiloră ferate 
ale statutului. Fără intervenirea, și conducerea densului 
realisarea acestei căi ferate numai bunulă D-deu scie 
până cându s’ară fi trăgănită.

Domnulă Ios. Br. Dory, cornițele supremă, carele a 
primită sarcina presidiului în comitetulă executivă încă 
merită recunoștință generală, căci posițiunea și numele 
său a influințată multă spre realisarea scopului.

Oradia 9 Iuniu 1884. Ios. Romană.

.^1= ZEL “Cri

Este cunoscută Onoratului nostru publică, că cu 
scopulă de a înființa ună instilută română de crescere 
pentru fete, împreunată cu. internată s’a constituită în 
anulă 1881 ^Reuniunea femeiloră române din Sibiiu.»

A fostă o viă mulțămire pentru inițiatorii acestei 
reuniuni, vădendă cum opiniunea publică română o con
sideră, ca atingendă celă mai sântă scopă ală educațiu- 
nei nostre naționale, și ca răspun^ânndă la cea mai sim
țită trebuință a poporului nostru.

Amă fostă fericiți a vedea acestă opiniune tradusă 
în faptă prin viulă resunetă ce a aflată primulă nostru 
apelă din Octobre 1881, și prin spriginulă materială și 
morală ce ni s’a aoordală din iote părțile locuite de 
Români.

0 asemenea încuragiare nu putea să nu-șl aibă în 
curendă resullatele sale mănâse. Mai întâiă principala 
nostră detoriă și silință a fostă, ca să justificămă încre
derea și frumosulă sprigină, de care ne-amă bucurată 
îndată la începută și în totă timpulă activității nostre. 
Ne măgulimă cu credința, că în modestele nostre condi- 
țiunl, vomă fi corespunsă așteptăriloră.

Ca resultată ală activității nostre în timpulă scurtă 
de abia trei ani amintimă: Școla română de fetițe din 
Sibiiu, deschisă la 18/30 Octobre 1883. Acâstă scolă are 
astăzi 5 clase și în vederea scopului de educațiune na
țională este provedută cu 4 puteri didaclice dintre cele 
mai escelente.

Prin acestă modestă resultată ală activității năstre 
însă abia începutulă este făcută, și avemă încă mulle 
până la ținta doririloră năstre.

Mai întâiu scola nostră trebue întreținută, desvoltată 
și viitorulă ei asigurată.

Spre acestă scopu comitetulă a aflată cu cale a 
arangiâ o sortitură, ală cărei venită conformă §. 7. lit. b 
din statuie se va întrebuința în specială pențru susține
rea scolei. Pe acăstă cale cu puțină jertfă dela singu
ratici forte multă putemă câștigă pentru institutulă, a 
cărei înflorire este esența nisuințeloru nostre. Se dă prin 
acesta ocasiune, ca fie-care Română, simțităre se contri- 
bue cu vre-ună obiectă de preță, rodă ală îndeletnicirei 
sale (j'bbce, ca apoi Românii cu inima deschisă pentru 
sedla nostră și străinii filantropi dândă din prisosulă loră 
pentru aceste obiecte ună anumită preță ală afecțiunei, 
să promoveze causa pentru care luptămă noi.

Intenționămă și aceea, că femeile nostre țărance — 
talpa naționalității nostre — să mai dee din nou dovadă 
despre măestria mâniloră loră în țăsută și chindisită, 
măestriă aprețiată și admirată de străini.

Stă în câteva cuvinte intențîunea nostră la facerea 
acestui apelă.

Spre orientare voră servi următorele:
1. Pentru sortitură se voră trimite ori și ce lu

cruri de valorc. Esposițiunea din 1881 ne-a arătată ce 
potă produce femeile române, cândă se însuflețescă pen
tru o idee.

Voimă să accentuămă la acestă locă, că noi punemă 
multă preță pe lucrările de mână ale țăranceloră năstre, 
și amă făcută esperiența, că străinii admiră de o potrivă 
arta dameloră năstre și măestria naturală prin secii con
servată a femeei țărance.

Credemă, că inteligența năstră, preoții și învățătorii, 
cari stau în raportă imediată cu țăranulă, ne voră înțe
lege, și nu voră întârzia a ne da în acestă sensă bine- 
voitorulă loră concursă.

Cu lucrurile de mâni femeesci voră rivalisâ și ma
nufacturile de mâni bărbătesc!.

2. Obiectele destinate pentru sortitură întreprinsă 
de noi, se voră insinua la reuniunea năstră pănă la 
15/27 Augustă a. c. inclusive.

3. Trimiterea obiecteloră se va face pănă la 15/27 
Septembre a. c. inclusive.

4. Trimiterea obiecteloră se va face sub adresa: 
»Reuniunea femeiloră române din Sibiiu.»

5. Sortarea obiecteloră se va face în luna lui Oc- 
tombre a. c.

Timpurile sunt grele, și recerințele spre a ne sus
țină ca poporă de cultură crescă în directă proporțiune 
cu vitregitatea timpuriloră. Și fiind-eă timpurile suntă 
grei , și noi avisațl la puterile proprii, trebue să folosimă 
t.ote ocasiunile date și să căntămă tote posibilele ușurări 
întru ajungerea scopuriloră nostre.

Dreptă aceea rugămă pe toți Românii bine-simțitorl 
să bine-voiască a colectă obiecte câtă mai multe din 
cerculă cunoscuțiloră loră și în înțelesulă modalifățiloră 
de mai susă să contribuie la promovarea scopului ur- 
măriLă de noi.

în deplină speranță apelămă la publiculă nostru și 
basațl pe esperiența din trecută cu încredere privimă la 
întreprinderea nostră.

Sibiiu, 10/22 Maiu, 1884. COMITETUL!!.

Diverse.
Calendarul!! alegerilor!! în Transilvania. La 13 

Iunie suntă convocate 27 cercuri electorale transilvănene 
și anume: cerculă electorală Ighiulă, Uiăra, Vințulă de 
josă, Aiudulă, tote din comitatulă Albei inferiore. Ilefalu, 
Kezdi-Vâsârhely, Kovasna, Nagy-Ajta, din comitatulă Trei- 
scauneloră. Dobra, Hațegă, Baia de Crișă, Deva, Orăștia, 
Hunedora, din comitatulă Hunedorei. Beclenă, Deșă, Lă- 
pușulă, Iclodulă mare, Ilonda-mare, din comitatulă Solnocă- 
Doboca. Vințulă de susă, Ludoșulă, Turda, Trăscăulă din 
comitatulă Turda-Arieșă. Orașele: Abrudulă, Ibasfalăulă, 
Belgradulă și Sântă-Georgiulă.

La 14 Iunie voră alege cercurile electorale Bălcaciă, 
Sântă-Martină, din comitatulă Târnavei-micl. Cele doue 
cercuri electorale ale orașului Brașovă. Cele doue cercuri 
ale orașului Sibiiu. Gherla și Sâk.

La 15 Iunie: Cerculă electorală superioră și infe- 
rioră ală comitatului Brașovă. Cele patru cercuri elec
torale ale comitatului Sibiu. Trei cercuri electorale ale 
Comitatului Odorhei. Orașulă Odorhei și Olafalu.

La 16 Iunie: Cerculă de susă și de josă din Comi
tatulă Făgărașului. Cele patru cercuri electorale ale Co
mitatului Clușiu.

La 17 Iunie: Patru cercuri electorale ale Ciucului. 
Două cercuri electorale ale Clușiului și orașulă Kezdi- 
Vâsârhei.

La 18 Iunie: Patru cercuri electorale âle comita
tului Ternavii mari și cele doue cercuri din comitatulă 
Bistrița-Năseudă.

La 19 Iunie: Ocnele Sibiului.
La 21 Iunie: Orașulă Tergulă Mureșului.
La 22 Iunie: Brețcu.
Tunulă ou dinamită. Aplicațiunea dinamitei pentru 

arme este o invențiune a Americanului D. M. Mefiord. 
W. A. Bartlett și George H. Reinhold, pentru care a luată 
H. D. Windsor o patentă dela compania americană de 
torpede. Tunulă se compune dintr’o țeve de alamă de 
40 de urme de lungă, de ună pătrară de policariă de 
grosă, cu o inimă netedă de 4 policari. Pentru descăr
carea proiectileloră se întrebuințeză aeră comprimată, 
ca la puscile de ventă. Proiectilele, cari suntu de 4 
urme de lungi, sunt umplute cu plumbă în locă de dina
mită, căndu se facă probe în urma ordinului ministrului 
de răsboiă. Proiectile cântăreau 19 respective 17 punți. 
Avantagele, cari le are tunulă celă nou față de celelalte 
suntă: munițiunea este multă mai eftină. decâtă pravulă. 
In forterețe și pe năi este aerulă comprimată ușoră de 
păstrată și țevea tunului n’are lipsă de curățită. Din 
causă, că la descărcarea tunului nu să face fumă, nu 
p6te observă dușinanulă, unde se află bateria.

Sgomotulă, care îlă face tanută, eândă îlă descarcă 
nu este mai mare, decâtă puifăitulă ce-lă face urloiulă 
dela locomotivă. In stabilimentulă delamatică, unde s’a 
făcută tunulă, se pote produce pe 4> câte ună tună, și 
anume cu ună preță, care nu face nici a doua^ecea 
parte, din spesele, cari se facă cu fabricarea altui tună 
de același calibru. Proiectilulă este ună torpedă în aeră 
multă mai periculosă ca celă în apă. Peste câtva timpă 
se voră face probe cu tunuri de dinamită de șese poli- 
care cu proiectile de 112 punți. Ună astfelă de proiec- 
tilă de dinamită va fi în stare, de a strieâ o corabiă și 
de a dărima o fortăreță.

Dare de samă pentru, banii întrațl în favorulă 
fondului pentru monumentulă lui Andreiu Mureșană.

Prin d-lă dr. med. Petru Ciorană din Brașovă, dela 
dd. Mateiă Bărseană 2 fl., Petru Archimandrescu, comer
ciantă în Brașovă 5 fl.; Vasilie Grama, comerciantă în 
București 1 fl.; A. Nasta, funcționară de bancă în Bu
curești 1 fl.; interese ridicate dela .Albina» după suma 
ce a fostă depusă 3 fi. 4 cr., în totală 12 fl. 4 cr. v. a., 
cari s’au adausă la fondulă ce se află depusă la subsem- 
natulă comitetă.

Din ședința comitetului Asociațiunei transilvane pen
tru literatura română și cultura poporului română, țînută 
la Sibiiu în 18 Maiu n. 1884.

Iacobu Bologa, Dr. D P. Barciană,
v. preș. secretară.

Ungare. Suntă rugați din nou acei domni, cari 
au subscrisă oferte pentru biblioteca de studii a studen- 
țiloră români dela gimnasiulă din Baia mare, se bine- 
voăscă sumele subscrise în decursulă lunei curinte a-le 
inaintâ, căci cu finea lunei curinte voiă fi necesitată a 
publică pe cale Ziaristică numele acelora, cari n’au plătită.

Baia-mare la 9 lume 1884. Gavriltt Szaho,
profesorii.

Editară: Iacobtt Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



(tarsulu la bursa de Vlena
din 11 Iunie st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6°/0 122.60 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 91.70 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.70 
Imprumutulfi căiloril ferate

ungare....................... 193.
Amortisarea datoriei căi-

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

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 119.— 

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.70 

Bonuri rurale ungare . . 101.75 
Bonuri cu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt............................. 101.75
Bonuri cu cl. de sortarel01.75 
Bonuri rurale transilvane 101.75

Pentru

Ti

Bonuri croato-slavone . . 100.—
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................98.50
ImprumutulO cu premiu

ung................................. 115.20

Bursa de BucurescX.
Cota oficială dela 31 Maiti st. v. 1884.

Acțiunile băncel austro- 
ungare.......................  858.—

Act. băncel de credită ung. 306.75
Act. băncel de credită austr. 305.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orI . . . . . 9.67 ‘/2 
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlingel22.10

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 115.20 

Renta de hărtiă austriacă 80.45 
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aurii austr. . . 101.90 
Losurile din 1860 . . . 135.25

Renta română (5°/0). . ■ • Cump. 94’/î vând. 957*
Renta rom. amort. (5°%) . . 9 95 » 951/3

9 convert. (6°/0) . . > 98Va 9 100s/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 32 34
Credit fonc. rural (7°/0) . . 9 1021/4 9 106

9 a „ (5%) ■ • 55 92*/a Ti 938/4
> » urban (7°/0) . . » 103x/a 9 104i/2
» 9 > (6°/0) • • > 991/3 » 100
> > » (5%) • • 90.6/8 » 9P/4

Banca națională a României » 1432. > 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 331. > 341i/2

« » » Națională . . » 238.1/9 > —
Aură 3.64°/0 » —.—
Bancnote austriace contra aură 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 13 Iunie st. n. 1884.

Bancnote românesci . . .. . Cump. 9.31 Va Vând. 9.33
Argint românesc .... . . > 9.23 » 9.28
Napoleon-d’orI................. . . • 9.65 » 9.(57
Lire turcescl..................... . . » 10.90 10.' 18
Imperiali......................... . . » 9.90 9 9.96
Galbeni ........ . . > 5 62 5.66
Scrisurile fonc. »Albina» . . . > 100.50 > 101.50
Discontulă » . . 7—10 % pe ană. 1

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

„GAZETA TRANSILVANIEI"
DIARV CUO1IDIANU.

Abonamente
se potu face la 1 și 15 

Austro-Ungaria pe ană
ii

a fie-cărei luni.

12 fl. v. a.

Ti 6

1 1
Anunciuri în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6

Pentru inserțiunl și reclame pag. a III linia ă . „ —„10 
Pentru repețiri se acordă următorele rabate:

3Ti Ti I* Ti

Se acordă abonamente și lunare 

Pentru România și străinătate pe aml
2 ??

4 »

ușoru mijlocu de abonare

Abonamentele se plăteseti înainte.

Rugămti pe domnii abonați se binevoiâscă a ne da 

(Jiarului se nu sufere nici

Ti Ti Ti

1
ii a a ii

1
a

CU . 1 Ti

♦

Ti

Celă mai
dată postalu.

a ii

36
18

9

ii

franci
ii

ii

este prin man-

Pentru repețiri de 3-- 4 ori . . . . 10%
a a Ti 5-- 8 a . ■ 15°o
a a a 9--11 a . . 20%
Ti a a 12--15 a . . 30%
a a a 16--20 a . . 40%

Dela 20 de repețiri în susfl • • • . . 50%1 ~

lămurită adresa, ca trimiterea 
cea mai mică întârziere.

Nro. 6146/884. Publîcațiune.
In urma esmisului Illustrității Șale

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe 

facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate 

susu.

luni
se mai

Brașovu 113 Maiu 1884.

Administrați/unea „Gazetei Transilvaniei^
2—3

Dlui consiliară reg. și 
vicecomite Julius de Roii ddto. 29 Maiu a. c. Nro. 4873 s’a stabi
lită, pe basa disposițiuuiloră §-lui 79 ală art. de lege XVIII din 1871, 
ca alegerea amploiațiloră comunei orășenesc! a Brașovului pentru 
ună periodă de 6 ani, — să se facă în Qiua de 24 Iun iu a. c. 
înainte de prânză la 9 6re.

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

a. Primarulă;
b. Căpitanulă orașului;
c.
d.
e.
f.
g.

2 Senatori magistratuall de categoria I-mă;
1 Senatoră magistratuală de a Il-a categorie;
Fiscalulă; (advocatulă orașului)
Conducătorulă oficiului orfanală; 
Comptabilulă;

h. Cassierulă orășenescă;
i. Controlorulă cassei orășenescl;
k. Perceptorulă de dare;
l. Controlorulă cassei de dare:
m. Tata orfanală;
n. Administratorulă economică;
o. Inginerulă orașului; 

Brașovă în 31 Maiu 1884.
Magistratul^ orășănescu.

Conspectulu. operațiunilor^ Institutului
de credit u și de economii „ALBINA“ pro luna Maiu 1884.

INTRATE.
Numărară cu 30 Aprile a. c. ... fl.
Depuneri.............................................
Cambie rescumpărate.........................
Împrumuturi hipotec. și alte împrumuturi
Interese și provisiuni.........................
Fondul de pensiuni.............................
Moneta vendută.................................
Effecte..................................................
Conturi curente.................................
Diverse ..............................................

Sibiu în 31 Maiu 1884.

Visarionik Romanii m. p.
Directorii esecutivă.

Tragerea dela 16 Iunie.,

MK** Promese
LosurI Creditulă-fonciară ă fl. 1.50
Câștigulă principală fl. 50.000 etc.

9—30

BĂCĂNIA

Tragerea dela 36 Iunie.
LosurI de stată â 2 fl. Câștigulă 
principală 60,000, 20,000. 10,000, 
fl. v. a. 12,225 câștiguri în sumă 

de fl. 205,400.

I\.

BRAȘOV C, TUȘNAWt.

j;

H 

a 

a 

a 

a 
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38710.37
101900.42
246337.03
50899.64
14015.25

44.75
87664.29
11474.87
54836,91

1214.71
il. 607.098.24

EȘITE.
Depuneri.............................................
Cambie-escomptate.............................
împrumuturi hipotec. și alte îmarumulurl
Interese la Depuneri.........................
Contribuțiunl și competinle ....
Salarie și spese.................................
Monetă cumpărată ........
Conturl-curente.................................
Diverse.....................■...........................
Saldo în numărară cu 31 Maiu a. c. .

Dosuri crucea roșiii maghiară,
Tragerea la 1 Iulie, 1 losă costă fl. 7.50. Câș
tigulă principală 50,000, 5000, 3 â 1000, 10 ă 
500, 25 ă 100, 50 ă fl. 50,. 52 ă fl. 25 și 600 
â fl. 6. Câștigurile sunt scutite de tacse.

losifu Dissai m. p.
Comptabilă.

fl. 131555.61
257021.23

50638.—
1405.89
1391.56
2618.35

59818.65
66282.38

1182.47
35184.10

ii 

a 

D 

n 

n 

a 

a 

a 

a

11. 607098.24

Dosuri crucea roșiii austriacă.
1 losă costă fl. 13.50. Câștigulă principală fi. 
100,000. 3 trageri pe ană. Celă mai mică câș
tigă e dela 12 până la 20 fl. Se găsescă de 
vânzare la casa de schimbă a lui

Fridericu Orendi. Brașovu piața teatrului.

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

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

Tipografia Alexi Brașovă.

BĂCĂNIA

BRAȘOVt, TlȘAAIlt.


