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NR 86. Duminecă 3 (13) Iunie 1884.

Brașovti în 2 (14) Iunie.
Alegerile pentru dieta ungurâscă s’au înce

pută eri cu-o învingere a partidei tisaiste. Intre 
156 deputațî aleși 94 sunt aderenți pronunțați 
ai d-lui Tisza și oposițiunali pronunțați sunt nu
mai 53.

Deși este neîndoiosti că guvernulu a chiămatfi 
la alegere în (Jiua întâiu cu intențiune mai multă 
de acele cercuri, unde sciea că va reeși cu candi- 
dații sei, este destulă de bătătdre la ochi dispro- 
porțiunea între numărulu candidațiloru aleși gu
vernamentali și a celoră oposițiunali.

Nu mai trebue să arătămu de ce se folosescă 
cei dela putere pentru de ași prepară asemeni 
învingeri, căci abusurile, corupțiunile, terorisările 
și ilegalitățile nu se mai făcu pe ascunșii și le 
p6te vedâ și constată ori și cine, care are ochi, 
în t6te părțile țerei.

țliarele oposiționale maghiare sunt pline de 
tânguiri, că dreptulă liberei alegeri este călcată 
în picidre, că forța brutală și cu banii s’au aliată 
ca se serbeze orgiile regimului arbitrară, de care 
este bântuită biata poporațiune a acestui stată.

De unde își ia d-lă Tisza îndemnulă și cu- 
ragiulă de a procede astfelă în contra partide- 
loră oposiționale? Nu să teme elă că forța în
trebuințată la alegeri va nasce în sînulă nați- 
unei maghiare o desbinare care pote se fie fatală 
pentru viitorulă ei? Tăcemă de naționalități, căci 
contra loră s’a aprinsă de multă resboiulă de 
rassă. De ce însă, sunt tractați și oposiționalii 
maghiari la alegeri pe ună picioră cu naționa
liștii nemaghiari?

Pretecstulă, sub care guveruulă actuală eser- 
cită forța cea mai brutală la alegeri, este totă 
acela, de care să folosesce despotismulă în tdte 
statele. Domnulă Tisza legându-se ca scaiulă de 
putere se crede că este singurulă omă, care p6te 
se salveze interesele nației maghiare, ale statului 
ungară și ale monarchiei.

In acâstă credință, că dânsulă este salvato- 
rulă, Tisza este susținută de cătră apărătorii du
alismului din Austria. Aceștia se temă că, dâcă 
va ajunge oposițiunea maghiară la putere, se va 
resturnâ cu totulă ecuilibrulă între Austria și 
Ungaria.

Ce s’ar face din acâsta monarchiă decă ar 
învinge oposițiunea maghiară?“ întrâbă una din 
foile dualiste vienese, și apoi adauge: „Dela 
modulă cum s’ar organisâ acâstă oposițiune com
pusă din elemente eterogene ar depinde vii- 
tbrele relațiuni ale Ungariei cu Austria. Partida 
independențiloră voiesce se rupă legăturile de 
dreptă publică și economice cu Austria, acâsta e 
sigură; ear câtă pentru oposițiunea moderată ea 
însăși nu scie ce voiesce, ea iubesce estremele și 
va fi condusă de ideile celoră din partida estre- 
mă. De aceea trebue se dorimă din punctu de 
vedere ală intereseloră specifice maghiare că d-lă 
Tisza se învingă la alegeri. “

Eată dar rațiunea, din care d-lă Tisza își 
derivă îndreptățirea de a procede așa precum îlă 
vedemă că procede folosindu-se de t6te mijldcele 
iertate și neiertate ca să-și asigure portofoliulă.

P6te să strige oposițiunea maghiară câtă o 
va lua gura, căci d-lă Tisa nu se va lăsă a fi 
conturbată in mersulă său. Elă autjindă și ce- 
tindă vorbele celoră din Viena trebue să îș dică; 

ce ar fi de Uăgaria și de Monarhiă acți dăcă 
n’aș mai avă eu frânele guvernului în mână?

Și cum nu va trebui să-i crescă încrederea 
ce-o are în sine, când i se mai spune, că numai 
guvernulă lui mai păte susțină ordinea în Un
garia și că numai acestă guvernă pote sprijini 
dualismulă, ca se nu cadă peste năpte, și numai 
elă este aeji purtătoriulă alianței dintre Austro- 
Ungaria și Germania.

Nu trebuințele și interesele de desvoltare 
ale Ungariei, ci interese austriace și germane mai 
țînă acll pe d-lă Tisza la putere; și până cândă 
nu se va schimba curentulă în sferele înalte po
litice Tisza va remână ministru.

Bine a <jisă „Pești Naplo“, că elă nu mai 
păte fi resturnată de josă. ci numai de susă. 
Dăr foia pestană nu s’a gândită, că prin acăsta 
dă ună testimoniu de paupertate națiunei, care 
pretinde că pâșesce în fruntea civilisațiunei Orien
tului europănă.

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

Pesta. 14 Iunie. — La alegerile săvârșite 
eri la 13 Iunie, liberalii guvernamentali au ob
ținută 94 de mandate. Miniștrii Pauler și K&meny 
au fostă aleși în Budapesta. Președintele consi
liului de miniștri, d. Tisza, a fostă alesă la 
Oradea Mare.

In 28 cercuri electorale a învinsă oposiți
unea moderată. In 24 cercuri au fostă aleși 
membrii d’ai partidei independente. In 5 cercuri 
s’au alesă antisemițl. In 4 cercuri au fostă aleși 
deputațî, cari nu aparțină nici unei partide. 
Intr’ună cercii a isbutita unit naționalii.

Sofia, 14 Iunie. — Guvernulă Bulgariei, 
în fața tuturoră sciriloră de mobilisare din partea 
Serbiei, păstrâză o deplină liniște și nu ia de 
locă măsuri de precauțiune.

Pesta, 14 Iunie. — Ministrulă Croației a 
luată măsuri ca comiții supremi ai Croației să 
fie chiemațl la sesiunea apropiată a camerii mag- 
națiloră. (Biur, telegr. (lin Pesta).

Cronica (Lilei.
„Corespondența din Buda-pesta“ află că în tăte 

părțile Ungariei unde a plouată, starea sămănăturiloră 
s’a îndreptată. In Transilvania, unde se speră o forte 
bună recoltă, va fi după rapărtele din urmă numai o re
coltă de mijlocă. Fiindă aceste rapârte datate de pe luna 
Maiu, se speră că ploile de pe la începutulă lui Iunie și 
care au cădută în totă țera voră fi îndreptată multă se
mănăturile.

*
D. Dr. Carol Wol ff, șefă-redactoră la «Tageblatt* 

și fostă deputată ală Sibiiului, în darea sa de semă fă
cută în dilele acestea alegătoriloră sei din Sibiiu, a es- 
pusă în modă interesantă situațiunea financiară a Un
gariei, (Jicendă că la 1874 cametile, cheltuelile de amor- 
tisațiune și de manipulare s’au urcată la 64 miliăne fl. 
La 1884 aceste carnete, împreună cu carnetele împrumu
tului făcută în acestă ană se urcă la celă puțină 111 
milione, adecă cu 47 milione mai multă ca la 74. Da
toriile statului nostru împreună cu partea din datoriile 
comune la 1874 erau de 1348 milione, la 1882 după 
încheierea socoteleloră se urcase la 1923 miliăne, la 1884 
atingă suma de 2 miliarde. Dela venirea la putere a 
d-lui Tisza datoriile publice s’au sporită cu 650 milidne, 
er dela dualismă încoce cu 1 miliardă La 1868 cheltu
elile Ungariei erau de 147 miliâne, er venitulă era de 
139 milione; deficită reală 8 milione. La 1884 cheltu
elile sunt de . 340 miliăne, deficitulă de 49 miliăne. De- 

visulă de cheltueli ală noului parlamentă din Pesta pre
vede suma de 16 miliăne. Cei 200,000 de ămenl, că
rora pe fie-care ană li se vendă prin execuțiunl averile 
pentru dare, semtă amară aceste cheltueli. Emigrațiunea 
sporesce pe di ce merge. Recensimentulă pe timpulă 
absolutismului austriacă a constatată în Ungaria o spo
rire a populațiunii de 1 milionă și jumătăte, pe cătă 
vreme dela 1872 și pănă la 1880, adecă în timpă de 8 
ani, populațiunea nu s’a sporită decâtă numai cu 11 
mii.

*
Delegații societății anonime pe acțiuni Crișă-Mu- 

reșă-Tisza au isbutită a contractă ună împrumută cu 
anuități de 10 miliăne dela Banca hipotecară ungară. 
Convențiunea va fi supusă aprobării ministeriului de fi- 
nance și comunicațiune. Banca hipotecară, după apro
barea convențiunii, va emite obligațiuni 4°/0 cu premii. 
Pentru emiterea nouăloră titluri a încheiată ună con
tractă cu Banca ,,Union“ din Viena și cu Banca ungară 
de schimbă și scomptă.

*
>Corespondența din Budapesta* află din Viena, că 

îutre membrii consorțului Rothschild, cu privire la con
vertirea rentei de aură 6% ungare, s’a stabilită o de
plină înțelegere. Despre resultatulă desbateriloră ministrulă 
de financie ală Ungariei a fostă imediată încunosciințată. 
Cornițele Palavicini s’a întorsă la Pesta, ca sâ se înțelâ- 
gă cu ministrulă de finance cornițele Szapary asupra 
modalitățiloră convertirii. Directorulă Hansemann a ple
cată la Berlină și baronulă Albert Rothschild la Paris. 
Șefulă casei Rothschild din Viena merge la Parisă pentru 
a informă pe șefulă casei Rothschild din Londra asupra 
curentului și vederiloră membriloră consorțului, întruniți 
în conferința din Viena, și totdeodată pentru a-șl pro
cură date și informațiunl positive în privința situațiunei 
pieții din Londra.

*
„România liberă" e informată, că mai mulțl iubi

tori de arte au luată inițiativa formării unui baletă pen
tru scena teatrului națională din Bucurescî, și, în sco- 
pulă acesta, d-nii Mocianu și Velescu ar fi însărcinați a 
merge ăstă timpă prin provincii ca să studieze diferite 
jocuri naționale, necunoscute încă orașeloră mari.

Aplaudămă — dice »Rom. lib.« — acăstă frumăsă 
inițiativă și-i dorimă celă mai deplină succesă. '

*
In Bulgaria se facă alegerile pentru Sobranie și 

aceste alegeri producă mari agitațiuni. Dumineca trecută 
se strînseră la Lom-Palanca — orășelă pe malulă Du
nării — șăse mii de- țărani pentru a’șl esercita dreptulă 
de alegători. Dar acești șese mii de ămenl n’au voită 
să’șl depuie votulă loră și a trebuită să se amâne ale
gerile' pentru altă dată. Candidațiloră ce le cereau 
votulă prin felurite frase și discursuri, ei le răspundău: 
„Nu, nu vă dămă votulă la nici unulă, căci toți ne-ați 
înșelată. Să vie Vodă și să spuie elă pe cine să ale- 
gemă ca să fie omeni de trebă; numai așa vomă da vo
tulă nostru. “

Și ce s’a petrecută la Lom-Palanca, s’a petrecută 
mai prin tăte orașele Bulgariei. Avemă aceste amănunte 
— dice „România"— dela ună omă care vine din par
tea locului.

*
piarulă financiară »Novosti« din Petersburg anunță 

că în Rusia se va introduce ună imposită de 3°/0 asupra 
câștigului netă, resultată din întreprinderi indusrriale și 
comerciale. Proiectulă de lege elaborată de ministerulă 
de finance, privitoră la documentele esercitării comerciului, 
a fostă aprobată de senată.

*
Se dice că noulă ministeră clericală ală Belgiei va 

fi compusă astfelă: Bernaert președinte și ministru de 
interne; prințulă Caraman-Chimay ministru de es- 
terne; Woeste de juslițiă; Jacobs de finance; gene- 
ralulă Jaquemart de răsboiu; Peereboom de co- 
merciu și agricultură. Ministerulă instrucțiunii publice 
va fi desființată.

*
Dilele aceste fostulă dictactoră Ludovieă Kossuth, 

a adresată Unguriloră erăși doue manifeste. Intr’unulă 
le mulțămeșce pentru felicitările ce le-a primită la (Jiua 



numelui. In ală doilea respinge candidatura ce i-s’a o- 
feritti la Oradea-mare cLcândă:

»Voi sunteți dela 1878 principiulă meu nestrămu
tată este 1849. <

Adecă, Kossuth, la 1849 detronândă în dieta dela 
Dobrițină casa Habsburgiloră, declară și astădi de in
compatibilă corona împărătâscă austriacă cu corâna re
gală ungară.

«Pester Lloyd‘ face într’ună arii culă de fondu elo- 
giurî persânei lui Kossuth der dice că elă cu dogma lui 
stă astăzi singură, căci stânga estremă maghiară accep- 
tâză uniunea personală.

Adunarea alegătorilor!) români în Brașovu.
ErI Vineri 1 (13) Iuniu s’a ținută adunarea gene

rală a alegătoriloră români din cercurile electorale ale 
comitatului Brașovului, spre a ascultă raportulă delega- 
țiloră trimiși la conferința generală națională, ținută la 
Sibiiu în dilele dela 1—3 Iuniu st. n. 1884. Acâstă adu
nare generală a fostă condusă, în absența președintelui 
comitetului centrală ală cercuriloră electorale din acestă 
comitată, a d-lui adv. Sorescu, de d-lu G. B. Popă 
fabricantă în Brașovă. Printr’ună scurtă, der nimerită 
discursă, d-lă conducătoră deschide adunarea și învită pe 
advocatulă Victoră Popescu și pe profesorală gimna- 
sială N. Pilția a funcționa ca notari.

După ce și-au ocupată acești domni loculă la masa 
presidențială, Dr. med. I. Ne ago e, delegată la conferența 
din Sibiiu citesce ună raportă, care reproduce pe scurtă 
cele petrecute în conferința din Sibiiu a celoră 156 de 
delegați și din care estragemă cam următârele: Cei optă 
delegați aleși de d-vâstre totă în acâstă sală vină a vă 
dă prin graiulă meu socotâlă despre atitudinea loră la 
adunarea obștei românescl ținută la Sibiiu. O sută și 
cincl-cjecl și șâse de bărbați de încredere ai alegătoriloră 
români din Bănată, Țera-unguârscă și din tâte părțile 
Ardeiului ne-amă întâlnită acolo, toți omeni cu chib- 
suâlă, cu carte, căci erau preoți, învățători, advocați, 
economi ș. a. Din mare depărtare au alergată unii, lăsân- 
du-șl acum în driculă verei afacerile loră 1 Der cum să 
nu alerge, cândă îi chiamă durerile și năpăstiele nemu- 
lui loră? Trei (jile a ținută obștea acesta românâscă, 
sfătuindu-ne cu toții în liniște și dragoste frățâscă. Au 
vorbită mulți, au vorbită 6menî din tâte părțile și toți 
cu jale au mărturisită durerea tul uroră Româniloră.

După ce raportulă înșiră năpăstuirile, ce le sufere 
poporală română din partea Maghiariloră, adauge: Toți 
cei 156 de ablegați ca ună omă au decisă, că: nați
unea română fără deosebire de domnă și opincă, dc 
săracă și avută să lupte mai departe pe cale pacinică pen
tru câștigarea drepturiloră ei. Nici unulă din cei 156 
de omeni n’a fostă în contra acestei hotărîrl și nici unulă, 
dee D-deu, să nu fie din toțî Românii, care să strice ori 
să se desfacă de acestă hotărîre, căci astfelă de luptă 
va fi vrednică și isbînda nu va lipsi. — Raportorulă 
împărtășesce apoi hotărîrile luate la Sibiiu cu privire la 
fiecare punctă din programa națională dela 1881. Acestă 
raportă a fostă de multe ori întreruptă prin strigări de: 
șă trăiască! așa este! bravo! și se termină cu cuvintele 
adresate alegătoriloră : »Nimenea n’are dreptulă de a opri 
pe cineva să nu mărgă la urna electorală; dar totă așa 
n’are nimenea dreptulă de a duce pe cineva cu sila ori 
prin alte mijlâce nelegale la alegere. Să se bage de să- 
mă, ca să pâtă fi cineva dovedită cu martori, căci acela 
va fi aspru pedepsită.®

Adunarea generală mulțămesce delegațiloră, șiînsărci- 
năză pe comitetulă centrală a luă tâte măsurile posibile, 
pentru a duce în îndeplinire programa națională de la 
Sibiiu, și se disâlvă la 31/i d. a.

Telegramă particulară a „Gaz. Trans.“
Oradea Mare, 14 Iunie.

In cerculă electorală Geica, comitatului Bihoră, a 
fostă cu aclamațiune alesă deputată Alexandrie Romanii, 
membru ală Academiei române.

»Neue freie Presse< și naționalitățile.
»Neue freie Presse,* vorbindă despre naționalitățile 

din Ungaria, se esprimă între altele în modulă următoră: 
.Nemulțămirea Croațiloră cu pactulă încheiată cu Un
gurii nu e o aparițiune nouă. Ura Croațiloră în contra 
Unguriloră și ideia națională croată a frământată și a 
pusă și în trecută în mișcare țâra. Avântulă ce a luală 
adl conșciința națională croată, încâtă în anulă trecută 
a mersă până la acte violente, nu trebue să s’atribue 
unoră cause locale; elă e resultatulă mișcăriloră națio
nale ce domnescă mai bine de cinci ani în totă Austria. 
E naturală dar, că nici Ungaria nu pută remâne scutită 
de acele mișcări. Mișcările panslaviste în Ungaria de 
nordă au devenită obiectulu discuțiuniloră permanente în 
parlamentulă și presa maghiară.

«Românii ardeleni, a căroră intrare în parlamentă 
era cu multă veseliă anunțată de diarele guvernamentale, 
au hotărîtă în dilele trecute să rămână în resistență pa

sivă și prin urmare să persiste în negațiunea ideii fun
damentale de stată a Ungariei. Aceia, cari acum câteva 
luni felicitau pe d. Tisza, pentru isbândirile raportate a- 
supra naționalitățiloră, se măngăe astădi că, în urma ab
ținerii Româniloră dela urne în Transilvania, strimtorațl 
fundă în alte cercuri electorale, voră obțină acolo man
date ca aderenți ai guvernului. In legătură cu aceste 
mișcări naționale stă și causa croată. Mișcările în Un
garia se ivescă în împrejurări mai favorabile^ decâtă 
în Austria. Conducerea dominantă a rassei maghiare a 
devenită în Ungaria o dogmă politică și încercările inaltei 
aristocrații de a pune mâna pe dominațiune n’au isbutită. 
In fruntea magnațiloru se află însă ună capabilă bărbată 
de stată, care represintă ideia statului maghiară cu o 
dibăciă și cu o statorniciă neclintită. Mișcările naționale 
în Ungaria n’au ajunsă încă a fi pe deplină desvoltate 
și d. ministru președinte' Tisza se află în fața unui cu
rentă politică, pe care pentru a-lu paralisâ seu celă pu
țină ală slăbi, trăbue să-și pună în cumpenă totă dibăcia 
sa. Celă mai puternică elementă între naționalitățile Un
gariei suntă Croații. Sortea mișcării Croațiloră va in- 
fluința în modă hotărîtoră asupra acțiunii naționalitățiloră 
din Ungaria.»

ZvCaxiifestVL
Comitetulă centrală esecutivă din Aradă, constătă- 

toră din d-nii Nicolau Philimon, M. B Stănescu, 
Georgiu Telescu, Dr. lână Papă, Dr. Georgiu 
Popa, Dr. Demetriu Magdu, Gregoriu Ven- 
teră, Aureliu Suciu, Davidă Nicoră, Ionă 
Moldovană, Ioană Câmpiană, Pavelă Truța, 
Vasiliu Mangra, ne-a trimisă ună manifestă cătră 
alegătorii români și subcomitetele cercuale din comitatulă 
Aradului, pe care primindu-lă prâ târdiu, îlă dămă în 
resumată.

Comitetulă arată că unii bărbați, cari făgăduiseră 
că voră ține susă și tare stâgulă, sub care s’au unită 
în conferința dela 10 Aprile, l’au batjocurită și l’au pă
răsită cu necredință. Intre desertori este chiar d. Ionă 
Pop o viei Deseanu, care se află în fruntea mișcării 
naționale: elă a trecută în partidulă guvernamentală, 
călcândă punctulă 8 din programa dela Sibiiu.

In contra conferinței dela 4 Iunie, conchemală de 
d. I6nă P. Deseană în Aradă, comitetulă de mai susă 
protestâză cu ' totă resoluțiunea, pentru că:

1. Conferința acesta s’a convocată în contra ho- 
tărîriloră conferinței dela 10 Aprilie a. c. carea a împu
ternicită comitetulă centrală fără restringere. ca să ho
tărască ținuta Româniloră la alegeri.

2. Comitetulă a horărîtă ce ținută se ia alegătorii 
români la alegeri, și hotărîrile lui au fostă enunciate ca 
concluse chiar de d. Deseanu, președintele comitetu
lui ; deci aceste concluse aduse ori cu unanimitate, ori 
cu maioritate de voturi, trebue respectate din partea 
membriloră comitatului, și esecutate de cătră președintele 
său, până când ei sunt membrii comitetului.

3. convocarea s’a făcută în ascunsă, nesciindă de 
ea nici comitetulă nici inteligmța română din locă, numai 
prin d. lână P. Deseanu, usurpândă titlulă de președinte 
stabilă ală unei conferințe, la care d-sa a fostă preșe
dinte «ad hoc« numai.

4) protesteză în contra conferință de la 4 Iuniu a. 
c., pentru că nu s’a conchemată pe basa programei de 
la Sibiiu, și pentru că ia s’a înscenată chiar prin orga
nele comitatului, contrare programei naționale; deci face 
responsabilă înaintea națiunei pe însuși convocătorulă 
despre urmările unei conferințe române conchiemată sub 
asemenea auspicie.

Frațiloră! Suntemu o națiune, avemu o programă, 
cea de la Sibiiu, pentru care toți suntemă solidari. Cine 
nu e cu acestă programă e în contra națiunei. O parti
dă guvernamentală nu o putemă recunâsce de națională.

Pentru noi e cestiune de omeniă a lucra pentru 
programa din Sibiiu. Vomă ține acea programă și vomă 
avâ omeniă națională, seu părăsimă programa, și atunci 
nu va mai fi omeniă națională!

Pășiți dară la alegeri cu conșciința curată, ca să 
salvați onârea națională.

Comitetulă în urma desbinărei, ce a adusă în par
tida nâstră d. I. P. Desseanu, a făcută unele schimbări 
în persânele aduse în combinare și vă recomandă acum 
de candidați ai partidei naționale române în cerculă 
Radna pe Dr. Georgiu Popa, în cerculă Boroșineului 
pe Georgiu La zar ă advocată, și în cerculă Josășielului 
pe Vasilie Mangra.

Aradă, 5 Iuniu st. n. 1884.
Comitetalu centralii esecutivă.

-Afaceri școlare.
Instrucțiunea dată de ministerulă culteloră, cu pri

vire la delegații trimiși de guvernă să asiste la esame- 
nile de maturitate dela scâlele confesionale:

1. Ari. XXX, § 23 din 1883 prevede, ca Ia esa- 
menele de maturitate (bacalaureată) ale scâleloră con
fesionale să asiste și representanți guvernului. Acești re- 

presentanțl să se numâscă de regulă dintre profesorii 
cursuriloră superiâre și dintre alți bărbați speciali. Ei 
potă fi delegați pentru mai multe licee, dar numai pentru 
esamenele din același ană. Representantele guvernului 
n’are nici ună dreptă de disposițiune. Elă e datoră nu
mai a supraveghia, dâcă legea și instrucțiunile ministru
lui se respectă și se aducă la îndeplinire.

2. Ministrulă culteloru și instrucțiunii publice, în- 
cunosciințândă autoritățile confesionale școlare despre 
aceste delegațiunl, delegatulă datoră este a se pune în 
atingere cu președintele numită pentru ținerea esamenu
lui de maturitate.

a) Delegatulă guvernului are să ia actă de cjilele 
fixate de autoritatea școlară pentru ținerea esamenului 
și dâcă s’ar ivi în privința acestoră (jile greutăți ținulă 
este a le înlătură.

b) . Are să controleze tesele scripturistice, conformă 
alin, a) din §. 23. Pentru acestă scopă autoritatea șco
lară confesională, respective președintele numita de ea e 
datoră, conformă §. 15 din instrucțiunea relativă la esa
menele de maturitate, după ce, împreună cu profesorii 
cursurilo ă a esaminată și clasificată tesele, să-le supună 
cu tâte hârtiile privitâre la esamenă representantului gu
vernului. Delegatulă guvernului, după ce le-a esaminată 
le înapoiază președintelui.

3. Delegatulă guvernului la cjilele fixate pentru ți
nerea esamenului orală se presentâză președintelui, ară- 
tându-i acestuia mandatulă ce-lă are dela guvernă. Par
ticipă la consiliulă ce se ține de corpulă esaminătoră 
pentru clasificarea teseloră scripturistice și are dreptulă 
de a-și face observările sale. N’are dreptă de votă; dar 
observările sale trebue să fie luate în procesulă ver
bală.

4. Delegatulă guvernului trebue să fie presentă la 
esamenulă orală și are dreptulă de a pune întrebări șco- 
lariloră. Controleză, dâcă țj. 19 ală instrucțiunii este 
păzită față cu cei admiși la esamenă; în specială, decă 
într’o se esaminâzâ 8, 10 seu 12 școlari și decă esa
menulă ține 9 ore. Pentru mai puțină de 10 școlari, 
timpulă esaminării neapărată e mai scurLă. Mai multă 
de 12 școlari într’o cț, nu se potă esaminâ nici într’ună 
casă. La punerea întrebăriloră trebue să aibă în vedere 
principiulă stabilită în §. 21 ală instrucțiunii.

5. După terminarea esamenului representantulă 
guvernului are dreptă de a participă la consiliulă comi- 
siunii esaminătâre pentru a-și face observările sale. N’are 
dreptă de votă, dar observările sale trebue trecute în 
procesulă verbală și decă n’ar admite ca vreunulă din 
școlari să fie declarată matură în sensulă § 24, are 
dreptă de a suspendă liberarea testimonului de maturi
tate până la resolvarea definitivă a cașului.

6. Delegatulă guvernului subscrie procesele ver
bale ale consiliului, chiar și în casulă când observările 
sale n’ar fi trecute în ele.

7. In scâlele secundare, în cari cursurile nu se facă în 
limba maghiară, tesele scripturistice au să se facă în astfelă 
de modă ca să se vacjă, dâcă scolarulă are deplină cu
noștință de obiectulu, din care i s’a dată tesa; decă are 
o ideiă esaclă și dâcă ideile și-le precisâză destulă de lă
murită în scrisă. In aceste scoli are să se facă și o 
tesă în limba maghiară tradusă din limba cursuriloră, 
sâu eventuală o lucrare liberă în limba maghiară, din 
care să se potă judecă, dâcă scolarulă are cunoștință 
esactă și fundamentală de acâstă limbă. In școlile, unde 
limba de propunere este germană, acolo n’are să se mai 
facă traducere din limba maghiară în cea germană. In 
scolele române și serbe traducerea are să se facă atâlă 
în limba germană câtu și în cea maghiară. Esamenile 
orale în aceste institute se facă în limba de propunere. 
Traduceri au să se facă în acâstă limbă din latin, fran- 
cesă, maghiară și germană.

8. Delegatulă guvernului face raportă ministerului 
culteloră asupra impresiuniloru sale. In raportă descrie 
întregă decursulă esameneloră, avendă în vedere urmă
târele împrejurări: dâcă programa stabilită de autoritatâa 
școlară confesională și întărită de ministeră a fostă ese- 
cutată; dâcă nivelulă învățământului s’a ținută între li
mitele prescrise pentru scolele secundare; dâcă resultatulă 
esamenului de maturitate corăspunde tuturoră cerințeloru 
și dâcă nu, atunci cari sunt defectele; dâcă s’a respec
tată legea și instrucțiunea privitore la esamenulă de ma- 
tnritate și dâcă a făcută observările sale la procesulă 
verbală. In acâstă privință are se raporteze, dâcă a 
oprită la unulă sâu mai mulți, ori la toți școlarii libe
rarea testimonieloră de maturitate, și dâcă le-a oprită, 
să arete, care e causa opririi. Raportulă are să-lă îna
inteze ministeriului culteloru celă multă la o săptămână 
după ținerea esamenului de maturitate.

Corespondența nostră din Comitate.
Selagiu, 3 Iuniu 1884.

Inspirată de adenculă respectă, ce trebue să-lă aibă 
fie-care Română .onestă și prevăijătoră față cu cultivatorii 
poporului, credă a depune tributulă recunoștinței generale, 
aducândă la cunoștință următârele:



Reverendisimulă Domnii Vicariu Alimpiu Barholo- 
viciă, venindă la esamenele din tractaiă protopopescă ală 
Crasnei, în 27 Maiu s’a opriți! în comuna Bănișoră. unde 
avuiu fericirea a asista și eu la esamenă, ca auditorii. 
La 8 âre dimineta întrarămă în noua sală de învâțământă 
în frunte cu Rv. domnii Vicariu, D. loanii Moldovanii, 
D. Vasiliu Popă notară cercuală, D. Cuintu Marcușu 
medicinistă de Viena, Nichita Liscană docente în Cizeriu, 
d, I. Chită docente, antistea bisericescă și comunală, pre
cum și lamura poporului.

La intrarea nâstră în noua sală de învățămentă, 
elevii, avendă în mijloculă loră pe meritatulă docente 
Ioană Mândruță, intonară cu o voce armoniosă »lmperate 
cerescă,« după, care liescecare • elevă îșT ocupă loculă, 
așteptândă a ii provocată la răspunsă. —

Surprinderea ne era generală vâdendă aspectulă 
plăcută ală salei, și fețele rumene ale celoră 45 elevi și 
eleve, bine îmbrăcați și curățițl.

Ridica multă decorea scotei ună tablou pre frumosă 
în uleia, representânda pe Christosă, cânda a disu: »Lă- 
sațl pruncii să vină la mine, ca unora c’a aceștia este 
împărăția cerului» și credă a nu comite nemodestia, 
cânda voiu aminti că acelă tablou e donată scâlei prin 
d. parochă locală.

După o scurtă pausă se începe esamenulă din re- 
ligiune, istoria biblică, limba română, calculațiune, is
toria patriei, istoria naturală, geografia și limba magiară. 
— Esactele și precisele întrebări puse de d. docente, în 
același minuta erau resolvate de micii elevi tota cu aceașî 
demnitate, — Răspunsurile lora atâtă de clare, și cu o 
așa afabilitate predate, încâtă ne îndatorau a conchide, 
că docențele și elevii sunt una, sunt... părintele cu fii 
săi. In decursulă esamenului s’au perorată și două po- 
esii frumose, și cu deschilinire una ,Eu sunt economă* 
de ună mica elevă de 6 ani, au făcută o așa impresiune 
asupra aucjitoriloră, încâtă totă insulă părea fărmecată.

Ună esamenă cu așa resultate frumose este demnă 
a ocupă locuia între cele mai scumpe merite ale dom
nului Vicariu, care cu înțelepciunea și afabilitatea sa, scie 
susțină ordinea, scie alimentă năzuința spre cultură, și 
totă odată scie împrumută acelă cimenta, ce se numesce 
iubire. — Ună eflusă palpabilă ală iubirei reciproce 
este și scola confesională gr. cath. din Bănișoră, unde d. 
paroch și d. Notară, mână’n mână cu poporenii, au ri
dicată aceea zidire, care aqll pote emulă cu ori ce scolă 
confesională din Selagiu, clădită după cerințele legii și 
gustulă modernă. Dâe ceriulă, ca sâ avemă mulți atari 
conducători nobili, spre fericirea patriei și nemului nostru. 

E. V.

Bistriță, Ia 12 Iuniu 1884.

Maialulă scolariloră români dela scdla poporală gr. 
cat. din Bistriță, a lostă o adevărată sărbătore 
națională pentru înlregu publiculă românescă din locă și 
giură. Căci nu numai școlarii și părinții scolariloră lu
ară parte, ci tolă inteligența română locală, poporulă în 
vestminte de sărbătore și concetățenii sași și maghiari, 
așa că numărulu parlicipanțiloră a trecută pestre 2000.

ErI de dimineță după săvârșirea serviciului dum- 
nedeescă pe la lOVa școlarii în ordine și aeompaniațî 
de 12 feciori îmbrăcați în costume de călușerl forte 
frumâse cu stegulă în frunte plecară însoțiți de musica 
lui Dionisiu și de mulțimea poporului cătră pădurea disă 
la »S6re.« In tâte stradele de-a-lungulă orașului publi
culă erâ îndesuită în ferestri. Insă ave să se împlinescă 
disa, că ciue vede odată călușerii, acela nu pote resisle 
dorului de a-i vedâ și jucândă. De aceea ună convoiu, 
care nu erâ să mai încete trecu după prânză cătră pă
durea >la Sdre.* Școlarii jucară dela 11 ore până cătră 
4 p. m. cândă se începu producțiunea cu declamațiuni 
și cântări naționale. După ce declamară vr’o 11 băețl 
școlari, escelândă prin îndrăsnâla loră în mijloculă unui 
publică atâtă de mare, urmă .Ciobanulă.» piesă teatrală 
de V. Alexandri, pe care d-lă serginte concediată Jonă 
Bancu o esecută cu atâta îndemânare, încâtă seceră a- 
plausele cele mai binemeritate. Statura înaltă și atle
tică, fața veselă și rumenă a d-lui Bancu aretâ pre 
ciobanulă lipsită de grijile apăsătore ale vieței, și numai 
câte ună suspină scosă din profundulă inimei, arătă că 
și ciobanulă mai doresce ceva afară de oițele și fluerulă, 
pe «Mariuca» drăguța lui. Dupâ ce fini ciobanulă, apă
ru „haiduculă română11 cu toporă la mână. Același 
domnă sergentă, carele sciu face pe ciobanulă atâtă de 
bine, juca pe „haiduculă română11 in modă surprin- 
(jătoră. Elă întâlnesce pe ciocoiă în mijloculă codrului 
i-i cere punga îndesată cu bani ștrînșl dela bieții țărani 
și după aceea ailândă ună bietă țărână necăjită fără 
ună pică de mălaiu pe mesă, îi dă cu sufletă generosă 
punga luată dela ciocoiu. Retrăgendu-se haiduculă în
cărcată de aplausele publicului, cu raarșulă »Trecerea 
Dunărei» apărură 13' tineri îmbrăcați în costumă călu- 
șerescă și între urările publicului pășescă cu pasă sprin
tenă pe aria de jocă și cu tactă și multă dibăciă esecută 
joculă istorică »Călușerulă« și »Românulă*

Pe la 5 bre p. m. publiculă română fu surprinsă 
în modă forte plăcută prin aparițiunea musicei milităresci 
din locă, care îndată la sosire întonă marșulă lui »Mi- 
hai» după care urmară, mai multe opere. Onore d-lui 
colonelă, care prin trămiterea musicei milităresci a con
tribuită a rădică solemnitatea serbărei! Pe la brele 5 
dâmna Silași, soția protopopului și d-na Ranta întinseră 
o masă bogată îucărcată cu mâncări și băuturi gustose, 
la care întruniră personele cele mai distinse.

Pe la brele 8 după ce călușerii mai jucară odată 
a dorința d-loră olicerl de liniă, se puseră școlarii și 

călușeriî în ordine și în sunetulă musicei militare în or
dine militărâscâ se întârseră însoțiți de ună mare nu
mără "și admirați de concetățenii sași. Frumosulă re- 
sultată ală dilei avemă de a-lă mulțămi bravului proto- 
)opă d-lui Silași și d-lui învățătoră I. Gergelă. Să trăescă.

Bibliografie.

A apărută de sub țipară și se află de vândare la 
directorulă despărțământului din Șimleulă Silvaniei: Eco
nomia câmpului de Georgiu Popă de Băsescl, di- 
serlațiune premiate cu 6 galbeni. Proprietatea despărță
mântului 11 ală „Asociațiunei transilvane pentru litera
tura și cultura poporului română.11 Prețulă unui exem
plară 10 cr.

Asemenea a apărută de sub țipară: Sătulă cu co
morile, nuvelă localisată de Petr a-Petre seu.

Prețulă e 45 cr. franco său 1 leu. — Totă la ace
lași autoră se află; Studii diu economia națională, despre 
bănci și operațiunile loiă, despre efecte și despre burse. 
Prețulă 40 cr. sâu 1 leu. — Nepotulă ca uncliiu, come
dia de Schiller. Prețulă 25 cr. seu 50 bani.

Sciri mai ndue.
Din Biserica-Albă ne sosi adl o corespondență 

în care se descrie pe largă primirea entusiastică ce i-s’a 
făcută candidatului partidei naționale române, Babeșă, 
in comuna Racașdia. Dela Racașdia d-lu Babeșă a ple
cată fa Biserica-Albă. Pe drumă la Nicolințulă mică a 
fostă întimpinată de o mare mulțime și salutată cu urări 
nesfârșite de »sâ trăiescă.»

Din Niș se anunță, că S cupe in a sâ'tbescă 
a încuviințată în ședință secretă tâte măsurile propuse 
de guvernă contra Bulgariei, și decă va fi de lipsă îi dă 
voie amobilisa și armata. Dela Negotină, Knaze- 
vaț și Zaiciar au plecată erășl trupe spre a ocupa frun
taria spre Bulgaria de-alungulă rîului Timocă.

Din causa conflictului cu Sârb ia consulatulă 
bulgară din Belgradă este închisă. Agentulă Bulgariei 
Grecov a plecată acasă.

Cât pentru guvernulă bulgară se anunță că 
n’a luată până acuma nici o contra-măsură față de miș
carea militară din Serbia și așteptă în liniște desfășu
rarea evenimenteloră!

Diverse.
Săouiulii și maimuța. — Sub acestă titlu amă 

publicată în dilele trecute în »Gazetă» o anecdotă, în 
care este în rolă ună Săcuiu. »Kolozsvâri Kozlony» 
reproduce acea anecdotă și maimuțărindă noima anecdo
tei și schimbă titula dicândă »Românulă și maimuța» 
țaz olăh es a majom). Ne tememă, ca nu cumva cetindă 
Săcuiulă celă cu musca pe căciulă să reclame și să ceră 
ca numitulă jurnală maghiară se spună lumei maghiare 
cumcă lui i s’a întâmplată acea istoriă. Ne mai tememă 
și de aceea, că acelă Săcuiu va pretinde să nu raaimuță- 
râscă spiritulă anecdotei, și va dice »Oh Kolozsvâri Koz- 
lony ne bolondozzon es măskor forditse jâl,< tocmai cum 
se adresase cătră maimuță: »urfi, ne bolondozzon, es 
adja ide a pipâmol!«

Anghina difteritică, nu este, după cum credă mulți, 
o bălă modernă. Acesta se vede limpede din analele că
lugărilor desculți din anulă 1517, unde se dice : »In dulcele 
crăciunului se născu în țeră o bblă necunoscută în câtă 
omeniloră li se albea limba și gâtulă, ca și cândă ar fi 
fostă acoperite cu mucigaiu, nici nu puteu mâncâ nici 
bea, aveau durere de capă grozavă, friguri pestilențiale, 
cari le luau bmeniloră mințile. S’au prăpădită în optă 
luni la 2000 de persâne, numai în Basel în Elveția, au 
murită și în alte locuri în Germania și în Elsația. Multă 
timpă nu se pute aflâ nici ună mijlocă în contra acestei 
bole cumplite. In urmă s’a aflată, că celă ce voia să 
fie sănătosă trebuia, ca pe lângă alte lecurl ce i-le da 
doftorulă, să-și curățe bine din două în două ore gura 
și gâtulă cu miere de trandafiră ș. a.» Simtâmele descrise 
sunt cele ale difleriticei și tâte ne facă să credemă, că acâ- 
stă bolă înfricoșată a cutrierată încă pe la 1517 Elsația 
și celelalte țări vecine cu ea.

0 neînțelegere fatală. Din Rivesaltes în departa
mentală Pyrenees-Orientales se scrie cu data de 31 Maiu 
unei foi din Farisă: Domnulă X, comisară de polițiă că- 
petă adi diminâță dela familia sa o scrisâre, prin care 
îi făcea cunoscută, că mumă-sa cea înaintată în etate 
a dată în băla apei și trebue să-i facă o operațiune. 
Fiindcă casulă după c|isa mediciloră era fârte gravă, se 
cerea negreșită să fie și elă de față. Domnulă X se duse 
Ia soția sa, o damă tinără de 17—18 ani, pe care o 
luase numai de câteva luni, și îi <|ise cu câteva cuvinte: 
Eu te voiu părăsi. — Pe mine mă vei părăsi? respunse 
tinera femeiă în cea mai mare confesiune. — »Da, trebue 
să fie,» replică bărbatulă ei și fără de a-i mai da alte 
esplieătiuni, se duse josă în grădină, unde se cugetă 
asupra scirii ce i-a sosită. De abia se preumblase câteva 

momente în susă și în josă, cândă etă, că vine servitârea 
totă plângândă și suspinândă, că stăpână-sa se luptă cu 
mârlea. Nefericita tinera nevastă, care a înțălesă cuvin
tele laconice ale bărbatului său, că elă voiesce să se des
partă de dânsa, cercase să-și curme viața înghițândă o 
soluțiune de fosforă. îndată i-s’a dată ună antidotă, 
care a avută ună efectu îmbucură toră și femeia a scă
pată cu viață. Dar acum bărbatulă, care a pricinuită 
nenorocirea fără de v6ia lui, era desperată și în furia 
acesta luă ună cuțită și și-lă împlântă în câste. Dâcă 
nu întreveneau vecinii, cari erau de față, elă era să-și 
curme firulă vieții.

Cafenelele cântânde suntă o bălă seriâsă ce gra- 
sâză în multe orașe ale României, ,Posta» din Galați 
scrie cu privire la ele următârele: Câte nu s’au spusă, 
și de câte ori nu s’a strigată până la ceră în contra a- 
cestui scandală socială; dar tâte potestările se perdură 
ca vocea celui ce strigă în pustiă, căci scandalulă cresce, 
durâză, și asistămă cu toții la lățirea și propășirea lui. 
E ceva disgustătoră să vedl cum se tolerâză pe la noi 
nișce adevărate localuri de corupțiune, unde la adăpostulă 
unei firme de cafenea cântândă, se petrecă cele mai 
scârbâse și mai îngrețoșătore scene. O odunătură de fe
mei recrutate din totă ce e mai imorală și mai decă- 
dută, fără nici ună pică de rușine se frământă, se agită, 
se rostogolescă în costume de cele mai indecente, față 
de ună nenorocită publică, care face hază privindu-le și 
bea din același păhară cu ele.

Sub acâsta firmă miserabilă facă concurența cea 
mai draconică teatreloră și altoră distracții modeste, căci 
nu odată, nu de doue ori amă avută neplăcerea să ve- 
demă, cum tă reșce și înâcă în șuvoiulă loră murdară, 
ațâți artiști, și ațâți âmeni de bine, cari luptă pentru 
propășirea artei. De câte ori artiștii noștri nu și-au 
luată lumea în capă ?!

Ceea ce e mai durerosă însă, și lucru, care ar trebui 
să ne îngrijâscă este, că suflete tinere și plăpânde au în
cepută să se stropâscă de aceste otrăvuri, să se tăvălâscă 
și să-și înădușescă simțurile prin aceste taverne păcătâse 
căptușite de viții, fir cândă te gândescl, câte rușinl, câte 
sinucideri și câte monstruosități morale nu zacă clae 
peste grămadă de asupra acestoră localuri infecte, te miri 
cum societatea nâstră le mai îngădue. Șî cu tâte aceste 
buruiana cresce și se nutresce din decandența nâstră 
morală.

Proh pudori
Ună copilă monstru. — „Monitorulă11 din Bucu- 

resci spune, că în (|iua de 25 Aprile trecută lâna, soția 
lui llie Scomicescu, din comuna ColonescI, județulă Oltă, 
a născută ună copilă mortă fără a i se pută recunâsce 
secsulă avândă trei urechi, din cari una în cefă; doui 
dinți, unulă susă și altulă josă; la degetile mâniloră 
ghiare ascuțite, gâtulă în grosimea corpului în chipă de 
maimuță.

< .11 uit simit îi publică. Domnulă Constantină
Morariu, preotă din ToporăuțI în Bucovina, a tradusă 
liberă scrierea clasicului germană W. de Goethe »Herman 
și Dorolea1' și a predată publicarea opului acestuia re- 
dacțiunii „cancelariei N. F. Negruțiu11 din Gherla. Domnia 
Sa a esprimată dorința, ca esemplarele, ce i se voră cu
veni ca remunerare pentru ostenela lucrării sale, sâ se 
vâmjă, și suma intrată să se trămită societății »Șcâla 
Română* din Suceava, spre a face inceputulă înființării 
unui fondă, din care să se creeze în Bucovina școli ro- 
mânesci de fete, cari până acuma lipsescă în astă țâră.

Domnulă redactară N. F. Negruțiu, a luată execu
tarea acestei întreprinderi a domnului C. Morariu asupra 
sa, a purtată tâte spesele edițiunii, a acoperită spesele 
transportului și a întregită suma de 239 fi. v. a. bani 
gata, ce au intrată pe calea abonamentului, din ale sale, 
la suma rotundă de (300) trei sute floreni v. a. Suma 
acesta a și trimis’o la 19 Maiu a. c. societății ,ScâIa 
Română.* Numele tuturoră abonențiloră cu contribu- 
țiunile respective sunt publicate în adnexe Ia capătulă 
opului ,Herman și Dorotea.*

Pe lângă spese bănesci a avută domnulă N. F. 
Negruțiu și cheltuâlă de timpă și ostenâlă cu tipărirea 
opului precum și a listeloră de abonamentă cu spedarea 
loră, cu încăssarea contribuțiuniloră etc. etc.

Mulțămita, ce datoresce societatea »Scâla Română» 
domniloră numiți pentru ostenâla și jertfa loră în folo- 
sulă culturii românescl din Bucovina, este mare. Dom
niile loră au meritulă de a fi acei bărbați, cari au adusă 
ântâia pâtră la clădirea temeliei unei scoli românescl 
de fete în Bucovina. Sperămă, că marinimosulă loră 
exemplu va afla și alțl imitatori, mai alesă la noi în Bu
covina, unde societatea «Scâla Română* și tedințele ei 
sălutare au aflată încă pre puțină sprijină.

Comitetulu societății »Sc61a Română» din Suceava.

Editară: Iacobfl Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Curaulu la bursa de Vlena 
din 13 Iunie st. n. 1884.

Bursa de Bucuresci.
Rentă de aură ungară6’/0 122.65
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.80
Rentă de hârtiă 5»/0 . . 88.70 
împrumutul^ căilorQ ferate 

ungare......................... 192.80
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostO ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.75

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorO 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- 

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

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

vinii ung............................98.50
Imprumutulti cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 115.10
Renta de hărtiă austriacă 80.40
Renta de arg. austr. . . 81.20
Renta de aură austr. . . 102.05
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  857.—
Act. băncel de credită ung. 309.75 
Act. băncel de credită austr. 308.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.70
Napoleon-d’orI................9.61 */,
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlingel22.90

Cota oficială dela 31 Maiă st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 94V3 vând. 95V4
Renta rom. amort. (5°/0) . . 95 » 95V8

» convert. (6%) . . > 98 Va » 100a/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 32 » 34
Credit fonc. rural (7%) . . * 1021/4 » 106

> H » (5°/0) • • 92i/a 93’h
> » urban (7°/0) . . 103 V2 1041/2

» » (6°/o) • • > 99VS > 100
» ’ (5%) • • » 9O.B/8 • 91 Vi

Banca națională a României > 1432. > 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 331. » 34P/2

« » » Națională . . 238.1/2 * —
Aură • > 3.64°/0 —.—
Bancnote austriace contra aură 2.07. > 2.09

Curaulu pieței Brașovd
din 14 Iunie st. ii. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.3072 Vând. 9.32
Arginl românesc................. . > 9.23 9.28
Napoleon-d’orI..................... . > 9.65 9J-7
Lire turcesc!......................... . > 10.90 10.98
Imperiali............................. . > 9.90 9.96
Galbeni................................. . » 5 62 5.66
Scrisurile fonc. »Albina* . . . » 100.50 101.50
Discontulă > . . . 7—10 % pe ană.

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

„GAZETA TRANSILVANIEI"
țtlARU CUO1IDIANU.

Pentru

Abonamente
se potti face la 1 și 15 
Austro-Ungaria pe ană

ii

y)

a fie-cărei luni.
. 12
. 6
. 3
. 1
. 36
. 18
. 9
este prin man-

fi. v. a.

franci

w

» » I* »
Se aedrdă abonamente și lunare 
Pentru România și străinătate pe anu

5, » » jj 1

Celîî mai ușortî mijloci de abonare 
dattl poștală. Abonamentele se plătescă înainte.

Rugămiî pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuritu adresa, ca trimiterea (Jiarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere.

Ma ■cirtm și nliiiiiiln
Anunciuri în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6 
Pentru inserțiunl și reclame pag. a III linia â . „ —„10 

Pentru repețiri se
Pentru

v

n
Dela
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni 

făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai

20

repețiri

v
de

7) »

aedrdă următorele rabate:
3— 4
5— 8
9—11

12—15
16—20

ori 

r

10°
15°
20“
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40°
50%
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se
susă.

Brașovtt 113 Maiă 1884.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei^
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■Celu mai bunu Cascavalu de Azuga
(Brânză bună jiu;

se găsesee de venețare la R-nu Mateiu Mocanii la AZIJGA (România) 
eu prețuri forte moderate. Comandele se se facă directu.

Tragerea dela 16 Iunie.
Promese

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

Tragerea dela 36 Iunie.
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 maghiară,
Tragerea la 1 Iulie, 1 losîi costă fl. 7.50. Câș- 
tigulă principală 50,000, 5000, 3 ă 1000,' 10 ă 
500, 25 ă 100, 50 ă fl. 50, 52 ă fl. 25 și 600 
ă fl. 6. Câștigurile sunt scutite de tacse.

Eosuri 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 
vânzare la casa de schimbă a lui

Fridericîî Orendi. Brașovă piața teatrului.
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BRAȘOV ti, TITȘSfABtJ.

'V,

a v i s u.
Firma Munteanii Mincovici recomăndă on. 

publicu băcănia din „Tergulă Flosului“ și filiala loru din 
„Strada Teatrului/1 fiindu bine asortate cu totă felulu de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totu felulu de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publicu, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide £rășl o Filială 
la Băile din Tușnadîi (totă în vechiul ă locală în casele 
D-lui Kanapassek).

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

Tipografia Alexi Brașovu,

MUNTEANO & MlhlCOVICl
BRAȘOVÎJ, TIJ^lVAlbtT.

BĂCĂNIA


