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Mercuri 13 (23) Iunie 1884.

Brașovu în 12 (24) Iunie.
Se scie de toți dmenii, cari au urmărită 

desvoltarea poporului germană, că grija sa prin
cipală a fostă desvoltarea simțului națională și 
culturală în modă uniformă la toți Germanii ori 
unde s’ară află ei.

In scopulă acesta s’a înființată „Schulverei- 
nulă“ germană, care strînge ca ună cercă pe 
toți Germanii împrejurulă uneia și aceleiași idei 
mărețe și fericite pentru poporală germană.

Avântulă. ce l’a luată „Schulvereinulă“ este 
uimitoră. Din raportulă făcută în adunarea din 
17 Aprilie a. c., ținută în Berlin și la care au 
luată parte delegații grupuriloră locale seu sec- 
țiuniloră din diferite părți, resultă că „Schulve- 
reinulă“ numără acji 86 de grupuri, afară de reu
niunile ce s’au alăturată și se alătură pe cli ce 
merge la elă.

Președintele Dr. Falkenstein, în discursulă 
său cu care a deschisă acâstă adunare, a consta
tată cu bucuriă, că adl mai tdte fiarele diferite- 
loră partide, chiar afară din imperiulă germană, 
se ocupă de sortea Germaniloră. Dar nu e de 
ajunsă, a cjisu președintele, ca numai presa să se 
intereseze, ci trebue se se țină disertațiuni în fie
care grapă, să se trimătă în tdte părțile oratori 
călători, foi volante etc., ca astfelă causa „Schul
vereinului11 să deviă mai cunoscută și să s’apropie 
cu pași repecl.1 de ținta sa. Ca mijlocă de agi
tațiune în scopulă acesta să fie și să rămână, a 
<jisă d-sa, Foia de Corespondență pe care o are 
deja „Schulvereinulu.11

Secretarulu Dr. Vormeng a raportată apoi 
despre ajutdrele date păilă acum, despre succe
sele reuniunei în Austro-Ungaria, precum și des
pre aju țârele date afară de monarchia austro- 
ungară.

Președintele „Schulvereinului11 germană din 
Austria, deputatulă Dr. Weitlof, a raportată după 
acăsta despre referințele din diferitele țări de co- 
rdnă ale Austriei, dicândă că în Tirolă a lucrată 
„Schulvereinulu11 vienesă în aceeași direcțiune ca 
și guvernulă austriacă; în Carniolia și Stiria su
dică năsuința Schulvereinului este mănținerea ca
racterului germană, ferindu’lă de a fi înăbușită 
și chiar nimicită de Sloveni. Ce privesce Boemia, 
Moravia și Silesia, acestea formâză problema na
țională în Austria. Cehii din Boemia cucerescă 
tărâmulu pasă cu pasă, fără a mai țină sămă de 
Germani. Scălele suntă amenințate, funcționarii 
germani șicanați și denunțați; pe comune, pe in
stitutele germâne, precum casele de economii, 
scălele etc. pună mâna Cehii, până cândă cehi- 
sarea va fi complectă.

In urmă s’a desbătută cesțiunea Sașiloră 
din Ardălă și s’a hotăzîtu, că „Schulvereinulu11 
să-i sprijinăscă din tăte puterile și cu tdtă energia 
în contra măsuriloră asuprităre din partea Un- 
guriloră.

Precum vedemă din acăsta dare de sămă, 
..Schulvereinulu11 germană e încununată până 
acum de succese strălucite, și adeseori s’a vă- 
cjută câtă putere are văcea sa, chiar în cesțiu- 
nile Sașiloră ardeleni.

însemnătatea „Schulvereinului11 e cu atâtă 
mai mare, cu câtă scimîi că nu guvernulă ger
mană a luată inițiativa, ci ămeni independenți, 
pătrunși de adevărulă că numai desvoltarea sim

țului națională și culturală în modă uniformă 
face pe ună popoiă mare și-i asigură esistența.

In acestă scopă și la noi Românii din monar
chia austro-ungară, cu ocasiunea adunării din 
Sibiiu, s’a luată inițiativa înființării unei societăți 
„Opinca română11 pentru desvoltarea simțului 
națională românescă.

Dar pentru ca desvoltarea să mârgă uni
formă, nu e deajunsă, ca numai noi Românii de 
dincdce să lucrămă, separată, pentru acâstă mă- 
îâță ideiă. E necesară ca frații noștri din Ro
mânia se ne dea ajutoră.

Nu dela guvernă ceremă acăsta, căci suntem 
convinși că elă cu multe greutăți are să lupte, 
atâtă înăuntru câtă și în afară. Dar ceremă 
acăsta dela bărbații independenți, cu atâtă mai 
multă că aci nu e vorba de o acțiune politică 
comună, ci de o acțiune culturală, cu scopă de 
a ne mân ține intactă elementulă românescă. 
Cândă în toți Românii va bate aceeași inimă ro- 
mânăscă, atunci esistența nostră va fi asigurată.

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

Pesta, 24 Iunie. — Intre Hentaller și de
putatulă antisemită Geza Râcz a fostă eri duelă 
cu sabia. Acesta din urmă în trei rânduri a 
primită mai multe răni grele. In fine i-a fostă 
tăiată osulă umerahi. Redacțiunea „descrierei și 
tabloului monarchiei austro-ungare11 a trimisă 
ună apelă semnată de prințul ă de coronă Rudolf 
cătră scriitorii și artiștii ungari.

Lemberg, 24 Iunie. — După cele mai 
triste rapdrte,’ populațiunea unoru districte întregi 
a ajunsă la sapă de lemnă, mii de jugere de 
pământă cultivată și sate întregi suntă înundate ;• 
apele scadă de eri fdrte repede.

Touloil, 24 Iunie. — De Joi până Sâm
bătă s’au ivită între marinari și lucrătorii din 
porturi 20 cașuri de mdrte de choleră. In Mar
silia s’a întrunită comitetulă sanitară. Au ple
cată deja 8000 de persdne.

Agram, 24 Iunie. — In ședința de eri a 
dietei, Starcevic! a provocată din nou scandală, 
așa că maioritatea, plină de indignațiune a cerută 
să se facă, ordine. Vicepreședintele Schramm 
vrea se demisioneze în urma sceneloră de eri.

Cronica evenimentelor!! politice.
Clubulă partidei naționale sârbesc! din dieta 

Croației a presentată în 21 c. președintelui dietei 
croate ună proiectă de lege, prin care cere re- 
gularea autonomiei religionariloră croato-slavoni 
ai bisericii greco-orientale în afacerile bisericesci 
și școlare, precum și ’n privința întrebuințării 
literiloră cirilice. Disposițiunile proiectului de 
lege sunt:

După §. 1 Sârbii de religiunea greco-orien- 
tală din Croația și Slavonia cari locuescă pe te- 
ritorulă Mitropolii independente sârbesc! pe lângă 
reservațiunea dreptului de suprema inspecțiune din 
partea împăratului sunt îndreptățiți a-și conduce 
independenți afacerile loră școlare bisericesci și 
fundaționale în congresele loră convocate de Mi- 
tropolitulă sârbescă, între marginile legiloră țării, 
respective de a le administra prin organele loră 
și anume în interesulă normativeloră, care le 
va stabili congresulă cu învoirea împăratului • 
§ 2 dispune, că la credincioșii greco-oriental! se 
li-se dea nisce ajut.dre din mijldcele țării; § 3 
dispune, că în tdte oficiile publice să se între
buințeze scrisorea cirilică ca și cea latină și acolo 
unde Serbii formâză maioritatea populațiunei: de- 
cisiunile și actele instanței întâiu să se compună 
cu caractere cirile, dâcă documentele Insinuate 

I suntă scrise cu acestea litere. Pe lângă acestă 
proiectă este și propunerea, ca să se alâgă ună 
comitetă de 9 membrii, care se esamineze acestă 
proiectă. Tot-deodată se pretinde, ca acestă pro
iectă să se pertracteze de urgentă. Clubulă 
partidei naționale croate a discutată acestă pro
iectă în presența banului.

* *
*

Ministrulu-președinte ală republicei francese, 
a arătată în consiliulă de miniștrii, că conferința 
pentru afacerile egiptene se va țînâ în 28 Iunie 
în Londra.

* * 
-X-

Scupcina sârbâsca a aprobată după o scurtă 
desbatere legea relativă la conscripțiunea popo
rului și a proprietății, și la instituirea cărțiloră 
funduare precum și legea relativă la compunerea 
comisiuniloră pentru contribuțiune, în scopulă de 
a se esecutâ legea pentru contribuțiune și în urmă 
în scopulă de a face ună proiectă spre a Intro
duce în Belgradă contribuțiune de consumă, pen
tru că din venitele acelea să se îngrijâscă ilu- 
minatulă, canalisațiunea și apa de băută.

* **
O Iradă a Sultanului sancționâză planulu 

convertirii datorii turcescl și autorisâză pe mi
nistru de finanțe, pentru esecutarea lui să trimită 
delegați în Europa.

Cronica (Lilei.
Astăzi s’au făcută în sala de la Nr. 1 din locă 

alegerile funcțiunariloră comunali ai Brașovului.
Realeșî au fostă: primariulă D. Fr. Brennerberg, 

senatorii, tata orfanală, asesorulă si gradele inferiore. 
La postulă de căpitană ală orașului a fostă alesă d. 
Franciscă Hiemesch, la postulă de advocată orășenescă 
d. Aug. Reich, la postulă de ingineră ală orașului d. 
Kârtsch, ingineră în Ploiesci.

*
Duminecă în 17 Iuniu st. v. se va țină sinodulă 

parochială la biserica sfântului Nicolae din locă.
*

Suntemă informați că diarulă ungurescă »Bukaresti 
Hirado,« ce apare în capitala României, scote două edi- 
țiunl: într’una laudă pe Români și rămâne în țâră, âr în 
cealaltă batjocuresce pe Români și se trimite peste granițe.

*
Duminecă, »Societatea Carpații*  a făcută o petre

cere cu musica militară în pădurea Bănesa de lângă Bu- 
curescl. Animația a fostă forte mare și publiculă alesă 
care a luată parte a rămasă cu o dulce amintire in 
sufletă.

*
»L’ Independance roumaine*  e informată că admi- 

nistratoră ală Domeniului Coronei va fi nnmită d. Iănă 
Kalinderu, actuală președinte ală consiliului de adminis
trația ală căiloru ferate; 6r administratoră ală listei ci
vile va fi d. Basset, secretarulă M. S. Regelui.

*
In Basarabia a fostă în dilele trecute o furtună 

cumplită. Grindina a distrusă sămenăturile din județulă 
Chișineu. »Telegrafulă« spune că la VascauțenI 400 
de boi, goniți de venlă au perită înecându-se intr’ună 
rîu. La Vasilințenl trei ovrei au fostă omorîțl de trăs- 
netă, și ună meteoră mare a picată în pădure.

*
In diua de 2 Iuniu a cădută o ploie cu pâlră peste 

moșia Lărgășenii din comuna NeguleștI, județulă Tecuciă, 
și a distrusă cu desăvârșire 60 fălci secară și 40 fălci 
orzu ale arendașului, fără d’a atinge și sămenăturile 
țăraniloră. *

Prințulă de coronă ală Țăriloră de josă Alexandru 
de Orania a murită, în diua de 9 Iunie la 2 ore d. a. 
de friguri tifoide.



Discursulti d-lui V. Băbești.*)  
raportorul^ coniisiiinei de 30 a conferinței din Sibiiu. 

(Continuare, revSdută și complectată, la N-rul 79 alO «Gaz. Trans.«) 
....Voift cită numai unele date și unele cifre prin

cipali, rotunde.

*) întârziată din cause neprevăzute.

Pe timpulă acela și pănă când se introduse dua- 
lismulă cu constituțiunea, libertatea și stăpânirea și 
spiritulQ d-lorii maghiari, contribuțiunile și resp. sarcinile 
țâriloră ce aparțină coronei s-lui Ștefana, făceau cam 
140 miliâne florini anuală, și în fața acestora toți d-nii 
maghiari strigau și denunciau Europei, că Austria ne rui- 
nâză țâra, ne face pe toți cerșitori Ăstădi făr’ a ni se 
fi sporită avutulu, producțiunea, exportulă și venitulă co
mună și particulară, deja amu ajunsă cu totalulă bugetu
lui trebuințelor^, la cifra de 330, ba după critica oposi- 
țiuniloră maghiare, peste 340 milione anuali, âr ce privesce 
datoria publică, care la 1867 nu se recunoscea decâtă 
în obligațiunile rurali, cam de 200 milione, astăzi amă 
ajunsă încâtă cu capitalulă ce corespunde anuității de 
30 miliâne, care o solvimă Gislailainiei titulo carnete și 
amortisațiune respective concurință la datoria monarchiei, 
și cu partea din datoria flotantă comună de 412 milione, 
datoria publică a Ungariei deja a trecută departe 
peste 2000 de miliâne florini (cinci miliarde de franci,) 
mai multă ca jumătate în aură și argintă obligată! Sin
gură partea, ce guvernul Q maghiară constituțională a 
contractat-o dela 1868 încoce, ca împrumută directă, a- 
junge la 13000 fl. (peste jumătate în auru, de unde de- 
valvarea bancnoteloră și urcarea agiului pănă la 20—22 
la sută); âr carnetele și amortisațiunile consumă anuală 
o bună terțialitate din totalulă forțateloră venituri ale 
statului, și cu cele ce mai dămă anuală Austriei sub di
ferite title de spese comune, peste două treimi din 
storsele venituri ale țării!

In fața acestoră colosale sarcini, cei dela putere se 
fălescă cu aceea, eă au făcută multe investițiuni și că 
statulă în chipă de recompensă pentru grelele împrumuturi, 
contractate de ei, are moșii, are drumuri de feră și di
verse active, totă atâtă de prețiose. Dar acâsta este o 
amară sînamăgire; căci pe cândă venitele după aceste va
lori abia se urcă la 20 milione anuală, carnetele ce plă- 
timă după atinsele sarcini, facă de 5—6 ori atâta și se 
sporescă anuală astfelă că, deși dările mai pe fie-care ană se 
urcă, singură guvernulă d-lui Tisza în cursă de 9 ani 
urcându-le de 14 ori, totuși dela 1867, ună unică ană 
(1868), ană forte mănosă pentru Ungaria și forte sterilă 
pentru străinătate, țâra a fostă fără deficită, er în toți 
ceilalți 16 ani, pe fie-care ană avu deficite dela 20—80 
miliâne fl. anuală, astfelă încâtă, dâcă numai încă puțină 
timpă va ține totă așa, seu dâcă încă mai înainte ni-ar 
da peste cap vr’o calamitate economică-finanțială, ajungem 
pe urma Turciei și Egipetului, încâtă ca și acestea n’am 
fi în stare a face față cameteloră și trebuințeloră rece- 
rute, Europa va trebui să ne dechiare făliți și să-ne ia 
sub curatela sa! Intr’ună cuvântă, de când cu patrioticulă 
guvernamentă liberală-constituțională maghiară, Ungaria 
și cu țările coronei sale a ajunsă a clasâ între cele mai 
împovărate state din lume și esecuțiunile de dare și vân
zările forțate de realități, întrecă din ană în ană pe tote 
din Europa întrâgă! Se ilustră acâsta tristă situațiune și 
prin proporțiunea în care se află bugetulă acestei părți 
a monarchiei Ilabsburgice cătră cealaltă parte, așa nu
mită Cislaitaniă. Tâtă lumea scie, că valorea econo- 
inică-finanțială a acestei din urmă este celă puțină de dece, 
decă nu chiar de 20 de ori mai mare decâtă a Unga
riei. Părțile austriace ale monarchiei, deși cevași mai 
mici în teritoriu, prin poporațiunea loră de 22 miliâne 
fără de 15 miliâne de dincocl, prin înaintata loră cultură 
și prin grandiâsa loră industriă, precum și prin enormele 
capitale, adunate sub favorulă timpuriloră trecute, față 
cu începutele de totă modeste la noi în acâstă privință, 
sunt în totă casulă cu multă - multă mai avute. Scimu 
bună âră că, aprâpe jumătate din datoriile publice fun
date și flotante ale Ungariei se află în mânile Austriaci- 
loră; de asemenea scimă, că capitalulă fundaționalu ală 
Bancei naționale aprâpe întregă este peste Laitha, și 
chiar din împrumuturile nâstre particulari jumătate, ca la 
500 milione florini sunt la bancele și capitaliștii din Viena,

*) Publicămtî din nou partea a doua a acestui discursfi re- 
vScjutti ți complectați! de d. Babeșu. Red. 

pe când la noi în țâră nici a decea parte nu vomă găsi! 
Cu tâte acestea contribuțiunea directă dincolo la cei bo- 
gați, la cei ce ne inundă cu productele industriei loră, 
cu fabricatele loră, nu este mai mare ca la noi, ba adau- 
gându-se la noi pe fie-care ană, cătră contribuțiunea 
curentă încă câte 4 miliâne fl. din restanțele continue 
ale aniloră precedențî, astădi acâstă rubrică, la noi cu 95 
milione, a întrecută pe cea. analogă din Austria, carea 
abia ceva merge peste 92 milione. D’altă parte la noi 
contribuțiunile resp. veniturile bugetall indirecte, cari 
pretutindeni înfățișâză bunăstarea poporului și progre- 
sulă materială ală țăriloră, sunt, cele mai slabe și dis
proporționate. America de nordă d. e. carea abia simte 
și cunâsce contribuțiunile directe, îșl acoperă mai tâte 
trebuințele sale cam de trei miliarde franci, din venitele 
indirecte; în Anglia veniturile indirecte întrecă de 
palru și mai multe ori pe cele directe, în Francia mai 
totă asemenea; în partea Austriacă a monarchiei Habs- 
burgice, bugetulă venileloră indirecte este aprope de trei 
ori câtă ală celoră directe; chiar în vecina Româniă, 
atâtu de bagatelă tractată de domnii noștri maghiari, la 
o populațiune de 51/*  miliâne și cu ună teritoriu cevașî 
mai mică ca jumătate din Ungaria, în fața venitului din 
contribuțiunile directe de 25 milione franci, (11 mii. fl.), 
venitele indirecte se urcă aprope la 60 de miliâne în 
Ungaria monopolisată de d-nii maghiari, față de 95 mi
lione din contribuțiuni directe, rubrica celoră indirecte 
abia trece peste 72—75 milione anuală. O proporțiune 
dintre cele mai nefavorabili în Europa!

Din tote acestea se invederâză, că situațiunea eco
nomică și financiară la noi, de cândă au luată dnii 
maghiari cârma peste țâră și popore, din ană în ană a 
devenită totă mai grea și mai apăsătore. Tote acestea 
le adusei aci, ca se pricepemă greutatea situațiunei, 
anume se pricepemă, de unde vină atâtea năcasuii ale 
nostre financiari, cari mai tote își au isvorulă in sarci
nile cele mari, ași pute Zice — enorme, condiționate prin 
legătura nostră cu Austria și a acesteia cu Germania, 
și de unde vine că, atâtea svârcoliri ale domniloră, 
d’a produce o industriă propriă în țâră, carea se ne 
emancipe de străinătate, rămână fără nici ună succesă! 
Suntemă prada aceloră puternici din afară, căroră ne-au 
aservită domnii maghiari în schimbulă dreptului da ne 
stăpâni ei însuși, d’a esecutâ ei sârtea ce ni-au croită’o 
poternicii din centrală Europei, sortea de coloniă, sortea 
de muncitori pentru alții. Bressa guvernamentală și tur
ma aderințeloră guvernului maghiară, a mameluciloră 
cum se dice, pâte se nege acestea, dar datele și cifrele 
ce amă citată — niine nu ni le pote negă, și de ni le 
ar nega, nime nu pote face nesimțită în țera întrâgă 
greutatea loră. D’aceea chiară în tabera guvernului să 
găsescă omeni, cari ocasionalminte mărturisescă că — 
ceea ce la începută se prevedea, astăZi este realitate, 
situațiunea materială aprope desperată și avisată a se 
răZima pe capitalulă și sprijinulă ovreescă, unu capitală 
și sprijină, prin care încă nu s’au fericită poporă și țâră 
pre pământă! Etă logice celei mai noue bole politice 
la noi. a antisemitismului.

Fiindu astfelă croită situațiunea dela începută, era 
naturală, ca elementulă domnitoră, corifeii maghiari cari 
s’au aliată cu Bismark încontra Monarchiei austriace și 
prin ajutorulă aceluia au încheiată pactulă dualistică, 
pentru grelele sacrificii să-și căute conpensare și regresă 
prin acuisițiuni în alte părți. Și — unde și întru ce 
putâu domnii maghiari să caute și să găsâscă acelă re
gresă, acea compensare? Lucra prâ firescă: numai și 
numai în sicuritatea și durabilitatea domi- 
națiunei loră peste popârele nemaghiare 
vecine cu ei, de ună dreptăcuei. Și — cum 
acâsta? Inlâiă și mai întâiă, prin ridicarea nivelului cul- 
turei generale în elementulă maghiară, a doua prin ocu
parea tuturoră favorurilor^ și posluriloră publice pentru 
fiii poporului maghiară, și a treia prin sporirea artificială 
cu ori ce miZloce a elementului maghiară, ăvândă ală 
substitui și ingagiâ acum p’acesta în loculă aristocrației 
clasei istorice, ce a domnită în secolii trecuți, și carea 
astăZI în fața grandiosei probleme, învederată că ar fi 
de totă insuficiente. Mulți dintre cei ingagiațl și activi 
în acâstă politică — pote că nu voră sci, ce facă și 
spre ce scopă facă, dar cumcă ei lucră la scopulă ce 
amă arătată, aceea o scie și o vede lumea. (Așa este!)

V’am atinsă stimați domni și frați se înțelege nu
mai per summos apices, motivele politicei celei mari, de 
care se conduce Germania de cândă și-a eluptată ege- 
monia în Europa — în politica sa orientală, și v’amă 
esplicată în scurtă tendința Germaniei d’a ocupă orientulă 
— întâiu politicesce, apoi comercială, și în fine 
reală, pentru comerciulă său spre a avâ unde să-și 
desfacă fabricatele sale, mărfurile sale, ca să își scape 
de fâme unele miliâne de poporă și să-și înavuțâscă pe 
celelalte, și unde să își depună în formă de colonii, 
roiurile sale, escedentulă producțiunei sale etnologice, 
fără a fi aceslă lactoră perdută pentru egemonia ger- 
mână în Europa, și spre a deveni garanța a ocupărei fi
nale reale a Orientului.

De totă naturală și totuși admirabilă combinațiune 
și pornire. Dar veți pricepe că Germania nu pâte să 
ocupe Orientulă pentru scopurile sale, decâtă peste 
corpulă națională ală Magiariloră și ală Ro- 
mâniloră,și nu fără conflictă și luptă grea cu 
Rusia, la totă pasulă mai de parte. Cu câtă mai ener
gică Germania tinde spre Orientă, cu atâtă mai tare 
apasă și înpinge pe Maghiari asupra nâstră, și „eu câtă 
mai resolulă pâșesce ea înainte prin ocupațiunea în 
Bosnia și Erzegovina, cu atâtă mai multă îsbesce în in- 
teresulă slavă și provocă rivalitatea Rusiei.

Rusia are în peninsula Balcanică, popâre slave, 
prin sânge și prin beneficie sieși aliate, în numără de 
10—12 miliâne, ea este o putere precumpânitore în Ori- 
enlulă Europei ca și în Asia, ea înțelege de multă, dela 
Petru celă mare, că — odată cu capulă nui pâte fi su
ferită, ca o putere mare să pună mâna pe Constantino- 
pole și se devină stăpâna Balcanului, că acea putere în 
acelă momentă i-ar curma firulă progresului in Asia și 
i-ar nimici condițiunile de viâță și dominațiune în Eu
ropa și ar degrada’o la putere de ală doilea rangă. Dar 
tocmai așa nici Germania — fără a’șl riscâ nu numai 
egemonia, ci chiară viit orală, nu pâte admite ca Muscalulă 
să devină stăpână peste peninsula balcanică, nici directă 
nici indirectă, adică nici prin ocuparea Constantinopolei 
și guvernarea d’acolo a popâreloră slave, nici prin con
stituirea de state slave autonâme, conduse de dânsa, 
adecă ei vasale. (va urmai

Corespondența nostră din Comitate.
Fagărașă*),  6 Iunie 1884.

In 27 Maiu a. c. s’a ținută adunarea generală de 
primăvâră a județului Făgărașă. Ședința a fostă prin 
membrii esterni destulă de bine cercetată. Intre diferitele 
obiecte puse la ordinea dilei mă mărginescu a aminti pe 
cele mai interesante:

1. Publicarea rescriptului regescă, prin care deschi
derea parlamentului nou este hotărîtă pe Ziua 25 Sep- 
tembre a. c.

2. Raportulă vice-comitelui pe anulă espirată 1883.
Acestă raportă a conținută între altele: a) Alegerea 

funcționariloră administrativi pe ună periodă de 6 ani înce- 
pendu din l-a Ianuarie a. c. b) Daunele causate cu bă
taia de petră și cu inundarea, c) Absentarea a 500 juni 
dela serviciulă militară. d) Comasarea introdusă în 
16 comune, e) Suspendarea unui pretore, și starea sa
nitară.

3. Cu referire la cestiunea instrucțiunei s’a amintită, 
că în județă avemă 110 scoli, dintre cari 4 de stată, 
10 grănițăresci și 96 scoli confesionale.

4. Planulă pentru edificarea casei comitatului este 
din partea ministeriului aprobată. Spesele preliminate 
pentru acestă edificiu suntă cu totulă 63,000 fl. v. a 
Din aceștia 45,000 fl. v. a. suntă de a se acoperi prin 
repariițiuni plătindu-se în 7 ani, începutulă zidirei se va 
face încă în anulă acesta.

După finirea acestui rapoțtă ședința s’a ridicată la 
2 âre după amâZi, remânenlă a se continuă desbaterile

FOILE TON O.

Coconulă Tasache Ia alegeri.
Tragi-comediă contimpurană,

(Urmare.)

A doua Zi Coconulă Tasache făcu o escursiune la 
țâră, deși de obiceiă viața câmpenâscă nu-lă pre înte- 
resâză afară de casulă cândă avâ sâ ia parte la licitațiunea 
unei moșiâre de ale țăraniloră ajutorați de densulă.

Ajungendă în sătulă Z. cercetă pe mai mulți dintre 
cunoscuții, sâu mai bine Zicendă, mușteriii sâi.

»Bună Ziua, nene Gheorghe!... Ce mai faci, bade 
Vasile? Cum o mai lauZI moșă Vlade?"

,De, Cocâne, slavă Domnului, o ducemă și noi din- 
tr’o Zi Până ’ntr’alta!... Vorba eluia: nici prâ-prâ, nici 
tocmai-tocmai I«

>Dar cu economia d-vostră cum vă mai merge?... 
Cum credeți c’o să eșiți anulă acesta »

»Mai scimă și noi, Cocâne!... Cum o vrea celă de 
susă!... De allfelă, cum au mersă lucrurile până acum, 
Iotă ar mai fi elă ceva nădejde, numai dările ăstea, mân- 
ca-le-ar pământulă să le mânce, par’că prâ s’au mărită 
peste măsură!»

»De, ce să facemă, bade Vasile; pe semne așa e 
acuma peste totă!... Dar altfelă, ce mai veste, poveste?...

Sciți că în curândă o să avemă alegerile de depu- 
tațî?«

>Am cam auZită și noi Cocâne Tasache?»
»Ei, și ce aveți de gândă să faceți de astă dată?<
»De, cocâne, omă face și noi ce oră face ceilalți 

âmenl !<
»Da pentru ce? ... Ce vă pasă d-vâstră de alții?»...
>Ei bine, Cocâne, cum creZI d-ta, că ar fi mai 

potrivită pentru împrejurările, în cari ne aflămă?»
»Eu v’ași spune ună plană, care s’ar potrivi de 

minune cu împrejurările d-vâstră.,. Este ună domnă N...»
»Ungură?...«
>Ungură, ce e dreplă, dâr omă cu mare trecere 

susă la guvernă... Dâcă ar fi alesă, ar pută să vă fie 
de mare folosă. Ar putâ face, să se mai scaZă din dări, 
să se ușureze trecerea peste graniță Ia o mulțime de pro
ducte ..."

Aici coconulă Tasache începu să reciteze cu ună 
patosă deosebită catastifulă cu marea și sarea, de care 
se folosescă de obiceiă âmenii de meseria, pe care o 
îmbrățișase acum și cinstita sa persână.

»De, Cocâne, bune ar fi tote astea, pe cari ni le 
spui d-ta și pe care, pare-ni-se, ni le spunea și d-lă sol- 
găbirău mai eri, alaltă-erl; de câtă de,.... omă mai ve
de, ne-omu mai socoti!«

Agentulă nostru nu se mulțămi numai cu răspun- 

sulă acesta cam în doi perl ci înainte de a pleca se dete’n 
vorbă mai la o parte cu nenea Stroe, care-i era datoră 
cu vre-o câte-va sule de fiorini, și-lă rugă, să mai faca 
gură printre âmeni și să-i îndemne, ca să mârgă cu toții 
la alegere și să voteze pentru persâna cunoscută.

»VeZi, dâcă e de lipsă, mai chiamă-i pe cei mai 
de frunte la câte ună pahară de vină, că apoi ne-omă 
socoti noi, cum va fi mai bine. Totă odată nu uita, să 
le spui, că dâcă voră merge la alegeri, nu se voră oste
ni de giaba. Nici unulă nu se va întârce acasă cu mâ
na gâlă!» )

Cu acestea Coconulă Tasache se despărți.
Deși scia, că n’a făcută cine scie ce ispravă, totuși 

pe dramă era câtă se pâte de bine dispusă.
Câmpia legănată de ună ventă ușurelă începu a 

avâ și pentru densulă colori, ceriulă împodobită cu câți
va nouri mititei de forme deosebite și munții din depăr
tare a alcătui și pentru densulă ună tablou... ba„ ce e 
mai multă, impresionată de încântătorulă apusă ală re
gelui Z‘lei, nu se putu stăpâni de a nu esclama cu ună 
avântă în adevâră poetică: >0 sâre, sfinte sâre, tu esci 
decorația cea mai mândră a întregului universă Ic...

IDilele următâre Coconulă Tasache fu ocupată cu 
alte treburi,

O telegramă îlă făcu sâ-și părăsâscă cuibșorulă pen
tru câtă-va vreme și sâ călătorâscă la ună orașă ceva 



în 4lua urmălore. La 3 âre după amedi s’a dată unii 
piândiî din partea prefectului, la care au fostă rnulți che
mați și dintre membrii români. Totă în aceea di pela 
biele 5 după amâdi au fostă conchemați alegetorii din 
••(•rculă superiorii șl inferiorii din partea fostiloră depu- 
hiți dietali Boer Antal și Kopacsânyi Mor la hotelulă 
«Mexico.' spre a se răfui cu alegătorii și tot-odată a 
dispune despre candidări nouă. Dintre alegătorii din 
ambele cercuri nu s’au presentată alții la ora destinată, 
decâtti unii funcționari administrativi fricoși, ba și unele 
spirite rătăcite de pela banchetă. După ce fostulă de
putată Boer Antal și-a cerută cuvăntulă, a disă cam 
următârele: Că dânsulă deși debilă, ajunsă la versta ne- 
putințeloră, ca o personă singură ce este, destulă silință 
și-a dată, în decursulă celoră 3 ani din urmă ai parla
mentarismului, spre a aduce acestă județă în o stare 
mai favorabilă, decâtă în care se află; dar prelângă totă 
bunăvoința sa, mai multă nu a putută esoperâ, spereză 
însă, că în viitoră va pute mijloci mai multă favoră. In 
urma acestei vorbiri l’au aclamată ai săi de candidată 
totă pentru acelă cercă, din partea partidei liberale gu
vernamentale. După acesta a urmată darea de sâmă a 
lui Kopacsânyi Mor în limba română. Acesta în vorbirea 
sa încă a accentuată multe vercjl și uscate, fără vre-ună 
folosă, precum bine i-a răspunsă ună ascultătoră la pa- 
sagiulă «că m’am dusă în susă» prin «și ai venită 
în josă, și nu ai isprăvită nimică.« Acesta fu 
eră candidală de deputată din partea partidei liberale 
guvernamentale în cerculă înferioră, dar densulă a pri
mită candidatura numai condiționată, ca la casă aflându- 
se unulă mai aptu, densulă se va retrage în favorea 
aceluia.

Față cu acești candidați guvernamentali mi s’a re
latată cu siguranță, că sunt alțl doi candidați propuși de 
partida oposițională moderată, și încă în cerculă superi- 
oră advocatulă Julius Benedek, și în cerculă inferioră 
advocatulă din Pesta Balint Ferencz, și îmi venia să nu 
dau cre<|ămentă faimeloră răspândite, dar de o dată se 
aude mai multe voci «să audimăl*  Și pe cine să vecjl? 
se scâlă vice-notarulă primă comitatensă lacob Popeneoiu, 
marele boeră din Veneția inferiâră, care când a începută 
să cuvânteze, se cutremura la Mexico pămentulu, și între 
alte frase gâle a (jisă: Că boerii Țării-Oltului, adecă cei 
de calapodulă Domniei sale, totă dăuna au mersă cu gu- 
vernulă, prin urmare ’și de astă dată trebue să mergă 
totă cu părintesculă guvernă, pentru că dela acesta pu- 
temă speră totă binele, și pe deputății, respective can- 
didații oposiționali, de locă să nu-i părtinescă nime, că 
aceia sunt în contra guvernului. Acestă vorbire atâta a fostă 
de binevenită maghiariloră câți au fostă presenți, încâtă 
la momentă unii Iau înălțată la rangulă de vice-comite, 
cjicândă că o asemenea persănă trebue recomandată pre
fectului, spre deosebită considerațiune! M’am interesată 
multă de crescerea acestui tînăr atâlă de inteligentă, 
auc|indu-lă vorbindă cu atâta căldură pentru guvernă, și 
mi se spuse că și dânsulă a absolvată studiile, partea 
cea mai mare, prin ajutore benevole dela particulari și 
din ajutorulă fondului juriștiloră din județulă Făgărașului 
creată în anulă 1860 la indemnufă llustrisimei Domne 
Brană de Lemeny. Așa dară acestă tînără este fructulu 
osteneleloră celoră ce au contribuită la luminarea lui! —

Cândă am mai aurită și acăsta, multă m’am scâr
bită, și timpulă fiindă înaintată, am lăsată să prindă caii 
la trăsură; n’am mai rămasă și pe Z'ua următdre la 
continuarea ședinței consiliului județiană, și m’am reîn- 
torsă la țâră.

Ileni, 14 Iunie 1884.
Mă sîmță obligată, în interesulă publicului română, 

a relată despre darea de sâmă făcută în 13 Iunie de 
delegații noștri, cari au luată parte la conferința din 
Sibiiu, ca să se convingă fie-cine, cum și prin cine sun- 
temă noi Românii din acestă comitală conduși?

In aceea dî la 10 ore a. m. s’au adunată alegătorii 
din ambele cercuri electorale spre a ascultă darea de 
sâmă a delegațiloră dela conferința din Sibiiu, în numără 
de vre-o 400 în sala hotelului .cetatea Paris.»

După ce ședința fu deschisă prin Reverendisimulă 
Domnă vicariu Alesandru Micu, și în cuvinte bine alese 
desvoltândă însemnătatea causei, părintele Arseniu Bunea 
fu rugată, ca să cetâscă apelulă cătră alegătorii alu co
mitetului centrală ală partidei naționale române, publicată 
deja în Gazeta Transilvaniei Nro. 82 a. c.

După cetirea acestui apelă a cerută cuvăntulă Dom- 
nulă advocată Ioane Romană, voindă a dâ o esplicațiune 
mai populară apelului cetită.

Cândă am vădută pe acestă cărturariu sculându-se, 
și vă()endu-lă, că voiesce a dâ unele esplicațiunî mai pe 
largă, ascultătoriloră în privința acesta, am avută o rea 
presemțire.

Nu m’am înșălată, căci âtă în ce modă a făcută 
esplicarea:

«Domniloră! și frațilnră! Conferința partidei națio
nale române din Sibiiu în ședința din 1, 2 și 3 Iuniu 
«a. c. după o desbatere de 3 Z>le a decisă:*

«Ca Românii din Țera-ungurescă se fie activi să 
»alegă, dar numai în sensă oposițională română, și noi 
«din Transilvania se fimă pasivi.»

Cuvăntulă .pasivă» nu a putută resunâ așa de
parte, ca să fie de toți bine înțălesă, fiindcă a fostă 
amestecată cu o tuse, care pe cuvântatorulu l’a apucată 
tocmai cândă a voită să pronunțe »pasivă/

.Noi Domnitorul și frațiloră! nu suntemă contra 
«guvernului, și nu voimă să lucrămă contra legei, prin 
«urmare nu putemă pe nime să-lă legămă cu lanțulă, și 
.să-lă oprimă să nu aiâgă; dar decă se voră afla unii, 
«cari voru se alegă, atunci se vă feriți de acela, care 
«acum 6 ani va promisă: că decă li-țl alege, va mijloci 
«fierberea rachiului cu căldărușe, și va mințită/

Adecă: să nu alegă alegătorii din candidații oposi- 
țiunalî moderați Benedek Gyula și Bâlint Ferencz, ci pe 
guvernamentalii Boer Antal și Uhlmann Alesandru, că 
așa este porunca mai mariloră dela putere.

Acestea suntă cuvintele binevoitorului nostru dele
gată, carele și-a dată silința a dâ conclusului naționalu 
română din Sibiiu o esplicațiune mai întinsă cu privire 
la atitudinea alegătoriloră români din comitatulă Făgă
rașului.

Indignațiunea a fostă generală, fie-care alegătoră la 
eșire se întreba: ce va să Zică asta ? — să fimă pasivi, 
și totă să alegemă? —

Asta este o amăgire fără păreche.
Lasă la aprețiarea onoratului publică cetitoră ală 

«Gazetei Transilvaniei» ca să judece fapiulă. G.

Lugoșiu, 18 Iuniu 1884.
La 16 1. c. alegătorii din cerculă electorală ală 

Lugoșului s’au întrunită aici, pentru ca să-și alegă depu
tată la dietă. După cum vă este bine cunoscytă, doi au 
fostă candidații acestui cercă electorală, adecă: Alecsiu 
Patyânsky, fostulă comite-supremă ală comitatului Ca- 
rașiu-Severină, cu programa oposițiunei moderate și co
rnițele «Bisingen Erno,« președintele partidei liberale din 
acestă comilată și fostă deputată și în periodulă trecută, 
cu programa guvernului. Pe lângă Patyânsky, care e 
recunoscută ea oină bună și dreptă și se bucură și de 
mare popularitate chiar înLre Români, în lipsă de can
didată națională, seu mai bine disă în nevoința de-a 
candida ună atare, s’au grupată și Românii aderințl la 
programa națională din Sibiiu. Cornițele Bisingen fiindă 
candidatulă guvernului, cu densulă au fostă toți amplo- 
iații comandați Z>n oficiu, apoi jidovimea tâtă; în dilele 
din urmă se mai alăturară și Șvabii din partea germană 
a Lugoșului.

După cum se vorbia cu câteva Zile înainte de ale
gere, Patyânsky erâ mai sigură de răușită, dar ce cu
getați?.» și pe la noi, ca pretutindenea în fericita 

nâstră Ungariă, ferberile, corteșirile, presiunile pentr1 
candidatulă guvernului s’au începută cu săptămâni ma' 
înainte, și în dilele proxime alegerei și-au ajunsă culmea 
AgențI anume tiămișl, — și chiar amploiațl, au cutrierată 
tâte satele din cercă, crucișă și curmezișă întrebuințându 
tdte mijlocele de corupțiune. Ba îndrăsnindă câțiva băr
bați de încredere din cealaltă parte a-i controla în mo
dulă de purcedere, pe advocatulă N. din porunca vesti
tului subprefecLă perciunată ală cercului Begei, îlu es
cortară cu gendarmii pănă în închisorea din comuna 
Balintă, de unde numai după o jumătate de dî fu elibe
rată ; er ună altulă, care îndrăsnise a face atentă pe no- 
tarulă G..., română de viță, der mortă pentru noi Ro
mânii, o păți și densulă întocmai ca și advocatulă N. 
In cjiua de alegere la 16 1. c. agenții comitelui unulă 
după altulă sosiau cu trăsurile încărcate de fructele co- 
rupțiunei loră, cari constau din nenorocire din fruntașii 
poporului nostru dela sate, din preoți, învățători și notari. 
Poporulă firesce le urmă în cete, pentrucă bietulă sătână 
ce mai scie elă de câte 16te, elă scie numai atâta că, 
unde e popa, dascălulă și notarulă fără lâcă de târnă 
pâte merge și elă, căci, vedl Domne, «ei sunt fruntea 
satului și lumina poporului.»

Cam cătră 9 ore, alegetorii grupați in cete se adu
nau înaintea edificiului comitatensă, unde ave să se facă 
votisarea. Alegătorii comitelui Bisingen. sâu mai bine 
Zisă simbriașii săi, după ce mai ântâiă cu toții se adu
naseră la ună hotelu dinLugoșulă germană, și-și udară 
bine gâturile cu musica în frunte cântândă și jucândă 
după marșulă lui Rakoczi trecură podulă și după ce de
filară de câte-va ori prin piață, se postară înaintea edi- 
ficiutui comitatensă petrecându-și și aici în voie bună, 
până le va veni rândulă să mârgă la urnă. La 9 ore 
dimineța se începu votisarea și abia după 8 ore sera se 
fini. Corteșii lui Bisingen erau la culmea misiunei loră, 
firesce vre-o câțl-va fiindă descoperițl, nu s’au pre mul- 
țămitu de cele ce au căpătată. După 9 ore săra înche- 
iându-se votisarea, cornițele Bisingen Erno a fostă pro
clamată deputată.

Mari au fostă presiunile și corteșirile pe partea candida
tului guvernamentală și deși amă fostă învinși, dar’ celă 
puțină suntemă mângăiațl, că amă luptată cu armele 
dreptății și amă fostă solidari. — d. —

Din cerculă de alegere ală Gernesigului, 18 Iunie.
In 13 Iunie s’a vestită în comune prin notarii 

cercuali și judii comunali, că în 17 Iunie în Gernesigă 
va fi alegere de deputată.

In 16 c. s’au împărțită între alegători pene albe de 
gâscă cu inscripțiunea în litere de aură «Eljen Grf. Te
lelei Samuel,» făcându-li-se alegătoriloră cunoscută, că pe 
spesele susă numitului săî și ia trăsuri și așa să mergă 
la alegere. In 17 c. atâtă alegătorii români câtă și un
guri cu pene albe în pălăriă, cei ce veniau din giurulă 
Gurghiului, Becei maghiare și ală Habicului, s’au oprită 
în comuna Curtifaia, și acolo prin argații deputatului la 
fie-care s’a dată rachiu, pâne și slănină. De acolo ale
gătorii au pornită cătră Gernesigă, însă cândă au ajunsă 
acolo alegerea se finise, căci nefiindă contra candidată 
contele Teleki Samuelu prin câți au fostă de față ne- 
așteptândă după alții, s’au proclamată prin aclamațiune 
de deputată dietală. După aceea contele Teleki Samuel 
le au mulțumită pentru încrederea pusă întrensulă și s’a 
depărtată, eră alegătorii cei mai de rândă s’au pusă pe 
beutură și mâncare, în curtea ospătăriei din Gernesigă a 
comitelui Teleki Geza, ceialalți .domni*  s’au dusă în 
Saromberke, unde locuesce deputatulă și acolo până adî 
s’au totă ospătată. La acâsta alegere preoții români și 
alțl bărbați însemnați din sînulă națiunei române parte 
nu au luată, decâtă notarii cercuali români și câțiva în
vățători, despre cari ce poți să tjici decâtă «perirea ta 
din tine Israile.» Pe aceia a-i înfieră cu numele și ai da 
în publicitate nu merită, destulă atâta că dânșii săr
manii încă au pusă pene albe de gâscă în pălărie cu 
iscripțiune streină. Barem dacă ară sci preoții că pe 
astfelă de vipere cândă îi boteză să nu-i lepede de Sa
tana, căci fiindă mari întră singuri de bună voie în ser- 
viciulă Satanei. ’ Natu.
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mai depărtată din causa unoră afaceri de totă însemnate. 
Cândă se intorse era tocmai presăra dilei de alegere. 
Ingrijată de resultatulă luptei din Z10a urmâtore, 

Coconulă Tasache nici nu mai dete pe acasă, ci porunci 
birjarului să mâne de-a dreptulă spre locală cu noroculă. 

In satele Y. și Z. era o mișcare neobicinuită.
D-lă solgăbirău umbla din casă ’n casă și-i ruga, 

îi provoca, îi amenința pe alegătorii Români, să mergă 
de bună semă la alegere și să voteze pentru candidatulă 
înaltului guvernă.

Cândă îlă zări pe Coconulă Tasache, creiju, că a 
și apucată pe D-(jeu de picioră.

.Pentru D-deu, de ce nu vii mai curândă?.... 
Omenii aceștia sunt ca și îndrăciți. Nu voră să făgă- 
duâscă nimică positivă!»

«Nu vă fie frică, d-le pretoră,» răspunse cu încre
dere negustorulu nostru ; «o să-i adună eu îndată la ună 
locă, și o să-i pună la regulă!»

In curendă vre-o 20 până la 25 alegători se și 
adunară la locuința lui moșă Vladă, care era omulă celă 
mai cu vâdă din sătulă Z.

,Ei bine omeni buni, cum v’ațl hotărîtă?... Mer
geți mâne la alegere, seu nu mergeți?*

«De Cocdne, mai scimă și noi ce să facemă?.... 
Amă vrâ să nu greșimă, și nu ne putem hotărî numai 
așa cu una cu două!»

«Acum e apa la gură, nu mai încape întârziere 1... 
Faceți, cum v’am sfătuită eu, și de bună semă n’o să 
vă pară rău!«

«Dar 6re n’ar fi bine să-lă întrebămă și pe neică 
părintele, să vedemă, ce mai Zice și dănsulă?» întrebă 
unulă mai tânără dintre cei de față.

«Așa e, să-lă chemămă și pe părintele!» răspunseră 
mai mulți.

Preotulă nu întâi’Ziâ de a veni.
«Ce să facemă, cinstite părinte?...»
«Cum v’o lumina D-Zeu, «omeni buni!...De altfelă 

vă^ spună, că cei lalțl Români din Ardâlă au hotărîtă, 
ca nici de astă dată să nu să ducă la alegeri!«

«Așa, vorbă să fie!*  grăi Coconulă Tasache supărată. 
«Nisce nebuni, nisce perde-vera adunați în Sibiiu!»...

Bieții creștini se uitau cu nedumerire unulă la altulă 
nesciindă, ce să mai gândescă. Atunci vre-o câți-va din
tre dânșii, văZândă, că singuri nu potă hotărî în nici ună 
chipă, Ziseră:

«Ce-o face moșă Vladă, facemă și noi!»
«Și noi, și noi!*  declară cu toții.
«Ba după mine să nu vă luați, feții mei,» grăi bă- 

trânulă cu vorba-i așeZată. «Eu noiă pute merge în 
nici ună chipă, căci sunt slăbită de totă, și astfelă mă 
dore ună picioră așa de tare, în câtă abia mă mai potă 
mișca de colo până colo!«

«Dâcă te dore pe d-ta, șk pe noi ne dâre!« răs
punseră cu o gură toți cei adunați.

«Așa dară n’o să mergeți mâne la alegere!» grăi 
cu amărăciune Coconulă Tasache, care începu să se con
vingă, că decorațiile nu se câștigă așa de ușoră.

,Ne pare rău, Cocone, dar’ n’o să putemă merge’«
«Și nu vă temeți d-vostră de mânia d-lui solgăbi

rău?....... ScițI d-vâstră, ce urmări pâte să aibă îndărăt
nicia ce o arătați?»

,De cocâne, amă pățită noi multe năcazuri în via
ța nostră; omă răbda-o și asta, cum amă răbdată atâ
tea altele !«

încă câte-va făgăduell, încă câte-va amenințări, în 
sfârșită Coconulă Tasache veZii, că Iote încercările sale 
sunt zădarnice.

Genialulă său plană era deodată nimicită aprope 
cu desăvârșire.

Câtă deosebire între întorcerea de acum și între 
cea de mai dinainte 1....

De bună semă, cândă intrase în sală îi eșise vre-o 
femeiă înainte cu donițele gole....

(Finea va urma.)



Mulțămită publică.
(Urmare.)

15. Lista Nr. 20 dela S. Regenu. Știm. Domne: 
Carolina Orbonașu, Elena Barbu, Maria CensianO, Catarina 
Schiopulă, Maria Crișanh și Anastasia Ternăveanfl câte 
1 fl., la o laltă 6 fl.

16. Lista Nr. 22 din Zlatna. Colectantele M. O. 
D. Ioană P. Laszlo vice-protop. Zlatna 1 fl. — D-lii Va- 
siliu Vitia 1 fl., la olaltă 2 fl.

17. Lista Nr. 24- din Sibiu. Colectantele P. On. 
D. Ioanu Valeriu Rusu 2 fl. — Spect. D. Georgiu Barițu 
1 fl., la olaltă 3 fl.

18. Lista Nr. 25 din Turda. D-lă colectante luliu 
Vlătjuță 2 fl. — D-na Emilia Rață 1 fl. — Filipescu 1 fl., 
la olaltă 4 fl.

19. Lista Nr. 26 din Cutu. Colectantele On. D. 
Ioană Bitea parochă 1 fl. — Albini Ieronimă propriet. 
în Cutu 1 fl. — Georgiu Nistoră 1 fl. — Totă dela Cutu 
directe la cassă D-lă Teodoră Colbasi propriet. 3 fl., la 
olaltă 6 fl.

20. Lista Nr. 27 din Lugoșă. Ilustr. Sa D. epis. 
Dr. Victoră Mihaly 3 fl. —• P. T. Domni: Coriolanu Bre- 

diceanu 2 fl. — Petru Popă 1 fl. — Mich. Besân 2 fl. 
— Rădulescu 1 fl. — Ianeulescu 1 fl. — Simeonă Ta- 
masiu 1 fl. — Cosgarea 1 fl. — Fabius Rezei 2 fl. — 
Dr. Majoră 2 fl. — Nicolau Munteanu 1 fl. — Colectan
tele spect. D. Dr. Majoră 1 fl.. la olaltă 18 fl.

21. Lista Nr. 29 dela Siardu. D-lă colectante Ge- 
deonă Radeșiu 1 fl. — Lascu Georgiu propriet. în Am- 
poița 1 fl. — Ioană Popă not. cerc. în Șiardu 1 fl., la 
olaltă 3 fl.

22. Lista Nr. 30 dela Hațegă. D-lă colectante 
Paulă Olteanu învăț, diriginte în Hațegă 1 fl. — Ștefana 
Popă învăț. Ciula mare 1 fl. — Teodoră Făgărașiu 1 fl. 
la olaltă 3 fl.

23. Lista Nr. 31 din Abrudă. D-lă colectante 
Alesandru Ciura 1 fl. — Augustină Meteșiu 1 fl. — 
Emiliu Popă 1 fl., la olaltă 3 fl.

24. Lista Nr. 32 dela Oradea mare. P. T. Domni: 
I. Kovări 1 fl. — Moise Nesiu 1 fl. — Vela 1 fl. — 
Kunk 1 11. — Nicolau Marcusiu 1 fl., la olaltă 5 fl.

25. Lista Nr. 35 dela Zau. D-lă colectante Pam- 
flliu Podoba not. cerc. în Zau, Nicolau Deacu parochă 

gr. cat. în Teurenî, Ioană Harșianu propriet. în Teuren 
Hossu Nicolau s. not. fie-care câte 1 fl. la olaltă 5 fl.

26. Fără Listă au incursă: dela D-lă Ludovicii 
Andreiu not. cerc. în Totoiu oferta de 5 fl. — Colecta 
de 4 fl. din Toplița română, făcută de cătră D-lă învăț. 
Ioană Langa dela următorii D-ni: I. Maieru, N. Cristea, 
G. Cristea și D-Sa câte 1 fl. — Oferte de câte 1. fl. dela 
Ilustr. Sale luliu și Irina Bardosi, — M. On. D. Deme- 
triu Cuteanu adm. prot. în Secadate, — Petru Floriană 
parochă în Racoviță, — Artimonă Blasianu parochă în 
Obreja și Ioană Popă parochă în Drașovă.

BILANȚtT.
Venitulă totală alu balului din 10 Febr. a. c. este 445 fl. — 
din care subtragendă spesele aranjărei . . 73 »20cr.

remâne venită curată . 371 fl.80cr.
In numele tinerimei beneficiate subscrisulă comitetu 

aranjatorii repețesce mulțămita sa ferbinte tuturora dom- 
niloră colectanți și contribuitori pentru zelulă și bună
voință, cu care s’au arătată față de tinerimea năstră sco
lastică. .

Blașiu în 10 Maiu 1884.
Aronă Deacu, prof. gimn. N. Popea, prof. și cassară. •

Cursulu la bursa de Vlena 
din 23 IuDie st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6°/0 122.55 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 91.80 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.60 
Imprumutulâ căilorii ferate

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

lorii ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.— 

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 118.75 

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.20 

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

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

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

vină ung.............................98.25
împrumutul!! cu premiu

ung.................................. 115.30
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.— 
Renta de hărtiă austriacă 80.35 
Renta de arg. austr. . . 81.35
Renta de aurii austr. . . 102.30 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncei austro-

ungare......................... 857.—
Act. băncei de credită ung. 306.50 
Act. băncei de credită austr. 305.80 
Argintulă —. — Galbini

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’ori.................. 9.681/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60
Londra 10 Livres sterlingel21.90

Bursa de Buctirescl.
Cota oficială dela 9 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 93 vând. 933/4
Renta rom. amort. (5°/0) . . » 946/3 > 95

convert. (6°/0) . . » 97V.J » 1003/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 32 > 33 Va
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 1043/4 > 105

> » » (5%) • ■ ,, 921/a n 93Va
> » urban (70/0) . . » 105Va > 106
> > » (6%) • • » lOOVs » 104
> 9 > (5°/o) ■ • » 90.3/4 > 91V*

Banca națională a României , 1393. » 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . , 330. > 335

< » > Națională . . 235. » 237Va
Aură . 3.64V//0 > 4.90
Bancnote austriace contra auru , 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovfl
din 24 Iunie st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.25 Vend. 9.27
Argint românesc . . . . . » 9.20 > 9.25
Napoleon-d’ori .... . . » 9.66 > 9.68
Lire turcesc!..................... . . > 10.90 » 10.98
Imperial!......................... . . » 9.90 > 9.96
Galbeni............................. . . > 5.62 » 5.66
Scrisurile fonc. > Albina« . . » 100.50 101.50
Discontulă > . . 7—10 °/0 pe ană.

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

„GAZETA TRANSILVANIEI"
DIARV CU01IDIANU.

Abonamente
se potu face la 1 și 15 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe ană . 12 fl. V.
ii

» y> ')’> . |2 » . . . 6

» » » |4 » 3 y>

Se acordă abonamente și lunare cu . . I
Pentru România și străinătate pe anu , 36 franci

??
i

V 2 . 18
V

1
4 . 9

Celti mai ușoru mijlocii de abonare este prin man
dată postaltt Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămurită adresa, ca trimiterea diarului să nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere*

Administrațiunea „

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

Pentru repețirî se acordă următorele rabate:
Penti■u repețirî de, 3—- 4 orî . . . . 10° „

» „ 5-- 8 • • 15%
?? „ 9--11 • • 20%
r v „ 12--15 . . 30%

v „ 16--20 • • 40%
Dela 20 de repețirî în susă • • • • • 50%
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni 

se facti învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustb

Brașovîî 1|13 Maiu 1884.
Gazetei Transilvaniei.^

BACANIA BACANIA

avis u.
_______ ___ I

MUNTEANU & MINCOVICl

Firma Munteanii A' Miucovici recomăndă on. 
publicu băcănia din „Tergulti Flosului“ și filiala lorii din 
„Strada Teatrului/ fiindu bine asortate cu totu felulu de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totă 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 drășî o Filială, 
la Băile din Tnșnadft (totti în vechiulîi localii în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va satisface pe deplinii cerințele 
od. publicu brașovenii și ale on. dspeți dela băi, atâtti prin 
calitatea mărfurilor^ câtă și prin prețurile sale moderate.

BRAȘOVt. TUȘlVABtl.BKAȘOVt,

Tipografia Alexi Brașovă.


