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Liberalismulă tisaistă, de bine ce a învinsă 

Ia alegeri cn ajutorulă baioneteloră și ahi tero
rismului înfricoșată solgabirăescă, se prepară 
acuma a pune câteva proptele libertății pră mă
rite din țăra ungurăscă, ca nu cumva se fie în 
periculă de a’și perde cu totulă renumele, ce i 
l’au câștigată penele oficioșiloră dela biuroulă de 
presă din Pesta.

Cu alte cuvinte, d. Tisza să gândesce se
rioșii să sugrume ori ce liberă mișcare, care 
astădi mai multă ca altă dată amenință a-lu res- 
turnâ, întrunii momentă neașteptată, de pe piedesta- 
stalulă puterii, pe care nu s’a mai putută susține 
decâtă prin întrebuințarea forței brutale.

Fapta rea nu pdte produce decâtă numai 
rău. Nelegiuirile comise în timpulă alegeriloră, 
forța întrebuințată în contra liberei manifestațiunî 
a voinții poporațiuniloră, reclamă erăși forță, 
pentru ca se se păta susțină cei ce au învinsă 
cu ajutorulă ei încă ună periodă de trei ani, ne- 
stinghiriți și nejudecați de opiniunea publică amă- 
rîtă și indignată până în sufletă.

D-lă Tisza este pe cale de a introduce ab- 
solutismulă în țăra ungurăscă. C’ună aeră de 
nevinovăția, ca vulpea din fabulă cândă a fostă 
pusă peste departamentulă găiniloră în credință 
că e cea mai cinstită, organulu lui de frunte „Nem- 
zet“ pledăză pentru nisce măsuri nouă reacțiu- 
nare, pe cari le pretinde ca necesare pentru „sus
ținerea libertății unguresci“ său mai bine (Jisă 
pentru susținerea liberului despotismu ală guver
nului d-lui Tisza.

Acțiunea e combinată. La Pojună minis
trului Trefort cere în numele libertății și spre scă
parea Ungariei de plaga antisimetismului reforma 
parlamentară prin prelungirea mandatului de de
putată pe șăse ani; ear la Peșta d-lă Tisza mai 
cere prin organulă său revisuirea legei de pressă 
ca se pătă sugrumă mai ușoră vocea celoră ne- 
mulțămiți, cari dau pe față prin pressă nedrep
tățile și abusurile, ce se comită cjilnicu în nu
mele constituționalismului și ală liberalismului.

Câtă pentru reforma parlamentară ea va con
sistă, după declararea făiei guvernului, în prelun
girea periodului legislativă și într’o înăsprire a 
disciplinei parlamentare mărindu-să plenipotențele 
președintelui adunărei deputațiloră și admițen- 
du-se escluderea. temporală a unui deputată; ăr 
în ceea ce privesce revisuirea legei de pressă 
aceași făiă o declară de necesară, pentru ca prin- 
tr’însa să se ia dela curțile cu jurați căușele pri- 
vitore la apărarea onărei personale și să se sta- 
bilăscă în contra pressei, „care aruncă în masse 
tăciunele aprinsă11 că este admisibilă confisca
rea foiloră prin judecători și o p r i r e a r ă s p ân- 
direi loră prin organele administrative.

încă de multă d-lu Tisza umblă cu ideia 
de a răstrînge libertatea pressei. In tămna tre
cută, cu ocasiunea discusiunei privităre la legea 
pentru căsătoriile dintre evrei și creștini, minis- 
trulă-președinte a comunicată parlamentului fără 
de nici o genă acăsta intențiune. Elă clise, că 
va fi silită a cere dela dietă „puteri mai mari“ 
spre a pută înfrânâ pressă, care agităză în contra 
statului. Atunci se tracta numai de agitațiunile 
autisemitice, cu tăte astea d-lă Tisza adause că, 
„dăcă se voră continuă agitațiunile în contra Un

gariei de unele foi române și slave, va luă ase
meni măsuri rigorăse și în contra acestora.

Acum se sâmte ărăși tare și mare d-lă Tisza 
și pune din nou cestiunea de a i să da plenipo- 
tențe estraordinare. Revisuirea legei de pressă, 
de care vorbesce „Nemzet(i, este o suspensiune a 
libertății de pressă în adevăratulă înțelesă ală cu
vântului și este îndreptată mai multă în contra 
naționalitățiloră nemaghiare decâtă în contra an- 
tisemițiloră.

Ca dovădă, că în ală cui capă se voră 
sparge măsurile estraordinare pretinse de gu
vernă, pbte să servăscă următorulă casă, ce-lă 
constată unu altă organă alu guvernului.

„Pester Lloyd“ se miră, că cu tăte cele în
tâmplate la alegeri s’au făcută așa de puține ară
tări criminale contra turburătoriloră. Acesta vine 
de acolo — mărturisesce același cjiarft — că pro
curorii și tribunalele au procesă față de Maghiari 
cu cea mai estiemă cruțare și că mania loră s’a 
îndreptată numai contra contra corteșiloru (samsa- 
riloră) români11, din comitatele Maramureșă și Să- 
lagiu; mai alesă din Selagiu, unde au fostă ares
tați preoți, învățători și alți agenți români, au 
sosită cinci arătări de feliulă acesta. “

Alegătorii maghiari, cari în furia loră au 
provocată chiar vărsări de sânge, suntă scutiți 
de ori și ce neplăcere, 6r bieții Români sălăgieni 
trebue să sufere pentru că au avută cutezarea 
a se apără în contra violențeloră.

Eată icăna justiției unguresc!! Și unei a- 
semeni justiții voiesce să-i încredințeze d-lă Tisza 
libertatea pressei. Cândă sărtea presei va de
pinde dela judecătorii și dela prefecții unguri 
pbte cineva să-și facă o ideiă cum va fi. Der 
repețimă ce amă mai cjisu: mai bine absolutismulă 
decâtă acestă talsă și otrăvitoră liberalismă; mai 
bine, căci măsurule absolutiste ale d-lui Tisza voră 
fi începutulă sfîrșitului acestei ere nenorocite a 
despotismului de rassă.

Sciri telegrafice.
(Serv. part, alu ,Gaz. Trans.<)

Paris, 25 Iunie. — O telegramă privată 
din Toulon raportăză, că maioritatea întrunirii 
de eri a mediciloru a recunoscută, că epidemia 
ce bântue este coleră asiatieă. Să anunță adi o- 
ficialu doi morți de coleră.

Toulon, 25 Iunie. — Toți medicii suntă 
de acordă în privința caracterului sporadică ală 
epidemiei. Marsilia și întrega vecinătate a Tou- 
lonului se bucură de o sănătate escelentă.

Nișni-Novgorod, 25 Iunie. — Cu oca
siunea turburăriloră contra jidoviloră la 19 Iunie 
au fostă omorîte optă persăne, năue rănite; de 
atunci este liniște. In urma unei severe cerce
tări, s’a constatată că turburările au isbucnită 
din causa sgomoteloră neîntemeiate, că jidovii ar 
fi ucisă copii de creștini.

Cronica evenimenteloru politice.
Dăcă s’a putută aplică vre-odată în viața 

popăreloră sentința latinăscă: vuit mundus de- 
cipi, ergo decipiatur (Vrea lumea să se înșele, 
înșelese), apoi, dău în <ȘUeie năstre cândă aprăpe 
în tăte statele creștine, afară de Rusia, 
este constituționalismul mincinosă, sub forma 
căruia bietele popdră sunt purtate de nașă de 
miniștrii ca nisce copii, se pdte aplică cu tătă 
dreptatea. Dovadă despre acăsta este și ara li
gi am entulă privitoră Ia Egiptă, care s’a în

cheiată în timpulă din urmă între Francia și în
tre Anglia. Amândouă guvernele acestoră două 
țări se laudă în fața represeiîtanțiloră loră, că 
au aranjiată lucrulă minunată și că au obținută 
avantagele cele mai mari. Gladstone și Granville 
însemnăză ca o isbăndă din partea Angliei, că 
s’a delăturată controla duplă și că Francia s’a 
obligată, de a nu ocupă Egiptulă, după ce va 
espiră terminulă de ocupațiune anglesă, pe de 
altă parte ministrulă francesă Ferry declară susă 
și tare, ca isbânda Franciei, că ocupațiunii an- 
glese în Egiptă i s’a pusă unu termină precisă 
și că în loculă condominiului, care și așa nu se 
mai pută reactivă, s’a pusă controla inter
națională.

In modulă acesta caută amândouă părțile 
să facă maioritățiloră parlamentare arangiamen- 
tulă câtă mai plausibilă, ceea ce le va și suc
cede ministriloră, cu tăte că atătă în Londra 
câtă și în Parisă ămenii nu sunt nici-decum 
mulțămiți cu acestă arangiamentă. In Parisă 
Ferry a declarată, că Francia are interesă, ca 
cabinetulă lui Gladstone să rămână la putere, 
ără în Londra Gladstone a declarată în par
lamentă, că elă se retrage, dăcă parlamentulă 
nu va primi convențiunea. Liberalii angleși credă 
că Gladstone trebue să rămână în orice casă la 
cârmă pentru că de acolo depinde sbrtea refor
mei electorale; Francesii pe de altă parte ărăși 
susțină pe Ferry de frică, ca să nu vină în An
glia ună ministeriu aristocratică la putere. Ast- 
feliu se voră mulțămf amândouă părțile cu ce au 
putută stărce. In Parisă se voră mulțămf cu 
aceea că au dobândită mai puțină, de câtă au 
așteptată, ăr în Londra își voră închipui, că 
n’au perdută atâta, câtă au așteptată.

In săptămâna acăsta va trece actulă prin 
parlamente și în 28 1. c. se va presentâ confe- 
rinții europene, care se adună în Londra spre a 
deliberâ afacerea Egiptului.

x-* «
Porta otomană pănă nu se făcuse arangia- 

mentulă între Francia și Anglia în privința 
Egiptului sta la spatele Franciei acum ese pe 
față și spune într’o circulară adresată cătră 
puterile europene, că în privința controlului in
ternațională de-o-camdată uu să pdte pronunța, ăr 
încătă privesce prelungirea ocupațiunii anglese 
pe trei ani este în contra ei și dăcă este ca să se 
facă în Egiptă o ocupațiune de trupe străine, se 
intervină Germania, Francia, Italia și Spania 
luândă pe lângă ele și pe Anglia și Turcia. 0- 
cupațiunea ar avă atunci ună caracteră interna
țională și tăte interesele europene ar fi multă 
mai bine garantate. Spania are mari interese la 
canalulă de Sueză oa putere mediterană pe lângă 
aceea Spania umblă de cât-va timpă să între și 
ea în rândulă puteriloră mari europene. Turcia 
are interesă ca se sprijinăscă în privința acăstă 
Spania, pentru că spereză că și Spania la rân
dulă său în cestiunile orientale va merge mână 
în mâna cu Turcia și pentru că așa e dorința 
curții din Berlină. Turcii toți nu credă, că 
conferința se va pută întruni, dar ei totuși au 
protestată în contra arangiamentului dintre Fran
cia și dintre Anglia. Bieții Turci să temă că 
totă numai ei voră fi cei păcăliți, de aceea pri- 
vescă tăte lucrurile cu cea mai mare neîncredere.

Cronica $ilei.
Resultatulă finală alu alegeriloră de deputați, după 

»Egyetertes,« este următorulă: De partida liberală s’au 
alesă 226 de deputați, de partida independentă 74, de ai 
oposibunei moderate 60, naționaliști 17, antisemiți 16, 
deputați, cari nu aparținu la nici o partidă 11. Prin ur
mare partida liberală, care se află la cărmă, are, față 
de tote celelalte partide, o maiorilate de 48 de voturi.



Se vorbesce. spune «Româuulă,’ că d. Câmpineanu, 
ministrulă domenieloră, și-a dală demisiunea.

*
Același diară comunică, că cu tată cauțiunea de

pusă pentru arestarea celoră arătați, pentru că au stri
gată «josă Brăteană,*  nu s’au liberata din închisore. 
Amiciloră acestora, cari s’au dusă la Văcăresc! se-i visi- 
teze, nu li s’a data voiă a-i vede. Areslații se voră 
judeca Vineri,

*) PublicămC clin nou partea a doua a acestui discursQ re- 
vâtjuM și complectată de d. Băbești. Red.

*
«Monitorulă oficială*  desminte sgomotele răspân

dite, că în Craiova s’ar fi făcută demonstrațiunl și turburări 
pe strade. *

Consiliulă profesorală ală facultății de medicină din 
Bucuresci, dice ,L’ Indăp. roum.,< și-a mănținută deci- 
siunea luată, că nu va elimină pe nici ună studentă, mai 
’nainte d’a se fi pronunțată justiția asupra culpabilității.

*
Același diară află, că lucrările preliminare pentru 

încheiarea nouei convențiuni comerciale cu monarchia nâs- 
Iră s’au terminată.

*
Studenții condamnați la amendă de câte 200 franci 

•au făcută apelă în contra sentinței. Pe de altă parte și 
procuiorulă va apelă, fiind-că nu găsesce destulă de 
aspră pedăpsa. *

«Râsboiulă-Weiss*  crede, că prefectulă poliției din 
Bucuresci, d. Radu Mihaiu va fi numită generală și 
va trece la interne în loculă d-lui Chițu; d. Sturza va 
trece la finanțe și la esterne i va luă loculă d. P. Carpu, 
ambasadorulă din Viena; la domenii în loculă d-lui 
Câmpinânu se va numi d. Fleva, actualulă primară ală 
Capitalei. In fine d. Maiorescu se va duce ca ministru 
plenipotențiară în Viena. Acestă scire însă e dată sub 
tată reserva.

*
Ună numără de 43 de advocați din Bucuresci au 

adresată procurorului generală ună apelă, prin care ceru 
ca studenții să nu mai fie aduși la tribunală în căruțele 
cu cari se transportă delicvenții și asasinii. Procurorulă 
a și împlinită acăstă cerere.

*
Duminecă sera studinții au ținută o întrunire la 

societatea Unirea. In acăstă ședință se primiră numai 
cari făgăduiră a păstra secretulă asupra hotărîriloră ce 
se voră lua. S’au numită două comisiunl, una spre a pu
blica o dare de sămă asupra celoră petrecute și alta 
pentru a strînge banii necesari, spre a veni în ajutorulă 
celoră închiși.

*
«România liberă*  dă soirea, că în săptămâna viitâre 

d-nii Mocenu și Velescu împreună cu elevii d-loră voră 
plecă la Madridă pentru a face cunoscută și surorei dela 
Marea-mediterană danțurile nostre naționale. Pentru ple
carea simpaticiloră noștri artiști se va aranja Sâmbătă 
la 16 1. c. o mare representațiune estra ordinară în 
fosta grădină Slavri, sub direcțiunea d-lui I. D. Ionescu.

*
La policlinica Dr-lui Jung din Viena a fostă dusă 

la 20 Maiu o fetiță ce se născuse fără gură. Dr. Jung is- 
buti să taiă pelița obrazului tocmai unde avea să fie gura. 
Fetița, îndată după operațiune, începu să strige și a doua 
di mama sa Ana Raznadek putu s’o alăpteze.

*
Se telegrafeză din St-Petersbourg: Duminecă s’a 

făcută în acestu orașă inaugurarea monumentului ridicată 
pe mormântulă lui Turgheneff.

, Acestă monumentă se compune de o simplă pira
midă de graniță, și are ca inscripțiune cuvintele urmă- 
(ore săpate în petră: Iwan Turgheneff, 1818—1883.

*
Deputatulă radicală francesă Gir a uit doresce să 

se introducă dare pentru aristocrați și a propusă, 
ca pentru fiecare servitoră cu 1 i v r e e să se plătăscă o 
dare anuală de câte 100 franci, pentru titlulă de prință 
să se plătăscă anuală 50,000 franci, pentru titlulă de 
duce 45.000 de franci, âr pentru epitelulu de nobilă 
«de« 10,000 franci pe ană.

*
«Telegrafulă' spune că A. S. principele Alesandru 

Battemberg a părătită Sofia adî diminăță, plecândă la 
Târnova, unde va inspecta mâne și poimâne drujinele, cari 
se află acolo. Vineri principele Bulgariei va visila Rus- 
ciuculă.

*
Ni se scrie din Deșiu cu data de 24 Iunie, că prin 

părțile acelea plouă de vr’o săptămână în tâte dilele. So- 
meșulă a ieșită din albia sa; acum însă a începută să 
se retragă, Sămânăturiloră n’au stricată aceste ploi, de 
câtă numai cartofiloră, cari au stată mai multe tjile sub 
apă. Timpulă pare a se îndreptă.

*
Totă de acolo ni se raportâză, că la 23 Iunie vr’o 

30 de familii de Ciangăi au trecută p’acolo întorcendu-să 
spre Bucovina. Ei dică, că în Ungaria moră de fome; 
și în adevără erau goli, desculți, neavendă nici măcară 

opinci. Ca să-șl pătă continuă calea, suntă siliți să cer- 
șăscă. «Mergemă în patria nâstră, dicâu ei, unde boerii 
români ne țină bine.«

Ce batjocură pentru fanfaronii Maghiari!
*

Sobrania, camera bulgară, (|ice U’Ind. Rom., se 
va deschide la Târnova în diua de 25 a lunei curente. 
Ministrulă Zancoff va demisiona în diua deschiderei Ca
merei.

Discursul ft d-lui V. Băbești.*)  
raportorul^ eomisiunci de 30 a conferinței din Sibiiu. 

(Continuare din Nr. 94 alti Gaz. Trans).
Și ecă aci, în puține cuvinte desfășurată fatala 

«cesțiune orientală,*  carea de ani apope 200 agită 
spiritele mariloră puteri și ageriloră diplomați, și care 
dela 1871. decându Germania este prima putere în Eu
ropa, din ană în ană, ași pută 4* ce din (ji în di și 
din oră în oră, devine Iotă mai ardentă, totă mai neli- 
nișcilâre pentru țări și popore. țlică, pentru țări și po- 
pâre, căci din o sută de cause, de sine ințălese, nici unei 
țări și nici unui poporă din întregă Europa, și din vecina 
Asiă și Africă nu pâte să fie indiferentă că. — cine stă- 
pânesce cheia Orientului, Constantinopole și peninsula 
balcanică?

Și în mijloculă aceloră doue tendințe contrarie, pu
ternice, chiar la punctulă, unde se încrucișâză spadele 
celoră doi uriași, dâue elemente suntă puse, au ca prin 
necesitatea istorică, cum dicem de provedință, după na
tura loră neînclinate nici unuia, ci în sprijinire reciprocă 
tocmai calificate și chiemate d’a fi părete despărțitoră, 
sentinelă a Europei și spiritu moderatoră între ambii — 
întru interesulă proprieloru vieți și a libertății popâreloră 
europene. Elementulă română și elementulă 
maghiară. Decă n’ar fi acestea, de multă Ruși ar fi 
ocupată Constaniinopolulă și peninsula balcanică și ar fi 
stăpână peste Archipelagă și peste Adria, și Europa ar fi 
căzăcescă, âr monarchia habsburgică n’ar mai esislâ. Dar 
totă asemenea, dăcă elementulă română și cu celă ma
ghiară nu-și voră pricepe situațiunea, nu se voră înțelege, 
sprijini, iubi și consolidâ reciprocamente, sfărâmase-voră 
ambele între sine și prin puterea presiunei din ambele 
părți gigantice și peri-voră, și pacea, libertatea, cultura, 
civilisațiunea Europei, pentru lungă timpă, pâte pentru 
tot-dâuna voră fi amenințate, turburate, nimicite!

Și — âcă aci în esință interesulă celă mare comună, 
vitală, solidaritatea naturală între elementulă maghiară 
și celă română, și — interesulă celă mare ală Europei 
apusene pentru acestă solidaritate!

Dar ore pricepă acesta domnii maghiari dela putere? 
Ni-se spune că — da. fin să vedemă cum?

Sciută este, căci se petrece înaintea ochiloră lumii, 
că mai totă pasulă ce Germania întreprinde spre a se 
apropia de Orientă, îlă face prin mijlocirea alianței sale 
cu Austro-Ungaria, ai cărei factori zăloși, mai veriosă 
obligați suntu d-nii Maghiari. Prin aceștia, în frunte cu 
Andrâssy și Kâllay, s’a ocupată Bosnia și Herțegovina; 
prin aceștia, în frunte cu Tisza, se sumuță și împinge 
șovinismulă maghiară, celu mai nesuferibilă asupra nâstră; 
(așa este; bravo, bravo!) prin aceștia, în frunte cu jur
nalistica jidană, s’a creată atâta nevoie, atâta supărare 
și zăpacelă României în cesțiunea Dunării, și altele și 
altele. Și ei, d-nii Maghiari ținu aceste isbiri în româ- 
nime de totă atâtea mari vârtuți și bravure naționali ale 
loră!! Retăciții de ei!

Peste 300 de ani s’au luptată d-nii Maghiari în 
contra Austriei, pentru emanciparea loră națională. Nu 
este armă, de care se nu fie usată ei, nu este mijlocă, 
alianță, agitațiune, la care se nu fie recursă ei pentru 
d’a smulge din mâna Austriei dreplulă d’a dispune de 
sortea patriei și națiunei loră: aslădi ei, din frica de 
slavismă, s’au împăcată cu Austria și au făcută alianță 
cu Germania, ca să devină la putere, pre care o folosescă 
în contra noslră, cari același scopă alu vieței urmărindă, 
aceiași contrari avendă ca și ei, p’aceeașl cale a desvol- 
tării și consolidării amă pornită.

Dar d-n;i Maghiari, în orgoliulă ambițiunei loră na
ționale, orbiți de succesele dela 1859, 1866 și 1870/1, 
cari propriamente se cuprindă în degradarea Aus
triei, s’au angagiată la ună scopu multă mai mare de 
câtă ce li ajungă puterile. Ei eu ale loru 5—6 milione 
de poporă pretindă să fie mâna de feră a Germaniei în 
Oriente, ascuțitulu săbiei ei contra Muscalului și — sin
guri sentinela Europei în trunchiulă Carpa- 
țiloră. Aduceți-vă aminte, cum nu de multă ună în
semnată bărbată de stată ală Maghiariloră d. Kâllay, 
ministrulă finanțeloră comune, citi în academia din Buda
pesta ună memoriu, prin care voia se dovedescă, că ele
mentulă maghiară este chiămată și calificată d’a domni 
și conduce prin spiritulă său Orientulă Europei: (Voci 
n’a dovedită 1) A dopedită cum a sciută și a putută des
tulă, că a pretinsă pentru Maghiari rola de putere forte 
mare. Mare lucru întrladevără! firesc® că — cu tată 
ambițiunea loră asiatică, basată pe închipuirea loră că 
— ca ei nimeni pe lume, îndată dela începută au 
trebuită să simță și pricâpă, că forțele loru proprie nu 
le ajungă, că prin numărulă loră celă mică, în cele din 
urmă, ei n’au să figureze decâtu de unelte puterniciloră 
loră patronl-aliați! Naturală deci că, după a loră logică 
de poporă mică cu ambițiuni de totă mari, în 
tote popârâle vecine, ce nu sunt maghiare, dar mai vâr- 
tosă în cele de sub cârmuirea loră, nu vădă de câtă 
pedece a măririi loră, contrari de morte ai puterii 
loră, ai desvoltării loră, ai vieții, ai viitorului loră. D’aci 
e forțarea loră prin legi și iustituțiunl, prin falsificarea 
concepteloră celoră mai sublime de cultură, patriă, liber
tate, constituțiune, dreptate și egalitate, d’a usurpâ și con
fiscă pentru rassa lor țâra întregă cu tote folâsele ei, d’a 
împedecâ cultura și desvoltarea națională a celorlalte po- 
păre nemaghiare și în fine d’a pretinde ca acestea și

anume Românii, Slovacii, Rutenii, Sârbii, Bulgarii chiar 
și Germanii și Sașii — să se cultive, sâmțe și nu- 
mescă Maghiari în statulă publică! De aceea 
înaintea loră cultulă naționalității proprie ge
netice precum acela la ei a fostă d’o sută de ani și 
este până astădl — cea mai sacră datoriă și cea 
mai înaltă virtute națională și patriotică, la popâ- 
rele nemaghiare din patriă este ună vițiu pre impu
tabilă, o crimă în contra patriei! — pe cândă rene
garea națională, care la ei este o crimă și ună scandală, 
nemaghiariloră se impută ca o virtute și ună mare me
rită patriotică! D’aci vomă pricepe, pentru care cuvântă 
Jidanii astăzi suntă cei mai buni palrioți în Ungaria, er 
Românii, cari cu atâta tăriă și credință țină la naționa
litatea loră — cei mai răi! Și totă d’aci vomă pricepe, 
că este logică, este naturală, ca domnii Maghiari de la 
putere, ajunși odată prin greșita loră politică d’a ne con
sideră pe noi Românii de dincâce de Carpați ca p e d e c ă 
măririi loră naționale, desvoltarea nostră, cultura 
și bunăstarea nostră națională ca pericolă pentru 
esistința și domnia presentă și viitâre, să ne per
secute, să ne împedece cu ori ce preță progresulă și cul
tura chiară cu violarea legilorU create de ei, chiar cu vă
tămarea respecteloră de umanitate! Lupta pentru pro
pria esistință și desvoltare, pentru supremele tesaure ale 
vieții, este îndreptățită între t<5te împrejurările, și noi nu 
putemă decâtă a o imită, și nu ne putemă plânge, de 
câtă numai pentru înfricoșata greșală, re taci re și 
amăgire a d-loră Maghiari, cari vădă pericolu pentru 
sine și rassa loră — acolo unde nu este, ba unde singură 
numai este razimă, siguranță și garanțiă pentru vii- 
torulă loră ! (Va urma).

Corespondența nostră din Comitate.
Clușiu, 23 Iuniu 188

Impărtășindu-vă despre decursulă alegerei de de- 
putați dietall în cercurile electorale ale municipiului Clușiu, 
nu amă făcută nici o amintire despre ținuta alegători- 
loră români din acestă orașă, din causă, că atunci încă 
nu avâmă date positive în privința acesta.

In genere vă potă mărturisi, că solidaritatea națio
nală n’a fostă spartă, pentru că abstrăgândă dela func
ționarii de stătu, dintre cari unii numai la constrîngerea 
șefiloră, și după ce le-a dechiarată, că deși voră alege 
o facă în contra convingerii loră, dela vre-o câțl-va căr
turari, cari parte au fostă amenințați și terorisațl cin 
partea corteșiloră guvernamentali, parte au avută în ve
dere unele interese mici particulare mai multă decâtu 
causa sântă națională, maioritatea alegătorilor a 
români s’a abținută dela alegere.

Pe amploiații de stată nu-i condemnămă, pentru 
că constituționalismulă ungurescă de astăcji pretinde, ca 
funcționarulă statului să fie uneltă orbă a ministrului- 
președinte, decă vre să trăâscă; însă acei omeni inde
pendenți și slabi de ângeră, cari n’au avută nici cu- 
ragiu, nici destulă resoluțiune de a se ține de programa 
națională, pentru care făceu prin adunări atâta larmă, 
și cari îșl bătâu peptulă qțicându, că suntă Români nâoșl, 
și cari nă se fălâu numai că solidaritatea, ci buciumau 
chiar în lumea mare principiulă resistenței pasive, acei 
âmeni sunt de compătimită.

Ce idei îșl va face ună badea Leuca și altulă de 
acei cărturari români, cari înainte de acesta cu o lună 
le esplicau însemnătatea pasivității și a solidarițății și 
acuma le calcă ambele în pictare? —

In săptămâna trecută s’a înmormântată teologulu 
absolută și ascultătoru de filosofiă lână Albu. ,De 
mortuis nil nisi bene.*  A comisă însă în viața sa 
atari fapte condemnabile, cari nu potă rămâne ascunse. 
Intre alte multe, nu se pote trece sub tăcere denun
țarea ce a făcut’o în timpulă din urmă, pe patulă morții 
in contra societății «Iul ia.*  Cândă comisiunea în- 
vesligălore a începută ascultarea comitetului soc. «lulia,*  
a ascultată și pe Albu,. ca martore din partea inimiciloru 
tirani, cari pretindă disolvarea .Iuliei.*  Principele 
Odescalchi, unulă dintre matadorii inimiciloră tirani, 
l’a transportată pe Albu într’o birjă din spitală, ducendu-lu 
înaintea comisiunei, ca să spună câte rele tote despre 
societatea Julia*  și membrii acesteia.

Albu a mărturisită atunci,, căelă a fostă 
eschisă din societate din causă, că a cute
zată a dâ în mai multe rânduri espresiune 
simțului său de patriotă bună și a simpatiei 
sale cătră Maghiari.

Denunțarea acesta răutăctasă, a umplută de indig- 
națiune pe toți omenii bine simțitori.

Se speră însă, că comisiunea învestigătore, căreia 
îi stau la disposițiune tale protocolele și actele societății, va 
fi mai puțină preocupată, și va sci judecă mai justă pa- 
sionarea falsă a acelui oină; âr pentru ca și publiculă 
română să cunoscă adevărata stare a lucruriloră voiu servi 
cu nrmălorele deslușiri.

Albu a fostă alesă la începutulă anului tr. 1882/83 
de secretară ală corespondințeloră. In calita
tea acâsla, abusândă de încrederea soc., s’a pusă în co
respondență cu mai multe societăți literare, trimițendu-le 
fără să-i fi dală soc. mandată apeluri nesignate de pre- c 
sid. societății, fără a cărui subscriere nu p<5te în sensulu 
statuteloru eși nici ună actă dela societate.

Societatea numai cam prin Decembre a avută cu- 
noscință despre abusurile secretarului de esterne, fiindă 
ună membru ală ei pe cale privată avisată din partea 
unui membru ală societății din Viena, «România Jună,*  
că secret.ar u 1 ă Albu a trimisă soc. din Viena 
ună apelă forte co m p romi ț ă tor ă pentru «In
ii a«, și comitetulă ei, și că-i probabilă că Albu a 
trimisă astfelă de apeluri și altoră societăți.

In urma acestui faptă societatea a trasă numai de 
câtă în cercetare pe Albu, și constatându-se abu
surile lui, pe cari parte însuși le-a recunoscută, 
a fostă cu unanimitate destituită din postulă 
onorifică de secretară esternă, âr Albu ruși- 
nându-se de votulă neîncrederei, ce i-a dată 



prin acâsta soc. »!ulia,«aeșităcutotiilădin 
s i n u I ă societății.

Dorulă <ie răsbunare său orî-ce ar fi condusă pe 
Albu să spună ne-adevăruri înaintea comisiunei 
învesligătâre caracter slică e aceea că diarulu răsvrăti- 
loriloră maghiari »Ellânzâk« dela 17 a 1. c. cu înaltă în
gâmfare aduce la cunoscința publicului mârtea marelui 
patriotă Albu, care a făcută atâtea și atâtea servicii 
națiune) maghiare și la a cărui înmormântare Românii 
demonstrative nu voră participă. In fine, spune, că ti
nerimea maghiară a luată deja disposițiunl, ca neuitatului 
Albu să se facă o înmormântare dâmnă de rolulă, ce l’a 
jucată (sic!)

Fie-i memoria ca esemplu admoniătoră neuitată!

Săcele, 8 Iunie 1884.
>Dacă așu sci vre-unti lucru folositorii 

»mie, însă prej udeciabilU familie1 
>mele, l’așu face să dispară din spi- 
>ritulu meii; și, dacă așii sci ceva fo- 
Rositoru familiei mele însă vătă- 
>mătorănațiunei mele, m’așU socot1 
>criminalQ.< Montesquieu.

Românii săceleni mai totă-dâuna au ținută susă 
slegulă națională și pentru orî-ce jertfe, ce s’aru fi ce
rută pentru apărarea prestigiului nealterală ală acestui 
stâgă, s’au întrecută a fi mai totădeuna printre cei din
tâi. Totă dânșii pentru orî-ce scopă nobilă și frumosă 
au avută nobila ambițiune de a escelâ și de a sta cu 
inima și cu punga deschisă șî cu mâna plină și întinsă. 
De aceea n’am trasă și nu voi trage nici odată la 
îndoială acestă frumosă stimulă și nobilă simțemânlă 
națională ală Romăniloră săceleni.

Programa națională statorilă de elita inteliginței nos- 
tre românescl din Transilvania și Ungaria în Sibiiu la 
1881., a fostă stindardulă sub care s’au grupată toți 
Romanii de sub corâna St. Ștefană, seu mai apriată a 
fostă simbolulă confesiunei nostre politice naționale în 
decursulă celoră trei ani de atunci în coce. Acestă pro
gramă a rămasă în vigore și în adunarea din anulă 
acesta întâmplată totă la Sibiiu fără nici o schimbare și 
pentru periodulă acesta nou următoră. Aceslă simbolă 
l'au mărturisită și’lă mărturisescă și săcelenii nostrii. Dar 
nici o pădure fără uscătură, așa și aci. Cu durere tre- 
bue să mă esprimă, că cu ocasiunea alegerii de deputată 
dietală în cerculă Săceleloră și ală cărei resultată vă 
este bine cunoscută, am vădută și individl eretici, cari 
suntă cu totulă împotriva acestui simbolă. numindă aceea 
conferință din Sibiiu flecu și pre cei-ce sau aduna,ă 
acolo proști. — Da! da! Trebue să scițl, că să află 
și prin Săcele capacități înalte, însă nu capace de ceva 
frumosă și nobilă, ci de cele mai mari fără-de-legi na
ționale. Și acâsta nu odată, ci mai de multe ori am 
avută nefericita ocasiune a o vede. Acești eretici, adecă 
bine înțelesă eretici nu atâtă din convingere, câtă din 
mârșavulă interesă particulară și cu totută opusă frumo
sului și naționalului principiu, ce mi-lă luăsei de moto 
aci, acești eretici, cțică, cu ocasiunea alegerii mai susă 
pomenite, șau mărturisită fără sfială confesiunea loră ră
tăcită și prin tote mijlocele, dar mai multă neoneste. au 
cercată a converti la acesta și pre alți Români buni și 
pâte până aci nepătatl în astfelă de lucruri, și din întâm
plare le-a și succesă, că la aceea alegere au luată parte 
mai bine de 30 de înși. Ce e dreptă mulțl s’au căită 
de ce au făcută, dar atunci erâ prea târziu, că omenii 
cei cinstiți, cari n’au mersă la alegere, îi numea lifte 
spurcate, care voiescă sâ strice legea nostră și sâ vâncjă 
nâmulă românescă.

»Bre!!! 4>cea ună bâlrână: VedI acum amă ajunsă 
la câda vecului! Să mărgă ei și să se facă Unguri și să 
pângărescă legea nostră! Vedeți-I, arătândă pe corteșii și 
făcându-șl sfânta cruce: ăștia sunt iscâdele cele de 
apoi ale lui Antihârță. Ptiu! Ptiu! Ucigă-vă sfânta 
cruce și nu v’ar ajuta maica Domnului!!» Acești rătă
ciți și aceste iscode: unii din ei sunt bine cunoscuți pu
blicului.

Capulă blăstămățiiloră și acumă ca șî altă dată a 
fostă Voicu Roșculeță, precum bine se scie, și cu ferta- 
tu-său de cruce corteșulă Kope Istvan. Lângă aceștia s’a 
mai alăturată și o tândală de învățătoră, că altmin
trelea n’am cum îi (jicâ, anume Alexe Frateșă. Pentrucă 
ună învățătoră, care țîne cât de puțină la demnitatea sa 
de învățătoră și la principiele naționale, pe care are să-le 
planteze în tinerimea încredințată lui, Jn’ar fi făcută asta 
odată cu capulă. Dînsulă a făcut-o. Dacă a făcut-o, 
atunci ce poți aștepta dela tinerimea încredințată lui?! 
Totă progresulă din scolă n’are nici o valore, dacă nu e 
prevăzută cu timbrulă educațiunei naționale. Atunci 
însă, când nici învățătorulă nu o are, apoi de unde să o 
iai, mai alesă atunci, când și părinții unoră copii nu o 
au și când se Iasă prâ ușoră a fi trași și dânșii în vârtej ulă 
rătăciriloră și ispiteloră dilnice! Tot aci e loculă să numimă 
și pe Neculae Cojocariu, poreclită m... gole, care în semn 
de recunoscință călră comună și cu deosebire cătră Ro
mâni, că dintr'o slugă a ajunsă succesive până la cele 
mai de frunte oficiuri în comună, de presentă e curatoră 
ală copiiloră orfani, a cutreerată comuna împreună cu 
corteșulă Lucâcs Kâroly scriitoră la subprefectură și a

cereală se conrnpă pe alegători pe de-o parte cu totă 
felulă de promisiuni și momele, decă voră lua parte, șl i 
pe de alta eu tolă felulă de intimidări obicinuite la ast-j 
felă deocasiiml, decă nu voră merge. Ba încă ce-i mai 
multă venise cn corl.eșia pănă acolo, că-ți dicea dela 
obraz ii și de câte done-cjecl de ori și te țigănea mai rău 
ca țiganulă. Astlelă unii pentru promisiuni alții de târnă, 
la alegerea din Hermană mulțl Români luară parte. 
Acestea însă se referescă mai multă numai asupra co
munei Satulungă. Să trecem acum la Cernată. Aci o- 
nâre Cernățeniloră precum și conducâloriloră loră! Cu 
tote că ăi aci corteșia a fostă totă așa de mare ca si în 
celelalte comune, totuși pe lângă ori-ce felă de promisi
uni și momele, corteșii n’au fostă în stare se ducă la 
alegere nici măcar ună puiu de Cernăteană română. Ba 
încă în Cernatu puterea corteșiei a mai crescută cu multă 
ca în celelalte comune prin faptulă bine cunoscută cu 
bancherulă din Brașovă. Dar norocă numai că Cernă- 
țenii n’au fostă așa de neprecauți cum i-a socotită dîn
sulă, că dînșii curândă au prinsă de veste ce vrâ se facă 
elă. De aceea au luată tote măsurile de lipsă spre a-i 
face unu alaiu frumosă. Și i-a și făcută, că abia a scă
pată din casa lui Vladă Moțoie și fugi nene pănă la tră
sură de gândiai că fuge ună iepure dinaintea vânători- 
loră. Așa că dacă l’ară fi întrebată vre-ună Brașovână, 
că ce-a vădută Duminecă prin Cernată, i-ar fi răspunsă 
aceea ce i-a răspunsă țiganulă Românului, când fugea de 
ună ursă. Românulă îlă întrebă adecă: »Măi țigane, 
erau lemne multe prin pădure?*  »Românică, cfise țiga
nulă, ună rugă ș’ună buturugă, uuă rugă ș’ună butu
rugă ! se împedecase adecă de rugi de mure și dăduse 
peste buturugi. Trecemă la Turcheșă. De aci precumă 
suntemă informați ară fi luată parte mulțl Români. Noi 
cunoscemă pe Românii din Turcheșă cu multă mai bine 
disciplinați față de astfelă și alte alegeri și sciamă pe în- 
vățătoriulu și ca membru ală comitetului de acțiune din 
Brașovă, Anastase Bârsană, omă cu mai multă influință 
lotu așa sciamă și pe părintele Soiu Acumă însă nu 
scimă ce să credemă: sâu că dînșii ș’au perdută influ- 
ința, ce o aveu asupra poporeniloră, seu apoi că influ- 
ința d-loră pentru -cine scie ce osă de roșă, au întrebu
ințat-o în modă contrară. Cu totă dreptulă dară se 
așteptă de aci o rectificare publică. Totă așa vorbesce 
lumea și de capelanulă Toma Frateșă din Baclfalău.... 
Din celelelalte comune din Săcele, nu scimă nimică mai 
apriată, de aceea tăcemă. Destulă însă, că zidulă soli- 
daiității nâstre naționale din partea despre Săcele, toc
mai unde amă fi credulă că e ceva mai tare și mai bine 
conservată prin viclenele uneltiri ale unoră și altoră șar
latani, seu cum talpa iadului să-le mai dică, s’a crăpată 
și multe oi rătăcite au eșită afară prin aceea crepătură. 
Tristă de totă I Z.
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De lângă Vințiilă-de-josii, 21 Iupiu 1884.
In a doua di de Rusalii au fostă convocați toți a- 

legătorii români din acestă cercă electorală pentru a as
cultă raportulă delegațiloră noștri la conferința din Sibiiu.

Spre acestă scopă s’a alesă comuna Orda-de-josă, 
unde la casele d-lui proprietară Nicolau Șandră de Vistă 
s’au întrunită pre la 3 ore d. m. alegătorii în ună nu
mără destulă de frumosă. In presența d-lui solgăbirău 
invitată anume, delegatulă Rubină Patița luândă cuvân- 
tulă în ună discursă măduosu, care a ținută mai bine 
de 1 oră, a istorisită decursulă conferinței generale a 
tuturoră alegetoriloră români, a descrisă cu viul colori 
situațiunea apăsătore, in care ne aflămă, și apoi a mo
tivată atâtă punctele din programulă națională din anulu 
1881 câtă și motivele, cari au îndemnată pe representanții 
alegătoriloră români a persistă și mai departe pe lângă 
conclusele de până aci. S’a cetită apoi apelulă comite
tului centrală, după care apoi delegatulă V. Albini s’a 
adresată cătră cei presențî cu cuvinte de îmbărbătare 
pentru susținerea solidarității între alegătorii români, ară
tândă folosele ce le așteptămă dela o purtare solidară, 
precum și scăderile ce urmeză din purtarea contrară con- 
cluseloră aduse de conferința generală. Ambele cuvân
tări au fostă primite cu urări de >să trăiescă.*  Toți cei 
presențî au promisă înt.r’ună cugetă aderarea la aceste 
concluse și stăruirea de a se susține acele și prin alții 
și și-au dată semnele de mulțămire cu purtarea delegațiloră 
acestui cercă, urându-le mulțl ani.

După ce în forma acesta solemnă s’a finită partea 
oficiosă a lucrării, ospitalulă Domnă Nicolau Șandră 
a învitatu pre delegați și pre mai mulțl inteligențl la mâsă, 
unde între mai multe toasle pentru anteluplătorii naționali 
petrecurămă câteva momente de bucuriă vetjându-ne mai 
mulțl pregătiți a luplâ pentru îndreptarea sortei nostre 
spre mai bine. Ună avântă în solidaritate pote se reducă 
multe rele, de cari este bântuită și comitatulă Albei-in- 
feriore numai din nepăsarea nostră față de căușele mu
nicipale și comunale, unde nu amă încercată a ne validitâ 
puterile conformă numărului nostru preponderantă.

La alegerea din Vințulă -inferioră numai personele 
comandate din oficiu au fostă presente, însă fundă că 
alegere nu a fostă, aceia au figurată mai multă ca sta- 

tiștl. Nu potă însă să trecu cu .vederea, cumcă la os- 
pățulă guvernamentalilovă, au luată parte trei preoți ro
mâni și anume Mană din Vință, Stanca din Vulpără 
și celă din Conțin. Se le fie rușine de purtarea loră, și fiindă 
că numai prin publicitate să voră pută îndreptă, aflămă 
cu cale a aduce la cunoscință acâstă purtare. A. S.

Declaratiune.I

Subînsemnații preoți greco-orient aii români din 
tractatulă protopresbiterală ală Mercur ei dămă prin 
acâsta cea mai durerosă expresiune indignațiunii, ce o 
simțimă față cu atitudinea domnului parochă din 
Ludoșă George Riulu cu ocasiunea alegerii de depu
tată dietală în cerculă Cristianului efectuită la 3 (15) 
Iunie a. c.

Conscii de sacrele datorințe cătră poporulă, din a 
cărui sudore trăimă și jalusi de reputațiunea nâstră: de- 
clarămă, că între noi și dl. George Răulă nu esistă 
nici o relațiune, nici o legătură colegială și socială.

I. Dro că, protopresbiteru, I. Sierbu, parochă în 
Poiana, N. Mâneguță, parochă în Poiana, D. Panfi- 
loiu, parochă în Jina, I. Crăci ună, parochă in Apol- 
dulă-superioră, I. Mo ga, parchu în Rodă, I. Munthiu, 
parochă în Cărpenișă, I. Gen ie, capelană în Rodă, I. 
Calnicenă, parchă în Boză, 1. O^ireană, parochă în 
Canța, N. Oprișă, parochă în Gârbova, N. Dai a nu, 
parochă în Sengătină, V. Bratu, parochă în Armeni, 
V. Răul ea, parochă în Bogatu, N. Topârceană, pa
rochă în Apoldulă-inferioră.

Convocare.
Onorații membri, cari compună Subreuniunea în- 

vâțătoriloră români gr. or. din tractulă protopresbiterală 
Făgărașă, precum și toți preoții și alți binevoitori în sen- 
sulă §-lui 25 din statute, suntă prin acâsta convocați a 
luâ parte la a Il-a adunare generală din anulu acesta, 
care se va țînâ Duminecă în 17/29 Iunie a. c. în odaia 
de învețământă a scolei elementare ortodocse din Făgă
rașă. Inceputulă diminâța la 10 ore precisă.

Programa de materii:
1. Raportulă cassariului despre starea averei Sub- 

reuniunei. 2. Raportulă bibliotecarului asupra cărțiloră 
ce conține biblioteca Subreuniunei. 3. Critica membrului 
George Modorcea asupra disertațiunei .tractarea sciință- 
loră naturale în scâlele elementare*  de Nicolau Aronă. 
4. Critica membrului Ionă Hașiu asupra disertațiunei ,în- 
sămnătatea, desvoltarea și tractarea fisicei în scâlele ele
mentare*  de Nicolau Aronă. 5. Prelegeri practice din o- 
biectele de învețământă; a) din religiă, tractarea meto
dică a rugăciuniloră la elevii din anulă I. de scâlă. — 
b) din socotelă, desvoltarea practică a Nrului 11 la elevii 
anului ală II-lea de scolă. — c) din Limba maghiară, 
introducerea elevului în elementele limbei maghiare. —
6. Propuneri relative la înaintarea scopului reuniunei.
7. Incassarea tacseloră dela membri.

Făgărașă, 9 Iunie 1884. v.
Vincențiu Grama, 

, președinte.
Nicolau Aronă, 

secretară.

Diverse.
Socotelă unui ginere. — Ună comerciantă de vinuri 

din Maiența, care se logodise cu o avută moșlenitore, a 
înaintată tribunalului civilă următorulă contă în contra 
logodnicei sale, care refusase în urmă de a se mărită 
după dânsulă: »Pentru timpulă ce l’am perdută pe la 
logodnica mea, 41/, luni ă 500 mărci, suma 2250 mărci; 
cheltuell pentru miresă 450 mărci; pentru distracțiunile 
făcute logodnicei mele 3487 mărci • pentru speranțele în
șelate prin neprimirea zestrei 4139 mărci. Totală 10,326 
mărci. * *

Copii asasini. — Din Cernăuți ni se serie, că două 
surori Iwopa Berliatz, în etate de 22 de ani, și sora sa 
mai mare Anna au asasinată pe tatălă loră în împreju
rările următore: Pe la sfârșilulă vieții sale, Berliantz, de- 
venindă văduvă, se dase la bețiă și refusâ de a plăti 
zestrea promisă fiicei sale Anna care se măritase după 
ună ore-care Andril Semtre. Intr’o di Anna dele suro- 
rei sale Iwona ună fiorinu, că să’lă îmâneze tatălui seu. 
Ea scia bine ce avea se facă elă cu fiorinulu. Bătrâ- 
nulu bău Iotă diua și sâra. se’ntârse bâtă acasă. Cele 
două surori îlă așteptaă. Anna începu a’lu certă și ’i 
ceru zestrea. Bălrânulă, pe care beția îlă făcea și mai 
încăpățînată, răspunse printr’ună refusă formală și ame
nință pe cele două fiice, că le desmoștenesce. Atunci 
desperate din causa refusului și amenințărilor tatălui loră, 
cele două surori se aruncară asupra lui, îlă trântiră la 
pămânlă și, legându’i mânile, îlă sugrumară.

Trlbunalulu recunoscu culpabile pe cele două surori 
fără circumstanțe atenuante și le condamna la morte. 
S’a constatată, că bărbatulă Annei,Andril Semko, nu luase 
nici o parte la asasinarea socrului său.



Cursulu la bursa de Vlena 
din 25 Iunie st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 122.55
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.— 
Imprumutulă căiloră ferate 

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

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.90

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 118.75

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . .102.— 

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

mișă............................. 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
Imprumutulă cu premiu

ung.................................114.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.90 
Renta de hărtiă austriacă 80.05 
Renta de arg. austr. . . 80.90
Renta de aură austr. . . 102.15 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  857.—
Act. băncel de credită ung. 300. —
Act. băncel de credită austr. 300.40 
Argintulu —. — GalbinI

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orI................9.69*,,
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlingel21.85

Bursa de Bucurescl.
Cota oficială dela 1.2 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . ■ ■ Cump. 93 vând. 93s/4
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 94V4 95

> convert. C6°/o) • . » 96ih > 100s/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 33 33i/2
Credit fonc. rural (7°/0) . . > IO43/4 1053/4

» 51 „ (5°/o) • ■ 55 92i/2 n 93 V,
> » urban (7°/0) . . > 1051/, > 106
» » » (6»/o) • • > lOOVs > 104
> ■» > (5°/o) ■ • > 90.3/4 > 91V*

Banca națională a României > 1395. > 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 335. > 338

« »
Aură

» Națională . . » 235. > 239i/2
5.30»

Bancnote austriace contra aură > 2.07. > 2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 26 Iunie st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . Cump. 9.25 Vând. 9.27
Argint românesc .... . . » 9.20 > 9.25
Napoleon-d’orî................. . . » 9.66 > 9.68
Lire turcesc!..................... . . » 10.90 » 10.98
Imperiali......................... . . > 9.90 > 9.96
Galben!............................. . . > 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.

TIPOGRAFIA ALEXI. Brașovu
9

Unica tipografia românâscă în totă Austro-Ungaria susținută de unu particularii, care s’a distinșii la esposițiunea națională din Sibiiîî 
anulă 1881 și în care se tipăresce acum și priinulu diarîî româuii cuotidianii.

Acestei tipografii i-a succesă de a dobândi de la magistratulu orașului Brașovu furnisarea tipăriturilor^ necesare pentru orașu, 
învingendă prin concurență, pe cea mai vechiă și renumită tipografia din Brașovu.

Avantagiele pe care le p6te oferi acestă stabilimentă fiindu recunoscute chiar de streini, vor îndemna, precum ni place a crede 
pe toți Românii, cari au ceva de tipărită, de a se adresa mai întâiu la noi.

Dintre operile publicate până acum in editura ndstră ni permitemă a recomanda:

X
X

I

&

ÎS
I

Acestu romanu se va publică în broșuri ă câte 20 cruceri seu 50 bani.
I ^Z^Z1\Z’ÎZ' \Z*\Z

G. Curțius. Gramatica limbei elenice prelucrată 
de Ștefană I o s i fă, profesorii și directorii la 
gimnas. rom. gr.-or. din Brașovă, prețulă fl.

Gramatica limbei române, întocmită pentru 
scâlele secundare de Ni col au Pi Iți a, 
profesorii la gimnasiulii românii greco- 
orientalti din Brașovu, prețulîi .....

2.50

1.25

Arion, seu culegere de cânturi naționale 
spre întrebuințarea tinerimei de ambe- 
secse, culese și arangiate de Ion Dar iu, 
învâțătoru la scola primară din Satulung 
prețulă ....................................................

I u 1 i u I. Roșea. Sacrificiu pentru Sacri
ficiu, romană orginală, prețulă ...» —.35

fl. —.30

r

Mtirtea lui Miliai Vitezulti, dramă națională 
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețulă .

Rumanische Kunstdiclitiingen, ubersetzt von 
T h e o c h a r A 1 e x i, prețulă . . .

Noua Biblioteca Română, anulă I și II 
Noultt Călindarfi de casă întră în anulă

Peste puținu va apare
Romamdu istorică

s

BEIU, VODĂ, DOMNV
in cinci părți

» —.40

. fl. 1.—
. » 10.— 

ală V-lea.

I

Celu mai bună Cascavalu de Azuga
HgH**  (Brânză bună

se găsesce de vendare la I)-nu Blateiu Moca/nu la AZUGA. (România)
cu prețuri forte moderate, Comandele se se facă clirectu.

1

BACANIA

a v i s u. J

MUNTEANU & MINCOVICI

? xc
I

BRAȘBVt, Tl'ȘA'ADtL

Firma MunleanTi c& Mlncovici recomăndă on. I 
publicil băcănia din „Tergulă Flosului“ și filiala loră din î 
„Strada Teatrului/1 fiindu bine asortate cu totă felulă de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, yy 
precum și cu totu felulu de ape minerale. Tot deodată Yț 
aduce la cunosc,ința on. publicti, că cu începerea seso- yy 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide ârășî o Filială ;Y( 
la Băile dili Tușnadu (totu în vechiulă localii în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va satisface pe deplină cerințele

BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVICI
BRAȘOVt, TUȘAADt.

Tipografia Alexi Brașovă.


