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„GAZETA" IESE ÎN FIECARE DI.
Pe unii anii 12 fior., pe șese luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

România și străinătate:
Pe anii 36 fr., pe șese luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

Ni'©?.

ANULU XLVII.

SE PREWUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
O seria garmondii 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

Sorlsorî nefranoate nu se prlmesou. — Manusorlpto nu se retrămitfl.

Sâmbătă 16 (28) Iunie 1884.

Brașovti în 15 (27) Iunie.
„Arătări criminale s’au făcută numai în con

tra conducătoriloru români din Selagiu“ — așa 
ne spunea „Pester LIoyd“ mai alaltaerl. Cetito
rii numitului diarfi vorfi fi credut.fi că cine scie ce 
fărădelegi au comisu Românii SelagienI, dăcă 
numai contra lorfi s’au intentatfi procese crimi
nale.

Primirămfi o corespondență din Sălagiu, care 
ne arată cu cea mai mare obiectivitate cum au 
decursă alegerile din Cehulu-Selagiului. Vomfi 
publica-o în numărulfi de mâne. In acelașfi nu
mără vomfi reproduce în traducere fidelă și unfi 
articulfi alfi oposiționalului „Ellenzâk“ din Clușiu, 
care descopere tdte ticăloșiile, câte s’au comisu 
din partea guvernamentalilorfi la acea alegere. 
Acești! diarfi face de astă dată escepțiune dela 
regulă și, cu t6te că condamnă atitudinea ro- 
mânâscă a d-lui Georgiu Popfi, sbiciuesce fărăde
legile celorfi dela putere.

„Adevărulfi, dice „Ellenz6k,u .este că în 
■cerculfi Cehului-Sălagiului au învinsă vPo 140 de 
alegători maghiari față cu 8—9 sute de alegători 
români și au învinsfi nu în vr’o lupă drăptă con
stituțională, ci cu mijloce nelegale, folosindu-se de 
forță contra al&gătoriloră lui George Popă.

Etă după „Ellenzăk,“ mijldcele de cari s’au 
folosită 6menii puterei ca se împiedece alegerea 
candidatului partidei naționale române:

a) S’au închisă, podurile de peste Someșfi 
așa că trecerea peste ele era imposibilă și alegă
torii lui George Popfi au fostfi siliți să facă mare 
ocolfi și se treci! pe nisce luntrițe improvisate.

h) Alegătorii lui George Popfi, sosindfi la 
bariera orașului în numără de 6—7 sute, au fost 
întâmpinați de soldați cu baionetele și cu declara
rea că: nu le este ertată să între în orașă. Der 
votarea în orașfi înaintâză și cu tote remonstrările 
președintele comisiunei electorale nu iea nici o 
măsură; alegătorii români sunt opriți la capulă 
orașului și guvernamentalulfi Nemenyi se pro
clamă 'deputată.

„Multe călcări de lege s’au comisă din partea 
„ autoritățilorfi față cu candidații oposițiunali însă 
„călcarea de lege făcută contra lui George Popfi 
„le pune verfu la t6te.“

Unfi (Jiarfi maghiarii, care niciodată nu s’a 
sfiitfi a se mărturisi ca dușmanii alfi causei ndstre 
românescl, este, care pronunță acâsta sentință 
nimicitdre în contra guvernului.

Foile guvernamentale semțândfi amarii lo
vitura, ce le-o dă „Ellenzek“ prin acele consta
tări, își iau refugiulfi la cele mai miserabile ca- 
lumnii. „Kolozsvâri Kozlony,“ ca se pdtăluă în apă
rare mișeliile comise, <}ice: Preoții români din Săla- 
giu au adunatfi poporulfi în biserică și l’au pro
vocată sub jurămentfi, ea să voteze pentru Ge- 
orgiu Popfi, pentru că acesta cu ajutorulă mus- 
caliloră le va recâștiga acea patriă pe care Ma
ghiarii au luat’o cu puterea dela RomâniP

Eată cum uneltele forței brutale vorfi să-și 
escuse faptele nelegiuite.

Față de-o asemenea aparițiune trebue să es- 
clamămfi și noi cu frații noștri maltratați și pri
goniți din Sălagiu:

„Dăcă e Dumnezeu în ceru și răsplată pe 
pămentu, atunci nu e cu putință câ Atotfi pu- 

terniculfi se sufere atâtea nedreptăți și călcări de 
lege ce se comitfi dilnicfi, nepedepsite, contra 
Români lorfi !„

ScirI telegrafice.
(Serv. part, alfi .Gaz. Trans.«)

Pesta, 27 Iunie. — In afacerea turburărilorfi 
de stradă din Kerepeserstrasse cei acusați pentru 
revoltă au fostfi achitați; din contră au fostfi 
condamnate 25 de persâne pentru violențe, pen
tru furturi private cu 1 anfi de carceră până la 
14 dile de închisore, socotindu-se și arestulfi pre
ventivă; 3 persdne au fostă condamnate, pentru 
abusurl de tăinuiri în contra legii, la pedepse 
mai mici. Ceilalți au fostă toți achitați. Atâtu 
condamnații au făcută apelă, câtă și procurorulfi 
statului în contra calificării pedepseloru dictate. 
Procurorulfi statului a apelatfi în interesulfi a trei 
condamnați, cari au fostfi condamnați, cu tdte că 
acusațiunea n’a fostfi luată în considerațiune.

Pesta, 27 Iunie. — Consiliulfi sanitară alfi 
țării, din causa cholerii din Toulon a decisfi să 
se alâgă unu cornitetfi permanentă, care se 'stea 
în permanență în serviciulfi guvernului în ce pri- 
vesce deosebitele propuneri.

Toulon, 26 Iunie. — Numerulfi totalfi alfi 
morțiloru de choleră pe diua de eri sunt șepte, 
adi șepte, spre seră șâse.

Roma, 27 Iunie. — Transpoftulă pachete- 
lorfi poștale din Francia în Italia s’a opritfi până 
la alte disposițiunl. Corespondențele se desinfec- 
teză la granițe.

Cronica ^ilei.
Joi în 7 Iunie la 11 ore noptea, s’au spartă feres

trele părintelui Victorii Popea din Satulungti (Săcele). 
Cine să fi fostă făpluitorulă și din ce causă să fi săvir- 
șitfi elfi fapta acesta, nu să scie. Ce să scie însă posi- 
tivti e, că înainte cu o di, Mercurl dimineța, cândfi ieșau 
Omenii din biserică, Voicu Roșculețfi a strigată în gura 
mare: «Popii arii trebui omoriți cu petre, ără 
Mândaiu*)  spânzurată de limbă, fiindcă din pri
cina lorfi, căci n’au voită să ia parte la alegeri, s’au în
chisă vămile și s’a adusă astfelă nenorocirea cea mai 
mare preste Săcelenl.»

*) Unii fruntașa din Satulungti, care n’a vrutO s6 ia parte 
la alegere.

*
«Kolozsv. Kozl.» dela 26 luniu scrie între altele 

«Leala ndstră formă de a guveanâ silesce pe Brătiană să 
se pună în potriva sancvinismului națiunei sale și să în
vețe pe Români a fi prietini ai Maghiariloră; 
leala nOstră formă de a guvernă silesce pe Milan să bage 
cu patul fi puscii acelașfi principiu în Risticiani.»

Redactorii numitului diarfi din Clușiu nici atâta 
praxă n’au făcută în vieța lorfi, ca se scie că dragoste 
cu patulă puscii nu se face. Sentimentele de iubire ale 
frațiloră noștri din România cătră frații lorfi cești de 
dincăce nici d. Brătiană, nici ori care altă ministru nu 
le va înăbuși, nici chiar pămentulii. De altă parte, fie 
convinsă «Kolozsv. Kozl.,» că la tote s’ar pută gândi d. 
Brălianu, numai la înăbușirea acestorfi sentimente nu.

*
M. S. Regele României a primitu, spunu diarele 

din Bucurescl, dela Escelența Sa Don Ezequiel Hurtado 
o scrisore prin care’i notifică alegerea sa ca președinte 
alfi Statelorfi Unite ale Columbiei.

*
Se adeveresce, că viile de la Dealu Mare sunt bân

tuite de Phylloxera Vastatrix. Acestă insectă s’a 
importată prin aducerea vițelorfi de vii din Francia.

*

«Mămorialfi diplomatique*  anunță, că marchisulfi 
de Moral a fostfi numitfi ministru plenipotențiarii alfi 
Spaniei la Bucurescl.

*
Camera de punere în acusațiune din Bucuresci a 

| ordonat fi punerea în libertate sub garanțiă a studen- 
țilorfi arestați la Văcăresc!. La liberarea lorii au fostă 
rimițî de mai mulțl amici și advocațl, între cari au 
fostfi și d-nii G. Vernescu, N. Blaremberg și Athana- 
siade.

*
Se dice că guvernulfi a desbătutfi cestiunea, dăcă 

e oportună să interdică pe viitorii întrunirile societății 
«Unirea» și să ia măsuri pentru eliminarea din facultăți 
a capilorfi agitațiunilor^.

*
De altă parte se asigură că guvernulfi ar fi însăr

cinată anumite persdne, să întrebe pe studențî, dăcă con
simtă a renunță la ori ce protestațiune cândfi doctorulu 
Râmniceanu și-ar da demisiunea.

*
Se asigură, cjice «L’Indăpendece romaine,» că noulfi 

cabinelfi românii se va constitui până Marția viităre. 
M. S. Regele nu va plecă la Sinaia înainte de formarea 
noului cabinetfi.

*
Cetimii în acelașfi diarfi, că în filele acestea se 

vorfi distribui ministrilorQ, generalilorfi etc. cari au luat.fi 
parte la recepțiunea AA. LL. archiducelui Rudolf și prin- 
cesei Stefania, decorațiunile trimise din Viena în Bucu
resci. De asemenea vorfi fi decorați și oficerii celorii 
cinci companii, cari au făcută onorurile AA. LL. la 
Smârda, la Filarelfi,, la palatulfi din Bucurescl, la gara 
Târgoviștei și la Turnu Severinfi.

*
O societate din România a cerută dela ministerulîi 

din Viena permisiunea de a importă acolo carne din 
România. Ministerulfi a respinsă cererea.

*
«Monitorulu Oficială» din Bucurescl a publicată 

«Regulamentulfi pentru buna conduită a clerului ro
mână în genere.» Elfi coprinde 25 articole basat.e pe 
canone.

*
«Telegrafulfi» din Bucuresci amintesce cetitorilorfi 

săi, că lista de subscripțiune pentru rădicarea 
unei statue marelui revoluționară română Tudorfi Vladi- 
mirescu, se află la redacțiunea acelui diarfi și este pusă 
la disposițiunea celorfi ce vorfi binevoi a contribui cu 
obolulfi lorfi la acăstă mare operă de recunoscință na
țională.

*
«Națiunea» află, că primulfi ministru I. C. Brătianu, 

amenințată de președintele Senatului, că va da pe față 
totfi ce densulfi scie dijn secretele regimului, dacă nu se 
va retrage imediată, după cum promisese, s’a holărîtfi în 
cele din urmă a lăsă frânele guvernului în mânile d-lili 
Dimitrie Ghica. Acesta a și fostfi chemată la paiață unde 
M. S. Regele l’a însărcinată cu formarea noului ca- 
binetfi.

*
Acelașfi diarfi spune că mai mulțî tineri din Paris, 

audindfi de cele ce suferă colegii 'lorfi din Bucuresci, aii 
venită în țeră pentru a manifestă simpatiile lorfi 
cătră ei.

*
«România liberă» comunică, că d-nii Moceanu și 

Velescu vorfi călători nu numai în Spania, ci și în Por
tugalia, cu scopfi de a face cunoscute danțurile nbstre 
naționale.

*
»România« spune, că în memoria nopții nefaste 

de 28 Aprilie, eșise unfi diarfi ce’i purtă tiLlu. Cuvăntulfi 
28 Aprilie era compusă din baionete. Dar liiindfi că nu 
era citibilfi, (J'arulfi șl-a adăogatfi și în litere numele de 
Baioneta. Cu acestă nume are de gândii se eontinue 
a mări corulfi diarelorfi de oposițiune.

*
Acelașfi diarfi comunică, că între diarele din oposi

țiune ce apară mereu, a eșilfi unulfi întitulată Apana- 
giulfi.

*
«L’Echo du Parlement» din Bruxelles dice, că unfi 

Belgiană, d. Janssens de Coster, corespondentă în Ger
mania alfi mai multorfi (fiare din Bruxelles, se află în 
acestă momentfi arestată în închisorea dela Dussetdorf, 
sub acusarea, că și-a procurată informațiuni militare ce 
trebuia se rămână secrete. 1). Janssens de Coster a

credut.fi
luat.fi


deci, cândă se opună atâtă de multă la cultura și pro- 
gresulă nostru națională. Munca loră e și va remânâ 
zădarnică; căci popritele deșteptate odată din letargia ne
păsării de sine, și gustândă deja din dulcâța culturei na
ționale, odată cu capulă nu se mai prefacă într’altă na
țiune. (Așa e, bravo!) Dar acâsta, în locă săi-i facă pre 
D-nii noștri a-și alege mijlricele mai bine, face se-și 
pârdă mințile și se alegă de totă irațională, cu atâtă mai 
irațională, cu câtă pericululă să arătă mai eminentă. 
Mulți din ei credă, că n’au să trecă 5—6 ani și conflic- 
tulă celă mare în Orientă va isbucnl, și pericululă celă 
mare penffu dominațiunea maghiară se va ivi, și pe ei, 
astfelă cum sunlă, nu-i va găsi tari destulă, și cândă 
se gândescă la acesta, furia șovinismului loră este ne
mărginită. Alții credă, că prin alipirea loră de Germa
nia, prin sacrificiele cele mari, la cari suporțeză, conflic- 
tulă să va amâna până și 50—60 de ani; într’aceea stă
pânirea și naționalitatea loră prin lungă esercițiu va prinde 
rădăcină în inimile și spiritele nemaghiare; cei astfelă 
creZători — firesce că lasă multă din furia loră, și suntă 
mai toleranți cu noi. Dar atâta și numai atâta este de
osebirea între d-nii maghiari. D’a recunrisce vre-unulă 
greșita cale și greșitulă scopă, și d’a renunciâ la tendința 
d’a ni împedecâ desvoltarea și cultura, d’a ne cutropl și 
asimilâ, nici vorbă. Naturală deci, că — spre mare, 
spre nespusă părere de rău a nristră, ei domnii maghiari, 
în locă d’a ni-se face iubiți și d’a ne aptopiâ de sine, 
cum pretinde interesulă comună, ni-se facă totă mai ur
gisiți și-și perdă până la celă din urmă restă încrederea 
la noi! (Așa este!) Noi Românii însă scimă, și pe ună 
momentă nu perdemă din vedere, că elementulă maghiară, 
aci unde se află elă, în valrirea si vigrirea sa naturală, 
este pentru noi o condițiune de viâță, întocmai precum 
și noi suntemă pentru elă uniculă elemenlă — aci unde 
suntemă, care ori câtă ne-amă întări și perfecționa, nu-i 
putemă strică ci numai folosi; prin urmare că noi sun
temă datori a-lă cruță și a stă morțișă lângă elă, și a 
stărui să stea și elă lângă noi, pentru de a luptă împre
ună și a respinge împreună valurile ce din tote părțile 
tindă a ne înghiți — și pre unii și pre alții, — (bravo, 
așa este!) încontra cărora valuri, forțele împreunate ale 
ambiloră abia voră ajunge, decă nu vomă mai adauge 
și o iubire frățescă, și o însuflețire eutusiastică. (Așa este, 
bravo, bravo!) Și pentru că noi scimă acesta, de aceea 
este, că suntemă atâtă de îndelungă răbdători cu domnii 
Maghiari; și — pentru c-ă simțimă acâstă necesitate, de 
aceea ne năcăjimă și plângemă neincetată de orbia și 
netrebnicia direcțiunei loră politice, nouă atâtă de con
traria și vătămătore!

Nu cunoscă, nu-mi potu închipui lucru mai fără 
temeiu, mai nesocotită și nebună, ca insinuațiunea ce ni 
se face, că noi Românii amă urî pe Maghiari. Cum, noi 
să urîmu pe acestă poporă, întru carele noi vedemă și 
după situațiunea ce v’am descoperit’o jur împrejură de 
noi, trehue să recunoscemă siguranța esist.unței și a bu
nei stări a nostre în viitoră! Eu, carele am traversată 
cruciși și curmeZișă părțile locuite de Români, încă n’am 
dată de inteliginte română din a cărui gură să fiu auZilă 
că — urăsce pe poporală maghiară; (voci: nici nu esistă 
atare!) ei bine, pentru ce dar domnii Maghiari urăscă 
și persecută pe Români?! Ura, frații mei, este resultatulă 
neîncrederii, lirei și temerii de cari plină trehue să fie 
inima urîtorului, și persecuțiunile ce ni vină dela domnii 
Maghiari — prin legi nedrepte, prin esecutarea dușmană 
a legiloră, prin împedecarea în totă modulă a culturei 
și prosperării naționale, nu ’și potă ave altă sorginte na
turală, decâtă din inima loră plină de neîncredere, frică 
și temere față de noi, er acestea nu potu proveni de 
câtă seu din nenorocirea nristră și a împrejurăriloră, din 
orbia loră pătimașă, seu — din conștiința nedreptățiloră 
loră cătră noi. Căci — naturală este tuluroră omeni- 
loră patimei, ca se urască pe cei ce i-au vătămată, cândă 
nu-i potă nimici și se temă de răsbunare.

Destulă că, numai ca resultată alu acestei grele 
rătăciri, seu rirbe ure, putemă să considerămă și mo
derna loră apucătură d’a ne timbra cu epitetulă de ,ne- 
patrioți*  câu »răi patrioți.» Ei cândă facă acâsta 
nu bagă de sâmă că, ună poporă străvechiu într’o țâră 
nu prite să fie »râu patriot» — fără vina celoră ce 
cârmuescă aceea țâră; ei nu bagă de sâmă că prin tim
brarea Românului de »rău patriotă,» ei înșiși și-au con- 
demnată întrâgă politică și capacitatea politică dela 1867 
încrici! Dâr, fiind-că suntemă timbrați de nepalrioți, să-mi 
fie permisă a întrebă: Ce este patriotismulă? In- 
țelegă, nu patriotismulă celă meschină, celă șovinistică, 
astăZI introdusă și propagată la noi ca marfă, ci patri- 
olismulă în înțelesulă adevărată ală cuvântului.

Răspundă, și nu mă temă că voiă fi desmințiță de 
nici ună adevărată patriotă sub srire. Patriotismulă 
este simțulă solidarității cu aceia, cu cari 
chiămați suntemă a operă cele mai mari bu
nuri ale neamului nostru — pentru presinte 
și pentru viitoră.

Altfelă definită patriotismulă — este o fantasma
goria, de nu o minciună. Dar așa, precum eu îlă sus
țină, elă coprinde în sine totă ceea ce face legătura cea 
puternică, cea adevărată, cea durabilă între omeni în so
cietate și între popriră în stată: priceperea și iubirea 
din totă sufletulă aceloră mai mari bunuri ale neamului, 
priceperea și iubirea a tuturoră acelora cu cari ele ni 
suntă comune și cu cari trebue să le apărămă în soli
daritate, devotamentulă și entusiasmulă necesară pentru 
apărare. Și — din aceslă punctă de mânecare — Vă 
întrebă pe voi, frații mei, întreb lumea cultă și nepre
ocupată, să spună: noi ore sâu domnii maghiari meri- 
tămă litlulă și împutațiunea de »patrioți răi?!«

Ei, dar alta este ce domnii Maghiari pretindă să 
fie patrioLismulă nostru, legea; legea loră; legea fă
cută de ei, dispunândă de noi, impunându-ne voia loră, 
cum să ne reguleze inima și sufletulă și cugetarea și ju
decata ! Legea, prin carea tindă să eschidă din noi cea 
ce D-deu a sădită în noi și să sădâscă în noi, cea-ce 
este pofta loră deșârtă, dar cea-ce D~Zeu n’a voită să 
fie înnoi! Legea loră ei voră s’o stimămăși s’o ținemă

publicații în 1880 o broșură întitulată: »Belgia, Olanda 
și Luxenburgulă în fața Franciei și Germaniei.*

*
Englesii au hotărîtă să construăscă în cinci luni de 

dile unii dramă de ferii între Suachim și Berber și între 
Korosco și Abu-Hamid. Voră lucră 2000 de Europeni 
bine armați.

*
Ministrulă de interne ală Franciei a interdisă pe 

viitorii luptele cu taurii, cari se mai practicau în Fran- 
cia sudica.

Din dieta Croației.
Nici una din dietele, câte funcționriză în 

monarchia nristră dualistă n’a avuții, atâtea scene 
sgomotrise ca dieta actuală a Croației.

In ședința dela 19 1. c. se discută propu
nerea lui Vucotinovici ca să se institue unii co- 
mitetă spre promovarea intereselorti economice 
ale Croației și Slavoniei. In decursulfl desbaterii 
cerb și Starcevici cuventulu și dise câtră ma
iori tate :

Voi ați dată națiunea pe mâna frațiloră voștri, a 
Maghiari lorii! Aceștia ducă acuma esecuțiunl asupra po
porului cum le place. Unei comune i s’a făcută propu
nerea ca se cumpere, cu banii ce i-a căpătată de pe o 
pădure comunală, hârtii de stată unguresc!, cari au mai 
puțină valrire, ca foia de hârtiă ce o țină acuma în mâ
nă. După aceea s’a dusă o deputațiune la șefulă pro
vinciei nristre, care o făcu să aștepte în odaie, până s’a 
săturată de așteptată și mai pe urmă s’a dusă pe aci în
colo. Acăsta a făcut’o omulă acela, pe care l’au trămisă 
Maghiarii aici, ca se belâscă poporală.

Președintele: Rogă pe oratoră se vorbâscă mai 
cu cuviință despre șefulă țării.

Starcevici: Ce ași fi Z^ă necuviinciosă?
Președintele: Că șefulă țării belesce poporală. 
Starcevici: Eu mai repeteză odată cele ce am 

Zisă, că dăcă n’ar beli poporulă, atunci n’ar porunci să 
cumpere hârtii ungurescl, cari n’au absolută nici o valâre 
căci vă spună, că Maghiarii se voră prăpădi și voi dim
preună cu dânșii.

Cu ocasiunea desbateriloru asupra bugetului 
Croației, Starcevici a ținută unu discursu de 
o violență ne mai pomenită în analele parlamen
tare. Dăniă aci unele pasage din discursul!! nu
mitului deputată:

>Cum să mă adreseză cătră voi? înaltă cameră! 
Voi sunteți dieta cea mai neînsemnată dintre iote. Pentru 
ce ați vândută Maghiariloră națiunea? (Protestări în 
drâpta. Președintele cere ca oratorulă să întrebuințeze 
alte espresiunl. Strigări în stânga: Elă are dreptate, e 
adevărată!) — Starcevici: Ei bine, voi ne despoiațl, 
o sciți bine acesta; când au fostă turburări v’ați temută 
de ciomage și ați fugită la Pesta; acum după ce v’ați 
întorsă, vă place a ave aci ună omă. care dă ajutoră 
Maghiariloră. (Contraziceri sgomotose în drepta și în 
centru.) — Vice-președintele Schram : La cine faceți aluvi
une? Dăcă faceți alusiune la Banu Croației, atunci vă provocă 
să vă serviți de espresiunl mai cuviincirise — S t a r c ev i c i: El 
nue Bană ală Croației, ci funcționară maghiară. Cu ună 
cuvântă, Voi toți sunteți și rămâneți nisce păcătoși, pâ
nă ce națiunea nu vă va omorî cu toporulă; 
căci decâteorl vorbiți, mințiți. (Contradiceri 
sgomotrise în drepta. Președintele chiamă pe oratoră la 
ordine.) Prin purtarea vristră, ucideți spiritulă și cor- 
pulă națiunii. Voi credeți să primimă o astfelă de sdranță 
de bugetă; așa ceva nu să întâmplă nici la ți
gani. Trite trei secțiunile nu sunt nici atâta vrednice, 
ca să fie ’necate în celă din urmă băltacă croată. Ce 
felă de scole sunt cele de sub guvernulă actuală, unde 
tinerimea cântă: »Josă cu Croații!*  Voi sunteți cei 
mai nerușinați omeni, dâcă tăceți la t<5te acestea, 
vă luațl diurnele și lefurile și serviți Maghiariloră (Sgo- 
motă mare și contraziceri. Strigăte: Asta e ne mai au- 
Zită! Președintele din nou chiamă pe oratoră la ordine.)

— Starcevici: Sunteți și veți fi păcătoși, până 
ce poporulă vă va sdrobi capetele cu lopata; maioritatea 
se compune numai din mincinoși, sprijinesce totă ce a- 
duce nenorocire Croației! (Strigăte în drâpta: Oho! sgo- 
motă). Administrațiunea nostră asemenea nu e vrednică 
de nimică, fiindcă răspândesce numai corupțiunea. (Mis- 
catovici: Oho!) Nu strigați: Oho! De multă ar trebui se 
ședeți în Lepoglava (pușcăriă). Mișcare, sgomolă). Auto
ritățile nristre politice suntă numai ca se jupOie poporulă 
și jafurile să le ducă peste Drava Maghiariloră. Iustița 
nășiră este și mai puțină vrednică, cei mai mulți jude
cători suntă creaturi de ale guvernului. Aristocrația nu se 
bucură de nici o veZă în poporă, fiind-că graviteză numai 
spre Ungaria. Dar va veni timpulă, când poporulă va 
isgonl din țâră aristocrația și maioritatea dietei. De rire- 
ce bugetulă sprijinesce numai hoția, jafulă și mișelia, eu 
îlă respingă.*  (Sgomotă îngrozitoră.)

Discursul ti d-lui V. Băbești, 
raportorulii coinisiunei (le 30 a conferinței din Sibiiu. 

(Continuare din Nr. 96 atu Gaz. Trans).

Va să Z’că, chiar simțulă insuficienței loră nume
rice față de scopulă celă de totă mare, la care s’au an
gajată, și pericolulă nu mai puțină mare, împreunată cu 
sforțările loră peste puterile loră, chiar acelă sîmță îi 
face pe d-nii maghiari atâtă de nervoși și intoleranți față 
de noi și îi împinge a lucră la strivirea nristră, neobser- 
vândă că se strivescă și pre sine. (Așa este!) Ungurii, 
poporă cuceritoră de cândă îi cunrisce istoria, totdâuna 
au lucrată și sacrificată ca să domnescă peste alte po
prire și numai atunci s’au ținută siguri, în pace, cândă 
li-a succesă a cutropl pe cele-alte. A ne cutropi voră ei 

mai presusă de trite; legea loră, cu care ei înșiși nu 
sunt mulțămițî, pe care ei înșiși n’o stimă și n’o împli- 
nescă; legea ce aZI o facă, mâne o desfacă, ca ’n bătaiă 
de jocă! Apoi acâsta să reguleze, prin acâsta să se con
diționeze patriotismulă nostru?!

Ne supunemă legei; se supune Românulă legei, fie-i 
bună, fie-i amară, mai multă ca ori care poporă, și în 
totă casulă mai multă ca domnii Maghiari, carl’au fă
cut’o; și chiar și în acâsta privință — nime nn ne în
trece în patriotismă, în patriotismă cum îlă cere 
despotismul ă, în patriotismulă capului petipsiă- 
ne supunemă că — «este legea împăratului,*  șî 
— cândă este rea și dâre, ne mângăiămă că — >așa 
au făcut’o Domnii!» Dar mai departe, în rărunchii 
noștri, este și remâne legea lui D-Zeu, și d-nii dela pu
tere esaminze-și și judece-și, că este supremulă timpă — 
cuprinsulă propriiloră sei rărunchi, și cândă voră fi aceia 
curați, noi sigură vomă fi recunoscuțî de cei mai buni, 
cei mai corecți patrioțl în țâră. (Așa este, bravo, bravo I) 

(Va urma).

Corespondența nristră din Comitate.
Selagiu, 23 Iunie 1884.

ErI a fostă alegerea de deputată în cerculă Tas- 
nadului în opidulă Tasnadă. Precum arătau mișcările 
electorale premergătore, se putea așteptă la o lupLă în
verșunată între cele doue partide din acestă cercă elec
torală, între partida independentă din 1848 și partida 
oposițională moderată. Cea dintâiu avea candidată pe 
Nicolau Balâsy, cea de-a doua pe contele Alesandru Kâ- 
rolyi. Ambele partide erau considerabile, avendă cam 
1800 de alegători, afară de o mulțime de poporă adu
nată din locă și din jură. Totă mulțimea eră împărțită 
în doue grupe, aprripe egală de mari. Partida indepen
dentă, forte înverșunată, nu încetă cu gesturile și strigă
tele amenințătrire la adresa partidei moderate și din ce 
în ce se apropiă de acâsta. Intre cele două partide erau 
câți-va soldați, vânători, puși într’o distanță cam de 6-7 
pași unulă de altulă în două șiruri. Ună șiră cu fața 
cătră o partidă și altulă cu fața cătră cealaltă.

La prima vedere ne punemă întrebarea, că Ore ce 
voră pută face câți-va ostași (de toți 140, dintre 
cari cei mai mulți erau așeZați într’o casă din apropiere) 
cu atâta poporă, dâcă s’ar înverșunâ? Dar ce să veZi? 
Cândă partida independentă, apropiată acuma frirte tare 
de cealaltă partidă, apucă pe unu alegătoră din partida 
moderată și, prite, prin baterea acestuia voia a începe 
lupta, deodată se auZi unu semnală și cum esă albinele 
din coșniță iute ca fulgerulă soldații dela casa amintită 
se aruncară asupra acelei partide, care acuma nu sciă 
cum să se retragă cu pași mai grabnici. Se întorseră 
apoi totă cu asemenea iuțime cătră cealaltă partidă, o 
împinseră înapoi, și peste ună momentă cele două partide 
erau depărtate una de alta, pacea și liniștea era la locă, 
cugetai că nu s’a întâmplată nimică. Votisarea decurse 
apoi în liniște până cătră fine. Contele isbuti a fi alesă 
deputată. Cătră sâră, partida independentă din ce în ce 
mai înverșunată se îmbulzi cătră localitatea volisărei, cu 
scopă de a face turburări, dâr soldații ținură cea mai 
mare liniște între atâta poporă înverșunată. Ne amă 
mirată de istețimea și frumosa disciplină ce au dovedită 
acei soldați. Mai toți erau Români. Dela d. ofițeră El ia 
Ciugudeană am aliată apoi, că ei erau din batalio- 
nulă 28, I. II. compania de vânători din Sibiiu, sub con
ducerea căpitanului Stanislau Angermayer.

Vasiliu Cristea, 
preotula Servadului și ala Tasnadului.

Șasea montană, 7 Iuniu 1884.
Cu ocasiunea alegerii de deputată dietală ca totde- 

una corteșiile și promisiunile n’au lipsită nici de astădală 
din partea guvernamentaliloră, dar se vede că poporulă 
a ajunsă la cunoștință și n’a ascultată de ei nici pentru 
bani, cu atâta mai puțină pentru promisiuni. S’au vâ- 
Zută câțiva râtăcițl și în tabăra loră, dar numai nisce 
desfrânați, cari sberau prin birturi, pentru ună papricașă 
și o litră de vină, »să trăiâscă Simonescu!» Aceștia, 
după ce văZură învingerea Băbeșeniloră, au plecată cătră 
casă ca opăriți de rușine, âră naționalii în frunte cu 
bravii loră conducători într’ună șiră, ce gândeai că nu 
mai are sfârșită, cu musica în frunte fură petrecuți prin 
Șasea pănă peste podă, âr de acolo fie-care în cete cătră 
casele loră.

Potă să Zică, că așa alegere de deputată, cu atâta 
entusiasmă și însuflețire nu s’a mai văZută în Șasea, 
Onrire conducătoriloră. Dea D-Zeu ca pe viitoră și cei 
puțini cari s’au lăsată a fi seduși de unii și de alții pen
tru o lăpădătură de papricașă, să se alăture la flamura 
națională. Er d. Simonescu să învețe de aci că Româ
nulă, când lucrezi pentru elă te ridică, âr când lucrezi 
contra lui te trântesce ; aducă-șî aminte când l’a făcută 
vice-comite cine l’a ajutată, și tine l’a trântită acuma, 
căci însuși a văZută cu ochii. pjuî alegătorii.

Deșiu, 24 Iunie s. n. 1884.
In Dumineca trecută s’a ținută aici la casa paro- 

chială conferința în causa seri lei grec. calh. române 
de aici, la care au luată parte inteligință și poporă.



I

DomnulQ protopopii lână Welle deschise conferința 
prin o vorbire acomodată, îndrumândă adunarea să sta- 
bilâscă saktriulă învățetorescă. Ca notară a funcționată 
Petru Muieșianu. Iu urma consultăriloră, la cari au 
luată parte la dd. Mânu. Hosu, Welle. P. Mureșianu, Pe- 
irișioră și poporulă sa statorită salari ulă înlregu învăță- 
torescă la 200 fl. v. a. pentru care, în lipsă de ori-ce 
fondu, au subscrisă: lână Welle 10 fl., Gabriele Mânu 
5 fl., Vasiliu Hossu 5 fl., Augustă Munteană 5 fl., ulti
mi 3 au și solvită; Alexiu Bogdană 3 fl., Ionă Mureșiană 
2 fl, Alexandruți Cheresteșiu 5 fl., Petru Mureșană .1 fl., 
Vasiliu Petrișoră 1 fl., Todoră Colceriu 2 fl., Vasiliu Be
ne 1 fl, și mai mulțî poporani până la suma de 45 fl., 
cari cu 40 de fl., subvențiune de la orașă și cu 115 fl., 
ce s’au reparțiată pe poporă: de la cei cu copii de scolă 
câte ună fl., și de la cei fără copii 50 cr., voră fi 200 
fl., de cumva nu s’ară încasa loțl din repartiția, neajun- 
sulă se va suplini din fondulă bisericescă. Acestă sa
lariu se va încasa prin perceptorulă școlară Alexandru 
Florișca și prin cei 3 colectanțl aleși la 1 Novembre și 
1 Maiu a fie-căruia ană. — Invățătoră e d. Alexan
dru Bota, ună tânără bună și absolventă din preparan
dia dela Gherla și a făcută în 15 1. c. ună esamenă în- 
destulitoră. Tolă odată s’au încredințată curatoratului 
padimentarea scolei din fondulă bisericescă. — Aceste 
măsuri luate și efeptuite voră fi ună începută bună, și 
ună pasă de progresă vrednice de tOtă lauda, care se 
atribue zelosei inteligințe române și domnului protopopă 
Welle.

Din ținutulQ Selagiului, 23 Iuniu st. n. 1884.
Ca pretutindenea și în acestă parte a țărei locuită 

în maioritate de Români, se găsescă unele oi rătăcite, 
cari, pe lengă tâtă desteritatea păstoriloră, nu se potu 
aduce la altarulă națională. Se găsiră vre-o câțiva și la 
alegerea de deputată din 22 Iuniu st. n. în opidulu Zelău, 
cari în mânia decisiuniloră aduse în Conferința națională 
dela 12 Iuniu din Sterciu, au aflată de consultă a rupe 
legătura solidarității naționale, îndemnându pe bietulă po
poră nepricepută a merge la urnă și a vota pentru 
candidatulă guvernamentală. Fie-cărui alegătoră 
i s’a împărțită câte 2 fl., și intre cei cu mai mare in- 
fluință și mai multă, ba unuia i-a scăpată vorba din gură 
căfră scriitorulă acestoră rânduri, că fostalu delegată la 
conferința din Sibiiu d. A. V. a dată o chitanță despre 
20 fl. v. a. la ună d. notară pentru banii ce i-a primită 
cu ocasiunea alegerei. Ve<Ț bine, funcționarii români, 
mai alesă notarii comunali și cercuali au cutrierată sa
tele crucișă și curmezișă, silindă pe poporă, ca să pri- 
mescă bani și a merge apoi se voteze pentru candidatulă 
de pe partea împăratului precum indenlifică 
ei guvernulă cu împăratulă și așa biata opincă, gân- 
dindă că sprijinesce pe împăratulă, votâză pentru candi- 
datulă d-lui Tisza; dară când vedi chiar pe preoți, bună 
Oră preotulă delegată A. V., pe preotulă din Cizeriu, care 
de ună timpă înuâce începe a mână câtă pote apa pe 
mâra d-loră situațiunei, apoi și pe învățători, etc. tutti 
quanti, mergândă în contra decisiunei din Stârciu, la care 
încă au luată parte la votisare pe partea guvernului, te 
cuprinde indignațiunea.

Ce e dreplă d. delegată dela Sibiiu A. V. în per- 
sână n’a participată la alegere, ci numai a ademenită pe 
alții, chiar și prin epistole, că ar fi primită dela subco- 
mitetulă din Zelău o telegramă, care ar îndemnă pe ale
gători la alegere, pe când din contră telegrama respectivă, 
precum se vorbesce, ar fi îndemnată pe poporă la passi- 
vitate, conformă decisiunei conferinței din Sterciu.

Ar fi timpulă, ca să se înfiereze astfelă de âmenl. 
Nu trebue să facemă deosebire aici între advocată, preotă, 
notară, învățătoră, căci toți aceștia trăescă din spinarea 
opincei, âră nu din grația statului. Astfelă de Jud a nu 
merită decâl'ă disprețuia națiunei române, care trebue să-i 
ocolâscă, dâcă vre să nu peră.

Incheiu cu strigătulă de durere ală autorului »Cân- 
tărei României:» »Sângele strămoșilor^ în vinele strimte 
ale strănepoțiloră a secată.» Nația passivistă.

ELENA TEODORINI la BUENOS-AYRES.
Artista Elena Teodorini a începută seria represen- 

tațiuniloră la teatrulă Colon din Buenos-Ayrfes printr’ună 
succesă din cele mai strălucite, fiarele pe care le pri- 
mimă din acestă orașă, precumă: »E1 Nacional,» «El dia- 
rio,*  »La Tribuna Nacional,« ,La Patria Argentina/ 
conțină lungi articole privitâre la modulă cum celebra 
cântăreță a interpretată rolulă Valentinei din Hugenoții.

Ecă în resumală cum se esprimă ,»E1 Nacional» în 
acâstă privință:

»Se așteptă cu mare nerăbdare actulă alu doilea 
Teodorini trebuia să apară. Apare în sfîrșilă și publi- 
culă o salută prin aplause nesfirșite. Fisieulă Teodorinei 
te predispune în favâre-i îndată ce o vedî. Densa stră
bate scena, fără a face o mișcare, ună gestă, care să nu 
fie perfectă. Joculă ei dramatică nu presîntă o-dală 
măcară ună singură momentă de esagerațiune, nici nu 
întrebuințeză, ca și clasicii din teatrulă lirică, gesturi o-

limpice, îndată ce situațiunea este grea sân durerosă 
Pe fisonomia Teodorinei nu se vădă acele strâmbături 
atâtă de obicim ite asiădi.

Ca cântăreță publiculă îi făcu o ovațiune uriașă; 
Teodorina posedă ună registru din cele mai întinse și 
scâla cea mai perfectă. Are pasiunea cântăreței Borghi 
Mano, dâr o întrece prin calitățile naturale ale vocei. 
Nu-i scapă o frasă, o notă; timbrulă vocei te trans
portă, volumulă ei te înfiâră une ori. In duo din actulă 
ală patrulea, fu chemată de cinci ori împreună cu teno- 
rulă Tamagno și acoperită de flori; er în finalulă terțe- 
tului, pe care ilă atacă întrună modă ciudată dar în- 
cântătoră totă publiculă se sculă în piciore; aplause și 
strigăte neaucȚte până adlîn teatrulă nostru răsunară de pre
tutindeni. Pentru a încheia, putemă dice, că Teodorini 
în tâtă opera Hugenoții n’a avută ună momentă slabă; 
în totă timpulă a fostă perfectă; și mai putemă dice 
că până adi n’amă avută în Buenos-Ayres o artistă 
mai mare ca Elena Teodorini.»

Elena Teodorini a fostă angagiată pentru patru luni 
în America de sudă. Densa va juca două luni în Bue
nos-Ayres și două luni • în Rio de Ianeiro, după care 
timpă se va întârce la Madridă, pentru a-șl termină ală 
treilea ană ală agangiamenlului ei în capitala Spaniei.

După acestă timpă, în urma stăruințeloră d-lui 
Massenel, d-șâra Elena Teodorini se va duce la Paris.

„Roinânulu.“

nu v’așă fi găsită, așă fi fostă în stare să dau într’ună 
(Țară următârea înserțiune: «Dela restaurantulă X 
din lohannesgasse pănă la Blumensăle s’a 
perdută eri o societate de dame. Cine ’șl ți
ne fetele pentru sine,, primesce și pe mamele 
loră pe deasupra.*

ORDINEA ESAMENELORU
1» scdlele centrale române ort.-orient. 

din. Erașovu 
la finea anului scolastică I883--84

Esamenele de promoțiune scripturistice și ver
bale se țîntl din 14—21 Iuniu inel. st. v. 

ESAMENELE PUBLICE.
a) La gimnasiu, la scola comercială și reală.

Sâmbătă îu 23 Iuuiu st. v.
9 — 91/, âre I-a clasă gim.: Religiunea.

9V2 -IO1/, „ I-a >* D Latina.
IO1/,--Îl1/, „ Il-a 15 n Geometria.
lP/o—12 ,, Il-a >1 j? Geografia.

3 — 4 „ IlI-a îî Fisica.
4 — 5 „IV-a 15 Istoria.
5 — 6 „ Tâte clasele: Gimnastica.

Duminecă în 24 Iuniu st. v.
Dela 10—11 âre V-a clasă de fete din tâte obiec

tele și espunerea lucruriloră de mână.
Luni în 25 Iuniu st. v.

8 — 9 âre V-a clasa gim.: Latina.

Diverse.
0 căsnicia scurtă. — S’au aprinsă luminările în bi

serică și lumea se îndesă ca să vadă pe mirâsa, o tânără 
frumâsă cu ochii plecați în josă. De-odată, pe când pre
oții cântau rugăciunile tainei cununiei, ună țipătă sfășie- 
toră se aude spre ușa bisericii. Lumea se mișcă și se 
grămădește spre partea de unde se audise țipătulă. Mi
resa, impresionată, întrebă, ce e? ginerele, galbenă la 
față și cu privirea înverșunată, îi răspunde răstită: «nu 
e treba d-tale.»

Ciudată ginere!
Dar în fiine sgomotulă se liniștesce, serviciulă divină 

se termină și lumea se duce la casa miresii spre a-i face 
felicitările, după cum le spunea biletele de poftire Ia 
nuntă. Mirii se urcă în caretă. Pe drumă miresa insistă 
să afle ce a fostă țipătulă din biserică și pentru ce i-a 
răspunsă mirele la asemenea întrebare așa răstită și mo- 
jicesce. Mirele refusă să-i esplice și dreptă răspunsă la 
întrebările nesfârșite ale miresii, în cele din urmă, îi 
trage o înjurătură.

Grozavă ginere!
Ajunși acasă, mirâsa primesce o scrisâre. O citesce, 

și află misterulă care o intrigă. Țipătulă din biserică 
erâ strigarea desperată a unei femei care fusese amanta 
mirelui și cu care ave copii. Mai aflâ că în ajunulă 
nunții, ginerile petrecuse la amanta lui părăsită, că a 
doua di luase măsuri de o închisese în casă, și că acâsta 
a spartă ună gemă pe unde a fugită de a venită în bi
serică să vadă cu ochii ce nu-i venia să crâcjă; acolo a 
țipată și a cădutu leșinată. Scrisorea o mai înștiința că 
are se fiă prâ nefericită cu ună asemenea bărbată.

Miresa, după ce a citită scrisârea, se scâlă dupe 
scaunulu pe care se așeQase, ia cu o mână nervâsă, bu- 
chelulă de flori ce-i stă alături și scrisârea.

înarmată astfelă, se duce spre ginere care făcea o- 
norurile casii primindă pe invitați. Ajunsă în fața lui, 
îlă ațîntesce cu o privire indignată, apoi îlă pălmuiesee 
cu buchetalu de mirâsă și cu scrisorea, arătându-i ușa.

Energică miresă!
Ginerele, fără se mai dică ună cuvântă de astă 

dală, ese din casa soției lui, invitații îlă urmâză, și acum 
tribunalulă are se cerceteze causa de divorță a unei pă- 
rechl ce se despărți tot atunci când se și însoți, fără sâ 
mai aștepte se guste amarulă căsnicii, ani ori luni, ti 
nici măcar ună minulă.

Istoria e ciudată; dar ori cât de ciudată, e adevă
rată și s’a petrecută în București. «România.»*

Unii rendezvous. — O comică istoriâră s’a întâm
plată de curândă la două familii din Viena. Damele 
două mame cu fetele loră,' plecară într’o după amecjl la 
preumblare, pe când bărbații loră se duseră într’o cafe
nea. încă înainte de a eși de acasă, se vorbiseră ca 
sera să mănânce într’ună restaurantă din Iohannes- 
gasse. Fe la 8J/2 âre aveu să se întâlnâscă lângă 
Gartenbau-Gesellschaft. Damele se ținură de vor
bă ; bărbații însă, se vede că se’ncurcaseră cine scie la 
ce jocă. Damele, vădândă că bărbații loră nu mai vină, 
se duseră în restaurantulă dm Iohanesgasse. La cinci 
minute după plecarea loră, sosiră și bărb 'ții lângă Gar
tenbau-Gesellschaft. Nu găsiră pe nimeni, și luară deci 
drumulă spre restaurantă. Damele de asemenea nu’i gă
siseră în restaurantulă din lohannesgasse și se’ntorseiă 
iarăși până la Garlenbau-Gesellschaft. De cinci ori se 
repeți acestă drumă încdce și ’ncolo. La ală șâselea 
t o u r, în fine unulă din bărbați veni la ideia, sâ lase pe 
celălaltă ca postă de ohservațiune lângă Blumensăle, 
și astfelă se găsiră în fine jumătățile ce se cău
tau una pe alta și se duseră în grădina restaurantului. 
Mai târdiu, pe când ședâu aci, după ce le trecu necazulă, 
dise unulă din bărbați; «Vă spună în credință că, dâcă

9 —10 » Vl-a » Maghiara.
10 —lOVa » VII-a » Elina.
lOVa—HVa » VII-a » » Fisica.
Declamațiune din 1. română.

3 — 4 âre Cântările.
4 — 5 » I-a clasă reală: Aritmetica.

Marți în 26 Iuniu st. V.
8— 9 âre Il-a clasă reală: Isrona naturală.
9—10 , lll-a , • Francesa.

10—11 » IV-a » » Chemia.
11—12 » I-a > com.: Germana.
3— 4 > 11-a » » Comptabilitatea.

b) La scola poporală superioră (normală).
Vineri în 22 Iunie st. v.

8— 9 ore a. m. clasa I-a de copile.
9—10 > » » , 11-a » >

10—lP/a » » > • IlI-a « >
3— 41/, » > » » IV-a » »

Sâmbătă în 23 Iunin st. v.

>
>

p- 
m.

m. clasa I-a
»
>
m.

»

»
>

Il-a
III- a
IV- a

de
>
»
»

copii.
>
>
>

eserciții gimnastice.
st. v.: dela 8—9^2 âre a. m.

8— 9 âre a.
9— 10 >

10—Îl1/, »
3- 41/, «

La 4x/a âre p.
Luni în 25 Iuniu 

clasa V-a de copii.
Esamenele se încheie cu cântări; âr la clasa 

de copii IV și V, precum și la clasa de copile III și IV 
voră premerge cântăriloru respunsurile din grădinărită.

c) Esamenele de maturitate.
1. Esamenulft orală de maturitate eu școlarii din 

clasa IlI-a com. va fi Luni în 18 (30) Iuniu înainte și 
după amâcȚ.

2. Esamenulft orală de maturitate cu școlarii din 
clasa VlII-a gimn. va fi Miercuri în 27 Iuniu st. v. 
înainte și după ameții.

d) Vineri în 29 Iuniu st. v.
După servicîulă divină împreunată cu rugăciunea 

de mulțămită în biserica Sf. Nicolae din Scheiu să va 
încheia anulă scol. 1883-84 cu cetirea clasificațiuniloră 
și cu împărțirea premiiloră în sala cea mare a Gimna- 
siului.

La aceste esamene publice precum și la festivitatea 
de încheiere are onâre Direcțiunea a învitâ pe părinții 
scolariloră precum și pe toți amicii și binevoitorii scâle- 
loră nâstre,

Brașovă, în 11 Iuniu 1884.
DIRECȚIUNEA

scoleloru medii române ort.-orient.' *
Scolele poporale române gr. or. din Săcele, — în 

presența a câte doi comisari din sî'nulă corpului didac
tică conferențială, își voră țîne esamenele publice de 
vâră în dilele următâre dela ârele 8—12 a. m. și 2—5 
a. m.

Duminecă, 17 Iuniu, scâla din Turcheșiu sub pre
sența învățătoriloră comisari: Ion Dariu, Vasilie Domșa.

Luni în 18 Iuniu, scâla din Cernatu sub presența 
învățătoriloră comisari: Anastase Bârsană, Ștefană Dra- 
gomiră.

Marți, în 19 Iuniu, scâla din Dârste sub presența 
învățătoriloră comisari: Petru Debu, Ioan Zechil. —

Mercur!, în 20 Iuniu, șcâla din Satulungă bis. Sân- 
țiloră ,ArchangelI« sub presența învățătoriloră comisari: 
Vasile Domșa, lonă Capătă și Niculae Bersană.

Joi, în 21 Iuniu, scola din Satulungă bis. S-loră 
«Archangelr sub presența învățătoriloră comisari: Iân Dor
ea, Anastase Bârsană și Neculae Munteană.

Sâmbătă, în 23 Iuniu, scâla din Baclfalu sub pre
sența învățătoriloră comisari: Anastase Bârsană, Ștefană 
Dragomiră.

In ședința proximă a conferinței învățătoresti, toți 
comisarii au se raporteze în scrisă despre resnltatulă e- 
sameneloră, la cari au participată.

Din ședința conferinței învățătoriloră din tractulă 
conferențială Săcele, ținută în Satulungă, la 14 Iuniu, 
1884.

A. Bârsană,
v. preș.

Vasile Domșa, 
secretara!

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Cursulu la bursa de Viena
din 26 Iunie st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6°/0 122.60 
Rentă de aurii 4°/0
Rentă de hârtiă 5°/0 
Imprumutuld căiloră ferate

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

lortt ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 118.75 

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

Bonuri rurale ungare . . 101.70 
Bonuri cu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișu...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.50

. . 91.40

. . 88.25

142.75
/

96.70

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

vină ung............................. 98.60
împrumutul^ cu premiu

ung.....................................114.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114 80 
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. 301.75 
Act. băncel de credită austr. 301.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’orI................ ' .69
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlinge 121.55

4
fl. 93 cr. costă ur- 
mătorele obiecte de va- 
16re, care, precum se pote 
dovedi, au costatu în
treita.

Aceste obiecte voră face sensațiune. 
1 cest! deșteptătorii, de bronză; 
1 ocllianti opticii: care vede în de
părtare de 3 miluri; 1 câstî de sdre, 
ce se p6te înțrebuința la ori-ce casă; 
3 farfurii de cristalii pentru com- 
potd; 3 tave de metalii albă pentru 
apă; 1 instrumentii care atrage 
venatulil; 1 albumii de piele forte 
elegantd pentru 40 de fotografii, 1 
ornamentă; 12 săpunuri de dife
rite soiuri, precum de plante, viorele, 
rose etc., costândă bucata 20 cr. ; 
ună ornamentă pentru domne și domni 
din aură duplu, bună, precum broșe, 
cercei, nasturi de benți, 3 nasturi 
de cămăși; 1 pSreche de pantofi rococo 
pentru casă, eleganți pentru d6mne 
seu domni; 1 pânzttură de masă în 
stilă rococo, brodată cu aură, 12 lin
guri de metală patentată, care remâne 
totdâuna albă; 1 necesară pentru or
namente și cusută, cu degetară, ace, 
etc.; 1 zaharniță forte fină, ce se în
chide; 1 instrumentă de fiăcută fică 
la venătore cu capă de vulpe, o fru- 
mosă podobă în cameră; 1 pereche 
de paragloduri patentate, de cele mai 
nouă, cu mașină; 1 bricegă necesară 
cu scobitdre de dinți, în ureche, sub 
unghii; 1 pereche de sfeșnice elegante. 
T6te aceste obiecte se capătă numai 
pentru 41 fl. 93 cr.

La trimitere se mai plătescă 46 cr.
■ pentru ladă.

FABRICA: VIENA, II, PRATERSTRASSE 16.
In marele deposită Rix. 

ISursa de Hucuresci.
Cola oficială dela 13

Renta română (5%). .
Renta rom. amorl. (5%)

> < 
împr. oraș. 
Credit

>

» (5%) ■ •
Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

* > » Națională . .
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

convert. (6%) 

fonc.
H
»
>

Bile. (20 1.) 
rural (7%)

„ (5%)
urban (7%)

» (6°/o)

Iunie st. v. 1884.

Cutnp. 93
»

»
»
>

»
>
>

*
»

>

94%
96% 
33

104% 
92%

104
100%
29.% 

1393.
333.
235.

2.07.

vând.
*
>

»

»

>
>
>

»
»
>

»
*

93%
95

100%
33%

105%
93%

106
104
91% 

1435
338
239%

5.30 
2.09

Cursulu pieței Brașovu
din 27 Iunie st. p. 1884.

Bancnole românesc! . . . C.ump. 9.26 Vând. 9.27
Argint, românesc................. 9.20 » 9.25
Napoleon-d’orI..................... . > 9.66 » 9.i 8
Lire turcesc!......................... » 10.90 10.98
Imperial!............................. » 9.90 > 9.96
Galbeni................................. > 5.63 > 5.67
Scrisurile fonc. »Albina*  . . » 100.50 > 101.50
Discontulă > . . 7—10 % pe ană.

________________________________o

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

Bu WUhelmîna Biz
declaru în publicu, că ca veduvă a re- 
posattdui Dr. Rix sunt singura pro-

ducătore de pasta Pompadour veritabilă și ne
falsificată.

Acdstă pastă renumită, cunoscută de 100 de ani chiar și în cer
curile cele mai înalte, face se dispară, pe garanțiă, pistrui, pete,, de ficată, 
sgrăbunțe, pete de vtrsată, coji, nasuri roșii, și mâni roșii, c’ună cuvântă 
totă necurățenia din față. Atestate de totă feliulă dela profesori însem
nați asupra bunătății și, că’ e nevătămătore aedstă pastă, sunt depuse în 
destilariă la vederea flăcăruia. Pasta dă o col6re prâspătă pielii și o 
fineță deosebită, o netezesce și feresce pe omă de crețe până în cele mai 
adânci bătrânețe. Acdstă pastă în gura poporului numită pastă minunată 
este cu deosebire preferită de cătră damele vienese, căci succesele ei sunt 
surprinețătdre. Prețulă în pachete sigilate 1 fi. 50 cr. cu instrucțiune 
cu totă. Fără sigilulă și subscrierea lui Dr, Rix se nu primiți pasta. 

Wilhelmina Kîx, văduva doctorului.
Wîen, Stadt, Adlergasse 12, im eigenen Hause, 1 Stiege, 1 Stocji.

In Transilvania:
Alba-Iulia, Farmacia Sieg. Michellyes; Clușiu, Farm. Vicol. Szeky-

B U L D O G G. i
Revolver u, mied, comodu, cu șese

focuri 3 fi. 88 cr.; același mai mare 4 fi. 50 cr., 5 fi.
50 cr.; Pusei, 5 fi., 8 fi., 18 fi., 20 fi., 30 fi., peste totu 
cea mai bună și mai probată fabricațiune.

Se primesc!! comande:

Vie na, Praterstrasse 16, Rix.

Onaciu Sândor, kirâlyi torvenyszâki biră. 
Nr. sz. 55.—1884. Csbdbizlos.

ArverGsi liirdetmeny.
Aldlirt csodbiztos kozhirră teszi, 

hogy a brassdi kir. torvănyszăk mint 
csOdbirdsâgnak 2851—1884 sz. văg- 
zâse, valamint a csodvâlasztmânynak 
1884 Junius h6 24-ân hozott hatâ- 
rozata folytân a Karâcsony Miklos 
csodtOmegăhez tartozâ bâlti âruk 1884 
Julius ho 3-ân ddlelott 9 orakor Cser- 
nâtfaluban, az uzleti helyisegben nyil- 
vănos ârverăsen a kovetkezo feltăte- 
lek alatt a legtobbet igăronek el fog- 
nak adatni; u. m.

1. Elârvereltetnek a csodlelțâr 1— 
779 tătelăig felvett bolti âruk 2976 fr. 
99 kr. kikiâltăsi ârban kulon âs a 
780—804 tetelig felvett âruk 359 frt. 
50 kr. kikiâltâsi ârban ujbdl kiilon.

2. Az âruk ezen ket esoportban 
a kikiâltâsi aron aiul is el fognak 
adatni.

3. Venni szândăkozâk kdtelesek 
az ârverăs megkezdăse elott a kiki- 
âltâsi âr 10% ât kăszpănz vagy ova- 
dăk kăpes papirokban a kikăldott ke- 
zăhez letteni.

4. A csbdvâlasztmâny fenntartja 
jogât, hogy az ârveres befejezăsătol 
szâmitandâ 24 6ra alatt az ârverăsi 
cselekmănyt elfogadja-e vagy nem. 
Ha a vâlasztmâny az elert eredmăn- 
nyel meglesz elăgedve, vevo koteles 
az egăsz vătelârt azomal lefizetni, 
mivel csak ugy adatnak ât az âruk; 
— ha ellenben a csodvâlasztmâny 
az eredmănnyel nem lesz megelâgedve, 
ugy az ârveres hatălytalan ăs a bâ- 
nâtpenz vissza fog adatni.

Brassd, 1884 Junius h6 25-ăn. 
A kir. tcîrvenyszek. Onaciu,

csodbiztos.

Celn mai bună Cascavaln de Azuga
Brânza bună

se găsesce de venclare la D-nu Matern Mocanu la AZUGA (România)
cu prețuri forte moderate. Comandele se se facă directă.

BĂCANIA

MUNTEANU & MINCOVICI
BBAȘOVtl, TUȘNADtJ.

|g: A V I S U.

Firma Munteanii «& Mincovici recomăndă on. 
publică băcănia din „Târgulă Flosului11 și filiala loru din 
„Strada Teatrului/1 fiindu bine asortate cu totă felulă de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totă felulu de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publică, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide ărăși o Filială 
la Băile din Tușnadli (totu în vechiulă localii în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va satisface pe deplinu cerințele 
on. publicu brașovenii și ale on. dspeți dela băi, atâtă prin 
calitatea mărfuriloră câtă și prin prețurile sale moderate.

*> XC, X^z^zC^^^^X^zCzXx^

BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVICl
BRAȘOVtl, TIiȘWABtJ.

Tipografia Alexi Brașovii,
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