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Brașovtî 9 Marțiu st. v.
„Corespondinții Politice", — or- 

ganu alu ministeriului de esterne din Viena — 
dela 17 Marte a. c. i se scrie din Budapesta: 
„D. ministru Tisza a avutti de mai înainte cu- 
„noscință, de noulu programă ală Româniloră 
„(din consorțiulă frățietății. — Red. Gaz.) și a 
„fostă pe deplină mulțumită cu elă. Cu tote 
„aceste înse d. Tisza a respinsfiL punctulft pri- 
„vitoru la legea electorală in Transilvania, 
„cum și cererea Româniloră de a le cedâ mai multe 
„cercuri electorale. D. Tisza nu voiesce a 
„face din cești uni politice și de 
„d o m e n i u 1 ă d r e p t u 1 u i publică o b- 
„iectulă un oră precupeții. Românii 
„(din consorțiulă Roman-Gall — Red. Gaz.) 
„numai de aceea s’au alipită lângă partida 
„guvernamentală fiindă-că acesta nu se închină 
„șovinismului nelegitimă. Guvernulă maghiară 
„ținendă necondiționată la idea de stată, voesce 
„a fi dreptă cu tote naționalitățile. Atitu
dinea guvernului română încă a 
„înfluințată asupra acestui evenementă impor
tantă, care se pbte considera ca ună nou suc- 
„cesă ală politicei esterne a Austro-Ungariel."

Declarațiunea de mai susu, ce a apărută într’ună 
organă ală ministeriului de esterne, pune verfu 
la tote declaratiunile- foiloră tiszaiste făcute 
asupra fătului pocită ală consorțiului Roman- 
Gall, care a fost botezată: „programa partidei 
moderate." Pre cândă „Nemzet" și „Pester 
Lloyd" vorbescă de omenii frățietății ca de 
nesce ființe, cari totă mai au unu pică de 
voință propria, „Corespondința politică" îi 
tracteza, pe basa înformațiuniloră ei din 
mâna ântăiă, ca pe nesce unelte fără 
de nici o voință. După ce ne spune că d-lă 
Tisza a sciută de mai înainte de totă comedia 
și a fost pe deplină mulțumită cu „programa" 
consorțiului, adauge că densulă a priori a res
pinsă punctulă privitoru la legea electorală. 
Prin urmare d-nu Gali a sciută înainte că d. 
Tisza nu voiesce nicidecum a introduce legea 
electorală ungară și în Transilvania, ci e de
cisă a susține starea escepțională creată în Ar- 
ddlă prin actuala lege electorală, ce se razimă 
în privilegiile domniloră feudali din timpurile 
iobagiei și secuestreză astfelă dreptulă electo
rală a duoe treimi din poporațiunea țârei.

Va se 4ică „Pester Lloyd" a fost bine in
formată cândă a trasă la îndoială seriositatea 
punctului trei din „programa" împăciuirei. După 
deslușirile foiei din Viena acestă punctă a fost 
pusă numai ca se scotă ochii cu elă unora 
dintre cei mai lesne credetori. In realitate 
înse consorțiulă frățietății a sciută înainte că 
d. Tisza „nu voiesce a face din cestiuni poli
tice și de domeniulă dreptului publică obiectulă 
unoră precupeții." Cei din compania Roman- 
Gall — ne asigură aceea-șî foie — nu s’au alipită 
lângă partida guvernamentală, pentru ca se 
dobendbscă concesiuni în favorea Româniloră, 
ci numai fiindu-că erau convinși, că Tiszaiștii 
nu sunt șoviniștl și că voescă a fi drepți cu 
tote naționalitățile.

Și cine, din cei ce și-au aruncată ochii numai 
odată, de duoe ori peste „Viitorul" nu s’a convinsă, 
că în adeveră acesta e credeulă omeniloră fră
țietății ? Nu s’au fost restitu acești omeni în 
contra nostră. pentru că amă susținută, că gu
vernulă sprijinesce planurile de maghiarisare 
ale nouei reuniuni școlare maghiare din Pesta ? 
Și nu le-amă dovedită noi chiar c’ună articulă 
ală organului ministrului de instrucțiune Trefort, 
că cei dela guvernă sunt mai mari șoviniștl ca 
oposițiunalii ?

De geaba însă sunt t6te dovedile ce le adu- 
cemă dilnică despre prigonirea elementului ro- 
mânescă mai alesă în Transilvania, căci d. Gali 
remâne nestrămutată în credința că stapânulă lui, 
d. Tisza, ne voiesce noue Româniloră numai binele. 
Negreșită că totă numai din îngrijire pentru 
viitorulă nostru a respinsă d-lă Tisza și punc
tulă privitoră la legea electorală. Și d-nă Gali, 
care are atâta încredere în d. ministru-președinte 
și care doresce așa de multă împăcarea Româ
niloră cu Ungurii, va dice mâne și despre legea 
electorală, ceea ce dice adi despre legea uniunei, 
că este ună punctă asupra căruia Maghiarii nu 
admită discuțiune și că prin urmare trebue se 
primimă fără reservă și legea electorală de 
față ca dovedă, că avemă încredere în cei ce 
au adus’o spre stricăciunea neamului nostru.

D6că voră cedâ și în punctulă trei, ce va 
mai remânb din totă programa capitulărei, ce 
au scos’o la lumină dmenii înjosirei naționale 
cu atâta sgomotă, încâtă d-lă Tisza o consideră 
chiar ca „ună nou succesă ală politicei esterne 
austro-ungare?" Amară capitulare aceea ca nu 
numai armele se ți le iea der chiar și cojo- 
culă de pe tine! Compania Roman-Gall pbte 
se treca pe sub furcile caudine. Dumnedeu se le 
ierte pecatele !

In fața fapteloră și a împrejurăriloră, ce 
este impossibilă a le mai tăgădui, le dicemă cu 
totă sinceritatea: Lasciate ogni speranza! Nu 
v’ațl blamată destulă pănă acum ? ce mai voițl ? 
Nu vedeți că nimenea nu ve urmeză afară de 
— prelatulă, care a pierdută de multă credința 
în isbenda stegului frățietății ?

Dispărendă de pe scena comediei ce-a aran- 
jat’o d. Tisza pentru străinătate, puteți se duceți 
cu voi și o mângâiere, că adecă a-ți contribuită 
a aduce o dovădâ și mai bătătore la ochi despre 
aceea: 1. că Maghiarii nu voră se se impace 
cu Românii. 2. că legea despre uniunea Tran
silvaniei este numai o literă mârtă, pentru 
că Transilvania se guverneză după legi diferite 
de ale Ungariei și se află încă și astădi într’o 
stare escepțională asuprită și supusă puterei arbit- 
rarie a guvernului din Pesta. 3. Că, ca și la 1867, 
deschisă și neresolvată este încă și adi cestiunea 
Transilvană, o rană periculosă pe corpulă sta
tului ungară.

D-lă Tisza și Sașii.
In 9 Decembre 1883 a așternută adunarea 

generală a Universității săsescl ministrului de 
interne o representațiune, prin care a cerută, ca 
ministrulă se încuviințeze duoe concluse, ce le-a 
adusă adunarea generală cu privire la modifi
carea unoră disposițiuni din statutulă octroată 
de organisare. La acestă representațiune minis
trulă de interne dă următorulă emisă :
Cătră pnbliculă universității săsesci în Sibiu.

In urma representațiunii adunărei generale, ce s’a 
ținutei în 6 Dec. 1883 ad Nr. U. 1106 în causa mo
dificării statuteloră organisătbre și care mi s’a așter
nută cu eomitiva din 23 Dec. 1883 de cornițele su
premă ală comitatului Sibiului, ca comite ală Sașiloră 
încunosciințeză*  în înțelegere cu domnulă ministru r. 
u. de culte și instrucțiune pe publiculă universității 
săsescl, cum urmeză :

După representațiunea presentată sb face propu
nere, ca disposițiunea aceea a §lui 13 ală statului, care 
tracteză despre regulamentulă adunării generale a 
universității săsescl, după care votulă sepărată anunțată 
în contra unui condusă ală adunării generale se va 
aclude la protocolă și are efectulă apelațiunii sb se 
modifice astfelu, respective sb se completeze, că votulă 
separată anunțată în contra votului adunării generale 
se va aclude simplu la protocolă și că acela pe în- 

sinuătoriulă aceluia îlă sustrage dela respunsabilitatea 
pentru conclusulă adunării generale, care s’a adusă 
în causa respectivă și că fiescecare îșl pbte ridică 
cuventulă în contra conclusului adunării generale la 
ministeriulă de interne, respective la ministeriulă de culte 
și de instrucțiune, dbr că efectulă acestei intervențiunl 
nu se întinde peste dreptulă guvernului de a delăturâ 
acestă condusă, care răsare din dreptulă de înspec- 
țiune ală guvernului.

Fiindă că guvernulă față de conclusele adunării 
generale n’are numai dreptulă acela negativă, că elă 
pbte cassâ din oficiu său prin întervențtune concluse 
și disposițiuni difilcutate, ci guvernulă are și acela 
dreptă positivă, în basa căruia în locuia con- 
cluselora și disposițiuniloră cassate pbte face disposi
țiuni legale, cari i se voră parb necesare, ceea ce 
este nu numai eflucsulă logică ala dreptului de în- 
specționare a guvernului, ci și ală aplicațiunii prac
tice a legei, luându-se în considerațiune, că adunarea 
generală a universității săsescl într’ună ană se ține 
numai odată în casulă acela, cândă guvernulă în locuia 
conclusului cassată ală adunării generale n’ar pută 
dispune positivă, cu pericululă intereselor^ jignite prin 
acela condusă ar pute suferi cursulă afaceriloră stag- 
națiune. Din aceste motive decisive nu potă încuviință 
modificațiunea § 13, care a propus’o publiculă univer- 
sităței.

De altmintrelea observeză, că, deși guvernulă și 
pănă acuma a aplicată dreptulă sbu de supraveghere 
numai spre a cassâ atarl concluse ale adunării univer
sității, cari au călcată legea și în locuia astorafeliu 
de concluse .numai atunci a făcută disposițiuni posi- 
tive, cândă eră după lege necesară, cu tbte acestea 
condusă de ideea, de a împrăștia nedumeririle respec
tive ale publicului universității săsescl, sunt gata, 
a-mi dâ învoirea, ca paragrafulă subversantă sb se 
modifice în modulă cerută ca prin aceea să se preci- 
seze efectulă juridică ală voturiloră separate insinuate 
în contra concluseloră adunării generale, respective în 
contra acelora protestări și că totădeodată dreptulă, 
cela dă art. de lege XII din anulă 1876 guvernului 
și datorința lui de supraveghere să capete espresiunea 
corespundbtbre, la care modificare ar corespunde ur- 
mătbrea testuare:

„Votulă separată insinuată în contra conclusului 
aduuării generale se aclude la protocolă și acbsta 
deslegă pe cela ce l’a insinuată de responsabilitatea 
pentru conclusulă luată de adunarea generală în causa 
subversantă. — Contra concluseloră adunării generale 
pbte recurge ori și cine la ministeriulă de interne, re
spective la ministeriulă de culte și instrucțiune publică, 
ministrulă respectivă pbte sbu pe basa unui asemenea 
recursă, sbu din oficiu cassâ conclusele sbu disposițiunile 
dificultate și pbte îndrumâ adunarea generală sb supună 
causa unei nouă aprețiărl și sb aducă condusă nou 
bră dacă s’ar dificultâ si conclusulă nou ministeriulă 
pbte luâ disposițiunile legale nece
sare. In cașuri urgente, ce nu suferă amânare, 
ministrulă pbte dispune, fără de a mai așteptă 
ună condusă nou din partea adunării generale a 
Universității săsescl."

Mai încolo ce se atinge de modificarea propusă 
de representațiune, care sb referesce la § 2 ală sta
tutului despre regulamentulă afaceriloră înterne ală 
oficiului centrală ală Universității săsesci, mb învoescă 
cu modificațiunea aceluia presupunendă, că după re
presentațiunea respectivă a comitelui săsescă, cândă 
s’ar nasce divergință de opuniunl seu colisiune între 
cornițele săsescă și între secretariulă Universității sb 
nu sb împedece cursulă afaceriloră din causă, că 
secretariulă a refusată semnătura sa, după ce în basa 
§ 13 punctulă 2 ală statutului cornițele săsescă pbte 
suspendă pe secretariu din oficiu, pbte denumi ună 
substitută și prin acela subscrie actulă respectivă cu 
acea reservațiune, că, decă cu tbte acestea în urma 
unei asemenea colisiunl s’ar întâmpla o stagnațiune în 
cursulă afaceriloră în paguba întereseloră publice, 
respectivulă ministră pe basa representațiunii făcute 



în privința acesta a comitelui săsescă va dispune în 
privința procederii ulteriore.

După cele premise si observândă, că n’am nimica 
să obiecteză la celelalte modificațiunl neesențiale fă
cute în statute și după rectificarea părerei greșite 
cuprinse în representațiune, că cornițele săsescti nu 
este numai organulă priveghitoriu ală guvernului, ci 
este amploiatul ă celă dântâiu ală oficiului centrala și 
totudeodată o r g a.n u 1 ă esecutivu a 1 ti Un i- 
v e r s i t ă ț i i s ă s e s c I, provoca publicula Universi
tății săsesci, ca modificarea § 13 ala statutului despre 
regulamentula afaceriloră interne ale Universității 
săsesci, avendă în vedere cele de susă să o pertrac- 
teze din nou și stabilirea respectivă să mi-o aștbrnă 
mie.

Budapesta, 27 Februariu 1884.
Tisza ra. p.

Conferența alegătoriloru români din co- 
mitatulă Sibiiului.

Astăfjî primirâmu procesulu verbală alti con- 
ferenței alegătoriloru români ținută în Sibiiu la 
6 (18) Martie. Veclemu din elu că conferența a 
fost cercetată de alegători din tote cercurile. 
De președinte s’au alesă cu aclamațiune d-lu 
Nic. C r i s t e a, ear de notari (Inii B o b e ș și 
T r o m b i t a ș u. Celu din urmă la provocarea 
președintelui, espunc în trăsuri generale sco- 
pulu confcrenței accentuândă solidaritatea și 
buna înțelegere între alegătorii români pe basa 
programei dela 1881. Apoi propune o resolu- 
țiunc. D-nu Vis. Romană propune modificarea 
alineei 1 din resoluțiune. Combinându-se am
bele propuneri, conferența iea urmăldrea reso
luțiune :

Alegătorii români din comitatulă Sibiiului, 
ca parte întregitore a partidei naționale române 
din Transilvania și Ungaria, în urma apelului 
comitetului electoralii permanentu alu partidei 
dto 10 Faurii 1884 și pe basa programei par
tidei stabilite în conferența dela 12—14 Maiu 
1881, se organiseză pentru unu nou periodu 
electoralii spre procederea solidară în Gestiunea 
alegeriloru dietall și spre susținerea programei 
dela 1881, eventuală a unei none programe, 
care se va stabili în viitorea conferință gene
rală a partidei naționale române.“

„ Spre acestă scopu se înstituc unu comitetu 
centrală esecutivu de 12 membri și în fiecare 
cercă 'electorală unu subcomitetu de căte 3 
membri , cari comitete stându în continuă atin
gere și conțelegerc între sine și cu comitetulu 
electorală permanentu ală partidei naționale 
române, voră provede tdte cele de lipsă pentru 
esecutarea programei partidei.“

„In sensulă acesta alegătorii români din 
comitatulă Sibiiului apromitu solemnelă și pe 
lângă parola lori! de onore, că nu se vor ă 
a n g a g i â în ce privesce viitbrelc alegeri die
tall cu nici una dintre celelalte partide politice 
din patriă, până cându conferința generală a 
partidei naționale române nu ar stabili altfeliu 
programa partidei; cr după aceea voru esecutâ 
consciențiosu acestă programă.“

Purcedendu-se la alegerea comiteteloru să 
alegă prin aclămațiune: 1. In comitetulu 
centrală esecutivu D. D. N. Cristea, V. 
Roman ; D. Comșa; S. Popescu ; A. Lcb ; I. 
Părău ; I. St. Șuluță; Fălea ; Dr. Al. St. Șu
luță ; Dr. N. Maier; C. Stejară; I. de Preda.
2. In sub-comitetulă pentru cereală electorală 
S i b i i ă : Dr. A. Brote ; I. de Preda ; Dr. N. 
Olariu; în sub-comitetulă pentru cer culă elec
torală ală Cisnădiei: Dr. Al. Șuluță; I. 
Cloaje ; N. Florian. 4. In sub-comitetulă pentru 
cerculă Cristianului: Dr. Calefariu ; Dr. 
N. Maier ; A. Leb. 5. In sub-comitetulă pentru 
cerculă electorală ală Sebeșului: N. Fălea adv.
I. Măcelariu : N. Diacă ; 6. In subcomitetulă 
pentru cerculă electorală ală Nocrichului: D. 
Cuteană ; FI. Orosz ; I. Părău.

Președintele închide ședința cu o scurtă cu- 
ventare, în care recomândă alegetoriloră români 
din acestă comitată solidaritatea, buna înțelegere 
și iubirea frățescă, ceea ce și în afacerile poli
tice e unica basă solidă pentru ajungerea sco
pului .

Conferința alegătoriloru români în Ti
miș oră.

Precum amu anunțată în numerulă trecută 
conferența alegătorii oră români din comitatulă 
(județulă) Timișului a avută ună succesă stră
lucită. Ni se raporteză despre decursulă ei 
între altele :

Dle Redactorii! Energicei stăruințe a unoră 
bravi luptători pentru drepturile poporului ro
mână si interesului viu celu documenteză mai 
alesă de ună tâmpă încoce alegătorii români 
pentru afacerile publice naționale avemu se 
mulțumimă resultatulă peste așteptare ală con
ferinței nostre de adi. Aprope 250 de alegători 
erau de față, între cari aprope jumătate economi 
de pe la sate, ear cealaltă parte preoți, advo- 
cațl, învățători, proprietari, industriași s. a.

Conferența s’a deschisă la orele 11. S’au 1
alesă cu aclamațiune de președinte d. pro
topopii D r e g h i c i u de v.-pres. d. T. V. 
P ă c ă ț a n ă. îndată după constituire a cerută 
cuvântulu d. Paulă R o t a r i u, redactorulă 
„Luminătorului44, și într’ună discursă bine semțitu 
și bine motivată a arătată mai ântăiă necesitatea 
constituirii clubului alegătoriloră din comitată 
prin alegerea unui comitetu centrală, apoi des
fășură necesitatea ca toți Românii se procedă 
în strînsă solidaritate. D-sa atinse si buba .con- 
sorțiului frățietății dicândă, că decă d. Gali ar 
fi omu consecuentă ar trebui în puterea decla- 
rațiunei sale, că : „la casă că presa maghiară nu va 
întâmpină cu simpatiă programa âmeniloru fră
țietății, atunci aceștia voră sistâ acțiunea loră44 
ar trebui, dice, ca pe basa acestei declarațiunl 
d. Gali se se retragă din gloriosulă locă, căci 
atâtă foile guvernamentale câtă și cele oposi- 
țiunale au comentată în modă nesimpatică pro
grama consorțiului Roman-Gâll. In fine propune 
alegerea unui comitetu centrală.

Propunerea acâsta se primesce cu insufle- 

țire și se alegă de membrii în comitetulă cen
trală următorii: Pav. R o t a r i u ; Em. U n g u- 
riană; G. Foica; I. Domșa și G. L a- 
z a r ă. Se enunciă, că pe lângă aceștia preșe
dinții comiteteloră electorale, ce se voră insti
tui în diferitele cercuri, voru fi și membrii ai 
comitetului centrală. In fine s’a decisă ca co
mitetulă centrală electorală se fie autorisatu a 
avisâ pe alegători, că în cercurile, unde nu se 
voră candidă deputați români, alegătorii români 
se sprijinise" pe candidații partidei oposițiunale 
moderate maghiare. Conferența s’a finită cu-o 
manifestare entusiastică pentru solidaritate pe 
basa programei naționale din 1881, provocată 
prin vorbirea ținută cu multă sentimentă nați
onală de plugariulă din Beregscu Ioană Puiană.

Convocare.
In urma scriptei comitetului permanentă elec

torală din Sibiiă ddto 10/2 c. și față cu alege
rile ce se apropiă, avemă onore a conchiemâ 
pe alegătorii români înteligcnțl din partea de 
susă a comitatului Mureșă-Turda, la o confe
rință ce se va țină aici în Regină la 27 Marte 
st. n. 2 6re d. a.

Obiectele pertractării voru fi : 1. raportulă 
comitetului de până aci. 2. alegerea noului co
mitetu și a subcomiteteloru. 3. alegerea representan- 
țiloru la conferința generală, ce se va ține în 
estă ană. 4. alte întrebări referitore la alege
rile viitore.

Comitetulă clubului alegătoriloră români.
Regină în 18 Mur te 1884.
Patriciu Barbu, G. Maier,

președinte. secretară.

Comedia frățietății.
(Actulă II. Scena II.)

L u d o v i c u C s a t o. Precum m’am esprimată 
și în ședința de erl ideea de activitate în părțile arde
lene nu e populară. Chiar și aceia, cari vădă sterili
tatea pasivității, nu sunt aplecați a păși pe terenulă 
activă, de 6re-ce n’au prospecte de rcsultată chiar și 
eu-o programă câtă de moderată, pe basa constiiu- 
țiunci actuale. De’aceea noi Blășenii,*)  cari suntcinil de 
față la acăstă, conferință, amu luată grea responsabi
litate asupra nbstră, ca nu cuin-va s& conlucrămă 
într’acolo, să spargemă solidaritatea națională a Româ- 
niloră. Ceea ce Ungurii au făcută în contra unei par
tide române solidariă, cu atâtă mai ușoru voră face 
în contra a dube partide. Orl-cc programe amă fi 
făcută noi până acuma, chiar și cele mai moderate, 
Ungurii le-au timbrată tote de nepatriotice, cari con
țină aspirațiunl în contra intregității patriei.

*) Cine a împuternicită pe d. Csato se vorbescă 
în numele Blășieniloră ? — Reci.

' Așa ni se întâmplă nbue Blașaniloră, pe cari în 
totă timpulă ne-au numită „Daco-românl.“ Noi pe 
lângă tote aceste amă venită aici cu bunăvoință și 
entusiasmă, ca să luămă parte la opera patriotică, 
care are scopulă de a pregăti o apropiarc între 
elementulă română și celă maghiară. Noi adecă 
avemu convingerea, că aceste dude elemente sunt

FOILETONU. 
Daco-Rcinâma înființată.

Sub acestă titlu publică renumitulu poetu 
maghiară, d. Mărie iu Iokai, în diarulă 
„M a g y a r o r s z â g e s a N a g y v i 1 â g44 o 
mică și frumbsă scriere istorică lucrată după 
unu episod ii luată din istoria nostră națională 
din timpulă lui Mihaiu-Vodă Vitezulă. Noi Ro
mânii, avendu ună mare interesă de a sci si 
a cunosce totă, ce se dice și se scrie despre 
noi, lasă se urmeze aci fără nici ună comentară 
„Daco-România44 vestitului romancieră maghiară. 
Eacă-o:

Pe câtă eră (le măreții și înțelepții planulil lui 
Sigismundă Bathory de a uni Moldova, Valachia și 
Transilvania într’ună singură stătu confederată, pe 
atâtă de mare i-a fostă și greșela, cândă pianulă rea- 
lisată, l’a lăsată din mâna sa de ferii, spre a-lii în- 
încredințâ cu ușurință unei mâni cu multă mai slabe, 
îndată ce principele Sigismundă a transmisă princi- 
patulii Transilvaniei în mâna cardinalului Andreiu 
Batliori, Mibaiu-Vodă n’a mai voită să scie de supunere 

și restălmăcindă alianța încheiată, a declarată, că e 
rendulii lui de a fi Domnii peste cele trei principate.

Batorescii au mai făcută greșâla aceea, că, îndată 
după ce au bătută pe Turci, au suprimată din nou 
libertățile Săcuiloră, ale acelei națiuni brave, care 
venindă în Ungaria cu cinci secuii înaintea urmașiloni 
lui Arpadă, s’a aliată de bună voe cu Ungurii, nemulă 
loră, păstrându-șl privilegiile deosebită. Domnii Tran
silvaniei însă nn prea țincaă sâniă. de privilegiile loră 
și d’aicl proveneau necurmatele certe, cari adese dege
nerau în resvrătirl. Săcuii ast-felă mâhniți, negăsindă 
în țeră loră dreptate, și-au întorșii privirile spre Mi- 
haiă-Voclă, vecinulă loră, pentru care arătau o mare 
iubire și cu care multe învingeri strălucite au severșită 
pe câmpulă de bătae. Apoi dbcă Săcuiulă se aliază 
cu Românulă, vecinulă lui, porțile țării UngnrescI sunt 
deschise.

Mihaiu-Vodă străbătândil la Brasovtl, oștea Săcui- 
loră s’a unită îndată cu elă.

Andreiă Bathory îșl adună în grabă armata și nu 
departe de Sibiiă se întâlni cu oștea unită a Săcuiloră 
și a Româniloru.

Cum s’au bucurată toți dracii din lume vădendă, 
cum se ombră unii pe alții, aceia cari mai înainte 
împreună au luptată și au săvârșită cele mai strălucite 
învingeri asupra dușmanului comună.

Andreiu Bathory a fostu bătută, din bstea lui au 
rămasă 2700 morțl pe câmpulă de bătae și-1000 au 
fostă prinși, între cari s’aflâ și Korniș Gaspar și co- 
mandantele Ravazdy, care multe crudiml făcut-au 
printre Săcul, și pe care, aceștia, prindăndu-lă, l’au 
tăiatu în mii și sute de bucăți. Principcle-Cardinală 
fugit’acu o mână de dmenl și Săcuii luându-lă la gbnă, 
în deșertă i-au fostă împotrivirile vitejcscl, căci unu 
feeioră tînără Săcuiă l’a rănită de morte. Capulă îi 
l’a tăiată și lui Mihaiu-Vodă i l’a dusă.

Hospodarulă învingătoră, vădândă capulă adver
sarului său învinsă, început’a să lăcrimeze și suspinândă 
a esclamată:

„Săraculă popă!44
Dup’acdsta a poruncită să caute corpulă cardina

lului și găsindu-lă l’a înmormântată lângă fratele sen. 
Valtezar.

Amendoui ajuns-au aici prin nebuniile lui Sigis
mundă.

Mihaiă-Vodă, devenindă principele Transilvanii, nu 
s’a mulțămită numai cu atâtă ; a mai cerută dela Ru- 
clolfă, regele Ungariei, să cedeze imperiului compusă 
din Transilvania, Moldova și Muntenia, și tbte acele 
țînuturl ale Ungariei, cari sunt locuite de Români, 
precum: Solnoculă, Crasna, Bihorulu, Zărandulu si 



avisate la olaltă, și că desastrulil unuia e per- 
dere și pentru celalaltă. Dâr spre a nâstră mare 
mirare, Maghiarii susă simțcscă acesta, și nu tindă 
într’acolo, ca prin unu sprijină reciprocă se pună basa 
unei bunestărl comune. Eu sumă activistă acuma, 
am fostă activistă și în Sibiiu. Sum activistă din prin
cipiu și convingere, der numai atunci, cându voiu pute 
spera, că programa votată astădl se pote și realisâ. 
Eu țină programa acesta de ună mini m u m ală 
aspirațiuniloră ndstre, de una condițiune sine qua non. 
Dâcă avemă prospecte de a-o pute realisâ, să finul 
activiști. Eu însă ne avendă acâstă speranță, nu 
potă lua asupra mea chiămarea de a lucra în Tran
silvania pentru idea activității și nu potă primi prin 
urmare distincțiunea de a luâ parte la lucrările comi
tetului esecutivu.

Dr. I o s i f ă G â 11: Noi deputății avendă coa- 
tingere cu cercurile politice de aici, amă făcută pănă 
acuma esperiința, că nisuințele ndstre sunt privite cu 
bdnavoință. (Dovâdă legea pentru maghiarisarea scd- 
leloră, față de care au fostă respinse tâte propunerile 
d-lui Gali. — Red. „Gaz. Trans.") Chiar și pressa 
ungară a salutată cu simpatiă Inițiativa nâstră. Acuma 
voră ave ocasiune a ne cunâsce și programa defini
tiva. Decă acesta va fi primită cu bunăvoință, pu- 
temă ave speranță ăe a-o pâtâ realisâ; decă însenu: 
atunci ni-amă câștigată convingerea, că între Maghiari 
și Români o bună înțelegere nu e possibilă. In casulă 
acesta ne-annl sista orl-ce încercare mai de parte; 
partida nâstră nepotendu-și ajunge scopulă, amu sista 
și noi activitatea (Aprobări.)

Ludo vi cft C s a t o : In urma declarațiunei fă
cute de d-lă dr. Iosifil Gali primescil de a fi membru 
în comitetulă esecutivu. (Aprobări vine. Strigări: Se 
traiâscă!) (După „Viitorul.")

Devat 15 Marțiu 1884.
(Prigoniri sistematice.^ Domnule Redac

torii ! Din multele public ațiițhî prin diare este 
constatată pănă la evidență, că nu e giurii lo
cuită de Români în țera întregă, ca și comita- 
tulii Huniadorei, în care Românii se sufere 
atâtea prigoniri vehemente, nelegiuiri și abusuil, 
atâtu în sfera administrativă-politică, câtă și din 
partea judccătoriiloră regescl.

S’a mai făcută amintire în diare, despre pro- 
cesulă criminală înscenată mai multoră persone, 
din ansa alegerei de membri în comitetulă mu
nicipală ală comitatului Huniadorei, ce s’a în
deplinită în cerculă electorală la Vata de josă 
astă-dl instrucțiunea preliminară este terminată, 
— și pentru ca lumea și publiculă mare se 
vâdă ce este faptulă criminală, de care sunt 
inculpate acele persone, vomă releva faptulă 
unuia singură dintre acusațl.

Obiectivitatea faptului se refere la crima 
seu delictulu normată în § 171 ală cod. penală; 
acestă lege prevede textuală următorea obiec
tivitate : „Deca cineva provbcă directă, într’o 
adunare publică, prin cuvântă, tipărituri, scri
sori s6u desemnuri, seu prin expunerea loru 
publică, spre a se comite o crimă seu delictă, 
și deca crima seu delictulă s’au consumată se 
se pedcpsescă ca ațîțătoră. Dâcă înse provoca

rea a remasă fără resultatu, etc. etc. „se se 
pedepsescă."

Cu ocasimiea alegerei membriloru munici
pali, memorate mai susu, pentru observarea 
cursului alegerei, s’a dusă la Vața de josu, 
între alții și P. Gr. proprietară și executoră rog. 
judecătorescă din Baia de Crișă (alegerile fiindă 
publice și libere sunt de dreptă și după lege 
sub controla publică); și pentru acesta făcându-se 
incuisitoriu și în contra lui P. Gr., după cerce
tările prealabile, și în contra lui s’a enunciată 
decisiunea de a fi pusă sub cercetare specială 
pentru faptulă calificată în §-lă 171. cod. pe
nală, pentru considerările și motivele următore: 
(textuală :) „P. G. executoră reg. jud. încă a 
fost la Vața, cu ocasiunea alegeriloră, unde 
n’are dreptă electorală, cu importunitate a in
trată în localulă alegerei și a ședută acolo, 
unde n’avea dreptă se șâdă și cu t6te că preșe
dintele electorală l’a provocată, n’a voită se 
părăsâscă localulă alegerei, pănă ce alegerea 
nu s’a terminată. — P. G. însuși recunosce, că 
s’a dusă de acasă la loculă alegerei Vața, fără 
concessiunea și soirea judelui reg. de cercă, și 
a stată în localulă alegerei, recunosce că în 
Vața elă nu este alegetoră îndreptățită, — spune 
că l’a împinsă curiositatea să mergă la Vața, 
der nici atunci nici altădată n’a ațîțatu în contra 
Magliiariloră. — De s’ar și privi de adevărată 
acostă scusă a sa, totuși e nedubitabilă, că 
mergendu elă acolo,, fără scirea judelui reg. de 
cercă, în societate cu E. K., V. T. și alțl su- 
muțătorl, n’a mersă numai pentru curiositate, 
ci cu acelă scopu, ca în acelu cercă. se nu se 
alegă nici ună maghiară de membru muni
cipală. — Membrii alegători, cari l’au vădută 
pe acusatu sosindu în societate cu ceialalțl suniu- 
țătorl, și au esperiată, că aceștia agitezăîn publică, 
au putută să scie, că acusatulă este de acordă 
cu consoții săi, și lui i-a venită rolulă, că în 
localulă de alegere se controleze pe presidentulă 
imparțială (? !) și se exerce temere seu frică, 
ca executoră, asupra poporului, și să-i pună 
piedeci, d’a votâ pentru Maghiari. — Amesuratu 
raportului lui R. F., presidentu electorală acu
satulă i-a declarată, ce și însuși recunosce, că 
pe densulu l’a trămisă partidulă română, a cărui 
scopă a fostă delăturarea Magliiariloră, ceea ce 
se dovesce și prin aceea, că J. J. depune sub 
jurămentiî, că acusatulă i-ar fi declarată niar- 
torelui, care n’a voită ca Maghiarii se fie delă- 
turați următorele: „amară ți-a fi ție, că nu 
țîni cu Românii, ne vomă îngriji noi de tine.“ 
— Toți locuitorii Baiei-de-Crișu (adecă totă 
sătulă !) îlă scie pe acusată, că nu-lă pasce mare 
simpatiă cătră Maghiari, prin urmare se p6te 
presupune, precum este dovedită, că cu mergerea 
sa Ia Vața, a dorită se agiteze în contra. Ma- 
ghiariloră."

Ve rogă, se comparați, domnule Redactorii, 
textulă §-lui mai susă citată, cu acestă motivare 
de învinovățire, și eu credă, că aplicațiunea 
juridică nu mai are lipsă acide altă comentară! 
Iurisprudența judelui instructorii din Deva, care 
are de altmintrelea facultatea de doctorii în 

dreptă și advocată, condusă dc șcfulă seu pre- 
sidentă dela tribunalulu din Deva n’a potută 
se-și TTeâTîestîrHoniu- de paupertate și de maliția 
mai flagrantă, de câtă prin acestă actă. — La 
timpulă seu îmi voiu permite a ve comunică re- 
sultatulă finală dimpreună cu alte acte forte 
caracteristice relative la acestă afacere, -p-.

Sub semnătura d-lul C. A. Rosetti, „Ro- 
mânulu“ susține din nou propunerea sa de ună 
singură colegiu electorală. Prin divisiunea co- 
legiiloră, nu numai nu vomă pute dobendf ale
geri morale și libere — dice d-sa — nu numai 
nu vomu pute face ca administrația se fie bună, 
dreptă pentru toți, și agentulu dc căpeteniă alu 
respândirei instrucțiunei publice, der vomu mări 
nedrepta și în tote vătămătorea ură și neîncre
dere între clase. Pământulu învelue în c6ja lui 
ună oceană de focă; apele infiltrându-se, și 
negreșită și alte cause, provocă cutremurile. 
Nu ve despărțiți de poporă, am disă necur
mată tuturora claseloră ; nu faceți nedreptăți; 
nu provocațl neîncrederea, care aduce ură, căci 
t6te aceste producă cele mai mari rele pentru 
t6te clasele. Eu, personală, nn am nici ună 
interesesă Ca Română și ca ună omă înțeleptă, 
— cum sunt în genere sincerii radicali, — 
rni-arn făcută datoria a spune tuturoră, că pe 
cale rea și periculosă se ducă.. Deputății și se
natorii au intrată an secțiuni. Ei cunoscă totă 
reulă, ce s’a făcută prin legea actuală; ei cu
noscă, că reforma, cum voră se se facă, este totă 
atâtă de rea, fiindă făcută p’acclași calapod ; 
ast-felă der singuri voră fi respundetori de reulă, 
ce voră face țârei și prin urmare lorii înșile.“

Diverse.
(Universitatea din Cernăuți.) In semesfrulu de 

veră 1884 funcționez;! la universitatea c. r. Francisca 
Iosifti în Cernăuți: 23 de profesori ordinari, 7 profe" 
sori estraordinarl, 1 suplenttl, 3 docenți, unii lectorii 
și unii profesorii dc cântări. Dintre aceștia funcționeză 
la facultatea dc tcologiă : 5 profesori ordinari, 1 suplentil 
și unii docenții; la facultatea juridică: 5 profesori 
ordinari, 3 profesori estraordinarl și unu docenții; la, 
facultatea filosofică: 13 profesori ordinari, 4 profesori 
estraordinarl, 1 docenții, 1 lectorii și 1 profesorii de 
cântări. Universitatea este cercetată de 283 de stu- 
dențl în anulil acesta scolasticii, ceea ce arată, că în 
amilii acesta numărulii studcntiloril în asemănare cu 
anulti trecutii, cândti erau 248 s’a sporittt.cn 35; Dintre 
aceștia i^au 223 studențl ordinari, eră GO estraordi
narl și se împărțiau după diversele facultăți în rnodulu 
următoriu: teologi ascultători ordinari 72 (față, cu 6G) 
și ascultători estraordinărl 4 (față de 1), prin urmare 
76 față de 6G de ascultători din semestrulii de vâră, 
din 1883. Iuriștl: ascultători ordinari 126 (față de 123) 
estraordinarl 15 (față de 3) laolaltă 141 față de 128 
de ascultători din semestrulii de veră 1883. Filosofi: 
ascultători ordinari 25 (față de 38) și estraordinarl 
30 (față de 15),’ cu toții 55 față cu 45 din semestrulii 
de veră. Farmacențl 11 față de 8 din semestrulii 
trecută de vâră. Cu privire la patriă sunt: teologi 
din Bucovina 62, din Galiția 1,. din Ungaria 4, din

Cu chipulă acesta curendă sferșitu-s’a cu domnia 
lui în Transilvania, care n’a ținuta de câta ună-spre- 
dece luni. Nemeșii sub conducerea lui Szekely Mozes 
s’au rescultată și lângă Adiudă, Mihaiă-Vodă, perdândă 
dece mii de Omeni abia a scăpata cu Oștea lui sdro- 
bită în Muntenia, unde Szekely Mozes l’a mai bătuta 
odată în unire cu Zamoisky, comandantele Leșilora.

Din Muntenia, Mihaia-Vodă dusu-s’a la Praga 
cerendă regelui ajutora pentru recucerirea Transilvaniei, 
unde voia acum a se întOrce numai ca locoțiitoră ala 
regelui.

Regele făcea bine decă lângă Mihaia-Vodă, în 
locuia lui Basta, trămitea în Transilvania pe archi- 
ducele Mathia, care eră plăcuta Ungurilora.

Pe tronula Transilvaniei văduvite s’a întorșii pen
tru a treia Oră Sigismundă Batliory, care părăsindu-lă 
noroculu, pierdut-a în bătaie tote tunurile, âr Mihaiil 
Vodă împreună cu Basta s’au întorsa victorioșii în 
Transilvania.

Nemeșea, l’a ajunsa însă și pe ela.
Noula său aliata și camarada de arme era una 

buna Italiana. Bănuitora cu prietinii săi, iute isprăvea 
cu cei bănuițl.

Ungurii, desu din vreme spusu-i-aă lui Mihaiu- 
Vodă să bage de semă să n’o pățâscă ca George 
Martinuzzi.

într’o nopte cându Mihaiil-Vodă . visa mai dulce 
despre marele imperiu românii, sbirii lui Basta năvă- 
lesctt pe furișă și-l taie capulil.

Săraculă. Vodă!"
Așa s’a sfârșită D a c o - R o m â n i a înființată, 

și și sper ă m ă, că pentru t o t d Q-.a u n a.
Domnii ală Transilvaniei a râmasă Basta. Acâstă 

epocă a Transilvaniei e cea mai de plânsă.
Basta a fostă mai vărsătorii de sânge de câtă Si- 

gismundă Bathory, mai păgână decâtă Turculil, mai 
prigonitoră de câtă Românulă, și mai pustiitorii de 
câtil Tătarulă. Transilvanii ar fi preferită mai bine pe 
acești patru de câtă tirania lui Basta. D’accea ci s’au 
aliată cu Turcii și cu Tătarii, ca se dea afară din 
țâră pe bunulă loru prietină temătorii do D-Deu, care 
desbrăcase poporalii și care, și așa desbrăcatil totă 
nu-lă lăsă nebătută.

Vccinica lui pomenire se găsesce într’untt reu 
distichon, făcută d’ună începătorii versuitonl d’a lui 
„frundă verde", care îl cântă fuga.

De almintrelea mortea lui a fostă frumosă. A 
bentă pănă cădută mortă cu cupa plina în mână.

Vălultt uitării să acopere numele lui.
Traducere de Moțul ă.

1 

Maramurcșultt, spre a se putâ cu fală numi: „D o in
ii u 1 u R o m anilor u.“

Regelui astrologu nici că-i păsa, numai din cele 
șepte planete ale lui să nu-i ia vr’una.

In numele bunei prietenii, Mihaiă-Vodă mai ce
rut-a și titlulu de „Maiestate" și ajutorii bănescu.

Regele spus-a trămișiloru lui să făgăduâscă lui 
MihairrVodă, ori și ce; căci așa era politica d’atuncl.

A „făgădui" în totdâuna, a „dărui" de silă și a 
„nu dâ“ niciodată.

Pe d’altă parte Mihaiă-Vodă a îmbiată cu prie
tenia sa și pe Sultanulă Turciloru. Și acesta trămisui-a 
obicinuituli'i stegii și buzdugană.

Acum părea a fi asigurată din amândouă părțile 
pe tronuhl principatului Transilvaniei și adecă c’a 
sosită timpulă d’a înființa acea mare „Daco-Ro- 
m â n i ă, pe care noi o numimă o icână închipuită.

Mihaiil-Vodă a începută domnia prin a alungă 
din slujbele de căpeteniă pe toți nemeșii unguri și 
a-i înlocui cu Valachl. Legile le făcea singură după 
plăcu, și Adunarea obștescă a înlocuit’o prin despotis
mul ă lui. Pe nemeși i-a supusă la biruri. Averile 
nemeșiloră bănuițl erau luate, palatjirile și cetățile 
loru le ardea și pustia, și cea mai vătămătâre măsură 
a fostă că Ungurului, Secuiului și Sasului de-o-potrivă 
le-a impusă limba română.

sporittt.cn


Arddl! 1, din România 8. Iuriștl din Bucovina 89, 
din Galiția 35, din Austria superidră și înferioră câte 1, din 
Boemia 3, din Stiria 1, din Istria 1, din Ungaria 2, din Ar
dei! 4, dinRomânia3sidinBesarabial. Filosoft dinBuco- 
vina 38, din Galația 12, din Ardâl! 1, din România 3; 
farmaceuțl din Bucovina 4 din Galiția 5 și din Româ
nia 2. După naționalitate sunt 112 Nemți, 105 Ro
mâni, 36 Ruteni, 26 Poloni, 2 Unguri, 1 Ceha și 1 
Armânii. După religiune sunt gr. or. 135, armeni 
orientali 2, romano-catolicl 52, greco-catolicl 12, ar- 
meno-catolicl 4, evangelicl 5 și mosaicl 73. De di- 
dactru a! fost! liberați 54 ascultători și 12 numai 
de didactru jumâtate. Stipendiștilor!. Anulă ântâiu lin 
frequentară 17 teologi, 31 juriști și 8 filosoft; anulă 
ală doilea 14 teologi, 36 iuriștl și 4 filosoft; anulă 
ală treilea: 21 teologi, 25 iuriștl și 1 filosoft; anulă 
ală patrulea 23 teologi, 34 iuriștl și 12 filosoft.

(D. Vasile Alexandri) se află de câte-va dile în 
Bucurescl. D-sa a venită atâtă pentru a luâ parte la 
lucrările Senatului, câtă și mai cu seină pentru a supra- 
veghiâ repetițiunile piesei sale „Fântâna Blandusiei", 
ce se va jucâ în curând! la teatrulă națională.

(Mulțămită publică.) *)  Fruntașii comunei nâstre 
voindă a dâ scdlei locale celă mai mare avântă po
sibilă, fideli usului introdusă, au aranjată și în anulă 
acesta una petrecere socială populară în favorulă 
fondului scâlei locale în sâra de 7 (19) Ianuariu a. c., 
care pe câtă a fostă de veselă și animată, durândă 
pănă la 4 âre dimineța, pre atâta a fostă și de mă- 
nâsă, considerând! circumstările, în caii trăimă. Era 
o bucuriă nespusă a privi la poporală nostru cu câtă 
entusiasmă și cu câtă ambițiune îșl sacrifică obolulă 
sâu nobilului scopă culturală. Ună esemplu nobilă 
acesta și demnă de imitată. Cu acâstă ocasiune au 
contribuită următorii generoși Domni și anume :

1. I. Eft. Popoviciu, parochă 3 fl. 2. I. Ștefană 
primariă 3 fl. 50 cr. 3. Iac. Zorea not. care nea tră- 
misă 1 fl. 4. I. Comsa comerc. în ZemescI 2 fl. 50- 7
cr. 5. I. Ciolană arendatore 3 fl. 30 cr. 6. D-na Ra- 
chira Popescu preotâsă vid. 2 fl. 7. Stef. Rauscher 
pădurari! erarială 2 fl. 50 cr. 8. Macs. Popoviciu 
prof. 2 fl. 9. Nic. PusCașă jurată 3 fl. 10. I. Scorța 
înv. adj. 3 fl. 11. Zachiu Anghelă colectoră 2 fl. 12. 
Gregoriu D. Paltineană înv. dirig. 2 fl. 13. Petru P. 
Dane.iu înv. secund. 2 fl. 14. Nic. Comanelea preș, 
eforială 1 fl. 50 cr. 15. Vas. Popă v.-not. 1 fl. 16. 
Iac. Zorea înv. 1 fl. 17. I. Gavrilă cântăreță 1 fl. 
18. George Grămadă jurată 1 fl. 19. Gavr. Ursă co- 
jocariă 1 fl. 20. Ios. Andrâs morariu 1 fl. 21. Nic. 
Bodeană 1 fl. 22. Ios. Urdea s. 1 fl. 23. Nic. Id. 
Mamină 80 cr. 24. I. St. Popa 50 cr. 25. Ios. Scârță 
50 cr. 26. Nic. Ciolană 50 cr. 27. Iosifă Urdea j. 
50 cr. 28. Ignate Samoilă 50 cr. 29. Vasile Varga 
50 cr. 30. I. Varga 50 cr. 31. Moise Grămada 1 fl.

Din suma acâsta, neajungendă spesele de 39 fl. 
22 cr. solvite totă de participanțl — s’a subtrasă 
40 cr. Remâne deci venită curată 46 fl. 20 cr. care 
s’a si administrată casariului fondului școlară.
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Primâscă toți acești marinimoșl contribuitori în 
numele scblei nâstre cea mai profundă mulțămită pub
lică și fie siguri, că prin astfelă de fapte nobile, pe 
lângă recuno8cință âmenilor! îșl voră asigură comâră 
în ceriurl, pre care nici furii nu o pot! fură, nici mo
liile nu o potă mânca.

Tintarl 20 Februariu 1884.
1 ’

Gregoriu D. Paltiueanu, Petru C. Danciu, 
înv. dirigentă. învețătoriă.

*) întârziată din causa lipsei de spațiu. Red.

Publioațiune. 1—3
Se aduce la cunoscința onor, publică, cum- 

că reparatura, ce este a se face la băile de aburu, 
și de vană din Brașovu, din suburbiulă Scheiiu, 
se va pune în lucrare numai la 9 (21) Aprile 
1884, și că pănă atunci, băile amintite stau la 
disposițiunea on. publică.

Brașovă, 9 (21) Martie 1884.
Eforia scoleloru centrale rom. ort. resărit.

Publicațiune. 1—3
Băile de abură și de vană din Brașovă, 

suburbiulă Scheiiu au necesitate de 50 stînjini 
lemne de focă de fagă, tinere uscate.

Cine voesce a liferâ acestă cantitate de 
lemne, se binevoescă a se adresa cu ofertele 
lord verbale seu în scrisă în termină de 15 
dile, la subscrisa eforia școlară, suburbiulă 
Scheiu, în editiciulă gimnasială.

Brașovă, 9 (21) Marțiă 1884.
Eforia școleloră centrale rom. ort. resărit.

Circulă Th. Sidoli
dela Porta Vămii

Astăzi Vineri în 21 Marte 1884,
sera la 7’/s bre.

Hepresentațiâ de onore
In beneftciuln artistului ecuLlibristu

d-iaw Adolf© Beiaedettt
cu concursul!! tuturora artiștilor! și artistelor! în esce- 
lentele loru roluri, și presentarea cailor! celor! mai 
bine dresați cu frâu și în libertate prin Directorul! 

circului si Cesar! Sidoli.
La finea representației:

Roinole și Pasta sen fliliEBnia Darlsim.
Onorat! public!! Mulțămind! din inimă pentru 

aplausele de pănă acum, îmi permit! a invita pe toți 
cu tbtă stima la representația de adl dată în bene
ficiul! mea. A’dolfo Benedetti,

beneficiant!.

Mâne Sâmbătă în 22 Marte 1884. 
pentru prima bră marea pantomimă istorică: 

MĂZEPPA și esilarea lui în stejsle UKraniei 
WF" la lumină electrică. -w 

înainte de începere și după terminarea'representației 
strada se va lumină cu electricitate.

Invită cu tbtă onbrea publicul! sâ participe în 
numâr! cât! mai mare. Cu tbtă stima

Th. Sidoli, directoră.

Spre sciirtțd !
Subscrisulă aducă prin acesta la cunoscința 

onoratului publică, că am luată în antreprisă 
esploatarea cunoscuteloră ape minerale dela Ele- 
patacă. Acostă esploatare va începe dela l-a 
Aprile viitoră. Dela acestă dată începîndă, aceste 
escelente ape voră începe a fi manipulate într’ună 
chipă rațională cu totulă deosebită de celă în
trebuințată pănă aci. întrebuințarea de sticle 
ad boc, solide și de colâre verde închisă va 
face în viitoră posibilă transportarea acestoră 
ape la distanțele cele mai mari fără a li-se 
altera întru nimica constituțiunea chemică :' ast
felă, că ele voră pute fi întrebuințate ca apă 
de cură întocmai ca la isvorulă loru. Pentru a 
evita ori ce fraudă îmi permită a face atentă 
pe on. publică, că sticlele mele de colore verde 
închisă sunt de ună 1 i t r u ; pe dopă au in- 
scripțiunea : „Neuriehrer S.“, pe periferia cap
sulei de pe dopă : „Elbpatak, N. S.“ și în fine 
pe fundă : „Elbpatak. Neuriehrer?1

Cu vinderea apei minerale dela Elepatacă, 
atâtă în detail câtă și en gros, amă însărcinată 
pe d-lă A. Kassik, Strada căldărariloră Nr. 
520, care e deobligată de a îngriji de transpor- 
tulă în lădl franco, respective în schimbulă 
embalagiului.

Prețulă unei lădl â 50 sticle cu ladă și cu 
sticle cu totă, 8 fl. —- prețulă unei lădl cu 25 
sticle 4 fl. 20 cr. — prețulă unei sticle de 
apă cu înapoierea sticlei 6 cr. V. a.

Elepatacă în 1884.
4—20 Cu tdtă stima

□STevLxielxxer S.

Zambach si G-avora.
Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu

in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi uteza Nr. 17.
Falonu sdu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. Tote 
feliurile de steguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu,

Comande se'efectuoscu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimbă cu altele. 24—30

Nr. 1665-1884. 1—3

Concursă.
Spre ocuparea postului nou de jude comu

nală orășanescu sistemisatu la comuna orășe- 
nescă de aici și provăclută c’unu salară anuală 
de 900 fl. și bani de cuartiră de 150 fl. v. a. 
pe ană se escrie concursă.

Doritorii de a ocupa acestă postă se-și pre- 
senteze petițiunile respective pănă la 26 Marte 
a. c. d.’a. 5 ore la primăria de aici, arătândă 
în aceste petițiuni etatea loră ; purtarea morală, 
că au absolvată ună cursă de dreptă de patru 
ani, că au căpetată licența (Staatspriifung) judi- 
cială s6u din sciințele de stată, și în fine se 
arăte, unde au fostă pănă acuma ocupați.

Brașovă 8 Marte 1884.
Magistratului orășănesed.

Nr. 113.

Anunciu.
Societatea de împrumută și păstrare „ Aurora“ 

din Năseudă va ține adunare a generală în 30 
Marțiu 1884 st. n. în edificiulu scolei normale 
din locă.

Obiectele:
1. Raportulă directorelui, cassariului și co- 

misiunei censurătore.
2. Alegerea a duoi membri de consiliu și 

a comisiunei censuratorie pe basa statutului.
3. Pertractarea propuneriloră consiliului. 

Societatea de împrumută și păstrare „Aurora".
Naseudă 1 Marte 1884.

Consiliulti administrativii.

Cursulu la bursa de Viena
din 20 Martin st. n. 1884.

Rentă de aur! ungară 6°/ 122.25. Rentă de aur! 4% 
92.—. Rentă de hărthiă 5°/0 88.60. împrumutul! căilor! 
ferate ungare 141.50. Amortisarea datoriei căilor! ferate 
de ost! ung. (1-ma emissiune) 95.50. dto (Il-a emis- 
siune) 117.—. dto (IlI-a emissiune 100.40. Bonuri rurale 
ungare 101.—. Bonuri cu cl. de sortare 100.—. Bonuri 
rurale Banat-Timiș! 100.25. Bonuri cu cl. de sortare 
99.50. Bonuri rurale transilvane 99.50. Bonuri croato- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vin! ung. 97.50 
împrumutul! cu premiu ung. 116.75. Losurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 113.90. Renta de hărtiă 
austriacă 79.75. Renta de arg. austr. 80.95. Renta de 
aur! austr. 101.90. Losurile din 1860 136.60. Acțiunile 
băncei austro-ungare 845.—. Act. băncei de credit! 
ungare 327.50. Act. băncei de credit! austriace 323.90 
Argintulu —.— GalbinI împărătesei 5.68. Napoleon- 
d’orl 9.61’/,. Mărci 100 împ. germ. 59.20 Londra 10 ZZ 
sterlinge 121.25.

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 7 Marte v. 1884.

Renta română (5°/0) - Cump. 93’/s vând. 94
Renta rom. araort. (5°/0) îl 95 ’/5 71 96

împr.
convert. (6°/0) n 98 >/, 71 99
oraș. Buc. (20 1.) n 32 71 33

Credit tone, rural! (7°/0) • n 102’/4 11 102s/4
„ „ (5°/o) • n 91\ 71

n „ urban! (7°/0) w 101s/4 îî 102'/1
n „ „ (6°/0) ‘ n 98 n 98 i.
n „ ,, (5°/o) • 887/s îl 89

Banca națională a României n 1384 —
Ac. de asig. Dacia-Rom • 7) 383 7) —

„ Națională T) 260 7) —
Aur! • n 3.— 7)

—.—
Bancnote austriace contra aur! 71 2.09 n 2.10

potiruri, Pietohlebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de altarn, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cărți de Evangelia 
etc. etc.
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