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Se fimu cu luare aminte!
Brașov, 4 (16) Aprilie.

Adversarii .noștri nu dormit și, pre când mulți 
d’intre noi lipsiți de energiă ocolesctt luptele 
Zilnice și se retragă ca filosofii, cari voiescu se 
trăiescă numai cu cărțile lord, numai în găâcea 
hunei ideale ce și-o construescu ei în creerii loru, 
pe atunci vrășmașii românismului s& vâră pre
tutindeni printre poporii și printre cărturarii noștri, 
le soptescii la urechiă, intrigâză, amenință, facă 
promisiuni, c’unu cuvântu să folosescu de tote 
slăbiciunile nâstre, de neînțelegerile dintre noi, 
cari din nenorocire sunt încă legionu, și caută 
pe tâte cărările fățișe și ascunse se ne amețescă, 
s& aducă confusiune în șirurile nâstre și se facă 
astfelîî imposibilă o acțiune energică națională, 
una și nedespărțită a tuturoru Româniloni dintre 
Tisa și Carpați.

Dela 1881, de când ne-amu grupată mai 
strînsu în jurulă drapelului națională, adversarii 
noștri, bine sciindă, că Românii totdâuna numai 
prin desbinărl interiâre și prin ticăloșia omeni- 
loră servili din sînulă loră au putută fi ținuți 
în starea rușinâsă aservită, în care gemă încă 
și astă-t}!, părăsiră tactica de până acuma de a 
ne atacă în frontă și începură să ne asedieze și 
să ne submineze. Totodată organisară ună ser
viciu estraordinară de spionagiu și angajară 
âmeni din sînulă nostru, cari sub masca națio
nalității și cu lozinca românescă întră în tabera 
ndstră, ca se ne iscodâscă posițiile și se descura- 
geze pe luptătorii noștri cu totă felulă de vorbe 
slabe, cari tâte culmindză în refrenulă trădărei 
naționale, care dice: Suntemă ună poporă slabă 
și nemernică, nu vomă putâ dă niciodată peptă 
cu dușmanulă, prin urmare nu ne remâne alta 
decâtă să ne închinămă lui și să-i cădemă la 
piciâre.

Să luămă aminte și să nu pierdemă din 
vedere mersulă evenimenteloră!

Campania pentru desbinarea Româniloră s’a 
începută cu circularele archieresci de nefericită 
aducere aminte. Adversarii noștri, cari 14 ani 
de dile n’au făcută altceva decâtă a lovi în noi 
far de cruțare, au crezută, că în acestă intervală 
Românii n’au învățată nimică și că ei voră merge 
și acum ca orbii după archiereii loră.

S’au înșelată amară politicii, cari aă credută 
că dâcă au la mână vre-o Escelență cu mitra 
în capă dispună și de națiunea română după 
placă. Acele vremuri aă trecută. Românulă ține 
multă la legea sa și prețuesce pe sacerdoții săi 
mai multă chiar decâtă Ungurulă și niciodată 
nu i-a venită în minte unui Română bine-sim- 
țitoră de a refusâ capiloră bisericei respectulă 
ce li se cuvine. Dâr una e biserica și lucrarea 
religidsă-morală pe terîmulă ei și alta e nați
unea cu trebuințele, cu dorințele, cu aspirațiu- 
nile și cu luptele sale cjilnice pentru esis- 
tență. Românului i s’a deschisă capulă și elă 
a începută se judece mai limpede. Bine că 
datorimă archiereiloră respectulă cuvenită, dâr 
ei nu ne datorescă noue nimică? Archipăs- 
torii noștri se nu aibă 6re nici ună obligământă 
față cu necasurile și luptele (jilnice ale poporului 
pentru existență? Pentr’unu - demnă și con- 
sciențiosă archiereu, vocea ministrului, care 

aiji este în slujbă, âr mâne pâte fi dată josă din 
ea, se flă ea âre mai multă d,e câtă vocea po
porului ?

Românulă scie acum se facă deosebire între 
unu archiereu când îșl eaferceză funcțiunea sa 
înaltă bisericâscă și între ună archiereu când se 
face sluga ministrului. Pentru celă d’ântâiă îșl 
păstreză stima și venerațiunea neștirbită., âr pe 
celă de ală doilea îlă plânge și se râgă pentru 
elă, ca să scape cu-o oră mai curândă din ghia- 
rele duhuriloră rele, ce’lă stăpânescă, — dâr nu-lu 
urmâză, nu voiesce să scie de sfaturile ce i le 
dă, din gura dușmaniloră.

Nu le-a putută remâne ascunsă multă vre
me nici contrariloră noștri dela putere acâsta 
judecată drâptă și sănătâsă a Românului. Cu- 
rându au trebuită să se convingă că cu circulare 
archieresci Românulă nu mai pâte fi adl oprită 
în mersulă său spre ținta liberărei sale naționale. 
De aceea dibacii intriganți dela putere și-au cji3^ 
ceea ce nu pâte face unulă, fie și metropolită, 
potă face mai mulțl; să ne creămă o cohortă 
de ieniceri chiar dintre Români și mai cu vorbe 
dulci, mai cu promisiuni și momele dâră vomă 
sparge falanga dela 1881 a Româniloră.

S’a Z^3a ȘÎ 3’a făcută. Dintr’ună ieniceră 
să făcură cinci și p’aceștia îi sloboziră contra 
nâstră când cu adunările române din Ardâlă, 
cari au protestată contra maghiarisărei scâleloră.

Faptele ne dovediră, că adversarii noștri nu 
sunt tocmai așa de dibaci, precum s’ai’ pâre, ci 
dincontră sunt slabi tactici și încă și mai slabi 
strategi. Dâcă amu fi mai superstițioși amă dice 
și noi cum dice poporulă, că Dumnedeu le-a 
luată mintea, fiind-că voiescă să ne facă rău. 
Totă planulu s’a dată pe față de cătră Jidanii, 
dela fâia guvernamentală din Pesta. înainte de 
a se stabili încă planulă acțiunei ieniceriloră 
numita fâie a eșită în proțapă cu scirea că „s’a 
„formată o partidă fârte însemnată între Români 
„care doresce de a se înfrăți cu Ungurii."

Acâstă faimâsă „partidă" erau vestiții „frun
tași" și „deputați naționali" din Peșta. Care va 
să (jică tâtă partida se compuneau din câte-va 
creaturi ale D-lui Tisa. Organulă ieniceriloră 
apăru și elă fârte întârziată după ce se procla
mase deja în jurnalele unguresc! partida cea 
mare cu misiunea de a sparge solidaritatea nâstră, 
națională.

Acestă organă, care luă in deșertă cuven- 
tulă „viitoră și frățietate", pre cândă numai de 
viitoră și de frățietate adevărată nu’lă dâre ca
pulă, mai prinse câteva paseri retăcite pe cleiu 
și așa lumea putu se admire marele fiască, ce 
l’au făcută conferința partidei frățietății din Pesta.

Creaturele guvernului vădăndu-și nimicnicirea 
și batjocura, la care s’au espusă, vină acum și 
strigă în gura mare în organele loră Nr. 1 și 2 
că ei suntă nația, pentru că ei representă gu- 
vernulă, puterea țerei, âr bieții de noi, cari ți- 
nemă-la programa națională dela 1881, suntemă 
numai o partidă pricăjită și necăjită, care nici 
n’are locă în statulă acesta a’lă frățietății și ca 
mâne trebue să se ducă p’aci încolo.

într’aceea noi rămânemă liniștiți și tari în 
convingerea că ca și la 1881, ca și astă primă vâră, 
și ca și astă tâmnă nu esistă și nu pâte esistâ 
astădi la noi decât o singură partidă românâscă.

Corespondența ce-o publicămă mai la vale 
și care esprimă ideile comitetului permanentă 
electorală din Sibiiă, face prea mare cinste de- 
sertoriloră din rândurile naționale întrândă cu ei 
în vorbă asupra cestiunei că cine representă na
țiunea nâstră.

După noi numai aceia potă representă o 
națiune, cari se luptă pentru drepturile și 
apără interesele ei, niciodată însă aceia, cari le 
vendă.

Soiri telegrafice.
(Serviciul» particular» al» „Gazetei Transilvaniei"

Seghedină 4 (16) Aprile.
Părechea princiară de corănă a sosită la amă^I aci, 

unde a stată o jumătate de Oră ca să dejuneze. Popu- 
lațiunea a salutat’o.

TimișOră 4 (16) Aprile.
Părechea princiară de corOnă a zăbovită la gară 

8 minute și a fostă salutată cu aclamațiunl sgomotase.

Berlină 4 (16) Aprile.
Impăratulă șl-a reluată ocupațiunile obicinuite. 

„Nordd. Allg. Zeitung" declară sgomotele despre o crisă 
ministerială de neadevărate.

Atena 4 (16) Aprile.
Călătorii societății ingineriloră architecțl unguri au 

visitată museulă Acropolei. De aci au plecată spre Con- 
stantinopole.

Seghedină 4 (16) Aprile.
A^î dimineță la 6 Ore, căpitanulă de gendarmeriă 

Nicolau Sugar a împușcată c’ună revolveră în locuința 
sa pe casierița Ecaterina Gross. Motivulă nu e cunoscută

Adunarea alegătoriloru Români din comitatulu Bistrița- 
NăsăudO.

(Telegr. Gaz. Trans.)

Bistrița, 3 (15) Aprilie.
Alegătorii români din comitatulă Bistrița-Năsăudă, 

întruniți astăzi în numără de trei sute în Bistrița, con- 
stituindu-se în partidă națională, au declarată iu unani
mitate că aderă la programa națională de la Sibiu din 
1881, au esprimată mulțumită și recunoscință comitetului 
permanentă, compunetorlloră memorandului și Ziaris
ticei care a susținută acea programă. In urmă 
au alesă delegați cari să mărgă la Sibiu pentru stabilirea 
atitudinei viitare. • Scevola.

Felicitări la adresa nostră.
Brașovă, 4 (16) Aprilie.

Vă felicită din inimă pentru noua întreprindere și 
Vă alătură prețulă abonamentului pe un ană pentru 10 
numere.*)  Diamandi Manole.

*) Din causa lipsei de spațiu voma publica în numărul» de 
mâne amicabila scrisore prin care d-sa ne arată cum s6 se împartă 
aceste abonamente. — Red.

Deva, 12 Aprilie 1884.
Stimate Domnule Redactară!

Grea și neîntreruptă, dar onorifică luptă a purtată 
aprOpe o jumătate de seculă »Gazeta Transilvaniei*  
întru apărarea drept uriloră nOstre!

Fie, ca luptele ce are să mai îndure, să aducă câtă 
mai îngrabă fructele dorite.

Paciență și curagiu!
Glasulă , Gazetei1 nu a sunată și nu va sunâ în 

pustiu, căci ea este ecoulă inimei toturoră Româniloră, 
cari țînă la demnitatea loră națiunală!

La mulți ani, totă cu demnitatea dovedită și pănă 
acum!

Primiți asigurarea, că și noi, — âmicii D-VOstră 
din aceste părți ale Transilvaniei, — vomă nisui a vă 
da sprijinulă ce-lă meritați și ne sămțîmă fericiți a pută 
luptă sub stîndartulă mareță celă purtațî cu atâta băr
băția și inimă românăscă.

în numele și din încredințarea amiciloră D-Văstre 
din Deva și jură.

F. H»S8U Longinii, 
advocata.



Suciu de susă 9 Aprile.
Primindă cu mare bucuriă anunciulă despre apa- 

rițiunea «Gazetei*  în tăte dilele, vă dorescă puteri fisice 
și’ spirituale ca se-o puteți susține și pe viitorii la cul
mea mărirei sale. Ioană Olteanu, preoții.

Reșinari 9 Aprile.
Primindii cu bucuriă anunciulii celii nou vă dorescă 

succesulti celii mai favorabilii. Dr. Al. St. Șiuluțiu.
Năseudii 13 Aprile.

Cu viuă bucuriă gratulezi! la noii pași de îmbună
tățire a „Gazetei*  credinciăse causei române. Vă dorescă 
succese strălucite. Dr. Malai.

Clușiu 13 Aprile.
Te felicită în fruntea organului adevărată națională, 

adorată «Gazeta Transilvaniei dorindu-țl dile nestoriane 
spre continuarea luptei politice cu virtutea-ți probată.

Alesiu Popii,
advocată, cu întrăga familiă.

Te acu după primirea Nr. 36—1884 ală «Gazetei.*  
Domnule Redactară! Primesce felicitările cele mai 

cordiale pentru atitudinea și laboriositatea ce desvolți pe 
calea publicistică pentru scăparea scumpei națiuni și a 
drepturiloră ei răpite. Dumnedeulă poporeloră și ală 
nostru Te încoroneze cu laurii isbendei, ca pasulă ce ce- 
tescă în aceste minute dulci în organulă D-tale, că ești 
hotărîtă să’lă faci să aducă fructele ce le doresce îm
preună cu D-ta 0 inimă sângerândă de Românii.

Mulțumindu din totti snfletulti pentru aceste 
încurag’iatdre dovedi de simpatiă, dorimu. ca 
urările ce ni să facă să fiă făcute într’un ciasă 
bună!

PROTOCOL LI
din 11 Aprile 1884.

Luală în adunarea alegătoriloră români din comilalulă 
Făgărașiului relativă la alegerile dietale viitare.

In urma conchiămărei din 27 Marte 1884 a comi
tetului alegătoriloră români din acestă comitată, s’au în
trunită astădi la 10 6re a. merid. în otelulu .Paris*  preste 
300 de alegători din tate părțile comitatului.

Mai înainte de tate adunarea alege cu aclamațiune 
de președinte ad-hoc pe d-lă Alesandru Micu; er de 
notari pe domnii Arseniu P. Bunea și Maxmilianu Re- 
ceanu,

După acăsta președintele desfășiură în o cuvântare 
potrivită împregiurăriloră scopulă adunărei și importanța 
obiecteloră din programă, și dându-șl demisiunea în nu
mele său și ală întregului comitetă, declară adunarea de 
deschisă.

I. Ioane Romană declară că, înainte de tete este 
de lipsă, ca adunarea să addpte principiulă solidaritățu 
în tote câte privescă, conclusele partidei nostre naționale, 
referitare la alegerile dietale viitare.

ad. I.
Adunarea primesce cu unanimitate propunerea și 
o rădică la valore de condusă.
II. Se pune la ordinea (|ilei alegerea comitetului clu

bului alegătoriloră români, precum și alegerea celoră două 
subcomitete pentru ambele cercuri electorale.

ad. II.
După o cousultare între membrii adunărei se alege 
cu aclamațiune:

a) în comitetulă centrală domnii: Alasandru Micu și 
ca președinte, Ioane Romană, Ilariu Duvlea, 
Nicolau Cosgărea, Gavrilă Cor nea, Demitriu 
Chișereanu, Toma Nico 1 ae, Bucură Negri 1 ă, 
Georgiu Popă și Ioană Ci or a.

b) In subeomitetulă cercului inferioră dnii: Basiliu 
Stanciu și ca președinte, Atanasiu Măcelariu, 
Maximilianu Receanu, Palcu Bogdană, Petru 
Dăluțiu, Canditu Vă leu și Iosifă Stoichiță.

c) In subeomitetulă cercului superioră domnii: Arseniu 
P. Bunea și ca președinte, Iosifă Stoica, lacobă 
Urdea, Nicolau Sas u sebeș!, Nicolau Garoiu 
Ioanu Dobrină și Iosifă Popă.
III. Se pune la ordine alegerea celoră patru de- 

putațl la conferința națională, care se va țină, precum 
și ținuta loră cu privire la programa națională din anulă 
1381.

ad. III.
Adunarea primesce cu unanimitate programa con
ferinței naționale din Maiu 1881, și pre lângă adop
tarea acestei programe alege de deputațl pe dom
nii: Baronă Ursu, Alexandru Micu, Ioan Roman, 
Ilariu Duvlea, ăr’ de suplentă la casă de impe- 
decare pe d-lă Basiliu Stanciu, cărora adunarea 
însărcinâză biroulă a le estrădâ literile credețio- 
nale. —
Ne mai fundă alte obiecte de pertactată, președin

tele mulțămeșce alegătoriloră pentru înfățoșarea loră atâtă 
de numerăsă, și după-ce adunarea a alesă de verifica
tori a acestui protocolă pe domnii: Ioane Romană și 
Ilariu Duvlea declară ședința de închisă.

(D. U. S.)
Președintele: Notarii:

Alesandru Micu m. p. Arseniu P. Bunea. m. p.
Maximilian Receanu m. p.

S’a perlesă și verificată:
I. Romanu m. p. I. Duvlea m. p.

Sibiiă 1 (13) Aprile.

Domnule Redactor-A!
«Viitoriulă*  în Nr. 39 dela 27 Martie se ocupă eu 

.alegerea delegațiloră pentru conferința din Sibiiă,*  și 
supunăndă criticei sale njodulă de piocedere în acestă 
merită ală comitetului electorală permanentă ală partidei 
naționale române ajunge la conclusiunile: că comitetulă 
nu are dreptulă a numi cohferință generală acea con
ferință, pentru care a inițiată alegerile și cum-că e «aro- 
gare de dreptă*  aceea împrejurare, că comitetulă «vor- 
besce în numele națiunei.*  Pe basa acestoră conclusiunl 
și în considerarea că comitetulă n’a avută dreptulă a 
eschide pe cei dela «Viitoriulă*  dela participarea la con
ferința viitare, dechiară de necorectă procedarea comi
tetului, protesteză în contra aceleia și promite, că ,va 
protestă totdăuna în contra dreptului, ce și-lă ardgă con
ferința din Sibiiă, ca decisiunile ei să fie privite de es- 
presiunea opiniunei publice a națiunei române.*  După 
acestea provocă pe comitetă se revoce disposițiunile sale 
de până acum și să „dispună," ca la adunările cercuale, 
cari voră alege delegați pentru conferința generală se 
p6tă participă și să pătă fi alesă ori-care alegă- 
toriă română fără privire la partide, âr’ până 
cândă nu s’ar face acăsta, dechiară de fără valore tăte 
alegerile făcute până acum și ce se voră face în viitoriă 
și proclamă »de usurpători pe acei delegați, cari își voră 
arogă dreptulă a vorbi în conferință în numele alegăto
riloră români din cercurile respective.*

Ansă la tate aceste pronunciamente a dată »Vii- 
toriului*  o epistolă a comitetului adresată cătră toți mem
brii conlerinței electorale dela 1881, a cărei tecstă ge
nuină e următoriulă:

Stimate Domnule !
Apropiindu-se timpulă, în care partida națio

nală română va avă a se pronunciâ față de alegerile 
dietale pentru periodulă viitoriu, subscrisulă comitetă află 
că acăsta va pută urmă și de astă-dată în modulă celă 
mai corectă și mai legală prin o conferință a ade- 
rențiloră partidei, compusă din representanțî aleși 
de cătră cercurile electorale.

Pentru ca votulă conferinței să aibă necesaria pon- 
derositate în afară, și pentru ca conclusele ei să fie de 
fapLă espresiunea opiniunei publice a națiunei române, e 
de lipsă, ca tote cercurile (colegiile) electorale locuite de 
români să fie representate în conferință.

Spre scopulă acesta avemă onorea a vă învilâ: să 
binevoiți a îngriji, ca în fie-care cercă electorală din acelă 
comitată să se pună la cale și să se efectuăscă alegerea 
de câte doi delegați la conferința generală a par
tidei nostre, carea se va convocă în curendă aici fa 
Sibiiu.

Alegerea se p<5te efectul său deodată cu organisarea 
partidei în conferințele indicate prin apelulă nostru ddto 
10 Februariu a. c., său pre unde organisarea a urmată 
deja prin conferințe ultertare ținânde în fie-care cercă 
electorală.

Alesă de delegată păte fi ori-care alegătoriu română 
aderentă la partida nostră, și dăcă acela nu locuesce în 
concernintele cercă electorală. Este de dorită însă ca 
să se număscă atari candidați, despre cari se pote pre
supune cu siguritate, că le va fi îndemână a se și pre- 
sentâ la timpulă său în conferință. Dăcă vă lipsescă 
acolo atari indivizi, ori din contră, dăcă se află aderenți 
ai partidei nostre, cari ar dori a participă la conferință, 
dar nu au locă în cercurile electorali din acelă comitată: 
Vă rugămă a ne notifică acăsta cu posibila urgință, spre 
a provedă de aici cele dp jipdă în una său altă direc
țiune.

Pentru acreditarea delegațiloră vă punemă la dis- 
posițiune blanchetele de litere credenționall alăturate sub./- 
însemnândă, că în șirulă menită pentru numele delega
tului e de a se induce și posițiunea lui socială și domi- 
ciliulă. Despre resultatulă alegerei vă rugămă a ne în- 
cunoscințâ inmediată după efectuire spre ținerea în evi
dență aici.

Primiți espresiunea distinsei nostre stime.
Sibiiă, 12 (24) Martie 1884.

Comitetulă permanentă ală partidei naționale române.
Nu sciu dăcă .Viitorulă*  a avută la disposițiune 

tecstulă genuină ală acestei epistole, după cum s’a re
produsă aici, și s’a publicată și în Nr. 34 ală «Gazetei 
Transilvaniei* ; constată însă, că citatele, ce le face elă 
din acăstă epistolă, sunt false respective falsificate 
și întocmite anume spre inducerea în erdre și mistificarea 
publicului.

Reputațiunea comitetului recere, ca invective aruncate 
pe atare basă în fața sa să se chiarifice, cu atâtă mai 
vărtosă, de orece, după cum se vede din Nr. 38 ală «Te
legrafului Română*  și acestă organă află a țină puter
nică isonulă, când e vorba de a subminâ partida națio
nală și a nimici solidaritatea în sînulă națiunei.

Comitetulă, ca atare, are însă în momentele de față

Convocare.
Alegătorii români din cerculă electorală Deva, 

sunt invitați a participă la conferința electorală, carea 
va ave locă în Deva în localitatea școlei române, la 12/24 
Aprilie a. c. adecă Joi după Pas’ci, a. m. la 10 ore. 
Obiectele acestei conferințe voră fi:
1. Constituirea comitetului electorală cercuală.
2. Alegerea a doi membrii pentru clubulă eleclorală 

centrală cu reședința în Deva.
3. Alegerea a doi delegați la conferința generală, ce se 

va ține in Sibiiu.
Deva x/i3 Aprile 1884.
George Seoula m. p. Ioanu Papiu m. p.

protopresbiteru.
Dr. Lazaru Fetoo m. p. F. H. Longlnu ni. p.

Alesiu Olarlu. m. p.

afaceri cu multă mai însemnate, decâtă să se pătă de
mite la pplemii cu organele fracțiuniloră. Dreptă aceea 
spereză, că nu mi se va împutâ de .aroganță,*  dăcă în 
calitatea de membru ală comitetului voiă reflectă unele 
la cele aduse de .Viitoriulă.*

E adevărată, că noi în menționata ndstră epistolă 
amă numită: generală acea conferință, pentru a cărei 
convocare amă inițiată pregătirile. Dar pretutindeni vor- 
bimă de: conferința generală a partidei naționale 
române. Astfel dicem îndată în cetirea primă: avândă 
partida națională română a se pronunță față de 
alegerile dietale, comitetulă află de mai corectă și mai 
legală modă spre acesta: o conferință a aderen
ții oră partidei, fir în alineaa 3-a se dice espresă: 
«delegați la conferința generală a partidei nostre*...  
.Viitoriulă*  în citatele sale scdse din epistola nostră, ca 
să potă mistifică publiculă, falsifică pasagele aceste, și 
emendândă din ambele dicerl cuvintele (conferința) „a 
aderent,ilorft partidei" și „a partidei nostre" spune ce- 
titoriloră sei, că noi amă fi dispusă cele de lipsă pentru 
o conferință «generală*  — nedefinită, va se dică co
mună, dela care însă prin disposițiunile nostre referi
tare la alegerea de delegați i-amă fi eschisă pe ei, cei 
dela «Viitoriulă.*

Pe basa acestei falsificări «Viitoriul*  ne numesce 
«aroganți*  er isonulă din «Telegrafulă Rom.*  ne im
pută, că pote «nici nu amă cetită (adecă nu amă pricepută) 
ce subscriemă.*  în modulă acesta se p6te insultă ușoră 
orl-cine. «DămI două cuvinte de mâna ta, și mâne vei 
fi sub guilotină.*

E adevărată și aceea, că noi în epistola nostră di- 
cemă, că: «de delegată pote fi alesă ori-care alegătoriu 
română aderentă la partida nostră* ; în tecstulă genuină 
mai urmăză însă cuvintele: «și dăcă acela nu lo
cuesce în concernintele cercă electorală.*  
Cuvintele aceste din urmă dau înțelesulă celă adevărată 
celoră auteriore, care e pură și simplu acela că: alegă
torii se nu se mărgînăscă numai la persbnele, cari locu- 
escă în cerculă electorală.

«Viitoriulă*  în citatulă său din epistola nostră și 
aici omite partea din urmă a dicerei, și afirmă pe basa 
acestei noue falsificări, că noi amă fi dispusă, ca în tate 
cercurile să se candideze pentru conferința generală 
(în șensulă «Viitoriului*  comună) numai aderenți ai 
partidei nostre.

Sofisma aici e atâtă de evidentă, încâtă nu mai e 
de lipsă să perdemă timpă cu ea. Atâta însă observămă 
Domniloră dela «Viitoriulă,*  că nu avemă nici o nevoie 
a îi eschide noi pe denșii dela conferințele cercuriloră 
electorale și dela alegerea de delegați. Alegerile nu se 
facă, după cum falsifică «Viitoriulă*  pentru o conferință 
comună, ci pentru conferința generală a partidei nostre, 
și dela aceste eschide caracterulă și semțulă de onore 
însuși pe orl-ce bărbată matură și seriosă, care aderăză 
la alte principii, la altă drapelă. Altcum așa scimă că 
domnii dela «Viitoriulă*  participă la conferințele cercu
riloră electorale. La conferința din Bocșa română a fostă 
de față chiar redactorulă șefă ală acelei foi.

Mai asigurăm pre domnii dela „Viitoriulă," că ar 
fi în contra intereseloră năstre de partidă, ca dânșii să 
lipsâscă dela conferințele cercuriloru electorale. Poftăscă 
dumnăloră în mijloculă poporului, ca să se convingă în- 
mediată și din propria intuițiune, care e opiniunea pu
blică a acestuia. Culăgă-șl de acolo date și arme ca să 
ne putemă lupta cu fața deschisă, cu dreptate și adevără, 
nu cu sofisme și falsificări. Arate-se poporului ca să-i 
cundscă și acesta. Pentru partida nostră nu va fi nici 
o perdere acăsta.

Totă așa se presintă lucrulă și în ce priveșce con
ferința .generală a partidei ndstre. Eă unulă așă dori 
fotă din aceleași motive ca toți domnii dela „Viitoriulă." 
cu mică cu mare, să fie de față la conferința năstră. Fi- 
resce că noi, după cum se plânge cu lacrime ferbinți 
„Tetegrafulă Rom." (Nr. 38) amă „anticipată principiulă 
solidarității." Der care partidă politică nu face acăsta, 
mai alesă cândă vede că sistemulă predomnitoră în țără 
e corupțiunea, presiunea de susă și impertinența mame- 
luciloră. Atari machinațiunl, dăr nu pe frații noștri dela 
„Viitoriulă" amă vrută și a trebuită să eschidemă noi 
prin stabilirea principiului de solidaritate, și acăsta amă 
făcut’o pe basa esperinței nostre de până acum, despre 
care înse la altă timpă și la altă locă.

Dintr’altele și per-absolntum nici ună omu cu minte 
nu va contesta unei partide politice dreptulă de-a eschide 
dela conferințele sale generale indivizi, cari în lucrulă prin
cipală, în programa politică îi sunt contrari. A trecută 
de multă timpulă când Troianii au spartă ei înșiși zidulă 
cetății și au trasă în cetate calulă de lemnă. Totă așa 
de mithic-ridiculoșl amă deveni noi, dăcă în calulă de lemnă 
ală „Viitoriului" amă băga d. e. pre d-lă Tisza în confe
rința năstră.

Nu pricepemă deră logica celoră dela «Viitoriulă*  
cu care pretindă dela noi să «dispunemă*  ca cercu
rile electorale să-i alegă și pre denșii de delegați la con
ferința nostră. Pră multă naivitate ne atribue respecta
bilii domni, carea se vîjesce forte rău cu «aroganța*  ce 
ni-o ascriu. Ne permitemă a afirmă că, dăcă amă face 
noi acăsta, nu ne amă compromite întru atâtă pe noi, ca 
pe denșii; căci i-am presentâ în fața lumei ca pe nisce 
copii, cărora le bagă alții bucătură în gură. Datorimă 
respectă personeloră d-loră, și în urma acesteia nu le 
putemă împlini dorința esprimată în organulă de publi
citate ce ’lă au. Dăcă însă insistă la acea dorință, fa- 
căse posibilă din punctă de vedere formală și technică 
implinirea ei. Numescă-ne candidații pe cari i doresce, 
și noi bucurosă vomă aduce acăsta la cunoscința alegă
toriloră. A „dispune" ca să’i alegă, nu putemă, deorece 
în programa nostră libertatea alegeriloră e susținută până 
la teribilulă sufragiu universală.

Multă i-a supărată pe domnii dela «Viitoriulă*  și 
pe isonulă loră acea împregiurare că noi în epis
tola nostră amă esprimată dorința: ca conclusele 
conferinței nostre să fie de faptă espresiunea 
opiniunei publice a națiunei române. Pentru 
acăstă dorință «Viitoriulă*  ne numesce «aroganți și



usurpătorl de dreptă« 4r isotiuliî mai adaoge că acestă 
tonă suverană e o simplă prostie, »o ridiculositate*  
.improprie apelului.» Ambii motivâză urbanitățile acestea 
cu aceea că noi nu amă fi îndreptățiți „se vorbimfi în 
numele națiunei.“

*) La Provinciile-baltice (cari în sensfi mai largii cuprindii 
gubernia Ingria-Ingermanland — Petropolea) se numSră în 
înțeleșii mai strînsti cele trei gubernii Estonia, Livonia și 
Curia (Esthland, Livland și Kurland) cu o poporațiune nu tocmai 
de doug milione. Aceste provincii aii statii până la mijloculO se
cuiului ală 16-lea unite sub domnia Ordinului cavalerilor^ germani. 
Mai târziu avu Curia unii duce propriu sub suzeranitatea Poloniei, pe 
cândd Estonia și Livonia au fosta încorporate politicesce cu Svedia. 
Prin pacea de la Nystad la 1721 veniră amândouă aceste provincii 
la Rusia, și in anula 1795 se supuse și Curia sceptrului rusescă.

*) Oficiile poștale și telegrafice comunică în scrisa în limba 
rusescă, eră orala în cea germană. (Va să <Jică, și >n astă privință 
mai multă libertate ca în Ungaria! — Red.)

Să ne chiarificămă și în meritulă acesta.
Mi se pare că nu suntemă în chiar în privința con

ceptului de națiune. După programa frațiloră dela 
»Viitoriulă,« pe teritorulă corânei ungarice esistă numai 
o națiune, cea maghiară. Celelalte popore, și prin ur
mare’ și poporală română, sunt naționalități.. în sen- 
sulă acesta are «Viitoriulă*  Iotă dreptulă. In numele 
națiunei, noi nu putemă vorbi. Amu vorbită însă și pu- 
temă vorbi în numele poporului română de 3 miliâne 
suflete, pe care.,noi în limba nostră nu’lă putemă numi 
decâtă: națiune, și ca să încunjurămu confundarea 
terminiloră adăogămă: națiunea română.

Decă comitetulă electorală permanentă arc ori nu 
dreptulă de a vorbi în numele acestei națiuni, și dăcă 
elă și’lă „arogă11 acolo, ori i s’a dată dela loculă com- 
petinte, se pâte decide numai după basa, pe care eser- 
citâză acelă dreptă. Eată-o și acăsta:

„Din îndemnă adevărată leală și curată patriotică 
representanții alegătoriloră români, legându-se și constitu- 
indu-se în solidaritate, recunoscă necesitatea de a se 
uni toți Românii de sub corână Sântului Ște
fană și de a’și împreuna și organisa puterile pentru 
apărarea drepturiloră și intereseloră tuturoră, politice 
economice și mai vârtosă a celoră mai desconsiderate—• 
naționali și culturali ale loră proprie ca condițiune 
de viață.1*

„Pentru esecutarea acestui enunciată, respective 
a acțiunei ce va urma, adunarea generală a represen- 
tanțiloră alegătoriloră români numesce ună c o m i t e t ă 
electorală permanentă.... cu reședința în Sibiiu etc.-‘ 
(Conclusulă conferinței representanțiloră alegătoriloră ro
mâni din Ungaria și Transilvania adusă în ședința de la 
14 Maiu 1881 sub Nr. prot.. 13).

Corporațiunea care a adusă acestă conclusă încă 
nu l’a obrogat și nime în lume afară de ea nu e com
petentă a’lă. dechiara de nevalidă și neesistentă. Comi
tetulă instituită nu s’a disolvată și pe câtă timpă cor
porațiunea însașî nu i va lua mandatulă, elă totdâuna e 
în deplină dreptă a păși și vorbi în numele corpora- 
țiunei.

Pe câtă dâră ne pare de rău de protestele domniloră 
dela .Viitoriulă*  și isonulă, și pe câtă regretămă su
părarea loră, nu le putemă consideră de locă, și decă 
.Telegrafulă Rom.» voesce tocmai să afle ceva «ridiculosă,*  
apoi de sigură e stupidă de ridiculosă acelă pronuncia- 
mentă ală .Viitoriului*  în care dechiară de nevalide ale
gerile de delegați la conferința nâstră și opresce comite
tulă a vorbi în numele națiunei. Decă ,Viitoriulă*  
dechiară pășirea nâstră de .aroganță,» apoi cum să cua- 
lificămă noi pronunciamentele și protestele lui —?

_________ Tr.

Din camerele române.
în ședința dela 30 Martie s’a discutată art. 133, 

privitoră la țăranii proprietari.
D. N. Ionescu 4'ce> c& sătenii, devenindă proprie

tari pe pământurile, ce li s’aă cedată la 1864, potă usâ 
de ele, cum le va părâ că e bine.

D. Ministru ală justiției combate pe d. lo- 
nescu. A nu garanta înstreinarea acestoră pământuri, 
ară fi a crea o nouă cestiune rurală. Statală a împro
prietărită pe clăcașl și pe însurăței, vinde pământă ef- 
tină săteniloră, pentru ca să ferâscă țâra de proletariată. 
Deci interesulă națională cere să nu se vâncjă acele pă
mânturi.

După ce iaă cuvântulă mai mulțl deputațl, art. 133 
se pune la votă și se primesce în sensulă esprimată de 
d. ministru ală justiției.

In ședința dela 31 Martie, la ordinea (țdei e revi- 
siunea articoleloră 24 și 105 privitâre la libertatea 
presei.

D. C. A. Rosetti, printr’ună lungă discursă plină 
de argumente puternice, ia în apărare libertatea presei. 
Arată folosele ce le aduce ea divulgândă publicului răulă, 
de care trebue să se ferâscă d’a-lă face ori ce omă de 
bine. Veteranulă cjiaristii îșl încheie discursulă astfelă:

»Domniloră, răspundă acelora, cărora le este frică 
de licența presei, că, dâcă licența face răă, și sârele arde 
și pârleșce, și prin urmare ară trebui suprimată sorele.*

D. C. A. Rosetti propune următorulă amenda- 
mentă:

.Jurații judecă tote delictele politice și de presă. 
Numai comisiunea jurațiloră judecă și decide asupra 
cuantului cereriloră de daune interese, isvorîte din 
fapte sâă din delicte de presă.*

«Curtea cu jurați va întrâ în cercetarea și jude
carea delicteloră de presă și a cereriloră de daune interese 
isvorîte din ‘fapte sâă din delicte de presă, și în urma 
unei petițiunl adresate de-a dreptulă de cătră partea vă
tămată președintelui Curții cu jurați sâu președintelui 
tribunalului.»

După ce vorbi și ministrulă președinte, amenda- 
mentulă se puse la votă și se primi.

S e n a t u 1 ă, în ședința sa de Luni, a votată la 
art. 24 ună amendamentă, ca fiarele, cari voră atacă pe 
regele, familia Sa sâă pe suveranii streini, să fie judecate 
de tribunalele ordinare.

Art. 105 l’a lăsată neatinsă, precum este în ac
tuala constituțiune.

A votată apoi art. 58 în privința împărțirii cole- 
gieloră electorale în țrei, și a începută discuțiunea asupra 
art. 59, privitoră la scutirile de censă.

Nro. 2. STATUTELE
1884. „Reuniunei Invețătorilortt români (lin Chiorii11

fiindă trămise Prâ ven. Ordin. Decesanu pentru a le așterne 
ministrului spre aprobare, ni s’au retrămisă, făcendu-se 

în ele și 6re cart strămutări și fiindă provocațl a-le scrie 
din nou așa corese și în ambele limbe, română și ma
ghiară — apoi a-le așterne ârăși Prâ Ven. Ordin., din 
partea căruia se voră Irămite înaltului ministru spre 
aprobare.

Spre acestă scopă conchiămămă o adunare gene
rală a «Reuniunei» pe diua de Marți după S. Pasci 
adecă în 24 Aprile a. c. st. n. aici în Șomcuta-mare. în 
localitatea școlei române confes. la orele 10 a. m.

Multă On. D-ni protopopi din fostulă »Chioru« resp. 
protopopiatele: Șomcutei-marI, Mireșului-mare, Capnicului 
și Ciocmanului sunt și pe acâstă cale rugați a provoca 
pe d. d. învețători să participe la adunare, âră M. On. 
D-loră și On. d. d. preoți încă sperămă, că voră luă 
parte fiindă a se desbate cele mai importante obiecte, 
între cari și »Statutele«, basa reuniunei.

Șomcuta-mare, 31 Marte 1884.
Din însărcinarea presidiului: 

Ella Popu, 
secretarulU reuniunei.

Dreutuin limljilortt în staturi ca naționalitate micstă.
Provinciile-baltice rusesci.*)

(Urmare).

Dificultățile naționale limbistice în Provinciile-baltice 
rusesci se desvâltă într’ună modă cu multă mai complicată 
ca în Finia. Aceste provincii ocupă, ce e dreptă, în puterea 
constituțiunil întărite de Petru celă Mare >cu jură- 
mântă pentru veciă,*  o posițiune escepțională câtă 
de favorabilă în vastulă imperiu rusescă, care posițiune 
asigură, sâu celă puțină părea că asigură până acum de 
curândă, cu deosebire elementului germană domnitoră o 
preferință, ce ține sâma de împrejurările esistente. Insă 
acea întinsă autonomiă, de care se bucură Finia, aceste 
provincii, nu o au. Mai înainte de tâte în aceste pro
vincii, fiindă-că se administrâză în modulă guverniiloră ru
sesci, este admisă ore-care ingerință a guvernului rusescă, 
care ingerință a fostă folosită în anii din urmă cu pre- 
dilecțiune spre a ține o pârtă deschisă propagandei ru
sesci. Cam până pe la anulă 1860, cândă aceste năsu- 
ințe ale guvernului rusescă, ce deveniau totă mai 
intensive, se iviră pentru întâia-âră pe față, Provin
ciile-baltice se aflară în deplină, neturburată și neperi- 
clitală folosință a constituțiunii loră și a privilegiiloră, 
ce li se acordaseră. Pe temeiulă acelora s’a asigurată în 
aceste provincii, cari au o legislațiune civilă propriă, 
limbei germane o posițiune dominantă. In administrați- 
unea justiției și în școlă este recunoscută prin lege nu
mai usulă limbei germane, și legile imperiale trebuescă 
promulgate în acestă limbă. Totă asemenea se face co- 
respondința autoritățiloră provinciale superiore cu oficiile 
subalterne și cu poporațiunea în limba germană**).  In 
comunicările oficiale cu poporațiunea estonică și letică 
trebue să se întrebuințeze limba usitată în localitate. In 
scolele provinciale, unde limba instrucțiunii se orietâză 
după trebuința locală seu după voința fundatoriloră și a 
sustinetoriloră acelora, se ivescă dese conflicte între gu- 
vernă și între posesorii bunuriloră cavaleriloiîi germani, 
cari susțină scolele. In scolele urbane primare este mai 
pe pretutindinea limba germană limba instrucțiunii. Și 
în scolele medii se propună tote obiectele de învățămentă, 
afară de limba rusescă, în limba germană. într’ună sin
gură gimnasiu, destinată pentru tinerimea ruseseă, în 
Riga este limba instrucțiunii cea rusescă. La univer
sitatea din Dorpată și la politechniculă din Riga numai 
prelegerile despre literatura rusescă și teologia ortodoxă 
se ținu în limba rusâscă, celelalte prelegeri în cea ger
mană. Germanii, basați pe privilegiile loră, au resistată 
cu succesă pănă acuma tuturoră încercăriloră susă iu- 
dicate ale guvernului de a isgoni limba germană din scole și 
a-o înlocui cu cea rusescă. (Cu tote acestea guvernulă ru
sescă ullra-despotibă n’a închisă pănă acum încă 
nicl-o școlă germană pentru’ tendințe pangermaniste, 
precum a făcută guvernulă maghiară ul tra-con sti tu- 
țională cu gimnasiile slovace din Ungaria. — Red.) 
Acuma însă în timpulă mai nou s’a sculată ună adver
sară nou și periculosă. Și acesta este mișcarea națională 
în poporațiunea estonică și letică, care mișcare a fostă 
încurăgiată de panslaviști. Lupta limbistică, ce s’a în
cinsă între aceste două poporațiunî de-o parte și între 
Germani de altă parte, pare a deveni pentru cești din 
urmă cu multă mai periculâsă decâtă frecările naționale 

de mai înainte cu Rușii. Estonii și Leții tineri*)  pretindă 
egală îndreptățire a limbei loră în oficii și în școle, și 
se provocă la faptulă, că connaționalii loră, cari se țînă 
mai cu sâmă de clasa țăraniloru, facă 85 de procente 
din întrâga poporațiune. Germanii eră, fiindă-că formâză 
partea esențială a poporațiunii urbane se provocă la în
semnătatea loră istorică și la preponderanța (superiori
tatea) culturală. Și împrejurarea, că lupta dintre Ger
mani, posesorii bunuriloră cavaleriloră, și țăranii estoni 
și leți capătă prin relațiunea de dependență a acestora 
o politură socială, dă conflictului o însemnătate poten
țată, care trebue să avisese pe Germani la o îndoită pre- 
cauțiune. La acăsta mai vine și acea împrejurare, că 
panslaviștii în ura loră fanatică contra a totă, ce e ger
mană, mereu nutrescă mișcarea și că și guvernulă ru
sescă folosindu-se de certele acestora, nu esiteză a smulge 
dela Germani, deocamdată în interesulă Estoniloră și ală 
Lețiloră, în cele din urmă însă în interesulă propriu, o 
parte din privilegiile loră. Germanii însă voră avâ de 
grijă și voră păstră acea moderațiune națională, care 
singură numai îi pote păzi de mari necasuri' și de 
o înverșunată luptă limbistică cu celelalte naționalități.

___________ (Va urma.) 

Diverse.

Serbare militară. — .România*  spune că cu oca- 
siunea șederii în Bucuresci a Altețeloră Loră Prințul și 
Prințesa nâstră de corână se va dă o serbare militară 
ecuestră.

Ună advocată jidană păcălită. — Cetimă în dia- 
rulă .Fuggentlensâg» din B-Peșta următârea istoriâră:

Ună jidană botezată, cu diplomă de advocată, do- 
rindă să-șl deschidă cu orl-ce chipă cancelaria chiar în 
carnavalulă trecută, și neavândă bani, se hotărî să se 
însâre și spuse hotărârea sa unul amică creștină, care 
iute i recomandă o partidă bună din sătulă vecină. — 
Proprietarul S..., frate, are o fată frumâsă și bună; din 
zestrea el poți deschide 6 cancelăril. — Fdrte bine, 
amice tocmai se potrivesce cu mine! răspunse advoca- 
tulă jidană. Te rogă du-mă acolo; eă ca advocată, 
voiă termină prâ ușoră afacerea. — Bine, ne-amă în
voită ! A doua di plecară amândoi în sătulă vecină, unde 
proprietarulă îi primi fârte prietenesce, mai alesă că cu- 
noscea de mai nainte pe amiculă jidanului. Sâra, după 
masă, trecu advocatulă de o parte cu părintele familiei, 
și descoperindu-și planulă său, îi cerii pe fată în căsă
toria. Bătrânulă răspunse astfelă: — Dâcă se va învoi 
și fie-mea, bine, ne vomă înțelege. — Dar, vă rogă dom- 
nulă meu, sciți că eu sunt advocată și aș dori să-mi 
deschidă cancelaria; câtă de mare va fi deci zestrea, 
fiindă-că lucrulă, de căpeteniă sunt banii! — Așa! (fise 
bătrânulă. Trăgândă apoi la o parte pe prietenulă său, 
îl întrebă: «Nepoțele nu cumva e jidană pețitorulă nostru?*  
— Ba jidană, dar e botezată. — Trei mii de draci în elă, 
jidanulă tot jidană rămâne, măcar să-lă boteze și Anti- 
christă. II mai șopti apoi la ureche câte-va cuvinte, și 
înainte de a le pofti nâpte bună, le spuse, că în camera 
de alături să gătescă două paturi pentru amândoi, celă de 
cătră ferâstră pentru advocată, celălaltă pentru amiculă 
său. — Să fii binecuvântată frate, că m’ai adusă la așa 
locă bună. Bătrânulă mai că-și eșia din piele de bucuriă, 
că capătă ginere advocată. — Așa e! răspunse celălaltă 
Trecură apoi în camera de alături, unde amiculă advo
catului, desbrăcându-se în grabă, se aruncă în patulă 
mâle și curățelă.

Și jidanulă sfârși în scurtă vreme cu desbrăcatulă 
și dicândă: «sciu că voiă dormi de minune,*  se aruncă 
în pată și elă. Dar cu strigătă de ah-vai! sări mai până 
în tavană, țipândă ca ună nebună. Patulă era fârte 
frumosă gătită, dar sub plapomă se așezase o corână fă
cută din spini, care prin aruncătura repede a jidanului 
în pată, ii pătrunsese în spinare până la măduvă. Ce 
s’a întâmplată după acea? să\nu mai întrebați; destulă, 
că a doua di rabinulă l’a curățită pe jidanulă nostru 
de apa botezului, și elă a remasă totă ce era: u n ă j i- 
dană nebotezată.

Studenți unguri în Bucuresoi. .Românulă*  scrie 
că Sâmbăta trecută a sosiLă în Bucuresci o societate de 
studenți unguri, cu scopă d’a face mal multe escursiuni 
în România. Numărulă membriloră ei se ridică la 25. 
Potă face sănătoși escursiuni, dar ne tememă, că la în- 
târcere numai de bine nu voră vorbi pe Români.

*) Estonii se ținu de Fini. Leții sunt o națiune propriă 
rudită cu Slavii.

Cursulu pieței Brașovu
din 15 Aprile 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.24 Vând. 9.25
Argint românesc . . . .. . . > 9.20 > 9.22
Napoleon-d’orI................ , . . » 9.58 » 9.60
Lire turcescl.................... , . . » 10.83 > 10.85
Imperiali........................ ,. . . > 9.83 > 9.86
Galbeni............................. . . . > 5.60 » 5.62
Acțiunele Albinei . . . . . . * -- > —
Scrisurile » . . . .. . . » 101.— » 101.50
Discontulă > . . . . . . 7—10 % pe ană.
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„G AZET A TR ANSIL V ANIE1“
QIARtr CUOTIDIANtr.

Ca mâne se ’mplinescu 50 de ani, de cându 
„Gazeta Transilvaniei/4 sub cea mai cumplită 
prigonire a nfimului românescu, a arb orații în 
mijloculu valoroșilortl și patrioticilorft comercianțl 
din Brașovfl, acestiî emporifl alft Transilvaniei, 
drapelulii redeșteptării naționale.

T6tă suflarea românfiscă cu bucuria și cu 
căldură a îmbrățișată. acestă diaru-apostolu alu 
poporului română și grupatu-s’au cu toții sub dra- 
pelulă arborată de elă și lucrat’au cu însuflețire 
și bărbătfiscă statornicia pentru înălțarea româ
nismului.

Grea și amară era lupta. Tendințele de a 
desnaționalisâ pe Români î.și ajunsese culmea. Le
gea dela 1832 adusă de dieta maghiară glăsuiă 
ca în seminariulă românescu din Aradu s& se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
tfite confesiunile să se admită și să func
ționeze numai astfelu de preoți, predicători 
și vicari, cari sciu unguresce.44

Ap'Sratu-s’aă cu bărbățiă Românii dintre Tisa 
și Carpați în contra acestoră uneltiri dușmane 
și sosit’a după nfipte și vijelia și o di cu sore, 
dar numai o di, căci în cealaltă diminfiță se 
iviră firăși nuori furtunoși pe ceriă. Rfita sorții 
aduse din nou prigonirile de odinifiră asupra ca
pului nostru. Par’ că sfirtea a voită să încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu tote uneltirile și prigonirile însă „Gazeta 
Transilvaniei44 își ridică fruntea și unindă su- 
fletesce pe toți Românii luptă necurmată și fără 
pregetă pentru drepturile și libertățile opincii 
românesc!.

Adversarii noștri nepercjând din vedere acestă 
luptă și prețuindă resultatele dobândite de până 
acum după adevărata loră valfire și-au î n d o i t ti 
puterile, și, acum după 50 de ani, și-aă p e r- 
fecționată și rafinată mijlficele pentru su
grumarea și stingerea nfistră. Prin urmare, și 
noi cei de astădi, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea să ne strîngemă rândurile, și să 
ne în doimii puterile de apărare.

Adversariloră noștri, avândă ei puterea țării 
în mână, le-a fostă prfi ușoră de a ne lovi în 
tfite interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în șcfilă ca și în biserică, 
în limbă ca și în avere, nouă nu ne-a mai re- 
masu altă. mijlocii de apărare de câtă condeilllll, 
cu care toți Românii datori sunt de a strigă 
în lumea largă și de a cere dreptate și libertate 
pentru poporală română dintre Tisa și Carpați.

Ast-felă împinși de dorulă de a ne folosi 
di Ini că și cu energiă de acestă pacinică mij- 
locă apelămă la publiculă celă mare română 
pentru a ne susține în dilnica nfistră luptă na
țională și în firma nfistră speranță de a fi încu- 

ragiați, deschidemă abonamentă la diarulti nos
tru cuotidianil

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă primulft 
organd de publicitate românii, tot asemenea 
și astăzi e primul iî organîi cuotidianil ro
mânii, ce apare dincfice de Carpați.

Suntemă siguri, că publiculă română e pe 
deplină convinsă de principiile, ce le profcscză 
acestă (jiară și de modulă cum acestă organă ală 
Româniloră dintre Tisa și Carpați a sciută chiar 
și în cele mai grele împrejurări să ție susă 
stin dar dulii naționalității române.

Privindă dfir cu încredere la viitoră, Gazeta 
Transilvaniei în luna viitfire va eși în tfite di- 
lele, afară de Duminici, și serbători, și pentru 
a pută cu înlesnire străbate până chiar și în 
săraca colibă a țăranului română, va fi celă mai 
eftină diară din monarchia Austro-Ungară :

A.EON'^MEN'TE:
Pentru Aiistro-Ungarîa pe ană 12 fl., 

pe 6 luni 6 fl., pe 3 luni 3 fl. Pentru Ro
mânia pe ană 36 lei, pe 6 luni 18 Iei, 
pe 3 luni fl lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentulă cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celă mai ușoră mijlocă de 
abonare este prin mandata poștalii.

 REDACȚIUNEA.

Circula TH. SIB0M
DELA PORTA VĂMII.

In sala Hotelului Nr. 1. se voru da
JOI LA 5 ȘI VINERI LA 6 APRILE

NUMAI DOl t

—— Joi în 17 Aprile ultima representațiă.
Astădi Miercuri în 16 Aprile 1884 

Deschiderea cassei 67a fire. începutulă ore săra. 

REPRESENTAȚIĂ DE ONORE 
în beneficiulă Clownului englesă agreată de publică MISTER R. HARISON 

seu o seră glumeță și umoristică.
La finea representației: 

„ASCHEITBHODL44 (Cenușotca) 
mare pantomimă fantastică representată cu 90 copii în etate dela 10-12 

ani, la lumină brilantă electrică.
Invită Onor, publică cu onfire la acâstă representație de beneficiu.

Mister Harîson.

7 de cătră
Homes și Domnișora Fey 

dela teatrul ti egiptenu clin Londra.
Esperimentele renumitului mediu se voră face în 

7 limbi: nemțesce, unguresce, franțuzesce, englezesce, 
italienesce, latinesce și grecesce.
Prețurile: Loculă I. 1II.; Loculă II. 60 cr.; Parteră 40 cr.; 

pentru militari și studențl 30 cr.; Galeria 30 cr.
Bilete se potă cumpăra mai dinainte din librăria d-lui Zeidner. __ ______
Casa se deschide la 7 ore. — începutulu la 8 ore. — între pause va fi concertă.

Nr. 1303—1884. 2-3

SPIRITUAL v-
MÂNIFESTATIUNS

Nr. 614-1884. 2-2
administrativa.

Publicatiune.
Representațiunea opidului mon

tană Abrudă, în adunarea sa ge
nerală ținută în 31 Maiă 1882 la 
Nr. prot. 11, a decisă par dosi rea 
din n o ă a drumului de poștă Alba- 
Iulia-Abrudă-Câmpeni, ce se estinde 
prin opidulă Abrudă.

Ca spese s’aă preliminată urmă- 
tfirele:

1. Pentru spargerea
pardoselei vechi . 1604 fl. 52 cr.

2. Lucru cu pământă 1339 „ 53 „
3. Pardositulă din noă 7512 „ 07 „

Suma . 10456 fl. 12 cr.
Spre asecurarea întreprinderei se 

va țină în 29 Aprile 1884 înainte de 
amfidi la 10 fire în cancelaria subscri
sului magistrată opidană, sub presi- 
diulă primăriului, pertractare de con- 
curință verbală sâă prin oferte.

Bugetulă și condițiunile de clădire 
potă fi văcuțe în firele oficifise în fie
care (jij la subscrisulă magistrată opi
dană, de unde se potă procură și 
formularele pentru ofertele închise.

Doritorii de a concură la acfistă 
întreprindere sunt provocați în diua 
și ora mai susă numită, provăcjuțl cu 
vadiulă de 5°/os a sumei de esclamare 
în bani gata sâu în hârtii de valfire 
acceptabile ca cauțiune și corespun- 
cjătfire sumei recerute ca vadiu, să se 
presenteze în cancelaria magistratuală 
în persfină, — ori a-și trămite ofertele 
închise, provâdute cu vadiulă recerută, 
la numitulă magistrată opidană, până 
la timpulă hotărîtă pentru pertractarea

de concurință și respective țînerea li- 
citațiunei minuende.

Ofertele sosîte mai târziu nu se 
voră luă în considerațiune.

Abrudă, în 6 Aprile 1884. 
Magistratnlft opidană.

Spre știință!
Subscrisulă aducă prin acesta la cu

noștința onoratului publică, că am luată 
în anteprisă esploatarea cunoscuteloră ape 
minerale dela Elepatacă. Acestă esploatare 
va începe dela l-a Aprile viitoră. Dela 
acestă dată încependă, aceste escelente ape 
voră începe a fi manipulate într’ună chipă 
rațională cu totulă deosebită de celă în
trebuințată pănă aci. întrebuințarea de sti
cle ad hoc, solide și de colfire verde în
chisă va face în viitoră posibilă transpor
tarea acestoră ape la distanțele cele mai 
mari, fără a li-se alterâ întru nimica con- 
stituțiunea chemică: ast-felă, că ele voră 
pută fi întrebuințate ca apă de cură întoc
mai ca la isvorulă loră. Pentru a evită 
ori ce fraudă îmi permită a face atentă 
pe on. publică, că sticlele mele de colore 
verde închisă sunt de ună litru; pe dopă 
au inscripțiunea: .Neuriehrer S.c pe pe
riferia capsulei de pe dopă: »Elopatak, 
N. S.« și în fine pe fundă: .Elopatak. 
Neuriehrer. *

Tipografia Alexi, Brașovă,

Cu vinderea apei minerale dela Ele
patacă, atâtă en detail câtă și en gros, am 
însărcinată pe d-lă A. Kassik, Strada căl- 
dărariloră Nr. 520, care e deobligată de a 
îngriji de transportulă în lădî franco, res
pective în schimbulă embalagiului.

Prețulă unei lădl ă 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.
—20 Cu tfită stima

ZSTeuirielirer S.

preț.
Con cursu.

Spre ocuparea posturiloru de me
dici de cercii cu locuința în comu
nele Arpașulu inferiorii și Viștea in- 
ferifiră, cu cari posturi este împreu
nată o lfifă anuală de câte 300 fl. 
se scrie prin acesta concursă cu acea 
provocare, cumcă medicii, cari dorescă 
a concură la aceste posturi să înain
teze suplicele lorii instruate după re- 
cerință la subscrisulă. celă multă până 
în 10 Maiu a. c.

Să observă totodată, cumcă Ecse- 
lența Sa D-lă ministru de interne a 
concesii prin înaltulu rescriptfi ddto 
16/12 1879 Nr. 50.629, cumcă în lipsa 
de concurenți să se încredințeze cu 
afacerile acelui cercii sanitariu, care 
va remânâ fără medicii, mediculu cer
bului vecinii, pentru care să se asem- 
neze și lâfa cercului respectivă.

în fine se observă, cumcă defirece 
populațiunea cercurilorii e în majo
ritate română e de lipsă, ca petenții 
se scie și limba română.

Arpașulă inferioră 10 Aprile 1884. 
Alesandru Belle,

pretore.

Anuiiciu.
La subscrisulă este vacantă și se păte 

ocupă cu diua de 15 Aprile ună potsă de 
amploiată.

Condițiunile sunt următfirele:
1. Să aibă bre — cari cunoștințe 

de economiă și apoi și plăcere.
2. Să fie de naționalitate română, dar 

se recere să scie și o altă limbă maghiară 
său germână.

3. Să fie căsătorită însă cu familiă 
nu pră numerăsă.

Doritorii de a ocupă acestă postă are 
au a se adresă imediată la subscrisulă în 
Spring p. u. Vingard.

Constantină (le Colbasi.

O PRĂVĂLIA
de

MĂHFURI MIXTE
(Gemischte-Waarenhandlung)

forte bine cercetată în piața Râșnovului, 
este de vâncjare cu condițiunl forte favorabile. 
Informațiuni să potă luă la_ proprietarul^

I. SOHITSTEE,
Râșnovă.

Museulu W. WIHTEK dela Porta Vămii.
E descliisil în fte-carc di dela 10 ore dimineța 

până la 16 fire sfira.
Museulă conține o mare colecțiune de figuri de câră artistice 

ce se mișcă printr’ună mecanismă și servă de petrecere și instruire 
pentru bătrâni și tineri; asemenea conține ună cabinetă anatomică 
cu mai multe sute de preparate și figuri în mărime naturală, totă 
ce e mai bună și mai noă pe tăremuiă patologiei și anatomiei.

Tablourile din panoramă suntă expuse vederii publicului nu
mai până Joi, 17 Aprilie, cândă voră fi schimbate cu altele.

Intrarea 30 cr. Băețil mai mici de 10 ani și militarii 
fără gradă plătescă numai jumătate prețu.

Cu distinsă stimă Wmter.


