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NR 42. Vineri în 6 (18) Aprile 1884.

Brașovu în 5 (17) Aprilie 1884.
Planulu adversariloră noștri e dată pe față.
Până acum ei s’au mărginită la aceea ca 

se declare prin foile loră, că adunările oposițiu- 
nale ale alegătorilor!! români sunt numai nisce 
conventicule de agitatori conjurați în contra sta
tului ungurescă, der în realitate n’au putută 
contestă adunărei naționale dela 1881 dreptulă 
de a se dâ de representanță a tuturoră alegăto
riloru români din Ardâlă și țâra ungurâscă.

Nici acum nu vor fi în drepții de a dice, 
că conferința ndstră viităre electorală nu va re- 
presentâ opiniunea alegătoriloru români, der nu 
se p6te negă că, de cândă cu debutarea ienice- 
riloră dela Pesta, contrarii noștri au câștigată o 
armă, de care se folosescu și se vorîî folosi cu 
prisosință, spre a micșora însemnătatea viitdrei 
ndstre conferințe generale.

Au și începută foile unguresc! să secondeze 
organele ienicerescl dela Pesta și Sibiiă susțiindă, 
că de 6re-ce d. Dr. Gali a ținută unu conven- 
ticulîî la Pesta și s’a pronunțatu solemnulă con
tra programei conferenței dela Sibiiă, alții nu 
mai au dreptulu se represente opiniunea popo
rului românu, ca și cum d. Gali ar fi poporulu 
și poporulu ar fi d. Gali.

Foile din Clușitt, cari prin posiția ce-o o- 
cupă trebue se fiă cele mai bine inițiate în com- 
plotulu dela Pesta, ne spună: una, că conferența 
nostră viitdre nu mai are nici o însemnătate po
litică, cealaltă ne asigură, că în comitatulîi Fă
gărașului se pregătesce sub egida solgăbirăiăscă 
alegerea de deputațl a unoră băiețandri, despre 
cari se dice că facă parte din partida ieniceriloră 
ceea ce, mai alesu încâtă privesce pe unulu din- 
tr’înșii, trebue să-o tragemă încă la îndoiâlă.

Va se <Ș.icâ adversarii noștri voiescu se alâgă 
la viitdrele alegeri în cercurile românescl ieni
ceri — la poruncă. Cu solgăbirăii și cu gen- 
darmii se pdte face prea ușorii trâba acăsta și 
după ce vorîî avă ast-felu unu numără 6re-care 
mai mare de „deputațl naționali români/1 gata 
a servi pe d-lu Tisa și idea de stătu ce-o re- 
presentă, vorîî dice: eată poporulu românu și-a 
alesu representanții săi, aceștia sunt adevărata 
espresiune a voinții naționale române, voi cei
lalți nemulțumiți sunteți numai nisce turburători, 
nisce ambițioși și încăpăținațî, cari n’aveți con- 
sâmțemântulă poporului.

„EIlenzâk“ din Clușiă (jice la unu locu în 
articlulu celîî reproducem!! mai la vale, că ar fi o 
nebuniă a susțină, că ceea ce decidă guvernamentalii 
în adunările loru are valăre și pentru Kossuthiani. 
Fărte bine! Și noi dicemiî totu asemenea, că ar 
fi nu numai o nebuniă, dăr chiar o mișeliă din 
cele mai mari de a pretinde, că ceea ce făcu 
a<ji guvernamentalii, fie aceștia Unguri curați 
său Jidovi său ieniceri unguresci, păte se deo- 
blige partida națională română. Deosebirea este 
aici cu atâtă mai bătătăre la ochi cu câtă, pe 
lângă aceea că principiele partideloră suntu a- 
prăpe cu totulu opuse una alteia, mai esistă și 
o diferință de rassă și, ca se-o spunemu verde, o ură 
de rassă, care din nenorocire se manifestă dilnicu 
in prigonirile și asupririle, ce trebue se le în
dure adi poporulu nostru din partea celoră dela 
putere.

Să ne înțelegemîi dăr. „Ellenzăk“ cu „Pești 

Naplo“ și cu tăte foile unguresci oposițiunale au 
declarații serbătoresce, că conferența d-lui Gali 
dela Pesta s’a făcută li comanda d-lui Tisza. 
Dăcă este așa, și credem!,- că foile unguresci suntu 
destulă autoritate în punctulă acesta, atunci de 
ce ne mai vorbesce „Ellenzăk“ de „Români“ ac
tiviști, cândă e vorba simplamente de slugile 
d-lui Tisza. Suntemă convinși, că kossuthianii 
au avută destulă ocasiune de a se asigură, că 
aceste slugi suntă tocmai după chipulă și ase
mănarea stăpânului loră și că prin urmare ei nu 
potă representâ în nici ună casă decâtu guver- 
nulă și voința d-lui Tisza.

Amă avută și mai avenul încă și acum ici 
colo câte ună activistă cu programă română na
țională, dăr unui asemenea activistă îiu-i păte trece 
prin minte de a aderă vreodată, ca d. Gali și 
tovarășii săi, la principiele despotice ale partidei 
maghiare guvernamentele.

Ne mirămă în cele din urmă că „Ellenzăk“ 
care mai alaltăerl di cea, că nu recunăsce „na
țiune română“ in Ungaria, este adi îngrijată, că 
la noi n’are cine se represente bietulă nostru po- 
poră românescă.

Ei bine! Dăcă vă dâre așa de multă inima 
de noi și decă vreți să vedeți poporulu română 
în adeverii representată, cereți se se conchiame 
dieta Transilvaniei și să se introducă sufragiulu 
universală atâtu pentru Ardeleni câtă și pentru 
Românii din Țăra ungurescă.

Scirî telegrafice.
(Serviciulti particularii alfl „Gazetei Transilvaniei"

Berlină 5 (17) Aprile.
împăratule a primită deputațiimea regimentului 3 

de grenadirl, care se duce la Viena, ca să gratuleze pe 
archiducele Albrechtă, cu ocasiunea jubileului de 25 de 
anî de când e șefă ală regimentului.

Paris, 5 (17) Aprilie.
Se desminte scirea că Francezii au ocupată Amoy, 

ca garanție pentru despăgubire din partea Chinei.

Constantinopole, 5 (17) Aprilie.
Ministrulă de justiție Asan pașa s’a numită ministru 

de esterne în loculă lui Aarifi pașa.
Seghedină 5 (17) Aprilie.

Căpitanulă de jandarmerie Nicolau Sugar, după co
miterea faptului, s’a împușcată și pe sine.

Cronica evenimentelor!! politice.
In 2 (14) Aprile năptea înălțimile loră clirono- 

mulă Rudoltă și cu soția sa princesa Stefania au 
pornită c’ună trenă separată în călătoriă în Orientă. 
Clironomulă austriacă a întreprinsă acesta călâtoriă, după 
cum asigură oficioșii noștri, numai din îndemnulă său 
propriu,fără de nici ună scopă specială politică, deră 
pentru aceea acestă călătoriă totuși își are însemnătatea 
sa politică. Chiar acea împrejurarea, că clironomulă 
tronului Habsburgiloră va fi în Constantinopole ospele 
Sultanului, este în sine o faptă politică.

Principele de cordnă va petrece mai multe <Jile la 
Bosforă, unde va veni în contactă cu domnitoriulă im
periului otomană.

Contactulă personală are, mai cu semă, în Orientă 
o înfluință estraordinară și de aici, deducă foile oficiâse, 
că elă va ave urmările cele mai bune cu privire la re- 
lațiunile amenduroră împeriiloră. Sultanulă s’a intere
sată cu-o deosebită atențiune de tăte pregătirile ce s’au 
făcută, ca clironomulă austriacă dimpreună cu soția sa 
și cu totă suita loră să țină minte câtă voră trăi festi
vitățile, ce să voră dâ în onărea înalțiloră ăspeți.

Acesta este casulă celă d’intâiu de cândă esistă 

casa habsburgică, ca să se presentăză chironomulă aus
triacă înaintea marelui padișahă la cornulă de aură, de 
unde să dirige politica Orientului,

** *
Din Timișâră se telegrafâză diareloră din Viena: 

0 conferință a Româniloră bine cercetată protestă în 
contra programei din Sibiiă și declară, că se 
alătură la programa conferinței din urmă a 
Româniloră din Budapesta. — Trădarea se dă totă 
mai multă pe față!

* **
Confiictulă bisericei anatolice cu Pârta otomană a 

Intrată într’o fașă nouă. Patriarchulă bisericei or- 
todocse anatolice, Ioachimă, a resignată la postulă 
său și consiliulă mixtă a denumită pe Agat an gelă mi- 
tropolitulă din Efesă de locotenentă în loculă patriarchului. 
Patriarchulă a resignată, pentru că n’a voită să predă 
Porții decisiunea, ce a luat’o consiliulă mixtă cu privire 
la teșcherâua marelui viziră ce s’a adausă pe lângă ve- 
ratulă de instalațiune alăturându-se și ună tacriră pa- 
triarchală. Adunarea compusă din cleră și din mireni 
declară, că reservațiunile, ce le face teșcherâua, nu le p6te 
acceptă și ceru printr’o resoluțiune să se restitue status 
quo ante. Consiliulu mixtă discutândă teșcherâua ma
relui viziră subscrisă, o adresă cătră Sultană și că- 
tră Portă, prin care mulțămi pentru verată, âr cu 
privire la teșcherâua declară, că aceea nu este pre
cisă, pentru că patriarchulă nâgă, că s’ar fi înțelesă 
mai dinainte cu Pârta despre cuprinsulă lui. Con
siliulă nu-lă pote acceptă, pentru că reservațiunile 
făcute jicnescă privilegiurile bisericii ortodocse. Consi
liulă rogă pe Sultană și Porta, ca să reguleze cestiunea 
după dorințele comunității grecescl întorcându-să la sta- 
tulă quo ante și că populațiunea ortodocsă grecâscă să 
pâtă serbâ sărbătorile Pasciloră. După aceea se des
chise scrisorea sigilată, în care se cuprindea opiniunea 
personală a patriarchului; întracea patriarchulă arată mij- 
locele, prin care s’ar pute face guvernulă turcescă 
să-și retragă reservațiunile. Provocândă adunarea pe 
patriarehă să trămită teșcherâua la Portă îndărătă, 
acesta refusă și declară că mai bine resignâză. Con
siliulă vădendă stăruința patriarchului îi primt dimisi- 
unea. Omenii dau cu socotâla, că patriarchulă este 
accesibilă de influențe străine, cu ajutoriulă cărora păte 
să producă disordine în sînulă comunității grecescl, pen
tru că spiritele sunt fărte iritate între creștinii ortodocși 
greci. — Negreșită, că patriarchulă alergândă după aju- 
toriu străină va causâ mari perturbațiuni în sînulă bi
sericii.

Persecutarea limbilorii.

„Viitorul“ fără viitorii, organulă, ce și-a 
luată misiunea — precum dice elă — de a ne 
împăcâ cu dușmanii noștri Unguri, în locă de 
a face pe aceștia să înțelâgă, că nu prin asupriri 
se voră pute împăcă cu noi, din contră n’are 
altă țintă decât șă ne desbine. Eroii „Viito- 
rului“ ară pută contă pe sprijinulă nostru nu
mai atunci, cândă ară face pe soviniștii unguri 
să înțelâgă, că despotismulă și împilarea nu ducă 
la bună sfârșită, că prin respectulă reciprocă 
putemă fi buni frați.

Dăcă nici acolo, unde abia se zăresce pi- 
cioră de Ungură printre Români nu ni se re
spectă limba, și prin urmare nici naționalitatea, 
mai umblați Viitor iști fără viitoră să ne îm- 
păcați?

Etă ună esemplu prospătă, ce ni-lă comu
nică „Sieb. Deutsch. Tageblatt,“ despre perse- 
cuțiunea limbiloră nemaghiare:

Cele petrecute în adunarea generală dela 2 Aprile 
a. c. a comitatului Bistrița-Năsăudă, merită a fi luate 
în de aprâpe considerare. Cârta dintre Românii și Ger
manii acestui comitată cu cornițele baronulă Dyonis Banffiy 
s’a iscată din motivulă următoră: vicecomitele ia o dis- 
posițiune nelegală, prin care dă notariloră însărcinarea, 
ca de aci înainte tote actele oficiale privitâre la fixarea 
dăriloră să se compună numai în limba maghiară. Aceste 
acte fuseseră compuse până acum în limba maghiară în 
raportă cu naționalitățile comitatului Bistrița-Năsăudă, — 



care e populată aprope esclusivă de Români 
și Germani, — și anume la 80 de procente în limba 
română, la 18 procente în cea germană și numai 2 pro
cente în limba maghiară. Acum, fiindcă funcționarii ofi
ciului fixării dărilor! din Dees nu cunosc! — se cjice — 
decât! numai limba maghiară, notarii sunt avisați, sub 
pedepsă .disciplinară, se compună actele numai în limba 
maghiară. In contra acestei disposițium se ridică repre- 
sentanții naționalității române și germane și, dovedind! 
că acâstă măsură e ilegală, propună respingerea ei. Un! 
orator! germană dete deplină espresiune iritațiunei spi
ritelor!, atribuind! disposițiunea ilegală nu personei vice- 
comitelui și comitelui, ci curentului șovinisfă, ce domnesce 
acum în patriă, și esprimă speranța, că acestă șovinism! 
se va dă în lături dinaintea unui curentă mai moderată. 
La acestea, representantulă înaltului guvernă, cornițele 
baronul! Dyonis Bantfy, răspunde, că e o amăgire, decă 
se crede, că curentul! patriotică ce domnesce acum va 
face loc! unei direcțiuni mai moderate; din contră, c u- 
rentulă ce domnesce acum va mai cresce încă. 
In cele din urmă faimOsa disposițiune a vicecomitelui e 
respinsă, și cornițele declară, că va apelă la decisiunea 
ministrului.

Acesta e pe scurtă mersul! desbaterii privitore la 
limbă, care a amărîtă și iritată într’ună gradă înaltă pe 
representanții independenți români și germani ai congre- 
gațiunei comitatului Bistrița-Năsăudă.

Congresul! românesc! din Sibiu.

Sub acesta titlu publică „Ellenzâk“ din 
Clușiu unti articol! în care, cu-o naivă sinceri
tate, descopere complotul! ce a fostă urzit! de 
cătră dmenil stăpânirei cu ajutorul! ienicerilor! 
din Pesta, spre a sparge cercul! solidarității n6s- 
tre naționale. Eată ce scrie numita f6ie:

„Congresul! românesc! ce se va țină în Sibiiu va 
fi fără nici-o însemnătate și anume din motivele urmă- 
tOre:

Când! așa numitul! comitet! din Sibiiu a adresată 
manifestul! său cercurilor! electorale, — totă lumea scia 
că acel! comitet! nu pentru aceea convocă congresul!, 
ca să se consulteze despre stabilirea vr’unui programă 
politică, ci pentru ca de nou să orbescă lumea prin pro
clamarea pasivității.

Acestă comitet!, care și-a perdută creditul! (la d-lă 
Tisza și la ceilalți împintenațl nu a avută credită nici
odată, prin urmare nici nu l’a putută perde. — Trad.) a 

..provocată cercurile electorale ca să trămită câte doi de
legați la congresul!, ce se va convoca.

Ce se întâmplă în țâră pretutindenea?
Aceea, că la aceste conferințe electorale merg! nu

mai pasiviști, și alegerile făcute până acum în tâtă țâra 
au fostă în favorul! pasiviștiloru. Ceva forte naturală.

Activiștii în asemenea conferințe nicăirl nu s’au ară
tată (vedî bine, de unde să se și arate dâcă suntu nu
mai câți-va și și aceștia la Pesta. — Trad.) Activiștii 
nu și-au dată părerile, nu și-au pusă votulă în cumpănă 
(Se voru fi temută că va apăsa prâ multă I — Trad.) Nici 
nu poteau face altă cum!; decă partida guvernamentală 
convocă o conferință de constituire, la aceea de sigură 
numai membrii partidei guvernamentale vor! lua parte. 
Acâsta așa se practică.

Conferința de constituire a Româniloră, cari ade- 
râză la constituțiunea ungurâscă, s’a ținută în luna lui 
Martie în Budapesta. Partida loră s’a constituită, acolo 
s’a organisată și și-a făcută programa.

Pe de altă parte pasiviștii anunță în dilele aceste 
congres! în Sibiiă. La conferințe ținute spre acestă 
scop! numai passiviști iau parte. Te-ar umflă rîsulă, 
dâcă în conferința constitutivă din Sibiiu s’ar decide ac
tivitate. Acâsta s’ară părâ tocmai așa de absurdă, ca 
și cândă conferința de constituire a partidei independente 
din Clușiă s’ar declară pentru programa partidei gu
vernamentale .......

Hotărîrile pasiviștiloru din Sibiiă nu obligă pe ac
tiviști.

Admitemă, că în Sibiiu și pole în țâra întregă 
pasiviștii sunt în maioritate, .că, pote pute
rea loră e mare, influința loră iresistibilă; 
însă tâte acestea nu șterg! pe activiști de pe fața pămân
tului ; de aici nu urmâză ca aceștia să nu se lupte în 
tote punctele cu contrarii loră.

Fleacurile cu comitete și cu alte hocus pocus-uri 
sunt numai comedii de prisos!, înscenate contra Unguri
lor!. Dâr Românii nu ne împun! cu ele. Pentru aceea 
noi nu atribuim! conferinței pasiviste din 
Sibiu nici o însemnătate, și hotăririle ce se 
vor! luă acolo nu le vomă consideră ca con- 
glăsuitore cu simțămintele și cu ideile ce le 
nutresce poporul! română.

Nimenea nu va considera hotărîrile din Si
biu de espresiune politică a poporului ro
mână. Numai o partidă să va declară acolo, âr nu 
ună popor! (? !)

Conferența Românilor! clin Făgărășu.

O corespondență a lui »Kolozsvâri Kozlony« Nr. 87 
datată din Făgăraș! 2 Aprilie 1884 privitore la confe
rința Româniloră din Făgăraș!, care este forte caracte

ristică șl care descopere unul! din planurile tovărășiei 
pentru desbinarea Românilor! dice între altele:

»Cumătrii Români făgăreșenî țînu adunările loră 
de acest! soiu totă-deauna în dl de târgu. Se dă parola 
ca de pe strade să chianie pe alegători, și apoi »Gazeta« 
vine și strigă că adunarea a fostă grozavă de numerosă.

Conferența a fostă presidată de vicariulă gr. cat. 
Alecsandru Micu. Scopul! conferinței îl! desvoltă pe 
scurtă advocatul! și cunoscutul! pasivistă Ion! Romană, 
elă a disă ca să nu să facă declarațiune nici pentru 
activitate, nici pentru pasivitate, ci să se trămită la con
ferența generală din Sibiu 4 delegați și să se primescă 
hotărîrile, ce se voru luă la Sibiu. S’a primita. De de
legați pentru conferința din Sibiu s’au alesă: vicariulă 
Alecsandru Micu, colonelul! c. reg. în pensiune baronul! 
Ursă, advocații: țllariu Duvlea și Ion! Romană, dintre 
cari numai lonu Romană se dice că e pasivistă.

«Corespontentulă încheia dicendu, că ori ce vor! de
cide Românii în Sibiu, Românii făgărășenl voră candidă 
de ablegați pentru dietă pe fiul! episcopului gr. or. ro
mână din Aradă, pe lonu Mețianu jun. și pe luliu 
Pușcariu fiul! judelui de la curia.« Vestea, ce pri- 
veșce pe acești doi candidați, corespondentul! afirmă, că 
a audit’o prin cercuri române din Făgarașă.

Felicitări la adresa ndstră.
Baboi a 1.2 Aprile.

Cu mare bucuriă amă cetită, că fâia D-v. va fi 
cuotidiană de aici înainte. Se ajute bunul! Dumnezeu. 
Ne vomă nisui a-o ave întotdâuna și ai înmulți abo- 
nații. Gavrilă Waida, parochO.

Reginulă săsesc! 14 Aprile.
Felicitări șl salutări cordiale!

Patriciu Barbu, adv.

Sibiiu 15 Aprile.
Esprimându-ml bucuria îți gratuleză la eșirea .Ga

zetei’’ în fie-care di. Dr. Moga.
Deva 15 Aprile.

Felicitările cele mai cordiale. Se trăiască cine tace
și face. George I. Popii.

Blașiu 15 Aprile.
Vă gratuleză și vă doresc! succes! strălucită.

Basiliu Turcii.
Șiaroșă 12 Aprile.

Salutăm! cu bucuriă anunciulă, ce ni’lă faceți. 
Succes! splendidă.

T. V. Borza, parohii.
Cetim! în cliariul! „România" din Bumi

resei următdrele căldurdse rânduri la adresa foiei 
ndstre:

.Gazeta Transilvaniei/ foie românesc!, ce 
apare în Brașov!, va împlini peste puțină 50 ani de viață. 
Ea, dela aparițiune, sub cea mai cumplită prigonire a 
a nâmului românesc!, a arborată în mijlocul! patrioțiloră 
și valoroșilor! comercianțl din Brașov!, acestă emporiu 
ală Transilvaniei, drapelul! redeșleptărei naționale. — 
Urăm! viață lungă numitei foi românesc! și o angajăm! 
a-șl urmări frumosul! scop! cu aceiași perseveranță ca 
până acum în calea, ce o face și mai spinâsă asuprirea 
guvernului unguresc!.

Mulțumind! din totu sufletul! pentru aceste 
încuragiatdre dovedi de simpatia, dorim! ca 
urările ce ni sS făcu să fiă făcute într’ună ciasu 
nu!

Eată scrisdrea D-lui D. Manole pe care am! 
promis! a-o publica astădl:

Brașov! 2 Aprile 1884.

Domnule Redactorii,!
Am fost totdâuna și sunt! un! călduros! spri

jinitor! al! presei-
Drept! probă pentru acâstă aserțiune Vă amin

tesc! numai, că înpreună cu mai mulțl amici de aici și 
din Sibiiă amă conlucrată la înființarea unei tipografii și 
a unui diară cuotidiană, care peste puține dile va apără 
în Sibiiă, cu scop! de a înmulți falangele luptătoriloră 
pentru drepturile și interesele națiunei subjugate.

Cu viă satisfacțiune și sinceră bucuriă amă salu
tată .Gazeta Transilvaniei’, când! am vedut’o Intrând! 
în rangul! fiarelor! cuotidiane sub neobosita conducere 
a D-Tale. Mi-am disă: cându tâte statele își perfecțio- 
nâză armele de luptă și mijlâcele de apărare, dre singuri 
noi Românii dintre Tisa și CarpațI să rămânem! pe 
lângă sistemele învechite și neperfecționate.

Arma ndstră este condeiul!, puterea nâstră este 
puterea presei.

Presa și condeiul! ne mai pdte apără și câștigă 
drepturile și posițiunea, ce ne compete ca unei națiuni 
autochtone în vechia nâstră patriă. De aceia noi Ro
mânii trebue să dăm! importanță mai valorosă presei și 
să ne ascuțimă condeiele, pentru ca să putem! conbate 
dilnică pe toți acei transfugi politici, cari lucrâză la des
binarea nâmului românesc!.

Cunosc! părerile acelora, cari afirmă, că la noi Ro
mânii nu este lipsă de diare cuotidiane și nu se voră 
pute susține. Le răspundă scurtă, că aceia vorbesc! 
în necunoscință de causă și nu cunosc! bine poporul! 
românesc!.

Ună poporă, care de mai multe secole și până în 
dina de adl a fostă și este apăsată și maltratată într’ună 
modă barbară, și care cu tâte acestea cu suddrea feții 
sale, trăgendu-șl chiar pânea dela gură și-a înființată 

din contribuirî marinimdse școli în tâte Comunele rurale 
mai multe liceurl și gimnasil, biserici și seminare și le 
susține din contribuirile sale.

Un! popor!, ce și-a creată la Metropoliile din Blașă 
și Sibiiă fonduri de mai multe miliOne totă numai din 
contribuirile sale.

Ună popor!, care și-a creată la tote episcopiile din 
Ungaria, Banatu și Transilvania fonduri însemnate.

Ună poporu, care a creată Asociațiunea Transil
vaniei pentru literatura și cultura poporului română și 
a înzeslral’o cu fonduri considerabile, din care se dis- 
tribue stipendii anuale pentru junimea studiâsă.

Ună poporu, ce a formată reuniunile femeilor! ro
mâne din Brașov! și deci de alte reuniuni în tâtă țâra 
cu chemarea de a lumină sexul! frumos! și din cari 
unele dispună deja de fonduri însemnate.

tină poporu, care a creată în Brașov!, Clușă, Sibiiă 
și în alte locuri reuniuni pentru promovarea meseriilor! 
între Români și subvenționâză tineri la învățământul! 
industriei.

Ună poporă, care a întemeiată în tâtă țera mai 
multe reuniuni de gimnastică și cântări;

Ună popOră, care a adunată ună fond! însemnată 
pentru întemeiarea unui teatru națională;

Ună poporu, care susține atâtea societăți fundate 
de tinerimea studiâsă pe la universitățile din țâră și strei- 
nătate etc. etc.;

în fine ună poporă, care mai ieri, alaltăerl la ună 
simplu apelă a subscrisă consorțiului nostru pentru în
ființarea unui diară cuotidiană și a unei tipografii suma 
de patru deci mii fiorini;

Ună asemenea poporă, care a adusă atâtea sacri
ficii bănescl, nu în decursă de secole, ci în intervalul! 
scurtă de două, trei decenii pentru cultura și înaintarea 
sa, să nu fie Ore capabilă, să nu fie ore în stare să sus- 
ție două, trei (j'are cuotidiane?

A susțină contrariul! este a fi espresiunea celui 
mai crasă pesimism!; căci cu istoria în mână desfid! 
pe ori și cine, se-mi arate, care poporă din Europa lip
sită de clasa influentă a aristocrații, fără prinți, conți și 
alțl boerl, ci purtând! secole întregi jugulă robiei, a fostă 
în stare să aducă sacrificiile, ce le-a adusă opinca 
românescă dintre Tisa și CarpațI pentru înaintarea ne- 
mului său.

Orbi sunt toți aceia, cari nu cunosc! încă apti
tudinile poporului românescă și care nu sciu să apre- 
țieze nobleță și generositatea nemului nostru, căci nu- 
mui ună poporă înzestrată cu astfel! de simțăminte 
nobile este capabilă să aducă ast-fel! de sacrifisii pe 
altarul! națiunei sale, și încă tocmai aflându-se în cea 
mai tristă situațiune.

Dar mai orbi sunt toți aceia, cari n’au încredere 
în puterea de viâță și în viitorul! acestui valorosă po
poră.

Eu am firma convingere, că poporulă nostru pre
cum protege ori ce întreprindere salutară și folositâre, 
va susținea ori ce cjiară, care luptă pentru programa na
țională și adevăratele sale interese.

Să urmămă numai exemplul! părinților! noștri, se 
călcăm! numai pe urmele antecesorilor! noștri, să con
tribuim! fie-care după puterile sale și se luptăm! cu 
toții împreună umăr! la umăr! în unire frățâscă desbră- 
cați de tote interesele personale și secundare, pentru unu 
singură scop! înaltă și sublimă: pentru înălțarea nâmului 
românescă. Atunci ne voră respecta tote națiunile stră
ine culte, și împreună cu ele și adversarii noștri. Atunci 
vomă fi siguri, că ne vomă lupta și asigură o sorte mai 
bună națiunei nostre.

Vă, felicită din inimă, Domnule Redactor!, la în
ceputul! unei întreprinderi și vă alătură totă de odată 
și prețul! de abonament! pe unu anu de dile la diarulă 
D-Vostră pentru 10 numere; ună numără mi-lă veți tri
mite mie ca și până acum, âr celelalte 9 numere le veți 
distribui gratuită la 9 comune sărace bisericesc! româ
nesc! fără Considerațiune la Confesiune.

Stringendu-ți mâna cu frățâscă dragoste, remână 
ală D-tale devotată amică Diamail(li L Wano]e

Amu fostă totdeuna convinși că onorabi
lul! nostru amic! d. Diamandi Manole este unul! 
dintre Românii cei mai zeloși, unul! dintre băr
bații cari nu disperâză nici un! moment! de 
sdrtea poporului său. Acâstă convingere ni se 
impune din nou.

Mulțumim! din inimă d-lui Djamandi Ma
nole, și’lu asigurăm! de stima deosebită ce i-amu 
păstrat-o 
d-sale să

și i-o păstrăm!. Fie ca esemplulu 
afle câtu mai număroșl imitatori!

Cornițele Tolstoi.
Dela anulă 1878 și până astădl s’au schimbată în 

Rusia autocrată pănă acuma trei miniștri de interne și 
Tolstoi va fi ală patrulea, care este în ajună de a se re
trage, cu tote că admiratorii lui dică cu dre-care emfasă, 
că elă a sugrumată nihilismulă. Deși ministrulă Tolstoi n’a 
trântită la pămentă nihilismulă, după cum îi atribuescă 
partisanii săi, lotuși retragerea sa din ministeriu se va 
privi ca ună lucru momentosă în Rusia. Cornițele Tol- 
sloi înainte de a luă ministeriulă de interne, a fostă mi
nistru de instrucțiune și este ună lucru fârte greu a 
decide, că în care calitate s’a distinsă elă mai multă 
prin lucrările sale funeste. Atâta se pote cjîce despre 
dinsulă cu cea mai mare certitudine, că a fostă celă mai 
fanatică adorătoră ală cesarismului autocratică și ori-ce 
mișcare liberală a căutată să-o suprime cu forță bru
tală. Predecesorii lui Tolstoi totă se mai gândâu din 
cândă în cândă, ca să mai mdie cârda autocratismului 
și pe nesemțite să introducă dre cari reforme mai libe- 



tale, dâr Tolstoi, condușii de principiile de represiune 
nu voiâ sg sacrifice nici câtă e negru sub unghiă pentru 
dorințele și trebuințele poporului rusescă din autocratis- 
mulii Țarului.

Tolstoi află lucrurile pregătite de Loris-Melicov și 
Ignatiev, căci ei urmăriră nihilismulă, pănă în ascunsu
rile cele mai depărtate, așa că Tolstoi numai câtă a mai 
ridicată poliția cu câteva gradurî mai susă și tată lumea 
credea acuma, că nihilismulă este sugrumată cu desăvâr
șire, cândă deodată tată lumea se trezi prin omorulă lui 
Sudeikin din somnulă, în care căzuse. Nihilismulă arată, 
că nu e mort.ă, ci numai și-a schimbată metoda prin 
care caută a se scăpă de acele organe ale securității 
publice, cari eraă pentru dânșii sunt cele mai periculdse.

Dreutnin Miloru în staturi cu naționalitate inicstă.
(Urmare.)

Ungaria.

Criticii superficiali ai relațiuniloru dintre naționali
tățile Ungariei înfățișâză Ungaria adese-or! ca ună stată 
centralistă, întru câtă, după întinderea noțiune 
»centralisiiitt« se înțelege sub acestă cuvântă nu numai 
suma agendeloră administrațiunii publice, ci și întrunirea 
tuturoră naționalitățiloră în stată sub domnia unei sin
gure naționalități. Avântulă admirabilă, ce l’a luată ma- 
ghiariarismulă în cești din urmă 16 ani ai independinței 
politice a Ungariei, precum și tdte succesele tînârului 
stătu vecină, ce năsuesce înainte cu putere, se scriu de 
cătră aceea clasă de critici parțiali în socotela unei 
politice de desn ațional is are, care înse, în Un
garia celă puțină în măsura închipuită, nu esistă de felă*).  
Ce e dreptă, „eldoradulă“ egalei îndreptățiri a lim- 
biloru nu o sâ-lă putemă căută în imperiulu cordnei sân
tului Ștefană; înse trebue să recunoscemă, că Ungurii 
și-au înnăbușită, pe câtă s’a putută, prevențiunea șovi- 
nistică, cândă au enunțată în legea dela 6 Decembre 
1868 „relativă la egala îndreptățire a națio
nalități lor ă“**)  acele principii, a căroră considerare 
alcătuesce o condițiune vitală, nedispensabilă pentru des- 
voltarea politică a minoritățiloră naționale. La totă 
întâmplarea s’a creată în acestă lege cea mai com
pletă, deși nu cea mai perfectă lege pentru 
naționalități, ce o pdte ave altă stată poliglotă; de 
6re-ce întrensa sunt resolvate, celă puțină în principiu, 
disposițiunile relative la cestiunea limbiloru, cari disposi- 
țiunl în alte părți sunt risipite în cele mai diferite materii 
ale legislaturei (in legile relative la administrațiunea ju
stiției și la instrucțiune). Aci (în legea naționalitățiloră) 
încă întâmpinămă pentru întâiașă dată definițiunea limbei 
statului, care definițiune, cum se scie, la noi în timpulă 
din urmă a fostă chinuită de morte pe patulu lui Pru- 
cruste prin cele mai contradictorice răstălmăciri. Intro
ducerea acestei definițiuni intr’o lege copiâsă și întocmită 
sistematică, relativă la limbi este tocina așa de naturală 
și de justificată, precum este de nenaturală a privi .limba 
statului*  ca ună belciugă (o verigă) singuratică, des
făcută din lanțulă disposițiuniloră relative la dreptulă 
limbiloră și a o face obiectă ală unei legi speciale. Totuși 
cu privire la incertitudinea .noțiunii limbei de stată, 
care noțiune schimbă după diferitele împrejurări și rela- 
țiunl, legea ungurescă amintită a evitată definițiunea 
teoretică și, îndală-ce la începutulă §-lui 1 a declarată 
limba ungurescă de limbă de stată, a comentată acâstă 
hotărîre (disposițiune) în modă practică astfelă, că limba 
consultăriloră și desbateriloră parlamentu
lui ungurescă, limba, în care se crează și se 
publică legile țârei (fără a prejudicia traducerea loră 
autentică în limbile celorlalte naționalități), precum și 
limba guvernului țârei în tote ramurile ad
ministrațiunii este limba maghiară. Noțiunea de 
.limbă u si tată în țâră,*  care în cestălaltă jumă
tate a imperiului încă a fostă și este multă disputată 
si a dată ansă la cele mai violente conflicte, n’a fostă 
acceptată în legea pentru naționalități a Ungariei. In 
loculă ei se ivesce în pomenita lege așa numita »limba 
protocolară,*  sub care conformă §-lui 2, se înțelege 
acea limbă, de care an a se folosi jurisdicțiunile (pe 
lângă cea ungurescă) atuncia, când celă puțină a cincia 
parte din corporațiunea seu comisiunea, ce represenlă 
jurisdicțiunea***),  cere acestă.

*) Nu scimă într’adevăru, ce sS (Jicemu, cândă cetimă cele 
susținute de cl. Fischhof. Ne e cu neputință a crede, că d-sa, din 
câte plânsete sâu vaete s’au adusă lâ audulă lumei civilsate prin 
publicistică, să nu fi înțeleșii adevărata stare a Iucruriloră din 
Ungaria poreclită constituțională. Ne vine mai curendă 
a crede, că d-sa urmăresce alte scopuri, dăcă călăresce numai pe 
legea scrisă, nu pe cea aplicată. — Red.

**) Disposițiunile legii acesteia nu se țntindu (§ 29 ală legii 
citate) și peste țările Croația, Slavonia și Dalmația, cari 
ocupă o posițiune deosebită în regatulă Ungariei.

***) Dăcă ar fi să poftimă de ceva d-lui Tischhof, apoi acesta 
ar fi, ca d-sa să vină și să petrăcă în Brașovu celă multă o ju
mătate de ană, și atunci fie sigură, că se va convinge, că dela 
egea scrisă în codulă generală ală statului până la legea aplicată 
de aploiații superiori și subalterni este — celă puțină în Upgaria, 
O distanță ca dela sore până la pămentă. — Trad.

Spre a înțelege mai bine disposițiunea acâsta și 
cele următore ale legii vomă face aci o schiță despre 
organisațiunea administrativă a Ungariei. Municipiile (ju
risdicțiunile, districtele) în Ungaria sunt autoritățile auto
nome, politice administrative. Astfelu de municipii au 
comitatele, scaunele, districtele libere și. cetățile regale 
libere, hi fruntea fiecărui comitată și a fiecărei cetăți 
înzestrate cu drepturi municipale (afară de Buda-Pesta) 
stă cornițele supremii (prefectulă, foispanulă) comitala- 
ensu seu urbană, în scaunele sâcuesci judele regiu su
premă. în districtele libere căpitanulă supremă și în frun
tea capitalei țârei primarulă (supremă.)**)  Categoriei aces
teia de amploiațî superiori sunt subordinațl vicecomitele 
(ajutorulă de prefectă, alișpanulă) și în cetăți primarulă. 
Vicecomitelui îl sunt erăș subordinațl subprefecții (sol- 
găbirăii,) cari stau preste cetățile provâijute cu magis
trate, der neînzestrate cu drepturi municipale, conducă 
administrațiunea în cercă și eserțeză supraveghiare peste 
comunele rurale. Acești amploiațî municipali de a doua 
categoriă se alegă de cătră corpulă representativu (re- 
presentanța municipală) pe șese ani. In fundulă regiu 
transilvană, adecă în Țera-Sașiloru, este Universitatea 
națională totă-deodată și corpă representativă și autori
tate administrativă. Conducetorulă supremă ală admi- 
nistrațiunei este cornițele națiunei denumită de regele. 
Elă supraveghâză pe subprefecțl și autoritățile districtuale, 
ai căroră superiori sunt judii regii seu judii superiori. 
Tote municipiile susă numite eserțeză dreptulă de a se 
guvernă pe sine cu privire la afacerile interne propii, se 
ocupă și cu afaceri de ale administrațiunii politice și 
câte-odată chiar și cu afaceri de ale provinciei.

___________ (Va urma..)

Diverse.
Ienicerii, — formau ună corpă de armată turcescă, 

înființată la 1329 de sultanulă Orcană, din prisonierl 
creștini tineri, trecuțl la Islamu. Cu aceștia luptau sul
tanii chiar în contra creștiniloră, precum luptă arjl d-lă 
Tisza c’ună soiu de naționaliști desnaționalisațl în con
tra Româniloră.

Comisia de delimitare. Aflămă, că la 1 luliu, co
misiunea însărcinată cu regularea granițeloră dintre Austro- 
Ungaria și România, își va începe lucrările la granița 
bucovinenă.

Inelulă de logodnă ca trădătoră. Consulatulă austro- 
ungară din Iași încunosciințase direcțiunea poliției din 
Viena, că lonă Baptist, perceptoră iașană fugise spre 
Viena. dupăce sustrăsese 70,000 lei. Agentulă polițienescă 
secretă, însărcinată cu cercetarea, puse ochiulă pa ună 
călâtoră, care locuia de câte-va dile în Hotelulă Metro
pole, sub numele de I. Blau, particulară din Tarnopolă. 
Fiindcă descrierea personală a perceptorului fugită se potri- 
via cu Blau, bănuitulă fu provocată să se justifice și predată 
direcțiunei poliției. Arestatulă nega, că ar fi’ elă celă 
căutată, și spuse, că elă e lonă Blau și că are ună frate 
în Viena. In timpulă când se facea instrucția, comisa- 
rulă poliției observă în degetulă bănuitului ună inelă de 
logodnă. Comisarulă ordonă streinului să scotă inelulă 
din degetă și privindu-lă cu deamâruntulă se convinse, 
că bănuială era întemeiată. In inelă era săpată numele 
întregă ală arestatului și data logodirei. Pe temeiulă 
acesta, Baptist se vâdu silită se mărturisescă, că elă e 
delapidatorulă. Numele celă adevărată ală arestatului, 
care s’a dată judecății, e Simon Kornblau, născută în 
Tarnopolă, în verstă de 48 ani, căsătorită și tată a șeple 
copii. Ca copilă de optă ani se duse în România, tre
cuse la religiunea ortodoxă, primindă la boteză numele 
de lonă Baptistă. In anulă 1858 întră în serviciu ro
mână, și acum în urmă era perceptoră în Iași. La elă 
s’au găsită numai 400 fl.

Erbariu nou: FI. Porcius, membru ală Academiei 
române, în urma mistuirei de focă a erbariului d-lui dr. 
Brânză, a consimțită după stăruința acestuia, d’a vinde 
erbariulă sâu compusă din peste 10,000 specie. Aflămă 
că d. Porcius a făcută ună prețu forte mică, 5000 lei.

Tortură în Ungaria. Din Kaczarlak se reportâză, 
că de câteva dile s’a furată dela locuitoriulă Iosifă Ko- 
bar o cuantitate de unsore și 16 legături de torț.ii. Bă- 
nuela că<Ju asupra locuitoriului George Băii și asupra 
soției sale, că ar fi furată lucrurile pomenite. In 31 
Martie st. n. și veniră doi gendarml după acești dmeni 
bănuițl. Păzitorii esemplarl ai ordinei publice duseră pe 
bărbatulă și cu nevaslă-sa la casa comunală seu primăriă, 
unde gendarmii se repeziră cu baionetele împlântate a- 
supra nevestei lui Bali și o amenințară, că o voră stră
punge, decă nu va dă lucrurile furate. Ba li se încercă 
ca sâ apere pe înspăimântată sa soțiă și atunci furia 
gendarmiloră se descărca asupra lui. Nefericitulă fu 
trântită la pămentă, legată și mal tractată în modulă celă 
mai brutală. Unulă dintre gendarmii cei înfuriațî a stră
punsă cu baioneta buza superidră a nefericitului omă,

*) Comitete supremă (prefectulă,) judele regiu supremă și 
căpitanulă supremă se domnescă de regele la propunerea minis
trului de interne, Primarulă (supremă) din Buda-Peșta se alege 
de adunarea generală a orașului la propunerea terna a regelui. 

i-au scăsă prin bătăi dinții din gură, ba atâtă l’aă pi
sată, până ce l’au lăsată lată. Trupulă lui era numai 
o rană. Tiranii nu s’au mulțămită cu aceste brutalități 
și atrocități, ci îlă mai și desculțară și-lă bătură peste 
degetele piciâreloră, pănă nu sâ mai putu mișcă din locă. 
Numai după ce-și perdu totală conștiința încetară gen
darmii de a-lă tortură. Și soția lui fu legată și în modă 
brutală maltratați.

După tote semnele dmenii arestați și în modă bru
tală maltractați sâ vâdă, a nu fi culpabili de crima ce 
li sâ impută. Câți omeni nevinovați voră fi în modulă 
de mai susă tractați de cătră agenții securității publice, 
pentru că față cu gendarmii cine te apâră, cine îți scu- 
tesce libertatea personală și onorea. Pănă ce sâ reclami 
în contra brutalitățiloră tu remânl sdrobită și slutită, și 
nime pe lume nu-ți mai pote luă bătaia din spinare.

Universitatea vienesă a fostă frecuentată în semes- 
trulă trecută de 4477 studenți ordinari și de 744 estra
ordinarl, preste totă de 5221 de studenți. Numârulă 
teologiloră face 226 (189 ordinari și 37 estraordinarl) 
ală juriștiloră 2266 (1988 ordinari și 278 estraordinarl) 
ală mediciniștiloră 2013 (1892 ordinari și 121 estraor- 
dinari) ală filosofiloră 716 (406 ordinari și 310 estraor
dinarl). Asâmânândă aceste cifre cu cele din semestrulă 
de ernă din 1882/3 resultă, că numârulă studențiloră a 
crescută în anulă acesta cu 221, cercetândă facultatea 
juridică cu 22 studenți mai mulțl, la cea medicinică cu 
263, din contră la facultatea filosofică au fostă 67 stu
denți mai puțini.

Conspectulu operațiuniloră institutului de credită și 
de economii »Albina < in Sibiiă în luna lui Martie 1884.

Intrate:
Numâraru transpusă din 29 Februariă a. c. . 67629.51
Depuneri..................................................... 67138.37
Cambie rescumpârate...........................  240781.14
împrumuturi hipotecare și alte împrumuturi . 52766.99
Interese și provisiunl............................... 13824.48
Fondulă de pensiuni............................... 2103.91
Monetă vândută .............................................. 65273.13
Efecte......................................................... 3387.79
Conturi curente.................................................. 65737. 
Diverse............................................................... 12620.57

fl. 591262.89
E ș i t e

Depuneri..............................................................  104185.33
Cambie escomptate.......................................... 218460.13
împrumuturi hipotecare și alte împrumuturi . 62084.— 
Interese pentru depuneri.................................. 563.77
Competință de timbru..................... • ... 6.65
Salarie și spese.................................................. 1877.41
Monetă cumpârată............................. • . . . 57521.37
Conturi curente.................................................. 63228.88
Diverse.............................................................. 19546.75
Sald.o in numârară cu 31 Martie 1884 . . . 63788.60

fl. 591262.89
Sibiiă în 31 Martie 1884.
Visarion Romanu m. p. losifiî Lissai m. p.

Directoră esecut. comptabilă.

Cursulu la bursa de Viena 
din 15 Aprile st. n. 1884.

Rentă de aulă ungară 6°/0 122.10
Rentă de aură 4°/„ . . . 91.65
Rentă de hârtia 5% . . 88.50 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 141.30
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.80

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) . . . .118.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 100.30

Bonuri rurale ungare . . 101. —
Bonuri cu cl. de sortare 100.75
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................. 100.50
Bonuri cu cl. de sortarelOO.— 
Bonuri rurale transilvane 99.75

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

vină ung........................98. —
Imprumutulă cu premiu 

ung................................... 115.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.75
Renta de liărtiă austriacă 79.90
Renta de arg. austr. . . 80.95
Renta de aură austr. . . 100.90
Losurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 850.—
Act. băncel de credită ung. 319.—
Act. băacel de credită austr. 324.30 
Argintulu —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.72
Napoleon-d’oi!................ 9.62
Mărci 100 împ. germ. . . 59.30 
Londra 10 Livres sterlinge 121.35

Bursa de Bucurescî.
Cota oficială dela 3 Aprile st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Cump. 93vend 94
Renta rom. amort. (5%) . . » 951/4 > 95°/4» convert. (6°/0) . . 98V2 > 99
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 32 34
Credit tanc. rural (7%) . . 104 s/a > —0—

55 » (5°/o) . . » 921/2 —.—
» urban (7°/0) . . > 10P/4 1021/4> » > (6%) • • > 98 98^4» V ’ (5%) • . » 88’/s > 89

Banca națională a României 1444 y —
Ac. de■ asig. Dacia-Rom. . . > 367 _

« » » Națională . . > 256 » —
Aură • > 3.2O°/o —0—
Bancnote austriace contra aură > 2.09 > 2.10

Cursuld pieței Brașovti 
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 turcesc!.................... > 10.83 » 10.85
Imperiali........................ > 9.83 > 9.86
Galben!............................. > 5.60 > 5.62

Editoră: Iacobft Mnreșiami. 
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



„GAZETA TRANSILVANIEI"
I)IA iii CUOTIDIANV.

Ca mâne se ’mplinescu 50 de ani, de cândît 
„Gazeta Transilvaniei,44 sub cea mai cumplită 
prigonire a nâmului românescti, a arboratfi în 
mijloculu valoroșilor^. și patrioticilor!! comercianți 
din Brașovu, acestu emporiu alu Transilvaniei, 
drapelulb. redeșteptării naționale.

T6tă suflarea romândscă cu bucuria și cu 
căldură a îmbrățișată acestu fliară-apostolti alti 
poporului română și grupatu-s’au cu toții sub dra- 
pelulă arborată de elu și lucrat’au cu însuflețire 
și bărbătescă statornicia pentru înălțarea româ
nismului.

Grea și amară era lupta. Tendințele de a 
desnaționalisâ pe Români își ajunsese culmea. Le
gea dela 1832 adusă de dieta maghiară glăsuiă 
6a în seminariulu românescă din Aradă se se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
tote confesiunile s6 se admită și să func
ționeze numai astfelu de preoți, predicători 
și vicari, cari sciu unguresce.44

Apăratu-s’afi cu bărbățiă Românii dintre Tisa 
și Carpați în contra acestorfi uneltiri dușmane 
și sosit’a după n6pte și vijeliă și o di cu sdre, 
dar numai o (|i, căci în cealaltă dimindță se 
iviră 6rășl nuori furtunoși pe cerifi. R6ta sorții 
aduse din nou prigonirile de odinidră asupra ca
pului nostru. Par’ că sdrtea a voită se încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

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

Adversarii noștri neperdând din vedere acestă 
luptă și prețuindă insultatele dobândite de până 
acum după adevărata loră valdre și-au îndoită 
puterile, și, acum după 50 de ani, și-aă per
fecționată și rafinată mijldcele pentru su
grumarea și stingerea ndstră. Prin urmare, și 
noi cei de astădi, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea se ne strîngemfi rândurile, și să 
ne îndoimă puterile de ape rare.

Adversariloră noștri, avândă ei puterea țârii 
în mână, le-a fostă prâ ușorii de a ne lovi în 
t6t,e interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în șcdlă ca și în biserică, 
în limbă ca și în avere, nouă nu ne-a mai re- 
masfi altă mijlocii de apărare de câtă condei ulii, 
cu care toți Românii datori sunt de a strigă 
în lumea largă și de a cere (dreptate și libertate 
pentru poporulă română dintre Tisa și Carpați.

Ast-felă împinși de dorulă de a ne folosi 
(l i 1 n i c ă și cu energiă de acestă pacinicfi mij
locă apelămă la publiculă celă mare română 
pentru a ne susțină în dilnica năstră luptă na
țională și în firma nostră speranță de a fi încu- 

' ragiați, deschidem!! abonamentu la di ar ulii nos
tru cuotidiand.

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă prilliulu 
organil de publicitate românu, tot asemenea 
și astădi e primulu organil cuotidianil ro
mânii, ce apare dincăce de Carpați.

Suntemă siguri, că publiculă română e pe 
deplină convinsă de principiile, ce le profesăză 
acestă cjfarfi și de modulă cum acestă organfi ală 
Românilor!! dintre Tisa și Carpați a sciută chiar 
și în cele mai grele împrejurări să ție susă 
s t i n d a r d u 1 ă naționalității român e.

Privindă dâr cu încredere la viitoră, Gazeta 
Transilvaniei în luna viităre va eși în tăte fi
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 cjiarfi din monarchia Austro-Ungară:

Pentru Austro-Ungaria pe ană 12 fl., 
pe 6 luni 6 fl., pe 3 luni 3 ffl. Pentru Ro
mânia pe ană 36 lei, pe 6 luni 18 lei, 
pe 3 luni lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentul!! cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celă mai ușoră mijlocă de 
abonare este prin mandatil poștalii.

RED ACȚIUNE A.

Museulu W. WHTTEH dela, Porta Vămii.
E deschișii în fie-care di dela 10 ore dimineța 

pânâ la 16 ore sera.
Museulă conține o mare colecțiune de figuri de cără 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 tăremulă 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. Băețiî mai mici de 10 ani și militarii 
fără gradă plătescă numai jumătate prețu.

Cu distinsă stimă ,Wmter.
Nr. 509 — 1884. 2-3

Concursă!
Pentru administrarea corespun- 

dătdre a pădurilor!! comunale și bise
ricesc!, cari se află pe territoriulfi co- 
muneloră Săliște, Gura-riului, Orlată, 
Cacova, Sibielfi, Vale, Tilișca, Galeș, 
Aciliu, Săcelu și Mag, aparțînătdre de 
cerculă Saliștei, comitatulă Sibiului, 
precum și pentru facerea planurilor!! 
de exploatare silvanală, cari voră mai 
fi de lipsă, prin acâsta se deschide con
cursă pentru împlinirea unui postă 
de silvicultoră de cercă.

Reședința oficidsă: Săliște.
Venitele împreunate cu acestă 

postă, salariu, bani de cuartiră, pau- 
șală de cancelaria și călătoria face la 
olaltă 1265 fi. anuală.

Penteu facerea elanurilor de es- 
ploatare afară de acâsta va veni o 
remunerațiune corespundătdre.

Competenții, cari, afară de rece- 
rințele prescrise în § 36 A. L. XXXI, 
ex 1879 și cunoscința limbei oficidse 
magiare, posedă și limba română și 
germână și tot-deodată sunt vârsați 
și în afaceri de administrațiunc sil
vanală , sunt provocați a-și înaintâ

In sala Hotelului Nr. 1. se vorîi da
JO1 LA 5 ȘI VINERÎ LA 6 APRILE

NUMAI DOI E

de cătră 
Homes și Domniseră Fey 

dela teatrulu egiptenii din Londra.
Esperimentele renumitului mediu se voră face în 

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

pentru militari și studențl 30 cr.; Galeria 30 cr.
Bilete se potă cumpără mai dinainte din librăria d-lui Zeidner.
Cassa se deschide la 7 ore. — începutulfl la 8 ore. — între pause va fi concertă.

cererile înzestrate cu documente în ter
mină de șășe săptămâni la subscrisulă 
pretorii.

Alegerea se va îndeplini în 2 
Iuniu a. c. 10 6re diminăța, și ofi- 
ciulă va fi să se ocupe prin alesulă 
în 15 Iuniu a. c.

Săliște, în 8 Aprile 1884.
Pretorele cercului.

Nr. 1163-1883. 2-3
Publicațiime.

Fiindă-că licitațiunea pentru repararea 
edificiului comunală brănenă ținută în 12 
Iuniu 1883 s’a cassată prin decisulă inclitei 
ComisiunI municipale comitatense din 11 
Octobre 1883 sub Nr. 5738 și s’a ordonată 
ținerea unei nouă licitațiuni minuende; așa 
representanța comunală din Branulă inf. și 
sup. în ședința ei ținută în 31 Marte a. c. 
a determinată ținerea aceleia pe Marți în 
22 Aprile a. c. la 10 ore antemeridiane în 
cancelaria subscrisei primări! comunale.

Condițiunile de licitațiune, plannlă de 
clădire și preliminariulă de spese se potă 
vedea aici în ărele oficiăse în tote dilele.

Prețulă strigărei este 2654 fl. 19 cr. 
vadiu de 10°/0. Oferte în scrisă provădute 
cu timbru de 50 cr. și cu acestă vadiu se 
potă înaintâ înainte de începerea licitațiu- 
nei la subscrisa primăriă.

Brană în 2 Aprile 1884.
Primăria comunei.

• ■

^.SPIRITUAL >•
MANIFEST ATIONS

..............  -............—---------- 'J

Tipografia Alexi, Brașovă.

Circuit TH. SIDOLI dela Porta Vămii.
Deschiderea cassei 6’/2 6re. începutu]u 71/ 6re sera.

Astâ<|i «Joi în 17 April© 1884

~ Ultima representațiune
în beneficiulă tutuloră Clovnilor!!

seu o serată de totu glumeță și umoristică. 
învitămă pe onor.~ publică se participe în numără câtă mai mare. — Bneficiantil

Sntre altele pentru ântâia 6ră:
MUFTI ELEFANTLLU MIRACULOSU

din caravana lui Hagenbeck din Nubia Africei — din strada esposiției de Viena, dresată 
unicu în feliu seu (parodiă comică) de Clownulă Hermander și colegulă seu. Ună 
.asemenea elefantă nu s’a vădută până acuma nicăiri nici într’o menageriă din lume, 
elă a fostă destinată pentru esposițiunea din Triestă.

representațiunei „ASCHEHBKODL44 (Cenușotca) 
mare pantomimă fantastică representată cu 90 copii în etate dela 10-12 

ani, la lumină bi’iliantă electrică.
Cu totă stima.

___________________________TH. SIROEE directorii.
Nr. 614—1884. 2-2
administrativii.

Publicațiime.
Representațiunea opidului mon

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

Ca spese s’aă preliminată urmă- 
tdrele:

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 
amădi la 10 ăre 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 văduțe în ărele oficiăse în fie
care di, la subscrisulă magistrată opi
dană, de unde se potă procură și 
formularele pentru ofertele închise.

Doritorii de a concură la acâstă 
întreprindere sunt provocați în diua 
și ora mai susă numită, provăduți cu 
vadiulă de 5%) a sumei de esclamare 
în bani gata său în hârtii de valăre 
acceptabile ca cauțiune și corespun- 
dătăre sumei recerute ca vadiu, se se 
presenteze în cancelaria magistratuală 
în persănă, — ori a-și trămite ofertele 
închise, provețjute cu vadiulă recerută, 
llanumitulă magistrată opidană, până 
a timpulă hotărîtă pentru pertractarea 

de concurință și respective ținerea li- 
citațiunei minuende.

Ofertele sosite mai târejiu nu se 
voră luă în considerațiune.

Abrudă, în 6 Aprile 1884. 
Magistratul!! opidană.

Spre știință!
Subscrisulă aducă prin acesta la cu

noscința onoratului publică, că am luată 
în anteprisă esploatarea cunoscuteloră ape 
minerale dela Elepatacă. Acestă esploatare 
va începe dela l-a Aprile viitoră. Dela 
acâstă dată începândă, 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 boc, solide și de colăre 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.‘ pe pe
riferia capsulei de pe dopă: »E16patak, 
N. S.« și în fine pe fundă: ..ElOpatak. 
Neuriehrer.«

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 lătji franco, res
pective în schimbulă embalagiului.

Prețulă unei lătji ă 50 sticle cu ladă 
și cu sticle cu totă, 8 fl. — prețulă unei 
lă41 cu 25 sticle 4 fl. 20 cr. — prețulă 
unei sticle de apă cu înapoierea sticlei 
6 cr. v. a.

Elepatacă în 1884.

—20 Cu tdtă stima
ISTeurlelirer S.


