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3 (15) Maiu în Clușiu.
Brașovtt, 3 (15) Maiu.

Astăzi, la 11 6re înainte de amădl, primimă 
din Clușiu următârea telegramă:

Românii din Clușiu au foștii batjocu/riți in 
modâ scandalosă aseră cândă serbau aniversarea di- 
lei de 3 (15) Maiu 1848.

Glole cu sutele cutrierau stradele strigândă și 
înjurândă elementidă românii. Scandalulă l’au în
cepută ântâiu la locuința d-lui JDr. Silași, profesoră 
universitară, și l’au continuată la domiciliulă dom- 
niloră Coroianu, JDr. Isacă și a altora. Glotele tur
bate sparseră porta bls&ricei roma,ne greco-cat., intrară 
apoi in otelulă Biazini, unde se serba presera de 
3 (15) Maiu. Unii tineri români au fostă bătuți 
și mai mulți amenințați chiar cu mortea.

Tnrburarea s’a putută potoli numai prin in- 
tervenirea poliției, care s’a presentată la fața locu
lui destulă de târfiu în ajutorulă celoră amenințați-

Scandalulă l’a provocată și Va terminată tine
rimea maghiară universitară.

Siguranța personală ne este amenințată și stămă 
fără scută.

O adâncă durere ne-a cuprinsă ca Români 
și ca patrioțl cetindă telegrama de mai susă.

Ca Români ne simțimă gravă ofensați prin 
făptuiri nenorocită și crudă ală tinerimei maghiare 
din Clușiu, care a insultatîi pe frații noștrii lo
cuitori în Clușiu într’ună momentă, cândă serbă- 
toreau aniversara unei (Jile scumpe fie-cărui sufletu 
românescă, a de 3 (15) Maiu. Este triștii
și durerosă că Românulîi nu mai p6te serbători 
în liniște nici memoria acelei adunări pacinice, 
care a proclamații liberarea poporului românii de 
sub jugulii iobăgiei și a manifestată cele mai le
ale sentimente de credință cătră înaltulă tronă 
și integritatea monarcliiei habsburgice.

Gldtele din Clușiu au mersă în furia și în 
turbarea loră așa departe în câtă au atacată chiar 
și sfântulă lăcașiu, unde preoții români înalță cli
nică rugile loră pentru binele și fericirea tronu
lui și a patriei.

Nu trebue s6 se revdlte în omă sâmțulă pa
triotică v&^endă atâta selbătăciă la junimea unui 
poporă, care pretinde a fi purtătorulă culturei și 
ală civilisațiunei nu numai în Ungaria dâr chiar 
și în OrieDtă?

Unde vomă ajunge cu-o asemenea cultură, 
care ne atacă a(Ji și sanctuariulă consciinței?

Etă fructele articuliloră veninoși ai foiloră 
maghiare din Clușiu, cari batjocurescă și insultă 
mereu pe Români, descriindu-i cu colorile cele 
mai negre și sumuțândă în contră-le pe toți pro
curorii, solgăbirăii și agenții poliției. Aceste or
gane ale siguranței publice, par a nu mai avd adi altă 
misiune decâtă a stâ în serviciulă fanatismului 
de rassă și a persecută și maltratâ pe pacinicii 
cetățeni, cu idei și credințe deosebite de ide
ile și credințele celoră dela putere.

Din nenorocire Clușiulă nu este atjl decâtă 
unu cuibă de fanatici. Acăsta a dovedit’o de ne- 
numerate ori în trecută și în presentă. B61a afu
risită a urei de rassă a cuprinsă până și inimile 
fragede ale tinerimei maghiare. Acești tineri în 
locă se fie conduși de idealurile nobile ale liber
tății, ale păcii și ale fericirei patriei, să întru- 
nescă în grădini publice și apelâză la autorități 
ca se persecute și se desființeze societatea de lec

tură și de binefacere a paclnicîloră loră colegi 
români dela universitate.

Este acesta ună faptă demnă de-o tinerime, 
care se respectă pe sine și pretinde a fi civilisată?

Și autoritățile, în locă să se informeze asupra 
stărei adevărate a lucruriloră și se înblânzâscă 
furia tinerimei ațîțate în contra Româniloră, se 
grăbescă a-i face pe voiă și disdlvă într’adeveră 
societatea studențiloră români.

Ună pretextă se află ușorii cândă omulă 
vrea se distrugă, se strice ceva ce este bună și 
folositoriă. Astfelă s’aă acățată organele sigu
ranței publice din Clușiu de felicitarea junimei 
adresată (Jiuareloră năstre naționale și aă decre
tată mortea societății „Iulia“.

Kossuthiștii dela „Ellenzăk“ au triumfată. 
Apelulă loră din numerulă dela 14 Maiă (113) 
a fostă urmată nu numai de junime dâr și de 
autorități. Resboiulă de esterminare contra nostră 
s’a începută în Clușiu pe față.

Este forte semnificativă, că mai în același 
timpă cândă se întemplă tote aceste în Clușiu 
ne sosesce dela Verseță scirea, că în Ulma, unde 
să adunară trei mii de Șerbi spre a protestă în 
contra uneltiriloră Serbiloră guvernamentali și a 
declară că țină la programa națională din Beci- 
cherecă, a fostă provocată ună confiictă sânge- 
rosă, din causă că solgabirăulă a spartă cu aju
torulă gendarmiloră conferența Serbiloră inde= 
pendenți.

In fața acestoră împrejurări întrebămă: Cine 
sunt provocătorii? Cine sunt turburătorii liniștei 
și a păcii dintre popdre? Noi, naționalitățile ne
maghiare, cari folosindu-ne de mijlăcele legale 
voimă să ne desvoltămă pacinică limba și na
ționalitatea ndstră în acestă stată, său Maghiarii, 
cari privindă cu ochi răi la acâsta desvoltare iau 
refugiu chiar la violință spre a ni-o împedecâ?

Unde o se ajungemă, dâcă nu se va pune 
odată capătă acestoră porniri dușmănăse ? Și 
cum se li să pună capătă dâcă autoritățile mergă 
mână în mână cu agitatorii?

Cătră alegătorii români aderenți 
ai partidei naționale române din Ungaria 

și Transilvania.
Comitetulă ^electorală permanentă ală par

tidei naționale române, esmisă de cătră conferința 
representanțiloră alegătoriloră români ținută în 
Sibiiu în dilele 12, 13 și 14 Maiă 1881, con- 
v6că prin acâsta o conferință generală a par
tidei pe 1 Iuniu călindariuld nou, (20 Maiă 
călindară vechiă, la 10 6re a. m. la Sibiiu, 
otelulă „Impăratulă Româniloră. “

Spre acestă scopă învitămă pe d. d. dele
gați din cercurile electorale, aleși în sensulă ape
lului nostru de ddt. 12/24 Martie anulă curentă 
Nr. 51. să bine voiâscă a se presentă la acea 
conferință, avendă a se legitima cu litere creden- 
ționale primite dela comitenții loră.

Obiectulă conferinței va fi, statorireaati- 
tudinei partidei ndstre față cu proxi
mele alegeri dietali.

Din ședința comitetului electorală perma
nentă ală partidei naționale române ținută în 
Sibiiă la 4 Maiă (22 Aprile) 1884.

P. Coarna, A. Trombitașu,
președinte. secretariu.

Scirî telegrafice.
(Serv. part, ala »Gaz. Trans.<)

Pesta, 15 Maiă. — In afacerea Dobranski 
s’a constituită ună tribunală de onâre, care a fă
cută interogatoriu lui Dobranski. După o per
tractare de 4 ore, tribunalulă își pronunță hotă
rârea, după care atitudinea lui Dobranski, față 
cu acusările ridicate de Ugron în ședința camerii 
de la 9 Maiă, n’a fostă nici sinceră precum ce
rea datoria, nici împreunată cu bunulă simță.

Berlină, 15 Maiă. — Din causa hotărâriloră 
camerii deputațiloră privităre la abusurile elec
torale ale funcționariloră, regele a adresată mi
nisterului ună edictă, care arată, că astfelă de 
hotărâri parlamentare lovescă în drepturile con
stituționale ale regelui și îndemnă pe guvernă să 
păstreze granițele între puterea legislativă și ese- 
cutdre.

BllCUresci, 15 Maiă. — Ministrulă de co- 
merciă, respundândă la interpelarea făcută de 
deputatulă Iepurescu, declară în ședința camerii 
de adi că până acum nu s’au începută tractărl cu 
Austro-Ungaria în cestiunea convențiunii comer
ciale, dâr că lucrările preliminare sunt în cursulă 
loră. Senatulă a votată unanimă încredere gu
vernului pentru atitudinea sa de Sâmbătă ndptea 
față cu cele petrecute.

Clușiu, 15 Maiu. — Studenții români dela 
universitatea din Clușiu, în urma închiderii so
cietății de lectură „Iulia“, au ținută o întrunire 
în care s’a ocupată cu cestiuni politice în contra 
statuteloră. Salută fiarele românesc! în publică 
ca pe nisce luptătdre pentru recâștigarea drep- 
turiloră răpite ale Româniloră.

Parisu, 15 Maiă. — In stațiunea căii fărate 
nordice, s’a ciocnită trenulă de marfă cu celă 
de persdne. Mașinistulă a fostă ucisă, 33 de 
persdne mai multă sdu mai puțină rănite.

Viena, 15 Maiu. — Maiestatea Sa monar- 
chulă a plecată la Pesta. Stânga va apar6 mâne 
drăși în camera deputațiloră.

Telegrama particulară a Gazetei.
Peșta, 15 Maiă.

Junimea română din Pesta, însuflețită de memora
bila di de 3 Maiă, 1848, a serbată cu mare entusiasmă 
memoria acelei (jile.

Felicitări la adresa nâstră.
Sibiiu, în 27 Aprile.

Vechia dorință a Româniloră de dincoce de Car- 
pațl o vedemă adi împlinită: »Gazeta Transilvaniei» nes- 
torulă diuareloră ndstre e cotidiană.

Salutămă deci — deși în căsulă ală unsprezecelea — din 
inimă acestă pasă înainte și în lupta drâptă pentru in
teresele și propășirea nemului românescă Vă asigurămă 
de deplina ndstră încredere.

Sim. Alamorean de Alamoru, G. Babeșă, E. Besa,
1. Brosil, 1. Buzdug, 1. Buzura, G. Cârlig, I. Cenții, 
Sim. Cuie a, I. Gavrilescu, P. Ghiță, G. Iondrea, M. Iar,
1. Manta, M. Micu, 1. Moga, A. Moldovană, S. Marcan, 
P Sa)tu, 1. Reit, G. Țepostt, I. Fopa, I. Popoviciîi, 1. 
Suclva, 1. Torpan, M. Radu, I. Căptișanli, 1. Cocoș, 1. 
Francu, P. Gan, 1. Hărțogă, R. Mir cea, 1. Moga, V. 
Onițl, I. Popa, Popoviciii jun. A Stoicoviciă, Russu, T. 
Strembu, A. Cețan, Cucuian, Duma, Gomboș, Ințu, Lador, 
Mediană, Munteanu, Ognean, Oprean, Olariu, Vulcan, 
ascultători de teologiă.

P. Blaga, I. Deișoreanu, G. Ftilea, A. Igna, 1. 
Ister, D. Lepedatu, G. Prigonă 1. Woldovanu, 1. Grecu, 
V. Basarabu, V. Glodean, A. Draia, G. Stăneasa, ascultă
tori de pedagogiă.

Mulțămindă din totă sufletulă pentru aceste 
încuragiătâre dovedi de simpatiă, dorimă ca 
urările, ce hi se facă să fiă făcute într’ună cdsă 
bună!



Cronica qLilei.
D. Generalii de brigadă Fischer s’a întorșii săp

tămâna acesta la postulă său în Brașovă, pe deplină res
taurată din băla, de care suferea.

*
Se scrie din Verșeță, că întrunirea electorală ce au 

ținut’o Serbii la 11 Maiă, s’a sfârșită printr’o scenă sân- 
gerosă. Au participată aprăpe trei mii de alegători, mai 
toți partisanl ai vechii programe stabilite la Becicherek. 
In sală abia s’au lăsată să între 800 de alegători, cari la 
intrare trebuia să se legitimeze cu cărțile de alegători ce 
li s’au liberată de cătră notarii comunali. Maioritatea a 
alesă președinte pe Marcovici, ceea ce a făcută pe co- 
misarulă administrațiunii, subprefectulă Palfy, să protes
teze, dicendă, că deși Marcovici are carte de alegătoră, 
totuși scie positivă, că nu e înscrisă în liste și astfelă a 
pusă să-lă dea afară. Maioritatea protestândă în modă 
sgomotosă, au intrată jandarmii cu puscile în localulă 
întrunirii și au începută să deșerteze sala. Afară erau înși
rați husari, cu cari s’au încăerată cei strîmtorați din sală. 
Cinci persone au fostă gravă rănite și mai multe au 
scăpată cu răni ușdre. Mulțimea întărîtată începu să ri
dice baricade și numai prin intervenirea cetățeniloră mai 
cu vâcjă din Biserica-Albă s’a putută evita o mare neno
rocire. In timpulă acesta. Dr. Casapir/ovicl referă, în lo
calulă inchisă, despre programa guvernamentală din Chi- 
chinda, care se primi unanimă de cei trei sute de ale
gători, cari mai erau de față.

*
In Munchen a fostă la 11 Maiă o demonstrațiune 

socială-democratică, care a pusă orașulă întregă în mare 
mișcare. Dela ună arcă de triumfă s’au înlăturată in- 
semnele imperiali și în loculă loră s’au așezată două ste- 
gurl roșii cu inscripțiunile: »Să trăiască social-democra- 
ția! Josă cu omorulă în massă!« Poliția și pompierii 
abia după două ore și jumătate au putută restabili or
dinea. *

Fostulă principe ală Moldaviei Mihailă Sturdza a 
răposată în Paris. Dânsulă a domnită din 1834 pănă 
în 1849, și după cum se scie, a fostă unulă din domnii 
cei mai autoritari. Averile, ce le-a lăsată după sine, 
sunt de totă considerabile. M. Sturdza este tatălă prin
țului Grig. M. Sturdza și ală soției tânărului Gorciacoff.

*
In urma demisiunei d-lui V o g t, directorulă de pănă 

acum ală gimnasiului luterană (săsescă) de aici, s’a alesă 
în loculă dânsului d-lă profesoră Korodi. Studenții i-au 
adusă noului directoru o ovațiune împreunată cu sere
nadă și cu conductă cu facle.

*
Din Sofia se anunță, că au plecată din Filipopole 

doi delegați, bulgari ca să informeze curțile europene des
pre păsurile poporului rumeliotă, supunându-le în același 
timpă ună memoriu, în care se esprimă necesitatea uni- 
rei Rumeliei-orientale cu Bulgaria.

*
»L’Indâpendance Roumaine» comunică întristătdrea 

scire, că marele poetă Alexandri e bolnavă în pată și e 
fârte probabilă, că nu va pute pleca la Montpellier, unde 
e invitată să ia parte la serbările, ce se voră da acolo.

*
Același diară comunică, că d. Cratohvilă, șefulă mu- 

sicei regimentului 5 de dorobanți a compusă ună marșă 
în onorea Altețeloră Loră archiducelui Rudolfă și princeseț 
Stefania. Marșulă e dedicată Maiestățiloră Loră regelui 
și reginei României.

Mercur! săra s’a dată pe scena teatrului din Bra- 
șovă opera «Norma« de Bellini. Deși opera acăsta este 
una dintre cele mai ușore opere italiene, totuși pretinde 
pentru esecutarea ei puteri probate. Domnișora Szegal 
(Norma) ne-a dovedită asâră că este capabilă să ne cânte 
cele mai grele piese cu vocea ei expasivă și mlădiosă. 
Fărte drăgălașă este- d-șăra Atzger (Adalgisa) și posede 
o voce forte simpatică; totă atâtă de drăgălașă și sim
patică este și joculă ei de scenă, și în rolulă Adalgisei 
aseră părea că vedemă ună ângerașă în vestmintele albe. 
— D-lă Faltus (Sever) încă are o voce de tenoră po
trivită pentru scena nostră și cântă cu multă vervă ariile 
italienescl.

Astă seră se va representâ Țarulă și Dulghe- 
rulă. operă comică în trei acte de Dortzing.

Sinodalii arcliidiecesanîi.
In ședința de la 25 Aprile, d. deputată Truța a 

făcută următârea interpelare:
Considerândă, că diarulă »Telegraful Român,» 

ca proprietate a archidiecesei, conformă testamentului 
Marelui Andreiu, trebue să fie redactată de d. N. Cris- 
tea, câtă timpă va voi d-sa;

Considerândă, că sinodulă, ca autoritate supremă- 
administrativă, are facultatea de a dispune de averea bi
sericii de ori ce natură ar fi ea;

Considerândă, că sinodulă n’are nici o cunoscință 
despre căușele, cari aă contribuită la schimbarea perso
nalului de redacțiune a numitului djară, interpelâză:

Are Escelența Sa cunoscință de condamnabila schim
bare, contrară disposițiuniloră Marelui Andreiu, în per- 
sonalulă de redactare a diarului .Telegraful Român?» 
Cari sunt căușele acelei schimbări? A renunțată d-lă 
Cristea de voiă bună seu silită? Ori l’a congediată comi- 
siunea adminisirativă ? Luatu-s’a vr’o măsură penală în- 
contra părții vinovate pentru călcarea disposițiuniloră tes
tamentare ale Marelui Andreiu? Cum a putută Escelența 
sa să tolereze acea schimbare, fără a raporta celă puțină 
sinodului?

Președintele sinodului, P. S". S părintele mitropolită 
răspunde, că retragerea d-lui Cristea dela diaiu s’a să
vârșită în modulă celă mai corectă. Motivele retragerii 
je cunosce destulă de bine d. Cristea. Negă, că .Telegra
ful Român» s’ar redacta acum în contrazicere cu dis- 
posițiunile întemeiătorului și susține, că redactarea se face 
cu totulă în conformitate cu inlențiunile răposatului inte- 
meiătoră. Interpela torulă n’are dreptate cândă afirmă, că 
redacțiunea de adi e condamnabilă. Cumcă retragerea 
d-lui Cristea a fostă corectă, se pâte informa dela comi- 
siunea tipografiei. Ce privesce restituirea fostului redac
tară la «Telegraful Român,' acesta declară, că nu o 
pâte face.

Sinodulă, luândă actă de respunsulă d-lui preșe
dinte, trece la ordinea dilei, âr d. Truța, declarându-se 
nemulțămită cu răspunsulă, și-a reservată dreplulă d’a 
veni la timpulă său în sinodă cu o propunere în acâstă 
privință.

Statulă personală consistorialii archidiecesanu din Sibiu.
Comisiunea bugetară a stabilită salariulă personalului 

consistentului archidiecesană în următorulă modă:
1. Archiepiscopulă cu salariă anuală 12,000 fl.
2. Vicarulă archiepisc. » » 2,400 >
3. La șâse asesori, referenți consisto

riali, cu câte 1400 fl. ... 8,400 .
4. Secretarulă consist, cu salară an. 800 »
5. Procurorulă consist. » » « 600 »

Popea, I. de Preda și R. Pat ița.

6. Defensorulă matrimonială » 600 fl.
7. Cassierulă » » 800 »
8. Controlorulă » » 800 «
9. Archivarulă » » 800 «

10. Espeditorulă » > 600 «
11. Ajutorulă cassierului » > 600 >
12. Doi copiști cl. I ă 500 « » 1,000 «
13. Doi copiști cl. II â 400 » 800 »
14. Economulă » > 300 «
15. Ună servitoră » > 240 >

Personalulă ausiliară: Asesorulă z. Boiu, ajutoră
anuală 400 fl. Asesorulă N. Cristea, 400 fl. ca despă-
gubire: pentru beneficiile ce a primită până acum cu voia
bisericii. Secretarulă N. Frateșă, ajutoră anuală 200.

Afară de acăsta sinodulă a hotărâtă , ca salariulă
fle-cărui asesoră consistorinlă să se sporâscă din cinci
în cinci ani cu câte 100 fl.

Anii de se viciu se socotescă cu 1 Ianuarie a anu-
lui în care a intrată în funcțiune. In contra acestei ho-
târâri a sinodului, P. S. S. părintele îmitropolită a dată
volă separată, la care au aderată și d-nii deputați N.

Apelu 
cătră snbcomitele cercuali ale partidei politice național» 
române și în genere cătră toți alegătorii români din 

comitatulfi Aradului.
Stegulti sg lucescă, pentru elU trăimO, 
Țâra sg înflorăscă, pentru a murimtt!

F r a ț i 1 o r ă!' o
A bătută ora a unspredecea, momentulă supremă, 

ca să ne rădicămă din starea de umilire și amorțâlă, în 
care ne aă ținută de 12 ani greutatea împrejurăriloră.

Astăzi vedându-ne în ajunulă alegeriloră de depu
tați dietali, trebue să profilămă de ocasiune, și să înălțămă 
cu curagiu și speranță de învingere stâgulă, sub care să 
luplămă toți în unire și solidaritate pentru apărarea in- 
tereseloră naționale, și pentru binele și prosperarea pa
triei, ai cărei fii suntemă!

Conferința alegătoriloră români din comitală Ara
dului coadunată la 10 Aprile a. c. st. n. în Aradă, în 
numără de presle 400 de omeni, cumpănindă cu maturi
tate starea lucruriloră, a aflată și a recunoscută numai 
o singură cale, pe care putemă înainta în împrejurările 
actuale, acesta este: programa partidei națio
nale române din Ungaria și Transilvania, statorită în 
conferința electorală din Sibiiu la 12—14 Maiă 1881, și 
solidaritatea Româniloră pe basa acestei programe. De 
aceea conferința a adusă cu unanimitate următoriulă 
condusă:

»1) Conferința alegătoriloră români din comitală 
Aradului ține la programa națională din Sibiiu dela 
1881 și la partida națională română constituită pe basa 
acelei programe.

2) In fața alegeriloră viitore se constitue ună co- 
mitetă centrală executivă în Aradă, și în fie-care cercă 
electorală câte ună subcomitetu cercuală, acestea din 
urmă ca organe esterne ale comitetului centrală.

3) Comitetulă centrală se auctorisâză și însărci- 
nâză, ca pe basa și în sensulă programei din Sibiiă se 
conducă alegerile de deputați și să hotărâscă atitudinea 
alegătoriloră români din comitată față cu proximile ale
geri ,în modă solidară.»

Să nu ne sfiimă, nici să ne tememă a lupta cu 
acestă programă, care scie să îmbine în modulă celă 
mai perfectă interesele naționale cu interesele patriei! 
O programă întemeiată pe marile principie ale seclului 
XIX: libertate, egalitate și frățietate, nu pâte 
decâLă să onoreze poporulă și națiunea, carea și-o însu- 
șesce și stărue pentru validitarea ei! Astfelă este pro
grama partidei naționale române, în privința căreia păre
rile omeniloră potă fi deosebite și chiar opuse, dăr 
unu puternică simțămânlă este, care ne ține în strinsă 
unire, este: iubirea patriei comune!

Iubirea de patriă seă patriotismulă face ca tate

FOILETON U.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

Fie-care își primesce partea în arendă și nu o pote 
nici vinde, nici lăsa de moștenire, nici înstrăina în nici 
ună chipă. Gi după mortea fie-cărui proprietară, ea va 
veni âră la comună. Acăsta o dăruesce din nou unei 
părechi, care nu-și are încă partea cuvenită. Totă insulă 
plătesce pentru partea sa o arendă mică, cu care se plă- 
tescă carnetele pentru datoria sătâscă. In chipulă acesta 
nimeni nu plătesce din averea lui, ci din ceea-ce are 
în arendă de la comună!«

După cuvintele lui Alexandru se ridică în poporă 
ună sgomotă mare, o certă, dispute, strigăte, gălăgiă în 
câtă gândeai că s’a întâmplată morte de omă și nu alt
ceva. Cei avuți cari folosiră singuri livadea nu se în- 
voiau la împărțire odată cu capulă, ci strigau că li se 
face nedreptate și amenințau cu judecătoria. Se audiau 
cuvinte ca acestea: «Se vede că pe blăstemațl vreau 
să-i facă bogați, er pe omenii de omeniă calici. Ciae 
are vite le pote trimite la pășunată; ăsta-i ună dreptă 
vechiu, moștenită dela moși, dela strămoși, și nu-lă vomă 
lăsa odată cu capulă!»

Totuși cei mai mulți dintre săteni, cari nu erau 
așa avuți, împreună cu cei cari își nutriau vitele în 
grajdiu, ca să capete mai multă gunoiă hotărîră să nu 
mai lase livadea ca locă de pășune comună. Nu presto 
multă trebui să vină unu ingineră, să împartă livadea 

într’atâtea părți, câte familii erau, și apoi deosebitele 
părți traseră sorți. Bogățenii se jăluiră la stăpânire, că 
li s’a călcată dreptulă în piciâre. Stăpânirea însă le dete 
următorulă răspunsă:

«Hotarulă sătescă este proprietatea săteniloră, er 
nu ală viteloră din Bogata. Prin urmare fie-care sătenă 
pote folosi livadea comună, seu partea ce i se cuvine, 
cum voiesce. fir d-vOstră nu vă apărați drepturile stră
vechi, ci egoismulă de care sunteți atâtă de tare stăpâ
niți. D-vostră nu vă cunosceți nici binele propiu. De 
aceea ștergeți-vă de aici și vă duceți în pace a casă.«

Sătenii trebuiră să se mulțâmâscă cu unu respunsă 
așa de plăcută și se duseră a casă. Acum se fi vădută 
cum le părea de reu după Baturugă. »Pe lângă tote pă
catele lui, diceau ei) »totă a fostă om de trâbă. Elă 
ținea la drepturile și obiceiurile cele vechi. Sub dânsulă 
nu s’ar fi întâmplată astfelă de lucruri nici odată!»

24. Inc’odată: datoriile trebue plătite.

Chiar în primă vâra următore eră o bucuriă deose
bită pe livadea deșertă de mai nainte. Unde altă dată 
vaci singuratice rodeau la cotară de iârbă rea, înflorea 
acum o adevărată grădină. Vedeai hemeiă, fasole, câ
nepă, in, mazăre, varză crâță, cartofi și bucate de totă 
felulă. Fie-care pute calculă ușoră, că din rodulă păr
ticelei sale nunumai că-și va pute plăti arenda, dar va 
avă și prisosă bogată. Chiar și cei avuți, îndată ce se 
descebăluiră, își. recunoscură folosulă, de ore ce vădură, 
că câștigă nu numai în nutreță pentru vitele din grajdiu, 
în lapte și gunoiă dară și în bani gata. Decă după ca
pulă loră, ar fi trebuită să conlribue fie-care din ală său 

la coperirea datoriei comunale, atunci ei ar fi trebuită 
în proporțiă se plătâscă cea mai mare parte; până cândă 
acuma, din parcela, ce o aveau în ai-endă, plătiau ase
menea cu cei lai ți.

Alexandru însă totă nu era îndestulată, și adesea 
umbla dile întregi prin păduri. Ba odată a cercetată 
chiară și pe capulă pădurariloră din vecinătate, care 
eră celă mai iscusită în ale pădurăritului; îlă purtă prin 
pădurile satului în drepta și ’n stânga, și-lă întrebă de 
sfată. Alexandru își mai bătea capulă cu ceva, dar ni
meni nu scia cu ce. Cei avuți diceau: «Scimă noi bine, 
âr se coce ceva pe socotâla nâstră!« Dar de astă dată 
totă s’au înșelată.

Stringându-să âră sătulă, toți aștpealau cu nedume
rire să audă ce propuneri însemnate le voră mai face 
diregătorii.

Alexandru păși înainte și începu ca de obiceiă 
cu glasu respicată:

«Omeni buni! Pe omulă fără datorii toți îlu cin- 
stescă. Dar sătulă nostru e datoră. Carnetele pentru 
datorii le plătimă din parcelele arendate. Ce gândiți, 
n’ar fi ore mai bine ca arenda parceloloră arendate să 
o păstrămă în pungile nostre bareml dece ani, ori ceva 
mai bine? Din astea amă trage cu toții folosă!»

Omenii începură să rîdă și (țiseră cu toții: Propu
nerea este minunată!«

»Eu,« vorbi Alexandru mai departe, «eu și onora
bilii mei tovarăși, luămă asupra nostră deslegarea între
bării acesteia și stămă buni că ștergemă datoria comu
nală, dâcă nu întregă, apoi partea cea mai mare, fără a 
contribui și voi ceva, numai să vă învoiți la trei lucruri!» 



părțile, ori câtă de opuse ni s’ar păre în stată, con
curgă la binele generală ală societății, precum disonan
țele în musică concurgă la acordulă totală, cum dice 
Montesquieu. Patriotismulă nu este privilegiulă cuiva, este 
legea naturei, care din disonanța părțdoră formeză armonia 
întregului, precum părțile universului prin acțiunea unora 
și reacțiunea altora formeză admirabila lui unire și ar- 
moniă. Patriotismulă este zelulă pentru interesele gene
rale ale patriei, de care însuflețindu-se poporală română 
a contribuită și va contribui totudâuna pentru fericirea 
și gloria patriei sale!

Acestea premițândă pentru orientare și cunoscerea 
situațiunel ndstre, nu ne rămâne, decâtă se mergemă 
înainte cu consciința liniștită pe calea, ce ni-o indegetâză 
programa partidei naționale române! Conferința nOstră 
dela 10 Aprile a. c. au făcută toLe preîngrijirile necesa- 
rie, ca la alegerile deputațiloră dietali să procedemă toți 
solidari, ca să putemă scdte ună numără posibilă de de- 
putațl dietali români de partida națională în comitatulă 
nostru. Spre scopulă acesta conferința a înființată în 
centra ună comiietu executivă de 30 de membri și în 
fiecare cercă electorală câte ună sub-comitetă de 5 mem
bri, alegendu în comitetulă centrală pe:

1) Ioană P. Desseană, 2) M. B. Stănescu, 3) Nico- 
laă Philimonu, 4) Constandină Gurbană, 5) G. Telescu, 
6) Dr. Ioană Papă, 7) Moise Bocșiană, 8) Dr. Nicolaă 
Oncu, 9) Dr. Demetriu Magdu, 10) Dr. Georgiu Popa, 
11) Simeonă Desseană, 12) Ioană Beleșă, 13) Dr. Geor- 
giă Vuia, 14) Davidă Nicoră^ 15) Teodoră Ceontea, 
16) Ioană Câmpiană, 17) Georgiu Purcariă, 18) Grigoriă 
Venter, 19) Georgiu Dogariă, 20) Aureliă Suciu, 21) Pa
velă Truța, 22) Terențiă Rață, 23) Vasile Mangra, 
24) Adalbert Mihailoviciă, 25) Georgiă Feier, 26) Teodoră 
Coloja, 27) Mihai Veliciă, 28) Ioană Moldovanu, 29) Ște
fană Tamașdană, 30) Vasilie Beleșă; er în sub-comitete:

V în cerculă Siriei: Adalbert Mihailoviciă, Geor
giă Popoviciu, Ioană Morariă din MaderalU, Avram Po- 
poviciă, din Agrișă și Ioană Curea din Covăsințl;

2) în cerculă Boroșineulni: Ioană Cornea proto- 
popă, Georgiu Feieră, Georgiă Balta, Floriană Monta și 
Zaharia Milianu;

3) în cerculă losașului: Teodoră Coloja, Maxim 
Bășcărăă, Lazaru Oprea,’ Vasoea, Nicolaă Butariă și 
Ionă Nicula din Halmagelă;

4) în cerculă Cliișiueului: Mihaiă Veliciă, Ioană 
Papă protopopă în Cherelușă, Ilie Bozganu, Gavriiă La- 
zară și Alexandra Pașca;

5) în cerculă S. Ana: Ioană Moldovană, Ioană 
Codreană, Alexiă Popoviciu, Constantină Popoviciu și 
Ioană Popoviciă din F. Varșadă;

6) în cerculă Peșca: Dimitrie Popa, Ștefană Tamașdan, 
Ioană Ciăra, Dimitrie’Tamașdanu și Lazară Adamoviciă;

7) în cerculă Radna: Vasilie Beleșă, Dimitrie Ro
mană, Vasilie Zorlețană, Iosifă Vuculescă și Paulă Milovan.

în urmarea acestora comitetulă centrală executivă 
se adreseză cu amore frățâscă cătră tdte sub-comitetele 
cercuale și în genere cătră toți alegătorii români din 
comitată ca în interesulă sântei nostre cause se spriji- 
nescă și să suțină cu lăriă și cu credință programa na
țională, respingând ă ori ce ademeniri, promisiuni și terori- 
sări, de cari cineva s’ar folosi spre a Vă înstrăina de 
programa acăsta și a rumpe solidaritatea națională.

Comitetulă centrală va face la timpulă săă disposi- 
țiunile și pregătirile necesarie referitdre la alegerile de 
deputați dietali, în respectivele cercuri, până atunci se 
recomândă tuturoră perseveranță și statornicia, ferindu- 
se a face angajamente cu 6re-care partidă, afară de 
partida națională.

La lucră der frațiloră 1 Causa nostră e sântă și 
drăptă! Tendința nostră e legală și leială! Programa 
nOstră e precisă și clară! Pășirea nostră nu este îndrep
tată nici in contra tronului nici în contra întregitățil pa
triei. Din moși strămoși Românulă a moștenită credința 
nestrămutată cătră Tronă și adevărata iubire de patriă. 
Decă luptămă pentru drepturile naționale și îmbunătăți
rea stărel sociale, luptămă între marginile constituțiunei 
și ale legiloră cu mijloce legale. Devisa să ne fie: con
servarea invidualitățil nostre naționale și fericirea patriei!

Aradă, 15. Aprile st. n. 1885.
Comitetulă centrală executivă:

Ioan Popovicifi Desseanu, preș. Vasilie Mangra, not.

r .
»Aha,« strigară cei avuți, »acum e acum!«
»Ascultați-me« dise Alexandru, »și gândiți-vă bine, 

decă vorbescă dreptă, ori nu! In sătulă nostru se află 
cam o sută de gazde I«

»Așa e,« răspunseră sătenii.
»Fie-care gazdă primesce pe ană din pădurile sa

tului trei stânjini de lemne, afară de crengi.«
«Asta încă e dreptă!« respunseră sătenii.
»Și,« adause Alexandru, »atâta și arde fie-care 

gazdă. Unii ardă mai multe, alții însă, cari mănâncă 
din bucătăria comună, mai puține. TOte gazdele inse 
s’ar ajunge și cu mai puține, decă n’ar ave trebuință în 
totă bună vremea de atâtea lemne la coptulă pânei, la 
uscată de pome și la spălată de rufe. Gândiți-vă, decă 
într’o săptămână spală haine seu cocă pâne numai cjece 
familii, câte lemne nu se ardă d’odată într’atâtea case!«

Sătenii cam strîmbau din nașă, și unii dintre ei exi
seră: »Ai tOtă dreptatea, dai- fără pâne nu putemă trăi 
și murdari nu putem umblă!«

«Multe sate suntă în țeră,« respunse Alexandra, 
«cari suntă cu multă mai bogate, de câtă ală nostru, 
și totuși cruță mai tare ca noi. Der tocmai pentru acăsta 
sunt mai bogate. Suntă sate, cari nu au atâtea păduri, 
cum avemă noi, și totuși au lemne destule, ba încă și 
văndă din ele. Ei dar cum facă ămenii, despre cari e 
vorba? La dânșii mai multe gazde au împreună 
ună singură cuptoră de uscată și de coptă, 
și peste săptămână fie-eare îșl duce acolo pomele și alua- 
tulă, are nevoe de forte puține lemne ca să-lă încăl- 
dăscă. _________ (Vș. urma.)

Procesulu Kraszewski.
Firulă telegrafică ne-a adusă erl scirea de la Lipsea 

că procesulă intentală bătrânului laureată scriitoră polo- 
nesă, Kraszewski, pentru crima de înaltă trădare, a în
cepută erl înaintea tribunalului din Lipsea.

Arestarea bătrânului Kraszewski, provocândă la tim
pulă său o mare sensațiune, vomă ține și noi publiculă 
nostru în curentulă acestui procesă politică importantă.

Din actulă de acusare, între altele, se constată, că 
Iosifă Ignațiu Kraszewski, scriitoră, cu domiciliulă în 
Dresda, supusă ală regatului Saxoniei, s’a născută la 26 
Iuliu 1812 în Varșovia, unde a trăită până la 1863 ca 
redactoră ală «Gazetei Codziena*. După năbușirea re- 
voluțiunii din Polonia, Kraszewski, fiindă acusată ca re
voluționară, a fugită la Dresda, unde s’a stabilită defini
tivă. Kraszewski face parte din partida națională polo- 
nesă, pe a cărei programă stă scrisă: restabilirea 
regatului Poloniei în limitele, în care se gă
si a la 1772. Realisarea programei, Kraszewski o as- 
cepta ca și ceialalțl aderenți ai săi de la o bună con- 
stelațiune europenă. Prin urmare, se ’nțelege, că elă 
lucră pe tdte căile să provoce câtă mai repede aparițiu- 
nea unei astfelă de constelațiunl. Intru ajungerea sco
pului, elă lucră necurmată pentru buna stare materială, 
pentru întărirea consciinței naționale și pentru răspân
direa culturii în poporală poloneză. De aceea, acestă 
scopă credea a-lă atinge prin răspândirea de cărți și 
totă felulu de scrieri printre conaționalii săi. Elă singură 
a scrisă mai multă de 200 volume, mai cu sămă romane. 
Se bucură la conaționalii săi de mare vedă. Acesta o 
dovedescă ovațiunile și manifestațiunile, ce i s’au făcută 
la 1867, cândă a călătorită prin Galiția și Posen, și mai 
cu sămă jubileulă ce i s’a tăcută la 1879 în Cracovia, 
cu care ocasiune sărbătorile date în onorea lui au ținută 
mai multe dile.

Kraszewski întreținea o corespondență forte răs
pândită. Tdte privirile lui erau îndreptate mai cu sămă 
asupra ataceriloră militare, și pentru a ajunge în pose
siunea scrieriloră strategice, retribuia o mulțime de co
respondenți.

Franciscu Hentsch, care e acusată de complicitate, 
e tiulă unui predicatoră din Berlin, și a servită în ar
mată până la 1872, cândă s’a pensionată cu gradulă de 
căpitanu, și-și procură mijlocele de esisLență pentru sine 
și familia sa prin scrieri militare sciențitice. Hentsch 
câștigându-șl ^simpatia cercuriloră militare, a ajunsă în 
posesiunea unora însemnate documente, a căroră tăinuire 
țață cu celelalte puteri europene era recomandată pentru 
binele Germaniei. La 1876 său 1877, Hentsch intrase 
în relațiunl cu literatulă Adler din Berlin, care era co
respondentul lui Kraszewski. Adler l’a primită ca co
respondentă militară cu ună onorară de 20 său 30 mărci 
pe lună, care s’a urcată în urmă până la 200 mărci. 
Idte scrierile lui Hentsch, le trimitea Adler lui Kraszewski 
spre întrebuințare. La 1879 Adler venindă în discordia 
cu Kraszewski, Hentsch a intrată în serviciulă acestuia 
cu ună salară lunară de 450 mărci, pe care șl l’a păs
trată până la 1880.

Guvernele streine, cu cari înculpații întrețineu re
lațiunl erau ală Franciei, Rusiei și Austriei. Francia a 
primită dela Kraszewski două documente, Rusia asemenea 
două, și Austria unulă. Relațiunile înculpațiloră între 
sine, precum și ale lui Adler cu agenții ruși, în ală că
roră serviciu se găsia, resultă dintr’ună mare numără de 
scrisori. Două-d.ecl și trei scrisori sunt ale lui Hentsch 
câtră Adler, șăpte ale acestuia cătră Hentsch, patru ale 
generalului rusă Feldmann, odinidră atașată militară ală 
Rusiei la Viena.

Documentele comunicate guvernului francesă con- 
țineu planulă de mobilisare, respective planulă t.ranspor- 
turiloră armatei germane pe drumurile de feră cătră gra
nițele apusene ale imperiului. Dintre Polonesi numai 
Zaleski, conservatorulă .Bibliograficei polonese« la Paris, 
era singurulă, cu care Kraszewski întreținea relațiunl in
time. Zaleski la 1848 era membru ală unei societăți 
secrete în Polonia, din care causă a fostă esilată în Si
beria; de aci fiindu grațiată s’a dusă la Paris, unde 
trăia ca scriitoră și bibliotecară ală societății polonese. 
Zaleski a murită la 1880 său la 1881. Lui îi trimetea 
Kraszewski corespondenț: militare. Intre acestea s’a gă
sită și o lucrare asupra mobilisării armatei germane spre 
granițele de apusă. Lucrarea nu era complectă, dăr con
ține nenumărate notițe interesante, care s’au predată lui 
Hentsch spre complectare. Acăstă lucrare s’a terminată 
de Hentsch la ordinulă lui Kraszewski prin intermediarea 
ui Adler, care a primită, pentru serviciulă său, dela 

Kraszewski 1000 mărci. La începută Kraszewski făgă
duia, că ar fi autorulă aceloră scrieri și numai după ce 
i s’a pusă în față o scrisdre a sa dela 17 Iulie 1878, 
e-a recunoscută de ale sale. Din scrisorea menționată 

reiese, că lucrarea eră destinată pentru o a treia persdnă, 
căreia i s’a și predată. Scrisdrea conținea notițe despre 
diferite corpuri de trupe în timpulă de la 1876 până la 
1881. Se constată mai departe, că Hentsch și Adler 
aveu însemnate salare, plus onorare estraordinare în sume

mari. La 1878 Adler, fiindă concediată de Kraszewski, 
îlă amenința cu destăinuirea secretului. Kraszewski în
cepu a negoția cu Adler pentru a-șî recăpăta scrisdrile 
din mânile lui și a încercată a-lă face să păstreze se- 
cretulă, promițându-i o sumă mare de bani. Prin me- 
nagera ce o ave i-a dată lui Adler 1000 său 2000 de 
mărci pentru înapoiarea unoră scrisori pe cari le-a ni- 
micilă. Prin Hentsch i-a plătită asemenea 600 mărci. 
In urmă a trimisă Kraszewski la Adler, care domicilia 
în Viena, pe amiculă său BodanovicI, maioră rusă, în- 
sărcinându-lă să primăscă dela Adler două seu trei hârtii, 
pe care să le nimicescă fără a le ceti. Prețulă oferită pentru 
aceste hârtii se urca la 4000 mărci. BodanovicI ’și-a 
îndeplinită sarcina.

Plățile ce le obținea Kraszewski pentru aceste scrieri 
se făceu prin intermediarea unui parisiană de cătră banca 
din Dresda, fără să se scie isvorulă baniloră. In timpulă 
dela Ianuarie pănă la Septembre 1880 s’au plătită la 
Paris pe cecuri suma de 8475 mărci. Kraszewski dice, 
că plățile au fostă mijlocite de Zaleski. Decă acestă 
afirmare e adevărată, atunci neapărată că sunt în jocă 
și alte persone, căci din cercetările făcute de ambasada 
germană, se vede, că plățile nu s’au făcută pe numele 
lui Zaleski, ci pe numele altoră persone, între care figu- 
răză Kraszewski și De la Roche. Sub acestă nume din 
urmă figureză ună șefă de biurou ală archiveloră mi
nistrului de răsboiu francesă.

Scrierile adresate generalului rasă Feldmann, ata
șată militară rusă la Viena, cuprindă următdrele:

1. «Complectarea autoritățiloră militare și trupe- 
loră călărețe*. Acesta lucrare, după părerea comandan
tului corpului 3 de armată, e o copiă a instrucțiuniloră 
de mobilisare a acestui corpă, stabilite în Noemvre 1875. 
Hentsch a ajunsă în posesiunea acestoră instrucțiuni 
prin mijlocirea instructorului de călăriă ală corpului 3, 
Plinzner, care avea cunoștință de ordinulă mobilisării.

2. «Ună estrasă din raportulă asupra fortificațiu- 
niloră Mețului.*

3. .Colecțiuni de planuri technice pentru lucrări 
de fortificația, artileriă și lucrări de garnisdnă.* Acestă 
lucrare conține cunoștințele cele mai nouă despre con
struirea fortărețeloră germane și a fostă copiată după 
ună plană lucrată de căpitanulă ingineră Wagener. 
Pentru acăstă lucrare, Hentsch a căpătată 600 mărci 
dela generalulu Feldmann.

La 1881 Hentsch se află la băile dela Colberg. Aci 
se ’ntelnea în tdtă diua cu oficeri și făcândă cunoștință 
cu căpitanulă Tide, l’a înduplecată a-i procură cartea 
numită: .întrebuințarea pusceloră de infanteriă, împreună 
cu o introducere pentru calcularea distanțelor^*, scrisă 
de A. Mieg, căpitană bavareză. Tide i-a procurată car
tea deși sciâ, că e secretă. Hentsch a înaintat-o apoi 
lui Adler la Viena pentru a o comunică Austriei. Pentru 
acestă carte a primită 500 de mărci. Hentsch recunăsce 
că Adler a dată cartea guvernului austriacă.

Rechisitorulă se referă la 17 martori și la 6 esperțl, 
mai toți din statulă majoră germană, precum și la maio- 
rulă BodanovicI, domiciliată în Dresda.

Diverse.
0 dramă familiară. — Notariulă primară ală Co

mitatului Târnavii-mari, d. S. I. se înamorase în d-șdra 
Ana Gross fiica unei familii săsescl din Sighișdra. D. 
notară, dorindă a se căsători, părinții d-șdrei au refusată 
învoirea loră. Nenorocita fată, de-o frumseță seducătdre, 
în desperarea și supărarea iei s’a aruncată în Târnava 
și numai alalta ieri i s’a găsită cadavrulă în apă. Du
rerea familiei e fdrte mare.

0 esplosie în trenu. — Să anunță din Lembergă 
că la trenulă mixtă Nr. 33, care a sosită în dilele trecute 
acolo, în mersulă săă cam pe la miedulă nopții, vagonulă 
poștală s’a văzută cuprinsă de flăcări. Sa constatată 
că foculă a isbucnită în urma esplodării unui pachetă 
poștală ce conținea materii esplosibile. Esplodarea s’a 
întâmplată cândă conductorulă așetjâ in ordine pachetele 
poștale. îndată ce s’a zărită foculă, trenulă a fostă 
oprită și vagonulă deslegată de trenă, ardendă cu de- 
scvîrșire. Pachetele în numără de 417 aă fostă distruse 
de flăcări. Conductorulă poștală a fostă greă rănită.

Incendiulă dela ClușiiL La 11. Mai d. a. s’a dată semnalulă 
de alarmă, și s’a respânditu ca fulgerulă prin orașă vuetulă 
că arde gara. Mulțimea alerga în ruptulă capului și în
tr’o clipită se aședase pe terenulă dinaintea gărei mai 
multe mii de omeni. Pompierii au ajunsă fdrte iute la 
oculă sinistrului și au lucrată bărbătesce, dăr fiindă co- 
perișulă de șindrilă, foculă s’a încinsă și în câteva mi
nute două părți din edificiulă principală eraă acoperite 
de flăcări. Foculă a isbucnită mai întâiă în aripa stângă 
a edificiului și se presupune a se fi aprinsă dintr’o scântee 
de la o mașină care a intrată seu a manevrată în gară, 
lupă o silință neobosită de două dre, pompierii, ajutați 
de funcționarii gărei au isbutită a potoli foculă. A arsă 
coperișulă, aripa stângă și mijloculă. Edificiulă e asi
gurată și din norocire foculă a putută fi la timpă loca- 
isată, scăpândă magaziile de mărfuri cu desăvârșire ne

atinse. Paguba trece peste 10 mii florenl v. a. și-o sîm- 
țescă mai cu sămă funcționarii cari locuiau în etagiu, ale 
căroră mobile au fostă aruncate în cea mai mare neo- 
rânduâlă, cu tdte că camerile nu se găseaă în pericolă.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Onrsulu la bursa de Vlena
din 14 Maiu st. n. 1884.

Rentă de aură ungară 6°/0 122.50
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.55
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.10 
împrumutul»! căiloră ferate 

ungare......................... 141.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 110.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostu ung. 
(3-a emisiune) .... 102.30

Bonuri rurale ungare . . 101.50
Bonuri cu cl. de sortare 100.75
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă........................... 101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOO.—
Bonuri rurale transilvane 100.25

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

vină ung........................98. —
împrumutul»! cu premiu

ung...................................116.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . —.— 
Renta de hărtiă austriacă 80.70 
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aură austr. . . 101.60 
Losurile din 1860 . . . 136.79
Acțiunile băncel austro- 

ungare .......................  855.—
Act. băncel de credită ung. 320. — 
Act. băncel de credită austr. 320.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.73
Napoleon-d’orI............... 9.651/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.70

Bursa de Bueuresci.
Cota oficială dela li

Renta română (5°/o)- • •
Renta rom. amort. (5°/0) .

• convert. (6°/o)
împr. oraș. Buc. (20 1.) .
Credit fonc. rural (7°/0S .

» „ (5°/o) • *
» » urban (7°/0) .
» » » (6°/o) •

> (5°/o) • •
Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

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

Maiă st., n. 1884.

Cump. 943/4 vend. 95
> 94x/2 95
» 99^2 1003/4
» 32 » 34

104i/2 1057b
92i/a H 93 Va

» 103x/2 1033/4
» 99x/a » 100

90. V. > 90V2
> 1426. » 1432
> 368.’/s » 373
> 232.V» 235
» 3.4O°/o » 3.50
> 2.09. 2.00

Cursulii pieței Brașovu 
din 15 Maiu st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . Cump. 9.28 Vend. 9.29
Argint românesc .... . . » 9.21 » 9.24
Napoleon-d'orI................. . . » 9.62 > 9.64
Lire turcesc!..................... . . » 10.85 10.89
Imperial!......................... * 9.88
Galbeni.............................. . . > 5.60 > 5.63
Scrisurile fonc. »Albina* . . . » 101.— > 101.50
Discontulu » . . 7—10 ’/o pe ană.

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

„GAZETA TRANSILVANIEI"
plAlil CUO1IDIANU.

Abonamente
7se potti face la 1 și 15 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe anti . ,
ii

» » » |2 » • •

II
» » » I* V) ' *

Se acdrdă abonamente și lunare cu .

12 fl. v.
AnunciurI în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6 

Pentru inserțiunl și reclame pag. a III linia ă . „ —„10

Pentru România si•> străinătate pe anu

jj
1,

2 V

v 11
’4

36 franci

18

9

Celtl mai ușoru mijlocu de abonare este prin man

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:

Pentru repețiri de 3— 4 ori . . . . 10%
5— 8 1 =»O|• • |0

?? 9—11 . • 20°|o

?? 12—15 • • 30%
16—20 . . 40%

Dela 20 de repețiri în susu . . . • • 50%

dată postalu. Abonamentele se plătescu înainte.
Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 

lămuritu adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 

cea mai mică întârdiere.
Administrațiunea

^onformu desemnului se mai află încă 
de venerare 8766 de căsornice remontoir de auri! verif. Washington, cu câte 
9 fl. 78 cr. și 3967 de căsornice verif, de Elveția cu câte 4 fl. 85 cr.

Mărimea pentru domni și dame. Tote aceste căsornice sunt pe secundă 
îndreptate și esacte. Fața cesorniceloră lucesce noptea de sine așa, încât»! în 
orl-ce vreme se pote vedâ la câte ore este. Ună cesornicu remontoir pentru 
dame probată, care înainte a costată 75 fl., acum e numai cu 28 11.; căsornice 

^remontoir marî pentru domni, mai înainte cu 90 fl., acum numai cu 35 fl.; în 
argintă B 1. oficiosă probată, suflată cu aură forte fină, pentru dame mai înainte 
30 fl, acum numai 14 fl,: pentru domni mai înainte 25 fl., acum numai 12 fl. 
50 cr.: cesornice de argintă veritabilă de Geneva cu capacă aurită, mai înainte 
15 fl.; acum numai 8 fl. 50 cr.; căsornice remontoir patentă verit Washington, 

mai ’nainte 36 fl., acum numai 9 fl. 78 cr.; cesornice anghiră (ancre) de Geneve cu 17 rubine, cu 
capacurl de nikelă-argintă seu în aură double, cu aparată de nikelă patentă regulată și esactu mai 
înainte 22 fl., acum numai 8 fl. 75 cr.; ună cesomică de Elveția lucrată forte gentilă, cu mecha- 
nismă de anghiră, mai înainte 15 fl., acum numai 4 11. 85 cr. Afară de acestea primesce coman- 
dorulă pe de geba, (gratis), ca dară dela etablismentulă nostru o păreche de cercei de dame cu 
aură de 14 kar. probată de cătră ofic. c. r. de punțare, cu mărgenă verit. mărgele seu rosete; mai 
departe o cruce la gâtu cu lanță, o broșa fini! gravată, ună medalionă cu față frumosă, ună inelă 
de brilliantă simil, 3 garnituri de nasturi pentrn cămăși și manșete din nikelă-argintă, cu gravare 
forte frumosă, ună lanță de câsornică din aură double, cu medalionă cu 12 fotografii picante de 
Parisă său cu taleri George, 1 țigaretă sculptată de spumă cu rose seu figuri împreună cu etua, 2 
albumurl conțenendă unulă 50 de fotografii, și celalaltă 234 articule diferife de luesă. —

Albumă de fotografii, formă cuadrată, de sorta primă, cu aparată de musică verit. din Ge
neva, cântândă două piese, singuraticu 7 fl, 50, ca adausă la căsornicele susă numite, numai cu 6 fl. 
mai multă. La fiecare cesornică se garanteză cinci ani, obiecte comandate și neeonvenabile se pri- 
mescă retour său se schimbă, de aceea nici o comandă nu e riscată. — Se espedeză în fie-care di 
afară de sărbătorile creștine: PascI, Rosalii și Crăciună.

Adresa: Uhren-Alianz aus Genf, WIEN, I, Adlergasse Nr. 1.
ori lăudătore se voră primi în totădeuna cu mulțămită, însă nu se mai publică.

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susu.

Brașovu 1|13 Maiti 1884.
Gazetei Transilvaniei.

Eu Wîlhelmuia Ruc
declara în publica, că ca veduvă a re- 
posatzdui Dr. Rix sunt singura pro- 

ducătore de pasta Ponipadour veritabilă și ne
falsificată.

Acesta pastă renumită, cunoscută de 100 de ani chiar și în cer
curile cele mai înalte, face se dispară, pe garanția, pistrui, pete, de ficații, 
sgrăbunțe, pete de versatil, coji, nasuri roșii, și mâni roșii, c’unft cuvântă 
t6tă necurățenia din față. Atestate de totă feliulu dela profesori însem
nați asupra bunătății și că e nevătămătdre acâstă pastă sunt depuse în 
destilariă la vederea flăcăruia. Pasta dă o coldre prdspStă pielii și o 
fineță deosebită, o netezesce și feresce pe omu de crețe până în cele mai 
adânci bătrânețe. Acesta pastă în gura poporului numită pastă minunată 
este cu deosebire preferită de cătră damele vienese, căci succesele ei sunt 
surprimțâtore. Prețulă în pachete sigilate 1 fl. 50 cr. cu instrucțiune 
cu totă. Fără sigilulă și subscrierea lui Dr, Rix se nu primiți pasta. 

'țWiIhelinina ISix, văduva doctorului.
AVieii, Stadt, Adlergasse 12, im eigenen Hause, 1 Stiege, 1 Stock.

In Transilvania:
JLlba-fiulia, Farmacia Sieg. Michellyes; Clușiu, Farm. Vicol. Szeky_NB.

o
Tipografia Alexi Brașovii.


