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Brașovti în 8 (20) Maiu.
Dăcă cei ce dau adi tonulu în Pesta, dăcă 

chiar 6menii guvernului își i-au refugiulă la cle- 
vete și la minciuni de câte ori se tracteză de-o 
afacere a naționalitățiloră nemaghiare, atunci ce 
se mai așteptămă dela sfinții unguresc! mai mi
titei din Clușiu, cari au dată probe forte valabile 
din vechime, câtă de bine sciu se înegrescă 
opinca românescă?

Este sistemă în făurirea lanțului de insulte 
și de neadevăruri, ce se întinde dela Pesta până 
la Clușiu cu menirea de a ne discreditâ pe noi 
înaintea popdreloru țerei, înaintea tronului și a 
Europei întregi.

Pe timpulii cândă domnea încă absolutis- 
mulu nemțescă în Austria emigranții unguri sciură 
se lățâscă în Europa credința, că numai Maghiarii 
au luptată pentru libertate, și că Românii, Croații, 
Serbii și Sașii n’au foștii decâtu nisce instru
mente ale reacțiunei.

Trecură dela 1848 pănă adi 35 de ani și 
abia acum începe să i se deschidă ochii Europei 
asupra adevăratei stări de lucruri din țările co- 
rdnei S-lui Ștefană; abia acum vede lumea pe 
di ce merge, că Ungurii n’au luptatu atâtă pentru 
libertate câtu mai vertosă pentru supremația și 
pentru domnirea esclusivă a rassei loră asupra 
celorlalte popâre nemaghiare din stătu.

Prigonirea nemaghiariloru, țipetele Sașiloră 
din Ardeală, protestările Schulverein-ului germană 
în numele dreptății și ală civilisațiunei, afacerea cu 
Croația, memorandulă și protestările Româniloră, 
scandalurile neîntrerupte dintre „părinții patriei“ 
de la Peșta: tote acestea au contribuită ca lumea 
europănă se capete o altă idea despre Maghiari.

Aceste fapte avură o urmare și mai gravă 
pentru cei ce sunt aci* la cârma statului ungară. 
Tesa pe care își ratjîmă d-lă Tisza politica sa, 
tesa, după care tăte naționalitățile nemaghiare ar 
fi mulțumite cu starea lucruriloră, a fostă res- 
turnată. Guvernulu centrală ală Maiestății Sale 
nu mai păte remâne adi indiferentă față cu cele 
ce se petrecu la noi, nu mai păte privi cu mâ- 
nile în sînă la politica primejdiăsă de maghiari- 
sare a d-lui Tisza.

De aici vină t6te stăruințele d-lui Tisza, 
tăte încercările lui de a-și creâ partidă între Ro
mâni, Șerbi și Sași și de a demonstrâ în favărea 
politicei sale cu ajutorulu unoră mameluci păcă
toși, adunați de ici de colo.

De aici vine și marea turburare a creatu- 
reloru d-lui Tisza din causa mișcărei puternice 
naționale, ce se observă de unu timpii încăce 
între alegătorii Români din Ardălă, Bănată și 
Țera ungurăscă. De aici și numai de aici vine 
și mânia înfuriată, cu care matadorii maghiaris
mului fără distincțiune de partidă privescă la 
manifestațiunea Româniloru din aceste țări față 
cu pressa loră națională și în specială față cu 
organulă nostru..

Se pretecstăză din partea maghiară, că tur- 
burările din Clușiu au fostă provocate prin feli
citarea, ce a adresat’o tinerimea română de acolo 
„Gazetei Transilvaniei1' cu prilegiulă aparițiunei 
ei dilnice. Foile din Clușiu îndată să acățară 
de acăstă felicitare și fiind-că vorbea de „recăști- 
garea drepturiloră năstre răpite" o esploatară după 
metoda loră în sensulă, că junimea română din 

Clușiu ar fi părtașă a conjurațiunei contra sta
tului.

In realitate însă nu pentru felicitarea tine- 
riloră Români îi durea capulă pe Maghiari, ci 
pentru că „Gazeta" a fostă felicitată din t6te 
părțile și că acestă organă, cum <Țce „Pester 
loyd," „stă în fruntea mișcărei," ce se sâmte adi 
în tătă țera și care mișcare în adevără are de 
scopă recâștigarea drepturiloru năstre naționale 
prin mijlăce legale și pacinice, ăr nu pe căi re
voluționare cum insinuă numitulu diară.

Sc vede destulă de lămurită și din atitudi
nea acestui organă de frunte alu guvernului față 
cu (jiarulă nostră și față cu adunările alegători- 
loră români, că pe Maghiari fără deosebire de 
partide și de classe sociale îi dăre, că Românulă 
mai are atâta energiă și consciință de sine ca 
după o asuprire de 17 ani din partea loră să-și 
redice capulă din noă și să se manifeste înaintea 
lumei ca Română.

Să nu uitămă, că în căta tineriloră demons
tranți din Clușiu să aflau meseriași mulți și ca ari- 
erre-gardă venia după denșii elita cetățeniloră și 
a diregătoriloră unguri, precum foile maghiare 
însele mărturisescă.

Așa dăr încă odată: nu esistă deosebire de 
vederi între Maghiari cândă e vorba de „ticăloșii 
și miserabilii de valachi," cari cutăză a avă do
rințe și aspirațiuni, ce se înalță peste nivelulă 
„opincei puturăse". Cu toții, bătrâni și tineri, 
culți și neculți, guvernamentali și oposiționali se 
unescă spre a ne dispută îndreptățirea de a trăi 
în acestă stată ca poporă românescă, ’cu lege, 
limbă și moravuri românescl.

Constatândă acestă tristă și durerosă ade
vără venimă totodată ală ilustră printr’ună faptă, 
care dă pe față cu deseverșire reaua credință a 
contrariloră noștri politici și naționali.

„Pester Lloyd," celă mai respândită și celă 
mai guvernamentală organă ală națiunei maghiare, 
redactată în limba germană, aprăbă indirectă, în 
numărulă său 136 dela 17 Maiu, purtarea de- 
monstranțiloră din Clușiu și pentru a justicifică 
brutalitățile comise în contra Româniloră, dena- 
turăză o telegramă de felicitare a „Gazetei" cli- 
cândă, că ea ar fi conținută următorulă pasagiu: 
„Trageți cu biciulă de focă pe pielea Maghiari- 
loru" (Fahret nur mit feurigen Peitschen liber 
die Haut der Magyaren hin).

Reaua credință, cu care „Pester Lloyd" co
mite acăstă falsificare este cu atâta mai bătătăre 
la ochi, cu câtă în acelașă articlu numesce „Ga
zeta" ca „organ oficială al agitațiunei pan-române" 
și afirmă că ea s’ar află „în fruntea agitațiunei 
sălbatice contra statului ungurescă."

Redactorulă-șefă ală diarului nostru s’a 
sâmțită datoră în interesul ă adevărului a cere 
telegrafică dela d-lă Dr. Max Falk, redactorulă 
șefă ală (parului „Pester Lloyd," ca să rectifice 
frasa denaturată, care atribue mișcăriloră năstre 
naționale ună scopă ostilă națiunei maghiare și 
statului, ce nu l’au avută nici-odată.

Din totă articlulă lui „Pester Loyd" trans
piră tendința de-a unelti probe fiă chiară și false 
pentru a legitimă măsurile repressive, pe cari 
păte mai aă de gândă cei dela putere a le 
luă pentru împedecarea manifestațiunilor alegători- 
loră români.

Presupunerea năstră se întemeiăză chiar pe 
împrejurarea, că „Pester Lloyd" aduce în 
legătură demonstrațiunile din Clușiu si pretin
sele loră motive cu conferența năstră vii'tăre 
electorală din Sibiiă susținândă, în contra ade
vărului, că acăstă conferință s’ar pregăti în se
cretă și că publiculă ar fi în nesciință despre 
loculă și timpulă unde se va țină.

Tendința este vedită. Ea este aceea-și ce-o 
urmărescă și diarele din Clușiu cu scorniturile 
loră reutăciăse: tendința de a pregăti guvernului 
ungurescă teremulă ca se pătă întrebuința forța 
spre suprimarea lealeloră și legitimeloră năstre rna- 
nifestațiuni.

Șăse-spre-dece ani le-a succesă adversariloru 
noștri de a țină în nesciință tronulă, popărele din 
monarchiă și lumea europănă tdtă despre păsu
rile și durerile poporului română. De șăse-spre- 
dece ani Ardălulă geme sub o stare escepțională 
aci mai mascată, aci mai înăsprită, după cum 
oposițiunea năstră era mai multă său mai puțină 
accentuată.

Aceste timpuri au trecută. Astăzi adversarii 
noștri trebue său să înghiță hapulă celă amară și 
se sufere ca și Românii să se folosăscă în pace 
și în folosulă naționalității loră de dreptulă de 
a se adună și a se manifestă, de care se folo- 
sescă cu prisosință Maghiarii, său de nu trebue 
se iea refugiu ărăși la forță și în loculă „abso
lutismului constituțională" de a<ji, după cum îlă 
numescă chiar și ei, să introducă pe față adevăra- 
tulă absolutismă cu tăte ale lui urmări funeste.

Sciri telegrafice.
(Serv. part, alu »Gaz. Trans.<)

Clușiu, 20 Maiu. — Profesorală de la uni
versitate Silași publică adi o declarațiune în care 
afirmă, că nu e adevărată, cumcă nu și-a împli
nită datoria de profesoru în sensulă legiloră și 
ordinațiuniloră ministeriale, că a adresată „Ga
zetei telegrama de felicitare, că urmăresce o direc
țiune antinațională și dușmânăsă Unguriloră, că 
a vorbită în sensulă acesta său a agitată. Silași 
declară deci, că învinuirile ridicate în contra sa 
sunt clevetiri din partea tinerimei universitare. 
Adunarea intenționată a fostă interzisă de poli
ția. Senatulă universității a începută cercetare 
disciplinară în contra capiloră mișcării.

Verșețtl. 20 Maiu. —. Conferința Sârbiloră 
a fostă fărte numărăsă și a primită cu unanimi
tate programa de la Chichinda. —

Lipsea, 20 Maiu. — Hentscli a fostă con
damnată la 9 ani arestă corecțională, ăr Kras- 
zewski la 3 ani și jumătate arestă de fortărăță.

BerlintL, 20 Maiu, — Sesiunea dietei s’a în
chisă printr’ună mesagiu regală, pe care l’a cetită 
ministrulă Putkammer.

Nișa, 29 Maiu. — Părechia regală și prin- 
țulă moștenitoră au sosită și au fostă salutați fărte 
cordială de populațiune. Călătoria dela Belgradă 
la Nișă a sămânată cu un triumfă, la tăte stați
unile căii ferate s’a pregătită Maiestățiloră Loră 
cea mai splendidă primire.

Telegramă particulară a >Gaz. Trâns.<
Bucuresci, 20 Maiu.

Scandalulă dela Clușiu a indignată pe toți. Pressa 
unanimă condamnă acele scandalose demonstrațiuni.

»L’Independance Roumaine» consacră optă colone 
acestei afaceri.

Studenții din Bucuresci întruniți aseră au alesă 
ună comitetă pentru ca se redacteze ună protestă, care 
se va publica.



Cronica cailei.
>Budapest. Correspondenz* anunță, că alegerile pen

tru camera din Pesta se voră face în timpulă dela 15 
până la 24 Iunie și noulu parlamentă va fi convocată pe 
diua de 24 Septemvre.

*
Allămă, că Ungurii din Pesta, în diua de 17 Maiă, 

au făcută demonstrațiunl în palatulă Politechnicului în contra 
profesorului Dobranski, afișândă pe ușa salei, în care pro
punea, sentința tribunalului de ondre. Sub sentință atâr
nau felă de felă de sdranțe lipite pe ușă de demonstranți. 
Dobranski șî-a cerută ună concediu de ună ană de dile; 
se vede, că are de gândă să mergă în Rusia, de drece a 
isprăvit’o cu deputăția.< *

Societatea literară-bisericescă »Alexi-Șincaiană* a 
alumniloră seminarialî dela facultatea teologică din G h e r 1 a, 
în ședința estraordinară dela 3 (15) Maiă a. c. și-a alesă 
nuoi oficiali pe anulă scolastică 1884/5 în personele mem- 
briloră următori: președinte Vasiliu Popă cl. III, v.-pre
ședinte Niculae Popă cl. II, notară ală corespondințeloră 
Ioană Coza cl. II, cassară Georgiu Timișă cl. III, biblio
tecară Eugeniu Dredeană cl. II, not. ală ședințeloră Al. 
Zoicașă cl. II, controloră Demetriu Tudorană cl. II, ar- 
chivariu Lazară Avramu cl. I.

*
In Posen s’a formată o societale polonesă pentru 

apărarea drepturiloră naționale, cetățenescl și religidse 
ale Poloniloră din Posen. Din societate potă face parte 
toți Polonii supuși prusian!.

*
»Independenței Belgiei* i se telegrafiâză, că poliția 

a descoperită în Nowgorod, Rusia, că toți oficerii dela 
Brigada a 22 de artileriă dela căpitană în josă și oficerii 
dela regimentul^ ală 14 de liniă aparțină partidei revo
luționare. S’au făcută multe arestări. Intre cei arestați 
se află și d. Schatilow, fiulă comandantului corpului 
ală 15. *

D. Katkow, celă mai influente bărbată de stătu as
tăzi în Rusia dice că sufletulă mișcăriloră nihiliste se află 
în uneltirile jesuitice ale Poloniloră. Pentru probarea 
afirmațiunei sele se referă la programa Poloniloră în care 
se prevede: 1) Restabilirea regatului Polonă ; 2) Nimicirea 
absolutismului în Rusia; 3) Nimicirea influenței Rusiei în 
Europa.

Adunarea alegetoriloru Români din Radna.
Alegătorii cercului electorală Radna, cottulă Aradă, 

întrunindu-se adi 6/18 Maiu 1884, în conferință aderâză 
și susțină programa din Sibiu 1881. Er’ pentru confe
rința generală conchiemată în Sibiu pe 1-ma Iunie 1884 
n. au alesă ca delegați ai acestui cercă pe d-nii Ionă 
Beleșiă și Dr. Demetriu Magdu, advocați în Aradă.

Tinerimea dela universitatea nostră.

Sub acestii titlu, „Ellenz£k“ publică urmă- 
torulu articolu, prin care aprbbă scandalulu pro
vocată de glbtele din Clușiu:

Tbte foile au vorbită cu ore-care reservă despre 
mișcarea, ce s’a pornită din partea tinerimei universitare.

Toți, chiar și corespondentulă lui »Ellenzâk« s’au 
silită să prefacă sgomotulă demonstrațiunei în acorduri 
harmonice, și ferestrile sparte au vrută să-le cârpescă cu 
plastru de colori frumose.

Eu sunt de altă părere. Eu nu aflu nici o gre- 
șelăîn purtarea tinerimei; eu nu aflu în ți
nuta ei nici ună escesă, cu atâtă mai puțină 
destrăbălare.

Mie mi se pare, că ceea-ce a făcută tinerimea nu 
este alta decâtă isbucnirea naturală și prâ moderată a 
legitimei indignațiunl patriotice.

De ani întregi totă discutămă, ca să ne lămurimă, 
der inteligința română nu se plecă ’naintea puterii argu- 
menteloră. Ea propagă pasivitatea, cu care a- 
tacă unulă dintre principiele fundamentale ale constiluți- 
unei năstre, atacă uniunea, propagă ura contra elemen
tului maghiară, și cu acesta atacă statulă maghiară în 
esistența sa, de ore-ce în acestă patriă, nici după dreptă, 
nici după rațiune, nu pote să esiste elementă domnitoră 
altulă decâtă celă maghiară.

Ei însă își îndreptă securea în contra unui trunchiu 
milenariu.

Ce le pasă loră decă, copaciulă resturnându-se îi-va 
omorî și pe ei 1 Ei sunt împinși numai de ură și de stu
piditate; inimile loră sunt copleșite de pasiuni nebune, 
creerii loră sunt întunecați de prejudiții orbe. Cu ună 
fanatismu sălbatică năvălescă cătră prăpastia, numai ca 
să ne pdtă teri și pe noi cu sine. De multe ori i-amă 
provocată la o desbatere obiectivă, de multe ori i-am în
trebată despre nedreptățile, ce li s’ară fi făcută: însă ei 
totde-una s’au codită a răspunde seu decă au și răs
punsă, — în locă de răspunsă concretă ei au îndrugată 
numai frase fără înțelesă, și pe cari ună omă cu minte 
sănătosă nu le pote pricepe.

Prin (fiarele, hotăririle, faptele și dorințele loră a- 
rată necurmată, că ei sunt dușmanii țării, în care trăescă.

Spintecă insigniele patriei, stau în legătură cu duș
manii noștri din România. Publică prin totă lumea foi 
volante pline de calumnii, de clevetiri contra nostră; își 
crescă copiii în ură față cu patria maghiară, formâză so
cietate deosebită de noi, se folosescă de insignă »națio
nale,* colori deosebite de ale nostre; nu ne dau mână 
de ajutoră, cându e vorba de a face să progreseze intere
sele generale ale Ungariei, ba se bucură de necazurile 
nostre, și-și ținu de cea mai plăcută datorință de a ni-le 
înmulți.

Pe fața pământului nu se află stată, care ar suferi 
așa ceva. Orl-ce guvernă consciu de sine, său ar lecui 
acestă rană, ce neîncetată sângereză, seu ar tăia-o; dar 
nici decum n’ar trece cu vederea acestă subminare a sta
tului. Numai regimulă nostru e nepăsătoriu față cu ten
dințele inteliginței române; cu mânile în sînă, legată la 
ochi, cu urechile astupate, elă lasă, ca foculă să se lă- 
țescă și lepra să se întindă.

Eu nu aflu nimică de reprobată în procederea tine- 
rimeî. De aceea mă miră, că până acuma n’aă fă
cută ceea ce a făcută acuma, și mă miră, că în legi
tima loră indignațiune s’aă putută opri unde s'au oprită, 
n’au mersă până la răscolă. Scimă cu toții, că 
limba și literatura română are catedră la universitate. 
Catedra acesta și spesele ca totudeuna le-amă purtată de 
prisosă. Dar decă cu tote acestea s’a înființată, și s’a 
înființată din dragostea pentru cultura naționalității române: 
atunci în ori se casă amă putută pretinde să nu se facă 
din ea butoiulă, pe care suindu-se ună agentă semicullă 
să propage învățăturile sale agitătore, și să verse în ini
mile tineriloră spurcatulă venină ală ideiloră nepatrio- 
f.ice.

Ne amă înșelată în așteptările nostre. Catedra s’a 
făcută propagatorea falseloru învățături ale naționalismu
lui. Ună preotă obscură a propagată ură în contra sta
tului ungurescă de pe catedra susținută de statulă ungu- 
rescă.

La acestea mai adaugemă societatea »Iulia, < care 
sub preteestă culturală încă a dată agitatoriloră națio
nali nutrimântă și tăremă' de activitate. Societatea acesta 
s’a înființată totă din sînulă universității; și tinerimea 
maghiară spionâză de multă faptele acestei societăți.

Aceste neplăcute încurcături aă umplută in sfîrșită 
cupa răbdărei. Mai curendu s’aă mai târdiu ea trebuia 
să se verse. Ocasiunea la acâsta a dat’o ârăși pro- 
vocătorea lipsă de modestiă a Româniloră. Ei au ser- 
bătorită în Clușiu într’o petrecere colegială aniversara 
cțilei de 3/15 Maiu 1848.

In adevără nu șciu, ce s’a manifestată prin acestă 
faptă: ignoranța seu reua credință!

piua de 15 Maiu din Blașiu n’a eliberată poporulă. 
ci l’a abrutisată, l’a tăcută instrumentulă orbă ală unei 

tirănie intrigante*). însemnătatea istorică a acestei dile nu 
consistă în deșteptare; acăstă di arată numai jalea, și 
urmele de sânge și de focă, ale unui nefericită și dure- 
rosă resboiă civilă.

De câte ori Românii serbeza diua de 15 Maiu, ei 
ridică vălulă de pe trecutulă unei lupte dintre frați, lup
tă, care cu vicleniă s’a ațîțată și cu crudime a decursă.

De câteori ei serbeză diua acesta, totă-deuna rupă 
câte ună firă din sfintele legături ale bunei înțelegeri 
frățesci.

A-și aduce aminte de diua acesta, însămneza a pro
paga, că este cu neputință, ca să petrocemă pacînicî îm
preună, însămneză a căuta titluri de dreptă pentru o 
crâncenă răseblă.

Se pote așa ceva tolera? Pote-se erlâ, ca istoria 
țării să se rupă în bucăți, ca o parte dintre locuitori să 
se însuflețescă pentru (Jiua aceea, care a adusă jale și 
peire asupra țării? Pdte-se erta, ca o parte din poporă 
să jertfescă pe altariulă patriei altoră cjel, deosebiți de 
deil celeialalte părți? O patriă pbte ave numai una și 
aceeași istoriă, precum ună cetățană numai ună patrio- 
Lismă pbte ave**/

La tote acestea să mai adaugemă obrăsnicia 
aceea, că Românii din Clușiu au serbată acesta di a 
răsboiulul civilă chiar în Clușiu. Acâsta e mai multă 
decâtă o provocare. Acesta e o lovitură în acele curate 
simțeminte, cari legă pe Maghiarulă de esistință, de pacea 
și instituțiunile patriei sale.

Acestă lovitură n’a tolerat’o tinerimea universitară 
maghiară. Rușine era, decă o tolera!

Dusu-s’au deci în massă mare, și spart-au fereștile 
profesorului Silassiu; de acolo s’au dusă în loculă unde 
își pelreceu Românii și i-au silită să se retragă; in dîua 
următore s’au dusă la inaialulă aniversară și l’au spul
berată.

Ei, bine! N'au fostă tote acestea cu cale? Nu s’a 
vătămată nimenea nici câtă e negru sub unghiă.

Tinerii maghiari nici cu o vorbă n’au insultată so
cietatea.

Tinerimea maghiară a cântată imnulă și musica 
a cântată marșulă lui Rakozy — și vitejii Români, sim- 
țindu-se rău s’au depărtată. Atâta e totulă. Trebuia să 
li-se esplice agitatoriloră români, că ceea ce ei facă, nu 
se mal pbte tolera. Guvernulă nu dă acesta esplicațiune. 
Să le o dea deci societatea: la începută tinerimea, apoi 
publiculă celă mare. Mai ’nainte cu vorbă bună prin 
diare și prin adunări; după aceea cu spargere de ferești 
pe strade, și în sfîrșită ... cu gura căscată nu putemă 
privi, ca dinții puiloră de lupi se crâscă, să se întărâscă 
la peptulă patriei. Bartlia Miklos.

3 (15) Maiu în Săliște.

Săliște, 4 Maiă.
Stimate d-le Redactorii!

Multora s’ar păre că evenementele mari, cu cât se 
învechescă, cu atâtă mai multă scadă din însemnătatea 
loră.

Așa credă mulți, și mai cu sâmă străinii, că popo- 
rulu română nu ș’ar mai aduce aminte de 3 (15) Maiă 
1848. S’au înșelată. Poporulă română l’a sărbătorită 
mai în tbte părțile în modă strălucită. Prin urmare și 
la noi.

în acestă ană s’a serbată <|iua de 3 (15) Maiă ca 
o adevărată di de reînviere națională.

In presăra <j.ilei de 3 (15) Maiă, în sunetulă clo- 
poteloră o întregă procesiune cu stindardele școlare, copii 
de seblă intră în biserica cea mare. Aci s’a ținută ve- 
cerniă cu litie; er in 3 (15) dimineța după finitulă sf. 
liturghii s’a începută parastasulă întru fericita odihnire a 
martiriloră națiunei române din 1848. Și frumosQ resu- 
nau acele cuvinte în sf. biserică — căci rară să audă.

*) Așa ceva ne impută Ungurii, (jicăndiî, că ne amu făcutd 
instrumentele camarilei curții din Viena.

**) Da, într’o patriă omogena er’ nu la noi unde e stată poli
glotei.

F1 O I L E T O N U.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

După acâsta Alexandru adună și pe cei mai de 
frunte din sată, se sfătuesce și cu ei, îi ascultă, ce dică 
și dânșii. Ură se facă schimbări și îndreptări în plană.

27. Ce se înteniplă cu seracii din comună.

După ce s’a desbătută lucrurile bine, s’a purcesă 
la faptă.

Dar în satu puțini sciau, cum se potă hrăni cu pu
ține cheltuell atâția cer.șitorl, atâția bolnavi neajutorați 
atâția schilavi și atâția copii.

Cu învoirea mai mariloră se scose de o caindată 
din fondulă săraciloră o sumă ore care, cu cari se cum- 
părară totă felulă de unelte, ună scaună de strugară, se
curi, gilae, ferestrae, lopețl, hârlețe, sape și altele. Se 
direse și bucătăria ospitalului, ca să se potă fierbe în ea 
pentru mai multe familii sărace deodată, — în ospitalulă 
seu cum îi mai dice »asilulă« acesta se făcură totă fe
lulă de schimbări, se întocmiră două odăi de lucru, una 
pentru bărbați, alta pentru femei, două camere pentru 
bolnavi, și anume era una pentru bărbați și alta pentru 
femei. Ba s’au îngrijită, ca cei sănătoși fie-care să-și 
aibă odăița sa pentru durmită. Acâsta eră o cămăruță 
ângustă, lungă de dece piciore, lată de sese, josă locă 
numai de o saltea cu pae, pe care se află o perină îm- 
plută totă cu pae și ună straiă sâu țolă căldurosu de 

lână. Ușa lie-cărei odăițe avea o terestră pentru cură
țirea aerului. »Cerșitoriloră să nu le faci înlesniri prâ 
marl,« Qicea Alexandru, ,casă nule tai pofta d’a munci 
singuri și a-.și întemeia o sorte mai bună.« De aceea 
totu unghiulețulă din casă eră folosită ca locă de durmită. 
In podulă casei se păstrau provisiile cumpărate: lână, 
cânepă, lemnele de lucru și altele.

După ce s’au sfârșită tbte acestea, diregătorii sa
tului făcură o consemnare despre toți aceia, cari nu potu 
trăi fără ajutorulă comunei. Unii din aceștia își aveau 
colibiorele loră, alții umblau fără căpătâiă și petreceau 
dintr’un grajdiă într’altulă. Mai întăiu, cei ce nu-și aveau 
locuințele proprii au fostă prinși și băgați în asilă, — 
erna eră la ușă, prin urmare nu așteptară multă îmbiare, 
după aceea se prinseră și aceia, cari de și aveau colibele, 
loră, dar erau siliți se locuescă cu alți săraci împreună, 
așa, că trebuiau să dormă într’o odaie tineri și bătrâni, 
bărbați și femei.... în asilu și cu aceștia, fără multă 
.gâlcevă! Numai aceia se lăsară în colibele loră, cari 
puteau dovedi, că ei și copiii dormă despărțițl și sunt 
sănătoși.

In chipulă acesta toți seracii și lipsiții din sată se 
împărțiră în două clase: unii își aveau locuințele loră 
cei lalțl locuiau în ospitală. Amândouă clasele erau sus
ținute din partea institutnlui pentru săraci. Copiii îi lă
sau bucurosă la părinți. Decă însă locuințele acestora 
erau pre mici, sâu dâcă părinții erau omeni blăstămați, 
nemorali, seu erau în asilu, atunci copiii se aședau în 
sată ori în orașe la familii bune, nu la săraci pe plată, 
nici la omeni hogațl, ci l’a d’aceia, cari erau cunoscuți 
ca omeni de trebă și de omeniă. Copiii aceștia își că

pătau hainele dela institută, âr stăpânii căpătau și ore 
care despăgubire, dâcă cerâu. Din evlaviă și la sfatulă 
preotului numai puțini cereau despăgubire. Preotulă eră 
ună adevărată părinte ală tuturoră orfaniloră. Elă sin
gură luase în casă doi băeți, vestiți de răi și spulberați, 
pe cari nu voia să-i primâscă nimenea, și ce să vedi? 
după o jumătate de ană toți se mirau, ce băeți bravi 
s’au alesă din ei sub conducerea înțeleptă a preotesei. 
In felulă acesta se așezară toți băeții și nu mai vedeau 
pe fie-care di esemplele părințiloră loră, ei învățau a fi 
muncitori și temători de D-deu, pe cândă lângă părinți 
s’ar fi deprinsă numai la cerșită și furată și s’ar fi tâ- 
rîtă a lene de ici colo.

După-ce săracii și copiii loră s’au împărțită ast-teiă, 
așe(Jându-se fie-care la loculă său, deregătorii satului sta- 
toriră următorea lege: Cela-ce nu e în stare să se sus
țină singură, nici nu-lă susține nime, de acela trebue să 
îngrijescă comuna. Pe acela însă, pe 'care-lă susține 
comuna, acesta are și dreptulă a-lă supraveghia și a-lă 
regula, ca să învețe a se susține singură.

Acesta era și dreptă și cuviinciosă.
De aceea pentui fie-care familiă săracă se numi 

câte ună omă de trâbă de tutoră epitropă. Acesta tre- 
buiâ să grijescă de hrana, de îmbrăcămintea, de averea, 
de datoriile și de câștigulă familiei concrcrjute lui, trebuia 
să grijescă mai departe, ca în casa familiei să fie rându- 
âlă și curățeniă, asemenea trebuia să bage de semă, ca 
să stea de lucru, ce li s’a împărțită dela institută. In 
asta privință se observa mare asprime. De ore-ce și să
racii, cari locuiau afară din asilă, încă-și căpătau mân
carea din bucătăria spitalului, unde se ferbea în comună,



Timpulă fiindă frumoșii, a urmată escursiunea pe 
Ia amâcp. Ună șiră nesfârșită de copii și copile preș te 
500 — îinbrăcațl sărbăloresce, treceu prin piața Săliștei 
cântându mândru:

«Deșteptă-le române* — acompania ți și de o mu- 
sică bine organisată.

Ună publică numerosă urmâ acestei procesiuni 
grandibse.

Petrecerea în câmpă a fostă forte animată. Copii 
deoparte, copilele de altă jucau hora er publiculă se 
delecta la acestă tablou pitorescă. Și căndă petrece
rea eră la culme, cu jocă, cu declamațiuni — și cântări 
naționale, o pldie cu trei unde s’a rătăcită pe desupra 
nbstră, și de dragulă nostru s’a lăsată pe noi, să reco- 
râscă petrecerea de înfocată ce era.

Să fi văcjută copilașii cum se unâu câte cinci și pe 
întrecute ’șl făceu corturi de frundă — și câtă ai bate 
în palme toți erau sub coperișe, scutiți de pldie. Să ve
dea că Românulă încă de copilă e dedată a opune re- 
sistență. —

După înseninare petrecerea s’a continuată cu mai 
mare focă națională, căci inteligința Săliștănă a mai mă
rită contigentulă celoră presențl. După obiceiulă vechiu, 
cătră seră ne reîntorserâmă în tărgulă Săliștei în regulă 
bună — unde ne întâmpină ună mare publică, care a 
potențată bucuria nbstră — dându-ne să înțelegemă că 
stimeză memoria (jilei de 3 (15) Maiu, însă afacerile de 
di nu i-au iertată să iasă la verdeță.

Aci după ună «Deșteptă-te române* generală cu o 
voce înaltă și simpatică D-lă invățătoră Nicolau Borza 
ținu o cuvântare ocasională de mare cuprinsă și cu mare 
cunoștință de suferințele și trecutulă poporului română.

A făcută analisa critica a stării poporului dela 
1438 până la 1848 și termină dicendu: .Trăiască soli
daritatea și buna înțelegere între toți Românii 1 Uuu în
treită ,să trăiască' a răsunată din piepturile tuturora 
cu mare entusiasmu.

La acestea d. parochă Ioană Popa, care a celebrată 
parastasulă pentru martirii din 1848, își ridică vocea din 
mulțime.

Mulțămesce corpului învățătorescă pentru inițiativa 
și ridică însemnătatea cjilei mai presusă de alte sărbă
tori ce ține poporulă română. — Și într’adevără forte 
bine a accentuată d. parochu că multe cjile să sărbăto
reștii preste ană și în multe părți sărbătoriloru naționale 
nu li să dă însemnătatea cuvenită. Poporulă cu plăcere 
ar serba aceste (iile, dar lipsesce în multe părți iniția
tiva. Inițiativa se cam scie cui ’i compete.

Dee Dtjeă ca acăstă serbătore de mândriă naționa
lă să se pună în rândulă prasniciloră împărătesei.!

Publiculă satisfăcută în inima lui s’a întorsă la ale 
sale, în cea mai mare ordine. Argus.

T’rooesiă.-'ver'baJvL
ală conferinței alegăteriloră români din cerculă elec

torală. .Cehulă Silvaniei* ținută în BăsescI la 22 Aprile 
1884 st. n.

In urmarea convocărei (de dalo 10 1. c.) D-lui 
Georgiu Popă proprietară ca președintele comitetului 
electorală cercualu s’aă înfățoșată la loculă indigitată 
600 alegători: preoți și mireni. Georgiu Popă salută cu 
bucuriă acestă adunare alâtă de respectabilă, și într’o 
vorbire elocinte, binesimțită și cu multă erudițiune des
fășura starea actuală politică. Arătă necesitatea convo
cărei acestei conferințe, care este menită a-șl alege din 
sînulă seu duoi delegați, carii să participe la consiliulă 
conferinței generale, ce se va ține ăstu-timpă în Sibiiu.

ca și în timpuri de scumpete, mai departe fiindă că îm
brăcămintea și uneltele li se dedeau asemenea de. la in- 
stitută, de aceea trebuiau să și lucre pentru institută, ca 
se-și plătescă îndereptă totă ce primiau de la elă. Decă, 
pe lângă acestea, din silința și hărnicia loru propriă pu- 
tâu să mai lucre ceva, li se plătia. Banii acesta câtă 
și alții, cari îi câștigau ca lucrători de di pe la economi, 
nu li se dedeau în mână, ci se puneau în cassa de păs
trare. Omenii, cari își căpătau tote pentru susținerea loră 
nu aveau nevoe de bani, trebuiau însă să învețe a se 
deda cu cruțarea și a face economiă.

Din timpă în tirnpă fie-care epitropă era datoră să 
dee preotului semă de purtarea și sortea familiei, ce i-se 
încredințase. Preotulă era adevăratulă inspectoră ală tu- 
turoră epitropiloră. Dînsulă grijea de toți săracii. Decă 
vre-o familiă săracă, se jeluiâ în contra epitropului, că se 
portă rău ca ea, preotulă cercetă starea lucrului și aflândă 
că familia avea dreptate, epitropului nevrednică i se luâ 
cinstea d’a fi epitropă, lucru, ce se consideră de mare 
rușine.

împrejurarea, că fie-care familiă, fie-care săracă 
din comună eră supraveghiată neîntreruptă de epitropulă 
său, aduse cu sine multă bine. De ore-ce fie-care epitropă 
avea să grijescă numai de o familiă, nu eră tare cu
prinsă și putea să grijâscă de ea cu atâtă mai bine. 
Totă insulă luâ bucurosă asupră-șl sarcina d’a îngriji de 
săraci, der numai din iubire creștineștii. Ba se stârni 
o adevărată întrecere între epitropl, fie-care ajută cu 
sfată și cu faptă familia ce i se concreduse, numai se o 
vedă mai iute eșită d’asupra, scăpâtă de lipsă și îndreptată.

____________ (Va urma-)

In urmă învită conferința a se constitui alegându-și bi- 
roulă ad hoc. —

Cuvântulă de deschidere se primesce cu multă 
entusiasmă din partea presențiloră și în scrisă se aclude 
la acestă procesă verbală.

La invitarea de constituire: s’a alesă prin aclama- 
țiune de președinte Alexiu Vama protopopă, și de 
secretară Demetriu Suciu advocată.

D-lă președinte mulțămindă de onorea, ce i s’a făcută 
prin manifestarea încrederei generale ocupându-șl loculă 
presidială dechiarâ conferința de deschisă și pentră des- 
baterl propune următorea ordine de di:

I. Proclamarea solidarității prin aderință la pro
grama națională română din Sibiiu 12—1.4 Maiu 1881, și 
cetirea acestei programe. —

lî. Alegerea a doi delegați și la casulă de tmpie- 
decare a duoi suplențl pentru conferința generală ro
mână, ce se va țîne ăstu-timpă în Sibiiu.

III. Desbaterea altoră propuneri obveniente din 
partea alegăloriloră și aparțmătore la punctele I. II.

Ordinea de di se primesce cu unanimitate.j
Conformă punctului I. alu ordinei de di dăndu-se 

cetire programei naționale din Sibiiu 1881. Conferența 
întru tote o primesce cu însuflețire, ti se obligă la soli
daritate pe lângă acestă programă.

In sensulă punctului II. din ordinea de di:
Pentru representarea cercului electorală «Cehulu 

Silvaniei,* la conferența generală națională română, ce 
se va țină ăstu-timpă în Sibiiu s’aă alesă cu aclamați- 
une delegați D-nii Georgiu Popă proprietariă și 
Gregoriu Popă archidiaconă în BăsescI.

D-lu Gregoriu Popu mulțămesce pentru onorea, ce 
i s’a făcutu prin distingerea personei sale — alegându- 
se de delegată, — însă, din causa slăbiciunii și a bă- 
trânețeloră sale, cu regretare se află silită a renunța la 
acestă onorifică mandata asigurândă conferința despre 
sâmțimintele sale întru tote de acordă cu ale alegători- 
loră.

Iu urmarea acestei dechiarațiunl motivate s’a alesă 
de ală doilea delegată D-lă Ioană Ch esi eli protopopă 
în Naprade.

La casă de împedecare s’aă alesă de suplențl D-nii 
I eodoră Indrea, protopopă în Selșigă și Demetriă Suciu, 
advocată în Cehulă-Silvaniei.

Biuroulă este invitată a esmite literile credenționale 
(mandatulă) pentru delegații conferenței.

Conformă punctului III. din ordinulă de di se ci- 
tescă literile credenționale ale esmișiloră alegători români 
din comunele: Naprade, Tranisiu, Gorosleu și Hnșia ; con
formă cărora alegătorii din aceste sate fiindă împiedicați 
prin esundarea Someșului de a participă la acestă con
ferință pe lângă aderența la programa națională din Si
biiu 1881 — se obligă în solidaritate la conclusiunile a- 
cestei conferințe. —

Acestă representare se primesce cu bucuriă și entusi
asmă; literile credenționale se acludă la acestă procesă 
verbală.

Din incidentulă, că diarulă politică naționala «Ga
zeta Transilvaniei/ a devenită diară de tdte dilele, Con
ferența emoționată de acestă evenementă salutară în una
nimitate luându spre plăcută cunosciință acestă actă, — 
D-lui Redactoru ală .Gazetei Transilvaniei* îi voteză a- 
dresă de încredere și mulțămită, asigurându-lă de sprigi- 
nula său spirituală și materială. —

Acestă adresă se aclude la acestă procesă verbală.
Felicitâză cu Iotă căldura inimei — și cu gratitu

dine — pe inițiatorulă acestui diaru D-lă Georgiu Bariță 
și pentru ținuta lui națională politică manifestată în dlia- 
rulă său propriu «Observatoriulă.*

După acestea D-lă președinte mulțămindă alegăto- 
riloru pentru seriositatea și ținuta loră esemplarâ docu
mentată și în decursulă acestei conferințe dechiară șe
dința de închisă; alegându-se în comisiunea verificătbre 
a acestui procesă-verbală, domnii: Georgiu Popă, Idne 
Vasvâri, Georgiu Simonca, Andreiu Cosma.

Alexiu Varna. Demetriu Suciu.
președinte. secretariu.

S’a cetită, primită și autenticată.
G. Popu, m. p. Iontt Vasviiry, m. p. Georgiu Simonca, m. p. 

A. Cosma, m. p.

„Gazeta“ și „Pester Lloyd.“

„Pester Lloyd“ în numărulu său (136) dela 
17 Maiu vorbindu de demonstrațiunile din Clușiu 
și de tendințele politice ale „Gazetei Transilva
niei “ dice între altele:

Studențiii Români dela Universitatea din Clușiu au 
trămisă o adresă de felicitare acelui organă ală Româ- 
niloră, care stându în fruntea ^igitațiuniloră sălbatice în 
contra statului maghiară, mai deunâdile s’a îmbrăcată 
într’o piele nouă. E forte semnificativă pentru ten- 
dența, ce urmăresce acelă cjliai ă, că totă în acelă numără, 
în care a apărută felicitarea Clușieniloră, a apărută și-o 
telegramă a cărei frasă începătore (jicea: «Trageți nu
mai cu biciurile de focă pe pielea Maghiari- 

loră.* (Fahret nur mit feurigen Peitschen uber 
die Haut der Magyaren hin.«)

,Se mai dice că studenții români în societatea loră 
literară facă politică panromână și că profesorele de limba 
și literal ura română la Universitate dela înălțimea catedrei 
face propagandă antimaghiară. Din aceste cause s’au 
născută acele demonstrațiunî ale tinerimei maghiare, pe 
cari noi dorimă multă, ca să nu se mai repețăscă în nici 
ună chipă. Cu regretă aflămă, că între altele tinerimea 
maghiară din Clușiu a arsă în publică ună numără din 
organulă oficială ală propagandei agitațiuniloră panromâne. 
Studenții făceau mai bine dâcă acățau acelă (Jiaril ceva 
mai josă.c

Românii și Maghiarii.

«Magyar Polgâr,* (jiară maghiară guvernamentală 
din Clușu, vorbindă în numărulă dela 18 Maiu despre 
telegrama și articolulă de fondă apărute în numărulă 63 
ală .Gazetei,* să esprimă între altele în următorulă 
modă I

Să (jice în «Gazetă* «Libertatea personală ne este 
amenințată, stămă fără scută.*

Aici redactorii maghiârl au tradusă cuvăntulă: si
guranță cu «libertate* numai pentru a pute mai 
bine terorisa pe Români dicăndă:

«Da, le este atăcată libertatea, pentru că nu Ie mal 
dămă voie să agiteze în contra ideii de stată maghiară; 
nu le mal permitemă, ca să ațițe ura de rassă. Da, ce 
e dreptă în acestă privință stau fără scutu.*

«Uhraiștii români, atacă constituțiunea, atacă ideea 
de stată. Cu el n’avemă de a face ca cu adversari, ci 
ca acușatorl cu acusațl și de aceea aici nu pole fi de 
altă-ceva vorba de câtă numai de achitare său con
damnare. Ori capituleză necondiționată înaintea sta
lului maghiară, ori să sufere consecințele sentenței me
ritate. In politica statului se steie acolo, unde ori ce 
omă de omeniă trebue să stee. Resistența pasivă, 
pe care o urmeza Românii ultraișll nu e alta decâtă 
pândirea după o ocasiun e favorabilă pentru tră
darea patriei. (?) Ce modă de împăciuire ară 
pută să esiste altmă între noi și el să se supue necon- 
dițiunală.

«Cine sunt provocătorii?' întrâbă «Gazeta.*
.Neapărată aceia, cari incepândă dela «scumpa 

cjiuă 3 (15) Maiu 1848), în care au sădită în inimile 
poporului semența urel, în totă-deuna s’au găsită în 
taberâ dușmaniloră ideii stalului maghiară. Românii ul- 
traiștl totă-deuna au fostă cu aceia, cari au lovită și au 
slăbită națiunea maghiară. Dela restabilirea constitutiunei 
ei pândescă într’una să găsescă ocasiunea, ca s’o spul
bere eră în aeră, cine scie cu ală cui ajutoră.

«Acesta e purulă adeveră.*
In fine (jiuarulă guvernamentală din Clușiu aprbbă 

demonstrațiunile numindu-le chiar «frumdse demon- 
strațiunl ale tinerimei maghiare.*

Corespondența ndstră din comitate.
Sibiiă 3 15 Maiă,

Domnule Redactoru!

Bucuria «Viitoriului* manifestată în Nr. 50 dela 26 
Aprilie sub titlulă că neînsemnata mea persdnă «a eșită 
din tufă.... * nu pdte rămână neîntîmpinată. Cei dela 
«Viitorulă* presupună a fi triumfată, dar eu sciă să apre- 
cieză acelă triumfă, și eu mai cu sâmă aslădl la 3 (15) 
Maiu 1884 cândă e aniversarea dilei în care nâmulă ro- 
mânescă a jurată solidaritate pentru apărarea drepturiloră 
naționale și a afurisită pentru toți vecii pe aceia, cari 
voră încerca a sfâșia națiunea în partide ostile...

Se manifestă ore acestă afurisire la cavalerii de 
tristă figură din Budapeșta —?

D-loră mă dechiară sdrobită, de bre-ce .n’arn adusă 
nici măcar ună unică cuvântă, ce l’ar fi citată ei în 
Nr. 39 ală «Viitoriului,* și care nu s’ar afla în epistola 
respectivă a comitetului esecutivă.* Respundă că: a cită 
falsă respective a falsifică prin citare nu însemnâză numai 
a pune alte cuvinte în loculă celoră genuine; ci mai ra
finată este falsificarea atunci, cândă din vre-o dicere ci- 
tămă numai o parte, și ornitemă cealaltă, ca să putemă 
da dicerei sensulă, ce ne convine nouă. Așa a făcută 
jidanulă, care a documentată din evanghelia că: ,nu este 
Dumnedeu,* omițândă cuvintele premergătore: «disau ne- 
bunulă în inima sa.« In reflesiunile mele din Nr. 41 
ală «Gaz. Trans.» amă arătată lămurită acestă modă de 
citare ală «Viitorului,* arate d-loră contrariulă, și atunci 
și eu mă voi dechiarâ de învinsă și mă voi închina Don- 
nei, la carea mă voră trimite.

Până atunci e blidă de bărbi eră coifulă, din 
care răsună cuvântulă: «calomniare* și capulă de sub blidă 
nici cu o rotiță nu are mai multă decâtă acela a proto
tipului din La Mancha.

Aflându-me în regiunile Spaniei, să nu uită nici de 
Sancho Panso! Domnii de la .Viitorulă* negă de nou 
că ară fi participată la conferințele electorale de prin cer
curi, convocate la conferința comitetului electorală per
manentă. A participată bre Csatâ Ludovică numai ca 
d i a r i s t ă la conferința din A1 b a-I u 1 i a de la 24 Aprilie 
â. c.??

Cu falnică conștiință de sine încheie «Viitorulă* cu 
aceea că națiunea nostră «are mai multe partide 
in sinulă săă,« și că «ei și-au făcută dorința.* 
Da! și-au făcută dorința; mai lipsesce ca d. Tisza se dică: 
,der Mohr kann gehen.* Tr.

Editară: Iacobii Muresianu.}
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.



Curaulu la bursa de Viena 
din 19 Maiu st. n. 1884.

Rentă de aură ungară 6% 122.60
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.05
Rentă de hârtiă 5o/o . . 88.85 
Imprumutulti căiloru ferate 

ungare.......................... 142.25
Amortisarea datoriei căi- 

lorQ ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.60

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119. —

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 102.50

Bonuri rurale ungare . . 101.50
Bonuri cu c.1. de sortare 100.75
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișii.............................. 101.—
Bonuri cu cl. de sortarel00.50
Bonuri rurale transilvane 100.50

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

vină ung.........................98. —
Imprumutulti cu premiu

ung.....................................116.30
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.60 
Renta de hărtiă austriacă 80.55 
Renta de arg. austr. . . 81.25
Renta de aurii austr. . . 101.85 
Losurile din 1860 . . . 136.25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  853.—
Act. băncel de credită ung. 316.50 
Act. băncel de credită austr. 316.20 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.73
Napoleon-d’orI................ 9.68
Mărci 100 împ. germ. . . 59.65 
Londra 10 Livres sterlinge 121.95

ISursa «le îSwenîi’esci.
Cola oficială dela 6 Maiu st. v. 1884.

Renta română (5°/0). • • • Cutnp. 94 vend. 95
Renta rom. amort. (5%) . . » 94^ , 95

convert. (6°/0) • . » 98 - 1003/t
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . 32 » 34
Credit fonc. rural (7°/0) • • » 104 » 105>/8

> i! !> (5°/o) • 11 92V2 „ 933/„
> » urban (7°/0) . . > 1037a , 104
> » (6°/o) • • » 99x/2 » 100
> ’ (5°/0) • ■ x> 90. V, » 90l/a

Banca națională a României > 1442. , 1450
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 371.VS , 372

« » » Națională . . » 237.
Aură > 3.40’/, , 3.65
Bancnote austriace contra auru > 2.09. , 2.00

Cursukl pieței Brașovu
din 19 Maiu st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . Cnmp. 9.28 Vend. 9.29
Argint românesc .... . . » 9.22 9.25
Napoleon-d’ori................. . . » 9.62 9.65
Lire turcescl.................... . . » 10.85 • 10.89
Imperiali......................... . . » 9.85 > 9.89
Galbeni............................. . . » 5 61 5.64
Scrisurile ■ fonc. »Albina* . . . » 100.50 » 101.50
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

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

„GAZETA TRANSILVANIEI"
PIARU CU01IDIANU.

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

Pentru Austro-Ungaria pe ană • ? . 12 fl. v. a.
ii

|2
a a . 6

li

4 » a a . 3 n

Se acordă abonamente și lunare cu . . I 77

Pentru România și străinătate pe ană * 36 franci
ii

|2 5J . 18 »
11 . 9 ??

CeltL mai ușoru mijlocu de abonare este prin man-
datu poștală* Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămurită adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârziere*

Administrațiunea

Anunciuri în pag. a IV linia de 30 litere garmond 11.—cr. 6 
Pentru inserțiunî și reclame pag. a III linia ă . „ —„10 

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3-- 4 orî . . . . io°ț0

77 77 5-- 8 77 • • 15%
77 77 9--11 77 • • 20%
77 77 77 12--15 77 • • 30%

• 77 77 77 16--20 77 ■ • 40%
Dela 20 de repețirI în susu • • • • • 50%
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 

se facil învoiri și reduceri și peste cele înseninate mai 
susu*

Brasovu 1113 Maiu 1884.
5 I

Gazetei Transilvaniei.“

x u Dela cea mai mare fabrică de cesornice, zidită din nou
W Pateket (gamp. în (Geneva.

'<<A A sosită celil dinteiu transportă, după desemnă, 3000 bucăți de c^soi'iniee.remoiitoir-chroHOiuelB ’u,
w-VV?’ / nouă, adevărate de Geneva, în două mărimi pentru domni și ddmne. Cesornicele suntă bine regulate, se 

dă garanție pe 5 ani, au nieeanisinft patentat»» <le nichel cu 24 rubine, capacele gravate (in de aură 
' (|e 18 carate. Suntă multă mai bune decâtu cesornicele elvețiane, și costă l-a calitate (1. 7; 11-a calitate

fl. 5; ear cesornice cu 3 capace de argintă cu figuri de aură mecanică, cronometru-ancker de nichel costă I-a calitate
fl. 17 și a Il-a calitate fl. 14. (Până acum au costată dela fl. 60—100).

Mai departe lanțuri <le aurii smălțuite de Geneva, cuirasă duplă cu medalion pătra’ă, cu 12 fotografii
caraghiose, smălțată cu aură de 14 carate, greu de 9 galbeni, costă fl. Suntă mai bune decâtă alte lanțuri. Totă felulă
cesornice de Elveția, cari arată de sine diua și dalum, și costă numai dela fl. 3 în susă; lanțuri de aurii și 
inele se vendă în rate; totdeodată doritoriloră li se trimită 300 de desemnurl spre a vedea formași prețulă. Pentru aceste 
desemnuri să se trimită în mărci 15 cr.

E. SELLINGER Ehren-Allianz aus Genf.
Wien, Adlergasse Xr. 8.

2—3 
Publicațiile.y

Se aduce la cunoștința on. publică, 
că s’a finită restaurarea.

jBĂiîJoiBtr «a© Ammfr 
de dușii și de vane 

aflătore în suburbiulă Scheiă lângă edi- 
ficiulă gimnasiului română și că deschi
dere va avd loc Joi în 10 (22) Maiă 1884.

Băile de vană se potu folosi de publică 
chiar de Miercuri 9 (21) Maiă.

Cu deosebire se recomandă pentru 
băi reci, cele două basine nou construite 
în totă frumseța și corespundetdre sco
pului.

Brașovu 7 (19) Maiu 1884.
Eforia scoleloru. proprietară.

II.

III.

IV.
V.

2—3

Librăria Nicol. I. Ciurcu
Erașcvu.

Bibliografie. In editura Librăriei Socecă & Comp. BucurescI 
a apărută de sub țipară:
, Conferințele Atheneului Romnnă« 1883—1884.
Conferința I. conține: Programulă gen. al conf. Atheneului pe 

anulă 1883/84. Discursulă de deschidere...............C. Esarcă.
învățăminte din Istoria patriei...............N. Ionescu.
Relațiunile Franciei cu România sub Ludovică XIV. XV și XVI. 
................. V. A, Urechiă.

învățămintele din Ist. patriei, continuare Ia conferința I. de . . .
N. Ionescu.
Apocrifele în literatura română................. Dr. M. Gaster.

Partidele într’ună stată constituțională...............C. Dissescu
Se află de vendare â 50 cr. Exemplarulă (trimisă sub bandă

55 cr.) la Librăria Nicol. I. Ciurcu Brașovă.

glastra pentru turiști
atu lui L. LUSER.

Ună mijlocii siguru și forte eficace 
în contra ocliiuriloril tari de găină, 
bătăturilor u, așa numita piele tare 

; pe talpa piciorului, în contra negei- 
I loru și tuturoru asprimeloru pielei.

EfectVLliă. se garanteză:

JPretnlii unei cutii cr. v. a.
Trimițendu-se prin poște se plătescu 10 cr 

mai multă.
Depositulu principali: L. SCHENK,

farmaciștii în Modling, lângă Viena.

In Brașovă se găsesce adevărată la: 
I. HORNUNG, farmacistă.

Nr. 1753—1884
pretorii 

Concursă.
Pentru ocuparea postului de forestieră 

comunală în Rășinari se publică atți con
cursă. Emolumentele împieunate cu 
acestă postă sunt:

a) 600 fl. v. a. retribuțiune anuală 
în rate lunare anticipate;

b) 6 stânjeni de lemne de arsă anu
ală în natură.

Doritorii d’a ocupă acestă postă au 
să doveddscă, afară de cualificațiunea 
cerută de § 36 ală XXXI G. A. din 
1879, că scie perfectă limba română.

Cererile împreună cu actele cuvenite 
se voră înaintâ până la 7 Iunie 1884 
oficiului subsemnată.

Sibiu, 12 Mai 1884.
Oficiulu pretorialu.

Tipografia Alexi Brașovă.


