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BrașovtL în 14 (26) Maiu.
OrganulH de frunte alu Sașiloră din Tran

silvania publică manifestulă și programa electorală 
a partidei naționale săsesci.

Nu mai trebue se-o spunemă, că este de 
interesă pentru noi a scf ce atitudine sunt deciși 
se observe compatrioții noștri sași în împrejură
rile actuale, cu atâtii mai vertosu cu câtă se fă
cuse multă vorbă prin foile oficidse despre aceea, 
că Sașii ar fi în ajună de a încheiâ unu com
promisă cu guvernulă.

Manifestulă celă mai nou electorală, pe care 
îlă publică a(ji comitetulă centrală ală partidei 
naționale săsesci, răstdrnă t6te faimele de împă
care și constată, că o înțelegere a Sasiloră din 
Transilvania cu guvernulă actuală este im
posibilă.

,,In viâța interidră a statului ungaru — ^ce 
manifestulă — în decursulă periodului trecută 
dietală nu s’a săvârșită nici o schimbare, care 
să ne facă să pășimă pe nisce cărări deosebite 
de cele de până acumă. Din contră s’aă petre
cută lucruri, cari trebue să ne întărâscă în idea 
că bună e direcțiunea ce amă luat’o înainte cu 
trei ani.“

P6te să fie bună acâstă direcțiune din punctă 
de vedere ală situațiunei momentane, dâr este mare 
întrebare dâcă va și totă-o-dată fi suficientă spre 
a face ca cu timpulă să se realiseze justele do
rințe și aspirațiuni ale elementului săsescă din 
Transilvania.

Ce ceră Sașii în programa loră stabilită la 
Brașovă în 8 și 9 Iuniu 1881 și din nou sanc
ționată prin manifestulă din anulă acesta?

Ca se-o spunemă cu câte-va cuvinte: ei ceră 
să se schimbe sistemulă de guvernare actuală, 
fără ca să se schimbe și legile, pe cari se înte
meiază acestă sistemă.

Până aici și mai departe nu! acâsta este 
idea conducătdre a programei electorale săsesci.

Până acum a fostă favorisată numai rassa 
maghiară ca o individualitate privilegiată în stată; 
de aci încolo ocârmuirea să fie cu dreptate bine- 
voitdre și față de naționalitățile nemaghiare.

Acesta-i ântâiulă postulată ală Sașiloră.
Legea de naționalitate dela 1868, care deja 

nu mai corespunde cerințeloră libertății și ale 
dreptății, să nu fie și mai multă scurtată prin 
legi noue și prin acte de ale guvernului. Mai 
alesă să nu se mai premieze cei ce-șl renâgă na
ționalitatea și să nu mai fie defăimați cei ce-șl 
aperă naționalitatea ca inimici ai statului.

Acesta este ală doilea postulată.
Puținulă dreptă de selfgovernementă, ce l’au 

lăsată legea comunală și legea municipală dela 
1870 și 1871 comuneloră și cercuriloră se nu 
fie și mai multă scurtată prin nouă legi său prin 
modulă cum se aplică legea de cătră organele 
esecutive, cari îlă facă cu totulă ilusoriu. Mai 
vertosă guvernulă să nu tracteze ca hotărîrl și 
să nu aprdbe unele declarări ale minoritățiloră 
din representanțele comunale și municipale său 
chiar să iea disposițiuni în modă arbitrară asupra 
averei comunale și corporative, precumă și asu
pra averei universității săsesci, pe basa ăstoră-feliu 
de declarări ale unoră singuratici.

Acesta este ală treilea postulată.
Dreptulă de libertate, de egală îndreptățire 

și de autonomiă ală bisericeloră, care este basată 
în specială pe legile religionare ardelene, cari au 
fostă susținute espresă și prin legile de uniune, 
se nu fie mărginită și nimicită nici prin nouă legi, 
nici prin măsuri de ale guvernului. Mai vârtosă 
nu este permisă ca sub titlulă de supraveghiare 
a statului se fîă în realitate înlăturată acea au
tonomiă și egală îndreptățire, așa ca bisericiloră, 
cu privire la scdlele ce le susțină, să nu le mai 
remână altă dreptă decâtă de a purtă cheltuelile 
pentru susținerea și administrarea loră.

Acesta este ultimulă din postulatele pentru 
a căroră realisare deputății naționali săsesci sunt 
angajați a stărui în dieta dela Pesta.

Fiă-ne permisă a cercetă în trâcătă ce sorți 
de isbândă potă avă sub împregiurările actuale 
postulatele Sașiloră ardeleni.

Fie-cine, care cundsce numai câtă de puțină 
relațiunile interidre din statulă ungară, trebue 
să-și (|ică, cetindă programa Sașiloră, că preten- 
siunile loră nu se potă împlini decâtă numai 
sub o singură condițiune: ca adecă să se schimbe 
sistemulă de guvernare practicată păn’ acum de 
cătra ministeriele unguresc!, ce s’au succedată 
dela 1867 încdce. Cu alte cuvinte sistemulă de 
maghiarisare se facă locă unei administrațiuni 
câtă mai drepte și binevoitdre față cu desvoltarea 
națională a tuturoră popdreloră din acestă stată.

Este neîndoiosă și. amă declarată și noi mai 
de multe ori, că ddcă s’ar aflâ la cârma statului 
ungară ună guvernă, care se fie celă puțină 
în aceea-și măsură binevoitoră față cu popdrele 
nemaghiare, cum e guvernulu din Viena față 
cu Slavii din Austria, chiar cu legile de astădi 
ar fi posibilă a se inaugurâ o administrare, care 
se ușureze multă sdrtea ndstră, a Nemaghiariloră- 

Mai departe e clară, că în casulă acesta n’ar 
fi de ajunsă, ca guvernulă se interpreteze strictă 
legile și se le esecute cu rigdre, de 6re-ce cele 
mai multe din aceste legi, după cum arată programa 
Sașiloră, sunt nesuficiente și restrîngă în mare 
măsură libertatea și îndreptățirea naționalitățiloră 
nemaghiare; ar trebui prin urmare ca Interpre
tarea să se facă totdâuna în favdrea celoră mai 
slabi, celoră mai puțină îndreptățiți dâcă este ca 
aceștia să semță o ușurare.

Numai dâcă s’ar întâmplă tdte acestea ar 
pută fi vorbă de o realisare a postulateloră pro
gramului săsescă.

Este însă posibilă și probabilă ca, în mersulă 
desvoltărei regulate a actualului constituționalismă 
ungurescă, să se întâmple minunea, ca se căpătămă 
ună guvernă atâtă de binevoitoră și dreptă?

Câtă pentru guvernulă actuală Sașii declară, 
că o înțelegere cu elă este imposibilă, din causă 
că urmăresce o politică, care prepară ruinulă 
loră națională și economică. Remâne dâr ca 
o altă constelațiă de partidă să restdrne cabine- 
tulă Tisza și se împlinâscă postulatele memorate.

Ei bine, se admitemă, că ministeriulă Tisza 
va fi răsturnată și că voră ajunge la guvernă cei 
din oposițiunea moderată maghiară său chiar Kos- 
suthianii. Credă compatrioții noștri Sași că a- 
ceste partide voră renunța odată pentru totdâuna 
la politica de maghiarisare și că voră fi mai bi- 
nevoitâre în aprețiarea condițiuniloră de viață na
țională a Nemaghiariloră ?

La acâstă întrebare ne respunde însăși pro
grama săsâscă cândă <Șice: „Esperiințele politice, 

ce a trebuită să le facă de ună șiră de ani par
tida națională săsâscă nu iârtă nici-de-cum de- 
putațiloră aleși pe basa memoratei programe de 
a întră în vr’una din partidele ce esistă adi în 
dietă. “

Limbagiulu acesta este destulă de lămurită 
și manifestulă electorală săsescă repetă: „Nu ne 
putemă sinucide!“

Atunci ce mai aștâptă compatrioții noștri Sași 
dela generositatea și bunăvoința partideloră ma
ghiare? Nu vădă ei, că stau în vântă cu pos
tulatele loră, cândă guvernamentalii mergu până 
a dispută representanțiloră loră chiar și dreptulă 
de a mai figură ca Sași și ca partidă națională 
săsâscă în dietă?

Suntemă siguri, că Sașii începă deja a cu- 
nâsce că pe drumulă, pe care au apucată acum 
trei ani, este imposibilă ca să dobândâscă realisa- 
rea postulateloră loră; este cu neputință ca să-și 
asigure esistența loră națională.

Să împune dâr conducătoriloră sași dato
ria de a căută unu altă drumă, care se-i pătă 
conduce la țînta dorită. Direcțiunea ce au luat’o 
la 1867 și lai881 nu-i va duce la scopă, căci 
ună compionisă cu politica de maghiarisare este 
imposibilă.

ScirI telegrafice.
(Serv. part, ala >Gaz. Trans.<)

Nișa, 25 Maiu. — Membrii Scupcinei s’au 
presentată în corpă și au înmânată în modă ser- 
bătorescă regelui o adresă, care e o parafrasă a 
discursului tronului. Regele a fostu fârte emo
ționată prin cordialitatea tonului adresei precum 
și prin presentarea în corpă și ovațiunile întregei 
scupcine.

Parisil, 25 Maiu. — Se vorbesce, că între 
Belgia și Olanda s’a obținută o înțelegere ca 
prinții germani să fie escluși dela succesiunea la 
tronulu Olandei. Prin revisiunea constituțiunii 
se permite succesiunea la tronă a princesei, năs
cute din căsătoria regelui Wilhelm cu princesa 
Waldeck-Pyrmont, și fidanțata prințului Balduină, 
fiulă comitelui de Flandra.

Bruxelă, 25 Maiă. — Alegerile provinciale 
s’au terminată, avândă partida liberală perderl 
însemnate.

Cronica (Lilei.
Suntemă informați că cei provocați la duela de 1 o- 

cotenentulă Nicoră au fostă președintele junimei 
maghiare Vârro Lâszlâ și altă guralivă Ignâz Kâ- 
roly, care a arsă tiarele române.

Celă dintâiă și-a retrasă cuvintele insultătore, de- 
chiarândă, că nici odată nu l’a vătămată cu nimică. Celă 
d’ală doilea n’a avută curagiulă să primăscă duelulă sub 
pretextă, că locotenentulă Nicoră n’a dovedită că merită 
satisfacțiune.

Cele ce le-au scrisă fiarele maghiare, că i s’ar fi 
luată sabia, c’ar fi fostă arestată și alte nimicuri sunt 
neadevărate. Din contră locotenentulă Nicără a fostă 
fârte circumspectă evitândă ori-ce actă ce l’ar fi putută 
compromite. Dușmanii au încercată a face să-și pertjă 
gradulă, dar n’au isbutită. Alte amănunte se potă vede 
din declarațiunea ce o publicămă într’altă locă ală fa
rului.

*
Aflămă că și studenții din Iași au ținută o 

întrunire, la 10 Maiu, în care s’a alesă ună comitetă ca 
să redacteze ună protestă în contra purtării provocătore 
și insultătore a junimei maghiare din Clușiu față cu stu
denții români, cu1 ocasiunea (Jilei de 3 (15) Maiu.

*
Cetimă în «Ellenzek» că Davidă Mariafîy, vice no

tară comitatensă în Maros-Vâsârhely, a înaintată corn— 



tetului casinei d’acolo o propunere ca să scâtă din cabi- 
netulil de lectură, > Gazeta Transilvaniei,* care până acum 
s’a ținută numai și numai pentru recrearea sufletâscă a 
funcționariloră români. Propunerea acâsta au subscris’o 
deja mai mulțî.

*
Toții .Ellenzek* scrie: > Până acuma publiculă clu- 

șiană credea că Aurelii Isacii este patriotă (?) de omeniă ; 
dar astăzi elă și-a arătată arama. Mai deunăzi a in
trată în cancelaria lui Isacă ună Română maghiarisată 
și a începută să vorbăscă ungurește cu d-sa, 6r d-lă 
Isacă advocatulă, care până acil erâ cinstită și prețuită 
de toți l’a dată afară (Jicendu-i că la dănsulă nu este 
ertată să se vorbăscă ungurește.

*
Celoră dela .Kolozsvâri Kozlony* se pare că le este 

tare rușine de productele geniului națională maghiară căci 
vorbindă despre publicația poesiei cunoscute »b . . . bocs- 
kor* afirmă, că dumnăloră nu le este cunoscută, dâr ca 
totuși să scape de peire acestă productă literară, îlă re
produce după noiîn limba francesă. —

*
Societatea academică »România jună* din Viena ne 

face cunoscută că mai are exemplare de vândută din 
»Almanachulă< dată de ea. Ună exemplară cu porto 
costă 2 fi. 15 cr., âr pentru România 5 lei 70 bani. Do
ritorii se potă adresa la comitetulă societății, Viena VIII 
Langegasse Nr. 4, II etagiu.*

Sâmbăta trecută s’a dată la teatru >11 Trovatore*. 
Succesulă ce l’a obținută în acâstă sără amă pută (|ice 
c’a fostâ unulă din cele mai bune. D-șâra Norvile (Ți
ganca) a jucată și cântată admirabilă scenele de passi- 
une și desperare în care se află biata țigancă ca mamă.

»Freischtttz,« de erl asemenea s’a dată peste aș
teptarea nâstră. Musica marelui măestru amă putut'o gustă 
fără conturbare. Ariile Agatei le-a cântată cu multă artă 
d-ș6ra Szegal. D-șora Atzger (Anica) drăgălașă și frumușică 
ca totdâuna a secerată aplausele cele mai frenetice. In 
generală s’a aplaudată întrâga sără fârte multă.

Mâne Marți »Lucia de Lamermoor* de Donizetti.

Felicitări la adresa ndstră.
Buteni,g22 Aprile.

Vă ureză mulțî ani precumă și >Gazetei* ca să pu
teți scâte naia națională din valurile dușmăndse la lima- 
nulă doririloră. Ioană I. Lică.

Bredă 3 (15) Maiu 1884.
In cjiua reînvierei poporulni română, îți gratuleză, 

neobositule luptătoră, pentru sacrifiiciulă celă aduci pe al- 
tarulă redeșteptării națiunei române prin aparițiunea co
tidiană a prețuitei >Gazete,* dorindu-ți pe calea spinosă 
de publicistă, paciință încoronată de celă mai strălucită 
succesă. Luptă-te cu arma dreptății pentru recâștigarea 
drepturiloră nostre. Desbinarea unoră slabi de ângeră 
și altcum membri putred! și nefolositori corpului națiunei 
să nu te descuragieze, ci cu atâtă mai tare să-ți reculegi 
puterile isbindă după merită în retăciții și rău voitorii 
poporului română. Clemente Popă

preotulO Bredului. 
Să li șt e, 5 (17) Maiu 1884.

Credă a-ml împlini o datorință, dâcă vină a vă aduce 
sincerile mele gratulațiunl pentru întreprinderea salutară 
făcută în interesulă sântei ndstre ca,use românescl. Dâe 
Dumnezeu, ca glasulă »Gazetei* să resune dela o margine 
a țărei la cealaltă și se dovedescă vitalitatea poporului 
română. Nicolan Ioană,

membru în consiliul^ municipalii.

Napoca, 3 (15) Maiu 1884.
Cândă totă suflarea românescă din CarpațI până la 

Tisa serbătoresce marețulă pasă făcută de mama > Ga
zeta,* deși pâte în âra a 11-a îndrăsnescă totuși a Ve 
aduce de lângă ruinile vechei ,Napoce« espresiunea felici- 
tăriloră celoră mai cordiali. D deu Ve protâgă și Ve dă- 
ruâscă ani nestoriani, ca să puteți lucra cu succesă întru 
reușirea sântei și dreptei cause pentru care luptați!

Ună tinerii română.

Clușiu, 20 Maiu.
Doi fii ai opincei românescl din doue colțuri opuse 

ale Românismului vină a gratulâ din animă primului 
tjiuară quotidiană românescă din patriă. Bineventămă 
>Gazeta Transilvaniei’ — trâmbița, din care resună vo
cea poporului românescă — și dorimă viață întelungată 
bravului ei Redactoră.

Demetriu Cosninloiu, Miliaiu Pârvul,
din Telciu (comit. Bistrița-NaseudQ). Șepreuț comit. Aradfl.

Mulțămindu. din totă sufletulă pentru aceste 
încuragiătâre dovedi de simpatiă, dorimă ca 
urările, ce ni se facă să fiă făcute într’ună căsă 
bună!

3 (15) Maiu în Munții apuseni.

Valea Galdei, 20 Maiu.
ț)iua de 3 (15) Maiu s’a serbată în Intregalde în 

modă solemnă.
In presăra ițilei curtea scolei și cimîterulă bisericii 

era iluminate de o mulțime de făclii aprinse, care au 
arsă până în dorii cailei de 3 (15) Maiu. Imprejurulă 
scdlei și bisericii erau așezate ramuri de stejară, âr la 
ușa cimitirului atârnaă portretele lui Bărnuță, Iancu 
alu poetului Mureșiană și ale altoră (luptători. Pe 
turnulă bisericii și în curtea scolei fâlfăiau două stindarte 
naționale, cari rămaseră până la 16 diminâța. La ser- 
viciulă divină aă luată parte preoții: C. Paulă și I. 
Nestoră, âr ca lectoră teologulă N. Nestoră. Răspun
surile la liturgiă s’aă făcută de copii scdlei. Poporulă 
a asistată în numără fârte mare.

După liturgiă s’a servită parastasulă în amintirea 
braviloră martiri, cari ’și-au vărsată sângele pentru sfărâma
rea lanțuriloră iobăgiei. S’a ținută apoi ună discursă 
potrivită serbărei și cândă s’au rostită cuvintele:

> Plângi, o națiune, plângi cu durere pe bravii tăi 
»eroi, cari cu arma legii au deslegată lanțulă iobăgiei și 
»’și-au jertfită viâța pentru libertate. Plângeți, lăcrimați 
că astădi nu vă mai potă cjice: Saltă Române plină 
»de mândrie . . . Dar nu desperați, frațiloră, căci 
»avemă bărbați cari se luptă necontenită pentru căușele 
• nâstre naționale. Avemă ună diară >Gazeta Transilva
niei,* care prin bravulă și zelosulă ei redactoră a apă- 
>rată și va apără căușele nostre naționale!. . . poporulă 
a începută să verse șirâe de lacrimi (jicândă: »Vomă 
serba acâstă c^i, ori ce se va întâmpla cu noi!*

Amă fostă fericiți că n’amă avută onore de nici 
ună âspe din partea preturei, ca cei din opidulă Ighiiă, 
unde subprefectulă K. M. a luată parte la serbarea dilei 
memorate. Mergândă elă mai ântâiă în șcâlă, s’a legată 
de bietulă învățătoră întrebându-lă că pentru ce suntă 
copii aședați în ordine. Apoi merse la biserica gr. c., 
dar găsi ușa închisă. De aci se duse ia biserica gr. or., 
aci însă îlă bătu noroculă a-o afla plină de poporă, îm
preună cu inteligența română. Subprefectulă a asistată 
aci până la fine. d.

Turburârile din Clușiu.
Clușiu, 23 Maiu.

La aparință e acuma — liniște, și cercetările de
curgă cu energiă atâtă la tribunală, câtă și la senatulă 
universității; în faptă însă tinerimea maghiară agitâză în 
secretă, ține conveniri prin păduri, și comitefulă esecu- 
tivă, care s’a alesă alaltăeri de adunarea din pădurea 
»Hoja* (»torok vâgâs*) și care este compusă din 20 uni
versitari lucră fără sfială și are mandată specială, ca 
membrii lui să nu se depărtâze din Clușiu nici în tâm- 
pulă feriiloră. Ce planuri potă să aibă, pâte ne va des
coperi viitorulă celă mai de aprope. Din iote însă se 
vede, că, aici tinerimea e numai ună instrumentă, fia
rele patriotice și nepatriotice maghiare și alte persdne, 
omeni însemnați, portă tinerimea de nașă spre rușinea și 
dejosirea compatrioțiloră noștri.

Universitarii maghiari de cândă s’au începută scan
dalurile totă benchetâză și trăescă lumea albă, — lucru 
naturală, căci dispună de ună fondă însemnată, adunată 
prin contribuiri benevole dela ei și particulari.

Și apoi lucru ciudată: senatulă universitară trage 
în cercetare pe capii revoltanțiloră, și trage totă odată în 
cercetare și pe membrii societății »Iulia,« în contra că
reia s’a plănuită și efectuită demostrațiunea.

AdI înainte de amâijl, s’a presentată o deputațiune 
de 9 Români la cornițele supremă, contele Eszterhâzi 
Kâlmân, spre a se plânge asupra prigoniriloră din Clușiu 
în contra nâmului românescă. — Nu-să în plăcuta posi- 
ținne, de-a reproduce întregă respunsulă domnului co
mite, credă însâ, că va fi prâ destulă, dâcă amintescă 
numai aceste unice cuvinte din vorbirea D-sale: >Nu vă 
mirați, domniloră delucrurile acestea, dar 
principele nostru de coronă cum a fostă în
tâmpinată în societate (târsadalmi) la Bucu- 
resci ?*

In ce legătură stau cravalurile din Clușiu cu primi
rea principelui nostru de coronă în România? Acâsta pof- 
tâscă a ni-o esplica domnulă prefectă! Câtă pentru noi celă 
puțină așa scimă, că acolo i s’a pregătită o primire, 
cum trebue să se facă Clironomului unui stătu, ca Austro- 
Ungaria. — — — — — — — — — —

Să vede însă, că domnulă prefectă, carele în filele 
trecute a umblată pela Pesta, a mirosită ceva pe-acolo 
și apoi a trădată ceva ca să trâcă înaintea representați- 
unei de diplomată mare! Cum e proverbulă? >Si tacui- 
ses etc.!*

Noi pe aici, cum suntemă de necăjiți, cetimă cu 
predilecțiune 4iaru^ .Ellenzâk* din causă, că de ună 
timpă încâce escită în noi curiositatea, de a vedâ din di 
în (|i'> cu ce minciuni ne mai frapeză. Afirmarea că, ti
nerimea română a propusă să-și țînă maialulă în .Gilău,* 
și că ar fi fostă oprită din partea vice-comitelui Gyar- 
maly — e o minciună; faptulă e, că societatea Julia* 
respective comitetulă ei a amânată maialulă pe timpă 
nedeterminată, insistândă numai pe lângă țînerea adună- 
rei generale în localitatea sa propriă. După acâsta otă- 
rîre aduce senatulă ună condusă, prin care nu concede 
societății încă țînerea adunărei generale din causa iritărei 
spiriteloră.

>Ellenzâk* spune, că Românii au voită a țină o 
adunare în Monaștură cu scopă, de a face demonstrări. 
Nu-i adevărată, — așa ceva nici prin minte nu-ia venită 
cuiva. De aceste și alte bârfei! se publică cinică în nu- 
mitulă 4iarti- Scopulu e de a iritâ spiritele în contra 
Româniloră. Continue numai,, că și-lă va ajunge; de va 
putâ numai purtă și consecințele domnulă Bartha Miklos!

Iustus.

FOILE T ONU.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

Elă se duse la prietinulă său, noulă proprietară de 
la birtulă celă mare, care încă erâ unulă din societatea 
binecunoscută a celoră trei-deel și doi săpători de co
mori, și i dise: Prietine! nici o dată nu te-am rugată 
să-mi faci vre o plăcere. Astăzi te rogă pentru întâia dată. 
Soția mi-e lăuză și n’o potă lăsa singură ca să mă ducă 
la orașă. Am lipsă de cinci sute fiorini, fie și numai 
pe optă dile, dar, de se pote, în aur. Nu mi-ai împru
mută atâția bani pentru optă dile?»

Iți suntă datoră pentru atâtea bunătăți ce mi le-ai 
făcută, cum să nu-țî împrumută? Tocmai astădi am pri
mită optă sute fiorini, și-i am a casă. 0 parte din ei 
însă sunt în argintă. Dâcă vreai, ține-i pe toți, până ai 
trebuință!»

,M’așă bucura tare să fie în aură!* 4*se Alexan
dru. ,Amă mare trebuință de aură.*

,Ei bine, voiă vedâ !* răspunse birtașulă. Pe cândă 
ai lipsă de ei?*

>Te rogă adă-i pe mâne sără, la optă ore la mine 
a casă. Dar să nu spui nimănui nimicăl*

După ce sfârși cu birtașulă, Alexandru eși și se 
duse la ceilalți trei-c)ecl și unu de tovarăși și cătră fie 
care grăi totă cum grăise cățră birtașă și îi rugă pentru 
câte cinci sute fiorini, decă se pote în aură!*

Ce să vetjl? Fie-care se bucură din inimă că în 

sfârșită pOte să facă și elă ună serviciu bărbatului atâtă 
de vrednică și-i făgădui, că va aduce banii. Toți erau 
poftiți pe a doua <ji sâra la optă ore.

La câsulă hotărîtă, fundă încă întunerecă, toți ve
niră la Alexandru a casă. Elă îi conduse pe toți în 
odaia lui, în care nu aprinse încă luminarea. Omenii 
se,.mirau întru sine de mulțimea celoră de față. Alexandru 
se duse s’aducă luminarea. Cândă se întârse în odaiă, 
cu două luminări aprinse în mâni, toți îlă vătjură, cum 
îlă mai văduseră odinioră,’- în haine frumâse de ofițeră, 
chipiu cu până înaltă, pe pieptă cu o medaliă și la șoldă 
cu o sabiă. Cu mirare se uitară unii la alții și întocmai, 
ca înainte cu șâpte ani și șâpte săptămâni, se vădură 
aceleași persone, în aceeași odaiă și la aceeași mâsă.

.Prietenii mei,* grăi Alexandru punândă luminările 
pe mesă, dâcă ml-ați adusă de ceea ce vă rugasemă, 
poftiți și-i puneți aci pe mâsă!*

Veniră pe rândă unulă după altulă la mâsă. Mulțî 
cjiceau că le pare rău că n’au putută aduce suma cerută 
în aură. Alexandru însă le dise cu blândețe: Nu face 
nimică. Dați-i încâce cum îi aveți!* Și începu a depune 
fie-care, unii aură, alții argintă, âr alții hârtii de preță.

După acâsta se ridică Alexandru și grăi în chipulă 
urinătoră:

.Aduceți-vă aminte, âmeni buni, timpulă de probă 
de care v’am vorbită ârecândă, a trecută. Cei șâpte 
ani și cele șepte săptămâni s’au sfârșită. Astădi, voi ați 
depusă mai mulți bani pe mâsa asta, de cum vă arăta- 
semă eu, înainte de acâsta cu șâpte ani și șâpte săptă
mâni. Atunci abia a-ți fi fostă în stare să dați împru
mută cuiva cincizeci de crucerl (1 leu), âr pe voi în o- 

rașă, nime nu v’ar fi împrumutată cu atâta. Astăzi, în 
timpă de douăzeci și patru de âre, fie-care ați scosă 
câte cinci sute de fiorini, așa, că laolaltă ați depusă a- 
cumă pe mâsă șâse-sprecjece mii de fiorini. Va 
să dică timpulă de probă a trecută și v’am învățată, 
cum să umblați după comori. Astăzi înțelegeți, pâte, ce 
v’amă spusă, cândă erați pentru întâia dată aici. V’am 
(jisă atunci, că meșteșugulă d’a face bani este mai multă 
vrednică de câtă aurulă însuși. Țineți bine jurământulă 
vostru, puneți-vă încrederea în D-ijeu, și atunci noroculă 
și bunăstarea vostră va eresce, vădendă cu ochii. Cela 
ce își va călcâ jurământulă, acela își calcă noroculă. În
tipăriți jurământulă acesta în inima copiiloră voștri și 
spuneți-le să-lă țină și ei cu sfințeniă, căci atunci tote 
le voră avâ cu prisosă. — Astădi, cum vedeți, m’am 
deslegată de făgăduința, ce v’o făcusemă. Voi sunteți 
bogați, pentru că aveți trebuință de puțină și câștigați 
multă, și pentru că vâ bucurați de încrederea omeniloră 
cu stare, cari vâ țină pungile deschise ori cândă vă du
ceți la ei. Comori ați adunată așa precum trebue să 
adune omenii de omeniă. Sâu dor ați așteptată altfelă?*

Toți începură azimbi, dicândă: Amă băgată noi 
curândă de sâmă, ce ai înțelesă cu meșteșugulă d’a face 
bani și cu comorile, și ne erâ rușine de prostia nâslră, 
care ne-a făcută să venimă atunci la tine. In inimile 
nostre însă nu-ți puteamă mulțămi în de ajunsă, că ne-ai 
îndreptată pe calea cea adevărată, care fără tine și fără 
ajutorulă tău, n’amă fi găsit’o nici odată!*

(Va urma.)



Declarațiune.
Clușiu, 23 Maiu 1884.

Onorate Domnule Redactorul
In interesulă adevărului venimă a aduce Ia cunoș

tința onor, publică, cumcă Domnulă sublocotenent^ in 
reservă Augustă A. Nicâră, fiindă ofensată din 
partea D-lui juristă Szâsz Kâroly, s’a semțită necesitată 
a-și cere satisfacțiune în modă cavalerescă. Pentru în- 
cunjurarea duelului însă a fostă rugată prin juristulă Ve- 
res Kâroly, să se alegă din ambe părțile câte o comi- 
siune, cari se aplaneze acăstă afacere și ofensatulă să-șî 
primâscă satisfacția fără duelă. In 18 1. c. comisiunile 
aceste s’au și întrunită pe la 10 ore a. m.

După ce însă comisiunea esmisă din partea D-lui 
Szâsz a voită să tragă la îndoială capabilitatea de duelă 
a D-lui sublocotenente, sub cuvântă că Domnia-sa ar fi 
fostă ofensată de cătră mai mulți dintre universitarii ma
ghiari, cu ocasiunea maialului arangiată în grădina Stadler, 
și nu și-ar fi cerută satisfacțiune, comisiunea D-lui Ni
câră răspunde, că nefiindă misiunea ei de a desbate, decă 
respectivulă Domnă este său nu capabilă de duelă, res
pinge acâsta, considerându-o ca făcută cu scopă de a 
mântui pe D-lă juristă de periclulă duelului. Acăsta o 
face cu atâtă mai vârtosă, că «Ellenzâk» în unulă din 
Nrii săi precedențl, susține că junii maghiari cu ocasiunea 
maialului din grădina Stadler, s’au purtată cu multă re
servă și nu au ofensată pe nimeni.

Acuma însă spre a pută păta caracterulă de sub- 
locotenentă ală D-lui Nicără, înșiși Domnii universitari vină 
a dâ de minciună pe «Ellenzâk» susținendă prin dechia- 
rațiunea loră apărută în Nr. 119 a aceluiași <}iară, că 
dânșii au ofensată pe D-nulă Nicâră. Noi încă susținemă 
cu ei acăsta din urmă, cu aceea modificațiune însă, că 
acele ofensări au venită dela mai multe sute, intre cari 
negreșită se aflâ și D-lă Szâsz Kâroly, și au fostă în
dreptate nu numai în contra D-lui Nicără, ci în contra pu
blicului română întregă.

Și mai multă ne-a cuprinsă mirarea, cândă în nu- 
mărulă celoră ce au subscrisă dechiarațiunea mai susă 
amintită aflămă și numele D-lui Varro Lâszlă, care îna
intea comisiuniloră s’a esprimată, că dânsulă nu I’a ofen
sată pe D-lă Nicoră cu nimică, și ne râgă a-i spune 
respectivului Domnă să fie altă dată mai atentă, cine l’a 
ofensată și cine nu. Scopulă ce urmărescă Domniile loră 
prin aceste procederi e fărte evidentă. Mai amintimă 
numai atâta, că în aceeași di Domnulă Augustă A. Nicără 
șl-a trămisă secundanții săi la D-lă Szâsz Kâroly spre 
a-lă provoca la duela. Secuudanții credă, că îșl voră 
ține de datorință, a dâ deslușiri mai detaiate în privința 
acesta Onoratului publică.
» Cu tâtă stima

in numele comisiunei
Vasilin Ternaveanu, Mihain Pârvu.

medicinistei. stud. în sciint. naturali.

IFrotocol-uTâ.
conferinței alegătoriloră Români din comitatulă Sat-mare- 
lui țînute la 12 Maiu st. n. an. 1884 in opidulă Seini. 
PresențI: preste 90 de alegători, protopopi, advocațl, 

preoți, învățători, proprietari, notari etc.
1. D. protopopă Ioană Marcu, în numele convo- 

cătoriloră, salută cu bucuriă pe alegătorii români adunați 
în numără atâtă de frumosă din tbte părțile acestui co
mitat ă precum și pe âspeții din Selagiu : d-nii George 
Pap mare proprietară și Floriană Cocianu advocată. — 
Făcăndă apoi cunoscută și cu graiulă viu programa în- 
trunirei de astăzi, se râgă. ca adunarea să se consti- 
tuâscă, și înainte de tâte să se alegă unu comitetă cen
trală nou, deârece mandatulă celui vechiu, formată acuma 
sunt trei ani, este a se consideră de espirată.

2. D. protopopă Gavr. Lazară de Purcăreță 
crede a fi interpretele dorinței tuturoră celoră de față, 
cândă propune, ca în recunâscerea meriteloră câștigate 
în viața publică, și pe tăremulă literaturei naționale cu 
conducerea conferinței presinte să se însărcineze d. pro
topopă I. Marcu.

Propunerea se primesce cu unanimitate, și d. Ioană 
Marcu protopopă în Sat-Mare se alege cu aclamațiune 
de președinte ală conferinței de astăzi.

3. De notară se propune și se alege advocatulă 
Ioană Savanyu.

4. D. Ioană Marcu mulțămesce adunăroi pentru 
onârea ce i-a făcută, primesce presidiulă, și îșl ține de 
datorința sa primă, ce i o impune loculă, ce îlă ocupă, 
a aminti împrejurarea tristă, cunoscută de altcum la toți, 
că fostulă președinte ală comitetului centrală, magn. sa 
d. canonică onorariă Ioană Darabanth din causa bătrâ- 
nețeloră adeacl numai pdte luă parte la adunarea de față 
și că fostulă v. președinte rss. d. protopopă, Georgiu 
Marchișiu nu mai este între cei vii. Provâcă deci membrii 
conferinței să binevoâscă a se aridica cu toții in semnă 
de pietate, de recunoscință și simpaliă pentru fostulă 
președinte, și de durere și regretare pentru mortea pre
matură a fostului v. președinte. — Se întâmplă

5. Se trece la reconștituirea comitetului centrală. 
Rss. d. protopopă Giriacă Barbulă află a fi la lo
culă său — înainte de a se face alegerile a accentua 
că scopulă ce îlă urmăresce partida nâstră nu este altulă 
decâtă a lucrâ la bunăstarea patriei, și la prosperarea 
poporului românescă în acăsta. Nici nu se îndoesce. 
că națiunea maghiară în urmă va recunosce, că noi 
n’avemă altceva în vedere, decâtă realisarea devisei pri
mite în teoriă și prin frații unguri, și care sună: Liber
tate, egalitate, frățietate.

Doresce, ca lucrările conferințe, să fie încoronate de 
succesă bună.

După acesta se propună, și se alegă de președinte 
ală comitetului centrală: d. Ioană Marcu, protopopă,— 
de vice-președinți: d. protopopă I. S. Selagiană și d. 
proprietariu Andreiu Med ană, — de secretari: d. pro- 
fesoră Dr. Vasiliu Lucaciu și advocatulă Ioană Sava
nyu, — de membri ai comitetului: domnii Ciriacă Bar
bulă, protopopă, Lazară Iernea, preotă, Ștefană Bilțiă, 
protopopă, Iacobă Popă, preotă. Alesiu Berinde, pro
topopă. Em. Popă, preotă. Vas. Ande'rco, preotă. Ale
xandru Erdoss, protopopă. Alexandru Fercuțiu advo
cată. Ioană Popp, advocată. Nicolau Nil vană, advo
cată. Teodoră Indre, protopopă. Antoniu Ghiță preotă. 
Aug. Pelle, preotă. Gavrilă Barbulă, notariu cerc. dr. 
Titu Hengye, medică. Ioană Erdeli, preotă. Gavrilă 
Lazară de Purcărețiu protopopă și Dem. Murâșană, 
preotă.

6. Se citesce punctulă 1. ală literiloră convocătdre.
D. Andreiu Med ană proprietară și fostă deputată 

dietală, face cunoscută adunărei, că cerculă elect. de 
Șomcuta-mare și-a alesă deja delegații în persână d-sale 
și a d-lui advocată și proprietariu Alex. Popp de Mire- 
șulă-mare. —

Se ia spre plăcută sciință eră aici se alegă de de
legați la conferința generală ce se va ține la Sibiiu, pentru 
cerculn CarașăuluiRss. d. Gavrilă Lazară de Purca- 
rețiu protopopă în Sanislău, — și on. d. Lazară Iernea 
parochă în Papbicană, — pentru cerculn Balei — mari 
d. Ieronimă Barițiu, publicistă din Sibiiu, — și d. Dr. 
Titu Hengye medică în Ardusadu, — pentru cerculn 
Megieșului: Rss. d. Ioană Marcu, protopopă în Sat.umare,
— și on. d. Ioană Erdeli, parochă în TătărășcI. Pentru 
casulă, cândă dintre cei 8 delegați aleși din acestă co- 
mitată unulă sâu altulă ar fi împedecată a se presenta 
la conferința generală, se alegă de suplenți domnii advo
cațl : Ioană Popp din Satu mare, — și Floriană C o c e n ă 
din Cehulă Selagiului. —

7. Andreiu Medanăiade nou cuvântulă, și dice, 
că de și cerculă domniei sale și-a alesă și delegații și sub- 
comitetulă cerc., totuși a venită la Seini, și de acâsta 
i pare nespusă de bine, vâtjendă între cei adunați aici 
atâția bărbați distinși din Cleră, pentru cari n’a răsunată 
indeșerlă îndemnarea poetului: «Preoți cu crucea în 
frunte.»

Vorbitoriulă este convinsă, că prin actulă săvârșită 
(alegerea delegațiloră) este semnalată îndestulă credeulă 
nostru politică, dâră ca să nu încapă nici o îndoâlă pro
pune, ca conferința să se declare — și mai espresă — 
solidară cu partida, ce stă pe basâ programei dela Sibiiu.

D. protopopă Alessiu Berinde dice, ca se nu timă 
pre solidari cu Sibiieni pasiviști. Este adecă mare dife
rență între Transilvania și Ungaria, și anume în respec- 
tulă censului. Ardelenii deră au causă de a se plânge,
— noi Ungurenii însă n’avemă. Așa noi nu putemă fi 
passiviștl. Pretensiunile Sibieniloră nu le va primi nici 
odată națiunea maghiară. Sunt însă alțl Români, cari 
vrâu numai, ce e possibilă, și lucră la împăcarea Româ- 
niloră cu Ungurii. Aceștia își voră ajunge scopulă. Deci 
propune, ca a), conferința să-și îndemne delegații aleși 
a se dechiarâ și a votâ pentru activitate la conferința ge
nerală, — h), ca conferința acâsta să primâscă programa 
din Pesta.

D. adv. Ioană Popp observă antevorbitorului, că 
decumva a voită să âsă cu propunerea acâsta, se cerce 
în înțelesulă programei dilei de astădi, să o însămneze în 
scrisă la presidiu cu trei dile mai nainte. Din acestă mo
tivă crede, că o discusiune meritoriă asupra propunerei 
d-lui Berinde nu este adminisibilă.

D. Andreiu Medană replicândă d-lui Berinde 
(Jice, că era, cândă se dedâu instrucțiuni la deputațî, a 
trecută de multă. Pentru ce, o scie totă insulă. Ce se 
ține de celelalte aserțiuni ale d-lui protopopă ală Seini- 
loră, și de cumva n’ar fi altă jău în țâră, decâtă censulă 
nedreptă pentru Românii din Transilvania, și atunci încă 
ar fi datorința sântă a tuturoră Româniloră din tote păr
țile, să le de la frații Ardeleni totă sprijinulă posibilă, 
și să se lupte cu toții pentru delăturarea acelei nedrep
tăți. Necasurile nâstre însă sunt cu multă mai multe. 
Ungurii ședă adi ei singuri pe caii, ce ară fi după dreptă 
și ai noștri, — și dacă vreu să se împace ei cu Românii, 
o vrâu numai așa, ca ei, Maghiarii, se rămână în șâuă 
și mai încolo și noi să rămânemă și mai încolo pe josă. 
Dâcă ei vrâu pacea, o vrâu așa. Dară până acilea, în- 
câtă scimă noi, numai Gali și soții săi s’ară desbrăcâ de 
tâte pentru factorii politici ung., ei, puternicii dilei însă 
nici promisiuni n’au făcută încă Româniloră. Măcară că 
este mai ușoră a da promisiuni, decâtă a Ie și împlini. 
Apoi să nu uitămă nici cândă, ce dice Sf. scriptură: ,Nu 
celă ce dice: Dâmne, Dâmne, — ci celă ce face voiâ 
tatălui meu, va intră în împărăția ceriului.*

(Va urma). 
Lugoșiu în 12 Maiu 1884. 
(Fine).

La enunciarea conclusului s’a escată mare indigna- 
țiune între Români, și strigări >sâ au 4 i mă româ
nesce.»

D. Tabajdy demândâ notarului Schonfeld să enun- 
cie conclusulă românesce.

D. Brediceană: .Ilustritatea Ta escl ehiămată 
și îndatorată după lege, ca președintele congregațiunei a 
enuncia conclusele și, fiindcă limbă protocolară e și cea 
română, trebue să enuncii conclusele congregațiunei și 
românesce. Fă bine! (Strigări! aprobări! ilaritate!)

D. Tabajdy: Eu îmi împlinescă postulă meu de 
comite supremă cum voiescă (ohâ), cândă va fi d. Bre
diceană foispană pâte face cum (jice. (Brediceană 4'ce; 
Și atunci mă voiă țînâ de lege, ca și acuma), âră eu 
ca amploiată ală statului maghiară și aderentă la ideea 
de stată maghiară numai unguresce voiă enuncia 
conclusele. (DesaprobărI sgomotâse). D. Hațegă cu multă 
moderațiune, âră fostulă vice-comite Makây (Ungură) 
cu provocare la lege și echitate râgă pe d. foispană a 
respectă legea (Aprobări).

D. Tabajdy strînge din umeră. D. Brediceană 
Nu potă să așteptă dela d. Tabajdy să aplice legea, dar 
facă acâsta constatare, căci ni este o dovâdă nerestur- 
nabilă în contra svonului mare, ce să face dela guvernă, 
până la celă de pe urmă oficiantă și patriotă patentată 
maghiară, că așa legi liberale și întemeiatâre de egalitate 
nu sunt în lumea întrâgă, ca și în țâra nâstră, ceea ce 
dâcă ar fi chiăr adevărată, ce ajunge legea adusă, dâcă 
guvernulă și tâte organele publice din țâră, — întocmai 
ca d. Tabajdy — nu o respectâză, ci o calcă necontenită? 
Și motivulă pentru acâsta călcare de lege ni l’a spusă 
d. Tabajdy: «statulă maghiară» și ideea loră de stată 
maghiară. * Statulă maghiară a adusă legea de naționali
tate; acea-ți împune de a respectă limba protocolară a 
comitatului și totuși nu voiescl a face acâsta? — Pentru 
acesta voință allustr. Tale t; întrebă, celegeaibi? Ideea 
Dtale de stată maghiară! Aceea nu e codificată și nu pâte 
fi mantaua, cu care se acoperă fărădelegile și călcările 
de lege în statulă maghiară. — (Tabajdy strigă, ca de 
regulă: Mennyhnk tovâbb). De meddig?! Intre asemeni 
șiovinistl decurse și restulă eongregațiunei. Așa s’a des- 
voltată o lungă și interesantă discuțiune în cesțiunea 
Boroviceniloră, Recasdieniloră, Dognacska, DăsescI s. a. 
La cea din urmă comună constatându-se, că solgăbirâulă, 
ca sâ ascundă adeverata stare a lucrului, a produsă 
protocolulă representațiunei comunale luată în limb’a 
maghiară, dâși în comuna DăsescI nu e nici ună Ungură, 
șî aci membrii Rezeiu și Brediceană desaprobară 
procedura solgăbirâulul Fabry, binecunoscută de ună 
despotă esagerată, încă din repețitele fapte din trecută, 
pentru cari a fostă silită a abdfice. —

Trei cjile a durată congregațiunea acâsta, și ai 
noștri au rămasă până în sfirsită la tâte căușele, ca 
unde voră pute cu legea în mână să scutâscă poporulă 
de nouă sarcini și neîndreptățîrl. —

Față cu dictatura foispanului și cu ascultarea ârbă 
a maioritatei interesate personalminte în esploatarea es- 
chisivă a situațiunei, nu au avută bravii noștri luptători 
succesă în tâte căușele, dar mângâierea, că și-au împli
nită datorința, și aprobarea fiecărui română, căci au 
susținută causa națională cu bărbățiă, prudențiă și elo- 
cință, o au de presentă și pentru totdâuna. —

Censoră.

Diverse.
Teatru-modelă. — De lângă Murășă ni se scrie cu 

data de 9 Maiu următârele:
«In dilele trecute apăru în comuna Birchișă o socie

tate teatrală ambulantă, maghiară, sub conducerea direc
torului Korâși Bertalan.

M’am dusă și eu de curiositate la una din repre- 
sentațiunl, în speranță că-mi voiă petrece câte-va mo
mente. Erau anunțate două bucăți: Amegmârgezett 
nagy bâcsi în 2 acte și A ket suket într’ună actă. 
La 9 âre se începu representațiunea cu bucata din urmă 
și după o repede rasolâlă se termină. Asteptamă să în- 
câpă a se jucâ a doua bucată, fără să stimă, că în 
dosulă cortinii pe scenă directorulă începuse să jâce 
o bucată teatrală mai interesantă. Aucjiamă bușell 
și trântell, erâ o scenă furtunâsă. Deodată cortina 
să ridică și soția directorului apăru în fața publicului 
strigândă după ajutoră. Ce se întemplăse? Directorulu 
găsise cu cale să se tămâie într’o cârciumă încă de cu 
vreme, și după terminarea actului întâiă totă cu cale 
găsi să-și părnuiască nevestica pe scenă. Rolurile nu 
erau complectate: subjudele și sergentulă de jandarmi se 
însărcinară cu ele, era vorba să-i împăciuâscă. Fiindă 
rolurile grele, nu isbutiră; actorii stetâu gata să umfle 
pe susă directorulă. Care mai de care se întrecea să se 
cinstescă cu titulăturl ca: bechiară, blăstemată, 
fugară etc. Acum veni și rândulă scauneloră să jâce. 
Rolulă loră era să se măsure în tăriă cu capetele direc
torului și actoriloră. Cortina și culisele se rupseră. Pu- 
bliculă cerea banii îndărătă, (Jîcendă, că n’a venită să 
vâtjă păruială. Sgomotulă era atâtă de mare, încâtă pu- 
bliculă se retrase în birtă, unde veniră mai târziu și ac
torii cu directorulă. Aci căutară să-și astâmpere foculă 
cu beutura. Bendă mereu, în capetele loră începu să 
vîjie și mai cumplită. Furtuna isbucni lovindă directorulă 
pe unulă din actori cu ciubuculă în capă. O încăerare 
turbată se începu, pe care publiculă și jandarmii abia 
o putură potoli. Privitorii se depărtară tjicendă că astfelă 
de producțiunl n’au avută norocire să mai vâdlă.

Sfîrșitulă erâ să fie și mai tragică și anume în 
cuartirulă directorului. Acesta se apucă din nou la 
bătaiă cu ună adoră, care îlă urmări pănă acasă. Unulă 
puse mâna pe o sabiă, âr celalaltă pe ună cuțită. 
Strada întrâgă se adună să privâscă acâstă scenă . . . 
fără plată. Cândă însă privitorii văzură, că lucrulă devine 
seriosă, săriră și îl despărțiră.

Astfelă petrecui la teatrulă lui Korosi Bertalan.

Cursulu la bursa de Viena 
din 24 Maiu st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară 6°/0 122.90
Rentă de aurii 4’/0 . . . 91.75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.55
Imprumutulii căilorii ferate 

ungare......................... 132.25
Amortisarea datoriei căi

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

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

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

Bonuri rurale ungare . . 103.—
Bonuri cu cl. de sortare 101.—
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișii............................. 101.-
Bonuri cu cl. de sortarelOO.50
Bonuri rurale transilvane 100.74

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

vinii ung............................98.25
Imprumutulii cu premiu 

ung................................. 115.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.30
Renta de hărtiă austriacă 80.45
Renta de arg. austr. . . 81.25
Renta de aurii austr. . . 101.80
Losurile din 1860 . . . 135.75
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  854.—
Act. băncel de credita ung. 309.50 
Act. băncel de credita austr. 308.50 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.74
Napoleon-d’orl................9.70 */2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.80 
Londra 10 Livres sterlingel22.35

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Abonamente

se potu face la 1 și 15 a fie-cărei luni.
Pentru Austro-Ungaria pe antl . , . 12 fl. v. a.

ii
77 77 |2 7) * 6 77 77

11
77 » I4 77 ... 3 77 77

Se acordă abonamente și lunare cu . . 1

Pentru România și străinătate pe anu 36 franci
n

?? 77 » i2 77 18 77
77

1 ii
•)') » v I4 77 9 v

Celu mai ușorti mijlocu de abonare este prin man
data postalu. Abonamentele se plătescu înainte.

Rn găinii pe domnii abonați sS binevoiescă a ne da

Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6 
Pentru inserțiunl și reclame pag. a III linia ă . „ —„10

Pentru repețirl se acordă următorele rabate:
Pentru repețirl de 3— 4 ori . . . , 10°|0

77 77 77 5— 8 1 5°ln ................0

77 ?? 77 9—11 „ .... 20°|0

?? 77

1

77 12—15 „ .... 30°|0

77 77 77 16—20 40°l„ .... |o
Dela 20 de repețirl în sustl ......................... 50°|0
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni 

se facil învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai

lămuritu adresa, ca trimiterea (Jiarului să nu sufere nici susu,
cea mai mică întârziere, Brașovu 113 Maiu 1884.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei^
4—4

II.

III.

IV.
V.

Librăria Nicol. I. Ciurcu
jBrasovuL.

Bibliografie. In editura Librăriei Socecă & Comp. Bucuresel 
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 la 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.

BĂILE (SCALDELE)
dela Sân-Georgiulu Năsendidui (N.-Szent-Gyorgy).

Apă minerală muriatică de natronu în comitatulă Bistrița-Năsăudă în 
Transilvania; să ține de cele mai escelente silicate de natronfl, conține (24.45 de părți 
natronu acidă carbonică în 10,000 de părți) conține iodă, este probată ca leacă contra 
friguriloră învechite, a întărirei de ficată și de splină, a mistuirei necomplete, contra 
hoemoroideloră, a anomaliiloră de menstrațiune, blenorhoe (scurgere) uterinală, contra 
bronchitei cronice, a petrei în beșică și în rinichi a scrofileloră, a slăbiciunei de nervi 
și în fine contra Hypochondriei histeriei.

Sesonulu se începe la 15 Iunie.
Apa minerală se p6te luă în sticle de câte ună litru directă dela isvoră său 

dela depositulă principală în Bistrița la J. Keresztes.
Informațiuni și prospecte se capătă dela

ADMINISTRAȚIA BĂII ORTJ.

TIPOGRAFIA ALEXI, B rasovu
9

Unica tipografia românăscă în t6tă Austro-Ungaria susținută de ună particulară, care s’a distinsă la esposițiunea națională din Sibiiă 
în anulă 1881 și în care se tipăresce acum și primujl diarii românii cuotidianu.

Acestei tipografii i-a succesă de a dobendf de la magistratulă orașului Brașovă furnisarea tipărituriloră necesare pentru orașă, 
învingendă prin concurență, pe cea mai vechia și renumită tipografia din Brașovă.

Avantagiele pe care le p6te oferi acestă stabilimentă fiindă recunoscute chiar de streini, vor îndemna, precum ni place a crede 
pe toți Românii, cari au ceva de tipărită, de a să adresa mai întâiu la noi.

Dintre operile publicate până acum in editura nostră ni permitemă a recomanda:
G. Cur țiu s. Gramatica limbei elenice prelucrată 

de Ștefană Iosifă, profesoră și directoră la 
gimnas. rom. gr.-or. din Brașovă, prețulă fl. 2.50

Gramatica limbei române, întocmită pentru 
scălele secundare de Ni col au Pi Iți a, 
profesoră la gimnasiulă română greco- 
orientală din Brașovă, prețulă . . . . »

Arion, său culegere de cânturi naționale 
spre întrebuințarea tinerimei de ambe- 
secse, culese și arangiate de I o n Bariu, 
învățătoră la scola primară din Satulung 
prețulă ....................................................

Iuliu I. Roșea. Sacrificiu pentru Sacri
ficiu, romană orginală, prețulă ...» —.35

fl. —.30

g
8

1.25

Mbrtea lui Miliai Vitezulfi, dramă națională
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețulă . » —.40 

Rumănische Kunstdiclitungen, ubersetzt von
Theochar Alexi, prețulă . . . . fi. 1.—

Noua Biblioteca Română, anulă I și II . » 10.— 
Noulft Câlindară de casă întră în anulă ală V-lea.

t

Peste puțin va apare
Romamdu istoricu

BEIU iODA, Doas.si
in cinci părți

Acestu romană să va publica în broșuri ă câte 20 crucerl seu 50 bani.

Tipografia Alexi Brașovă.
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