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NB 73. Mercuri în 16 (28) Maiu 1884.

Brașovu în 15 (27) Maiu.
Peste vre-o două Z^e delegații aleși pentru 

eonferența generală a alegătorilor!! români din 
Transilvania, Bănatii și Țâra ungurâscă voră porni 
la adunarea, ce se va întruni în Sibiiu Dumi
neca viitâre.

Drumă bunii!
Să se adune cu Dumnezeu toți la sfatulîi 

obștescii, să se adune cu inima de Românii ade
vărată, cu credință tare și nestrămutată în viito- 
rulii multu cercatei năstre națiuni!

Nici odată, mama văduvită, scumpa nbstră 
națiune română, n’a avutu mai mare lipsă de 
ajutorulu braviloru săi fii.

Nici odată nu s’a cerutii dela Românulă ar
delenii, bănățenii și ungurână mai multu ca a- 
cuma, ca să dovedăscă tronului, să dovedâscă 
țării și Europei întregi, că este consciu nu numai 
de datoriile ce le are, ci și de drepturile sale na
ționale, ca unii poporă autohtonii și de sine stă
tătorii, ce este.

Multe s’aii Ș* s’au scriau despre noi și 
în acest! trei ani din urmă, dela conferința din 
1881 încdce.

Nu ne-a prinsă mirare, că adversarii noștri 
politici și naționali s’au folosită în scrisă și cu 
graiu viu de tdte mijldcele, spre a micșoră im
portanța votului alegătoriloră români și spre a 
pune la îndoială lealitatea și patriotismulă 
nostru.

Nu ne-a mirată, că ne-au atribuită scopuri 
și planuri subversive și ne-au descrisă înaintea 
lumei ca pe nisce dușmani ai libertățiloră consti
tuționale.

Ne-a mirată și ne-a mâhnită însă, că s’au 
găsită între noi câțiva dmeni, cari au începută 
să bată în retragere tocmai în momentulă, când 
mai multă ca ori și când se cerea ca Românii, 
printr’o esemplară solidaritate, să paraliseze ten
dințele, ce țintău a’i discretă în fața opiniunii 
publice; au începută să șovăiască și să dea în 
graiulă dușmanului, micșorândă-se și tărându-se 
înaintea lui ca nisce păcătoși, cari aștâptă pe- 
dăpsa meritată.

Că aceia, cari nu potă trăi făr’ de stăpână, 
au mari păcate pe sufletulă loră, o credemă.

Dăr ce a păcătuită poporulă nostru, ca să 
ca^ă la pământă înaintea puterniciloră <Ș.ilii și 
să-i r6ge de iertare?

Dăcă au ună păcată Românii, atunci au pă
cătuită, că au fostă pre îndurători față cu ne
dreptățile ce li s’au făcută; au fostă pră buni 
și pră creduli față c’ună dușmană, care îl pri- 
gonesce făr’ de milă și în modă sistematică; au 
păcătuită, căci au fostă pră de multe ori desbi- 
nați cândă au trebuită să dă peptă cu elă, și 
de aceea nu și-au putută apără cu destulă băr
băția limba și naționalitatea amenințată.

Românulu, pacinică și generosă din firea 
lui, mai bine să mulțămesce cu mai puțină, de 
câtă să se învrășbăscă cu vecinulă său.

Acesta este păcatulă lui celă mai mare stră- 
moșescă, și multe rele și neajunsuri avemă să 
suferimă aijl în urma lui.

Dar și răbdarea Românului are o margine, 
și celă ce și-a perdută înaintea lui omenia și 
încrederea, anevoie o mai păte recâștigă.

Nu numai odată bietulu nostru țărână, mun

cită de năcazurile Z^ei) dar în totdăuna pătrunsă 
de dorința de a trăi în pace cu conlocuitorii săi, 
și-a (|isă, văZendă fanatismulă și terorismulă ma
ghiară: dăr le-o veni și loră odată mintea!

Din nenorocire mintea nu le-a venită; as
tăzi suntă mai turbați în contra nâstră ca ori 
și cândă. Clușiulă ne-o dovedesce.

Dăr Clușulă ne mai dovedesce încă ceva, 
pentru noi fărte îmbucurătoră și înveselitoră.

Ne dovedesce, că Românulă a începută să 
capete minte și că acăsta este, ce scăte cu totulă 
din fire pe adversarii lui.

Cei ce într’ună căsă rău s’au încercată să 
ne ademenăscă cu vorbe slabe, ca să intrămă în 
cetatea inimică și să ne lăsămă a fi legați de 
carulă de triumfă ală cârmuitoriloră de astăzi, 
au trebuită să se convingă mai multă ca ori și 
cine, că Românulă s’a deșteptată, că nu mai este 
turma cuvântătăre, pe care să-o pătă mână ar- 
chipăstorii după cum le dictăză poruncile celoră 
dela stăpânire.

Acești rătăciți au rămasă isolați și începe 
să le fie gr6ză de singurătatea loră.

Opiniunea publică română i-a judecată. Ver- 
dictulă ei este sdrobitoră.

Fost’amă destulă slugile altora; cerșit’amă 
destulă pe la cele uși ale puterniciloră cjilei, cari 
sunt sur^i pentru rugările ndstre și n’au ochi 
pentru ranele, de cari suferimă.

A sosită timpulă ca să aibă și Românulă^patriă, 
să aibă și elă lege și limbă, să aibă și elă scdle 
și așezăminte de cultură, să p6tă trăi și elă ună 
traiă demnă de omenire și de veaculă de față 
și să se pătă desvoltâ în pace, liberă și neîm- 
pedecatu, pe pământulă său strămoșescă, îngrășată 
cu sudărea și cu sângele lui.

Alegători români! In mâna văstră este a<ji 
sărtea și viitorulă poporului română din Tran
silvania, Bănată și Țăra ungurăscă. Voi sunteți 
legalii apărători ai lui și voi trebue să formulați 
prin trămișii voștri verdictulă poporului română, 
ca și amicii și inamicii lui să vâdă ce voiesce, 
ce păsuri are și cari sunt adevăratele lui pos
tulate.

Voi și numai voi sunteți datori a declară 
prin graiulă representanțiloră voștri, că popo
rulă română nu voesce se cedeze nimică din 
drepturile sale, nu voesce să mdră, ci voesce se 
trăăscă în acestă stată, alături cu națiunea ma
ghiară și cu celelalte naționalități, ca națiune de 
sine stătătdre.-

Trebue să ieșimă odată cu totulă din labi- 
rintulă politicei umilităre și șovăitâre, în care ne-au 
încurcată dela 1865 încdce intrigele adversariloră, 
cari încă dinainte de 1848 și-au croită planulă 
pentru nimicirea și contopirea ndstră cu rassa 
loră; trebue să punemă capătă odată servilismu
lui afurisită, care la ori ce pasă ce voimă să-lă 
întreprindemă, ce trebue să-lă întreprindemă pen
tru binele nostru națională, ne pune înaintea ru- 
șinâsei întrebări: că 6re ce voră (jice la acăsta 
stăpânii cailei?

Stăpânii Zilei potă Zice și potă crede ce voră 
voi, chiămarea Româniloră nu este de a face pe 
voia loră. Nu-i destulă că ne împlinimă dato- 
riele de cetățeni și de patrioțl adevărați cu pri
sosință, mai trebue 6re să purtămă și grija pof- 
teloră și a înclinăriloră particulare, ce le au ad- 

jversarii noștri astăZi la putere?

Aerulă este infectată de ună timpă încăce 
de nisce miasme, cari potă otrăvi sâmțulă curată 
ală Românului. Vocea resolută a representanți
loră alegătoriloră români trebue se curățe aceste 
miasme stricăciăse.

Prorociloră mincinoși, cari ne vorbescă 
mereu de puterea grozavă a adversariloră și de 
slăbiciunea năstră și cari ne îndămnă ca noi, 
,.sărmanii de noi,“ se căutămă mijloculă potrivită 
— pe letiniă: modus vivendi — care să le facă 
Maghiariloră cu putință de a se împăca cu noi, 
se le răspundă :

Nu este putere pe lume, care se ne p6tă 
face ca să ne lepădămă de totă ce avemă mai 
sfântă, de limba și de naționalitatea ndstră. înaintea 
puterniciloră de aZi au domnită peste Ardâlă și 
Țăra ungurăscă alții și mai puternici și noi Ro
mânii totuși nu neamă mărturisită decâtă ca 
Români, nu amă pretinsă decâtă drepturile, de 
cari avămă lipsă spre a ne asigură desvoltarea 
năstră națională românâscă, și li-amă și dobân
dită aceste drepturi, deși nu în măsura în care 
amă fostă dorită.

Puternicii de aZi ne-au aflată în esercițiulă 
liniștită ală acestoră drepturi. Cine e de vină 
că astăZi nu le mai putemă eserciâ? Cine ni 
le-a răpită și cine se încârcă a nimici chiar și 
mlăstarele românismului decă nu ei, acești teri
bili ai Zilei?

Nu este prin urmare la rândulă nostru de 
a ne rugă de iertare, că amă cutezată să ne fo- 
losimă și noi câți-va ani de drepturi naționale, 
ci este la rândulă acelora, cari ni le-au luată cu 
forța ca să-și cunăscă păcatulă și să facă totă po- 
..sibilulă ca să putemă fi restabiliți în drâpta n6s- 
tră proprietate.

Adversariloră nâmului nostru, cari ne calum- 
niază, cari ne insultă și ne batjocurescă, pentru 
că suntemă Români și pentru că voimă să trăimă 
în acestă stată ca Români egali îndreptățiți cu 
ei, trămișii alegătoriloră noștri să le respundă:

Nici noi, nici voi nu suntemă de eri d’a- 
laltă eri; ne cunâscemu din vechime, și crestătu
rile de pe răvașele n6stre arată ce suntemă da
tori unulă altuia. Dâcă țineți ceva la amiciția 
poporului română, dâcă voițl fericirea și întărirea 
patriei întindeți-ne mâna de .împăcare sinceră și 
nefâțărită, dați dovedi că nu voițl nimicirea nâ- 
mului nostru, dăr nu vă închipuiți că esistă 
vr’ună Română cu inima la locă, care de frica 
vdstră și a amenințăriloru vdstre să-și vândă con- 
sciința și să se lapede de limba și de naționali
tatea lui!

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

Praga, 27 Maiă. — Numirea lui Kraszewski 
ca membru onorifică ală societății profesorale aca
demice boemiane s’a anulată din partea autori
tății.

Cairo, 2 7 Maiu — Secretarulă de stată 
Clifford a plecată la Londra, pe o corabiă de a 
companiei „Lloyd,“ fără ca să se mai întărcă. 
Ministrulă președinte Nubar Pașa nu sufere în 
serviciulă statului nici ună europână.

Szeghediniî, 27 Maiă — Desvălirea mo
numentului Regelui în Așothalom a decursă în 
modă sărbătorescă.

(Biur. telegr. din Pesta).



Cronica qLilei.
D-nu Dr. Rațiu din Turda ne trămite o întâmpi

nare în contra unoră neadevăruri scrise de »Kolozsvâri 
Kozlony*. Domnia sa declară că n’a dată scrisori de 
recomandare cătră preoții români din Munți, în causa 
alegeriloră, nici d-lui Miksa nici altora, după cum scrie 
numitulă (jiarii maghiară.

La 19 Maiu Românii din Năsăudă voră serba Ma- 
ialulă în castru, eventuală în hotelulă Rahova.

*

Procmiorulă generală din Pesta a primită dela tri- 
bunalulă din Nyiregyhâza sentința în procesulă Tisza- 
Esslâr. Intre altele i s’au pusă la disposițiune și cor- 
pora delicti —resturi de âse d’ale cadavrului — care 
se voră predă institutului anatomică din Pesta. Procu- 
rorulă generală a avisată pe procurornlă din Nyiregyhâza 
să cără t6te actele acestui procesă monstruosă, spre a-le 
trimite în Pesta, pentru ca să se intenteze procesă or- 
ganeloră vinovate, cari au fostă însărcinate cu instruc
țiunea.

*

Ună fiu ală lui Kossuth, care se află în serviciulă căi- 
loră ferate italiane, a renunțată la cetățenia un
gur 6 s c ă , optândă pentru cea italiană.

*
Oposițfunea din Ungaria acusă organele oficiale din 

comitatulă Hont, că au comisă abusurl în alegeri. Se 
* anunță că o deputațiune a comitatului a sosită în Pesta, 
ca să cără o audiență monarchului și să se plângă de 
aceste abusurl. Se crede că deputațiunea nu va fi pri
mită.

*
In Viena s’a deschisă o listă de subscripțiunl 

pentru victimele dela Sladttheater. Maiestatea Sa mo- 
narchulă a dată 1000 fl.

*
Din Gratz se scrie că direcțiunea poliției d’acolo a 

interdisă, conformă paragrafului 23 din legea presei, afi
șarea apelului privitoră la adunarea generală a Schul- 
vereinului germană.

i *

Din Agram se scrie că în subprefectura J a s k a a 
apărută Philloxera. S’au luată măsurile necesare pentru 
a împedecâ întinderea ei mai departe.

*
Pe moșia Lengyel a comitelui Alexandru Appony 

s’au găsită resturi de locuințe din timpulă barbariloră. 
în morminte se găsescă schelete cu genunchii și brațele 
sgârcite, zăcândă pe o parte. Lângă capă se află la fie
care ună vasă mare de argilă arsă.

*
In luna viitâre, comisiunea mixtă însărcinată cu 

regularea hotareloră dintre Austro-Ungaria și România, 
’și va reîncepe lucrările, din punctulă de unde s’au în
treruptă în anulă t?ecută. D. N. Ionescu, care făcea 
parte din acâstă comișiune, a declarată, asigură «Nați
unea,» că în urma celoră petrecute în Clușiu, d-sa nu 
mai pâte lucra alături cu Ungurii în acăstă 
comișiune.

*
La finele lui Maiu se voră disolvâ camerile 

de revisuire ale României. Viitârele alegeri se voră face 
în Septembre, după noua sistemă electorală.

*
Serbarea la 10 Maiu s’a petrecută în BucurescI în 

mare veseliă. Orașulă a fostă splendidă iluminată și îm
podobită cu tricolorulă națională. Maiestățile Loră au 
fostă pretutindeni aclamate cu căldură.

*

,Alarma* află că ministerulă de interne ală Româ
niei, ca să împedece desele românisărî ale numeloră 
de familiă, ar fi dispusă ca pe viitoră să se iea taxe 
mari dela cei ce ceră schimbarea numelui. Tocmai 
contrarulă se întâmplă în Ungaria.

*
La Roma se va țină în curândă ună congresă in

ternațională, care se va ocupâ cn esecutarea sentințaloră 
judiciare străine. Mai tâte guvernele au fostă invitate 
din partea ministerului de esterne ală Italiei. România 
va fi representată, se t^ice, de d. Dr. Obedenaru, primulă 
secretară ală legațiunei române din Roma.

*
Porta a cerută dela comunitatea grecâscă să-și alâgă 

ună nou patriarchă.
*

Se raportâză din Petersburgă că în săptămânile din 
urmă s’au arestată mulțime de nihilist!. Intre 
aceștia se află și căpitanulă de marină Dobrodwolski. 
Poliția aflase că elă e ună membru însemnată ală par
tidei teroriste. Când i s’a raportată împăratulului despre 
acăstă arestare, țarulă supărată (Jise cătră prefectulă po
liției: »Poliția ta e necivilisată!« și porunci ca polițaiului 
Otto, care îndrăsnise să năvălâscă cu âmenii săi pănă în 
camera unde dormia tânăra păreche, să fie pedepsită cu 
arestă de cinci Dobrodwolski e forte compromisă
și e desemnată de polițiă ca ună ală doilea Suchanow.

*

Din causa maniiestațiunii plănuite pe (jiua 
de 25 Maiu la mormântulă comunarcjiloră în Pere-Lachaise. 
poliția a luată măsuri energice, ca să împedece turbura- 
rea ordinei publice. *

Direcțiunea companiei căii ferate din Filadeltia a 
hotărîtă să concedieze din s e rviciu p e toți con
ductorii grași, sub cuvântă că ocupă prin vagăne 
prâ multă spațiu. Iritațiunea conductoriloră e mare.

Dela mai mulți tineri români din Biserica- 
albă primimă spre publicare următdrea salutare 
cătră frații din Clușiu:

Biserica-Albă, Maiă 22 1884.
> Clara pacta, boni amici. <

Salutare și urări de fericire junimei universitare 
române și braviloră ei conducători pentru țînuta demnă 
de numele română față de scandalâsele demonstrațiunl 
ale juniloră maghiari universitari din Clușiu. Dâcă ei 
astfelă începă și nu să voră pocăi, noi ca adevărați pa- 
trioțl, încă ne vomă înplinî datorința. »Român ulă țîne 
minte. *

Tinerii Români din Biserica-Albă.

Reflecsiuni unguresc!.
»Budapesti Hirlap,* dlia-rti ce apare în Budapesta, 

'ace în numărulă său dela 20 Maiu următârele reflecțiunl 
caracteristice, cu privire la scandaluiă ungurescă dinClușiu: 

ilnt.rebămă, 4i°e ’Budapesli Hirlap,* câtă de mare 
este puterea atrăgătâre ce o esercâză Clușiulă și Univer
sitatea din Clușiu asupra elernenteloră străine și îndeosebi 
asupra olahiloră (Româniloră)? Maghiarisâză ore Clușiulă 
cu universitatea sa pe Români, seu pâte chiar ele se 
romăniseză? In privința acâsta nu merită laudă necon
diționată nici orașulă Clușiu, nici universitatea sa. Ro
mânii, cari vină la Clușiu, fie ca să locuâscă acolo sta
bilă, fiă ca să studieze, nu se facă Unguri, pentrucă 
societatea clușiană nu-i primesce în sînulă său. Pe de 
altă parte însă fiecare Ungură vorbesce românesce, dar 
rară e Românulă, care scie bine unguresce; causa este,

că Ungurii se acomodâză, și pe piața Clușiului audl 
vorbindă mai multă românesce, decâtă unguresce. In 
societatea clușiană desbinată în multe cercuri mărunte, 
Românii încă formâză ună cercă deosebită, și Ungurii 
nici n’au observată până acuma, că la universitatea 
nâstră lucrâză ună cercă română și nutresce ideale daco
române.

Dâcă tinerii români nu demonstrau, ci-șl continuau 
propaganda în liniște, habar n’avea nimenea de ei.
••••«• • • • * •

Acolo ungurimea neîncetată pierde si nu se mișcă. 
Pote că demonstrațrunea Româniloră din Clușiu, din care 
se vede că și acolo în capitala Unguriloră, au luată po- 
sițiune contra uniunei, lucrândă pentru desfacerea Arde
iului de Ungaria, îi va sguduf din somnă pe Ungurii 
din Ardâlă și îi va convinge că nu e destulă, dâcă sub- 
prefectulă și judecătorulă e Ungură, ci și societatea tre- 
bue să facă ceva pentru sine. Insă acâsta să o facă nu 
ridicândă totă mai multă zidurile despărțitâre, ci pri- 
mindă societatea românâscă în sînulă societății maghiare, 
cuscopă ca să-o mistuimă, să-o înghițim ă. 
Dâcă Ungurii ar luâ cu binele pe ascultătorii români dela 
Universitatea din Clușiu, pe mulți dintre ei i-ar pută 
momi și face Unguri. Der avândă acești cetățeni un
guri o societate: societatea »Iulia,« la propria nâstră uni
versitate, ei se facă dușmani ai patriei prin creșterea 
loră.* _________

Sinodulă parochiald.
Brașovă 15 Maiu.

Alaltaerl s’a ținută a doua ședință a sinodului paro- 
chială la Biserica Sf. Nicolae din Prundă. Lumea sătulă de 
vorbă multă a plecată pe acasă, așa încâtă sinodulă, 
pentru o parochiă atâtă de mare cum este cea din PrundI 
eră torte slabă cercetată. La începută putâi să numer, 
vr’o 24 de parochieni, âr cătră fine nu eraă decâtă vr’o 
11 cu toții, și dintre aceștia 7 făcâu parte și din 
comitetă.

S’a trecută peste partea generală a Raportului 
despre activitatea comitetului. S’a desbătută cestiunea 
comptabilității și s’a decisă ca comitetulă să ’și înmul- 
țescă registrele, conformă concluselor ti sinodali de mai 
înainte. O ședință ținută de comitetă cu minoritatea 
membriloră s’a ratificată de cătră sinodă și s’a avizată 
comitetulă la esecutarea conclusului sinodală din anulă 
trecută referitorii la lipsiri, că adecă membrii comitetului 
cari lipsescă de 3 ori dela ședință, fără ca să îșl justi
fice lipsirea să fie priviți ca eșițl din comitetă și să fie 
subslituițl. In legătură cu acesta a făcută comisia sino
dală propunerea, ca parochianii cari țînă în arândă bunuri 
de ale bisericei, seu cari stau în legături de contractă cu 
biserica, ca unii ce nu sunt independenți, să fie scoși 
din ori ce combinațiunl pentru alegerile viitâre. Acâstă 
propunere s’a respinsă, deși era drâptă. Resolvirea mai 
multoră petițiuni s’aă luată simplu spre sciință. Referi- 
toră la diferitele reparaturi s’a decisă ca încă în anulă 
acesta să se facă succesivă ferestrl duple la biserică, așa 
ca publiculă să nu se mai plângă de curentă. Totdeo
dată s’a decisă ca să se restaureze și să se adapteze casa 
Nr. 1104. de lăngă biserică ca să pâtă sluji dreptă scâlă. 
Față cu moșia cumpărată pe sâma bisericei nâstre sino
dulă a luată cu plăcere spre seanță actulă cumpărării.

Preste totă tonulă unora dintre vorbitori a fostă 
astfel încâtă unii din cei presențl au părăsită sinodulă, 
âr alții stândă pănă la urmă au fostă espuși la per
sonalități aducându-li-se înainte ' trecutulă, deși sinodulă 
i-a onorată cu funcția de comisari. Ar fi de dorită în 
interesulă afaceriloră bisericesci, ca să se cerceteze sinâ-

FOILETONU.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Fine.)

Alexandru simți o bucuriă deosebită auijindă cu
vintele acestea și vâdândă câtă de veselă vine fie-care 
să-i strîngă mâna cu putere.. La toți le întârse banii 
îndărătă. Nu avea trebuință de ei. Voi numai să-i 
pună la probă, ca să vâdă ce inimă au cătră elă.

«Dispune de noi cum vreai, diua-noptea,’ îi (jiseră 
atunci tovarășii; »tâtă fericirea caseloră nostre ție țl-o 
datorimă. ț)i-ne să trecemă prin focă și vomă trece. 
ț)i-ne să murimă pentru tine și frică de morte nu vomă 
avâl*

Și cum se îmbulziau acumă prietinesce în jurulu 
lui, fie-care priviâ de aprâpe hainele cele frumâse și me
dalia de pe pieptă și bucurosă ar fi voită să scie, ce 
însemnâză acâstă medaliă.

»Câ portă medalia acâsta.* 4ise Alexandru, »am 
să mulțămescă bătrânului vostru învățătoră, repausatului 
meu părinte, fie-i țărîna ușâră. Elă m’a învățată multe 
lucruri folositâre, între altele chiar și câte ceva din in
gineria. Ca soldată ml-au prinsă bine aceste cunoștințe, 
pe lângă acâsfa, pentru purtarea mea cinstită și pentru 
curagiulă meu eram mai bine vădută de câtă toți ca- 
meradii mei. Mi-am făcută datoria, și în urmă am 
ajunsă căpitană la cavaleriă (călărime). Odată, într’o 
luptă, bagă de sâmă, că prințulă moșteniloră înaintâză 
prea tare printre șirurile dușmane, și că împreună cu 

suita lui e încunjurată de călăreți inimici. Atunci ca 
fulgerulă mă aruncă cu feciorii mei asupra dușmanului, 
și într’o clipită am scăpată pe prință. Pentru fapta asta 
am căpătată rana, care ml-o vâdețl pe frunte și medalia 
de pe pieptă. După încheiarea păcii, cândă ml-am luată 
rămasă bună de la milițiă, mi se dete o pensiă adecă o 
lâfă însemnată pe fie-care ană, până la mârte. Prințulă 
nu și-a uitată de mine. Vă aduceți bine aminte, că 
chiar m’a cercetată o dată, cândă a călătorită prin 
țâră!'

»Ajungândă însă aici în Bogata, în acestă locă iu
bită ală nascerei mele, și vădândă ce ticăloșie și sărăciă 
e aici, mi-am ascunsă starea ca să nu mă gâtuâscă ci
neva. Ba într’o vreme îmi pierdusemă și plăcerea d’a 
mai rămână la voi și eră m’așă fi depărtată, decă n’așă 
fi vădută pe Irina morarului. Irina pare că m’a legată 
cu ună lanță de fieră. Hotărîiă în inima mea să încercă, 
nu cum-va ar fi cu putință, ea totă să trăescă între voi? 
M’am făcută săracă, asemenea celoră lalțî, ca să nu 
fiu bănuită. Și nimărui n’am spusă măcar o vorbă de 
virtuțile mele și de lâfa ce primiamă. Singură părințiloră 
Irinei am trebuită să le descoperă lucrurile acestea în 
sera cândă le-am cerută mâna fiicei loră, altcum nu mi-ar 
fi dat’o, pentru că mă credeau săracă de totă. Dar cândă, 
în aceeași sâră, am luată pe moraru și pe morărâsă și 
i-am dusă în casa mea, unde am îmbrăcată uniforma de 
ofițeră și le-amă arătată banii, ce îi aveam adunați și 
medalia împărătâscă, din cari se convinse că eu mai 
multă pensiă tragă într’ună ană, de cât face întregă ve- 
nitulă morii pe trei ani — atunci și-au schimbată părerea 
cu totulă. Dar au trebuită să tacă. Așa cereau îm

prejurările. Astăijl nu-mi mai strică nimică. Bâte să 
scie ori cine!*

Așa le povesti Alexandru. Omenii se minunau și 
se bucurau totodată de noroculă lui. Și atâta respectă 
căpătară de elă, în câtă abia mai cutezară să-i (jică t u.

»Ei! dar ce vreți să faceți cu mine?* întreba Alexan
dru. — .Sunteți băeți?... Vrâu să fiu sâmănulă vostru 
în tocmai ca și până acum, d’aceea fiți și rămâneți pentru 
totdâuna frații mei. Nu hainele de ofițeră, nici medaliele 
făcu pe omă onorabilă, ciinimacea bunăși curată, 
și hărnicia lui!<

Așa grăi Alexandru și-i îmbrățișa d’a rândulă pe 
toți, pentru că se pregâtiau de ducă.

.Alexandre îți mulțămimă pentru tâte,* fu cuvân- 
tulă loră de despărțire. »Tu ești adevăratulă urzitoră 
ală fericirei nâstre atâtă din lumea acâsta câtă și din 
cea-laltă. Tu ești tata nostru, ală tuturoră. Cândă 
vei ținâ botezulă, să șeii, că ne vomă bucură împreună 
cu tine, ca și cândă ar fi o serbare în casele nâstre.*

A treia 4'- Duminecă, cândă era să se țină bote
zulă, toți din sată se sculară desă de diminâță. Alexandru 
se duse la patulă soției sale, sărută pe mama tânără și 
pe miculă ângerașă și rjise: ,VedI, scumpa mea Irină, mi 
se rupe inima de bucuriă. Băețelulă tău mă înveselește 
multă, dar înfățișarea satului nostru mă înveselește și mai 
multu. Totulă e adevărată, că âmenii nu sunt așa răi și 
fără inimă, cum se cjice câte odată. Credința în bunătatea 
omenimei să nu o piercjl nici cândă. £tă, adi nâpte âră 
ne-au împănată casa cu cununi de flori, tocmai cum au 
făcut și la cununia nâstră. Dar nu s’au mărginită numai 
la atâta. Tote casele din sată sunt împodobite cu flori 



dele cum se cuvine, pentru ca ceștii de o importanță 
mare să nu se decidă de 11 său 15 inși. Audimă că în 
Dumineca viitâre se va țină a treia ședință sinodală.

Protocolu
' (Fine).
D. protopopii Gavr. Lazaru de Purcarețiă nu 

află, încâtii pentru Ungureni, nici o diferință esențială 
între programa din Pesta și cea din Sibiiu. Noi și după 
programa din Sibiiu putemă să luămă parte activă la 
alegeri. In celelalte în politică s’au întâmplată și se în
tâmplă (JilnicQ strămutări cu multă mai radicale, decâtă 
cum ar fi împlinirea pretențiuniloră programei din Sibiiu; 
de aceea acele nimeni nu le pot.e timbra de nerealisa- 
bile. Sunt de altmintrea trei lucruri sânte, cari nu le 
vorfi face obiecte de tergă Românii adeverați nici odată, 
și aceste suntă: religiositatea, limba său naționalitatea și 
iubirea patriei, — cari lucruri mărețe suntă așa de 
strînsă legate între sine, încâtii d-sa cugetă, că unulă, 
care n’are religiune n’are nici națiune, nici patriă, — 
și cine nu-șl iubesce limba și naționalitatea sa, nu-șl 
p6te iubi nici patria, nici religiunea. Fiindcă deră prin 
împlinirea celoră cuprinse în programa din Sibiiu, după 
opiniunea d-sale s’ară promova interesele ațâță ale reli- 
giunei și ale naționalității Româniloră. câtă și ale patriei 
comune, d-sa se alătură la propunerea dlui Medană. —

D. președinte Ioană Marcu observă, că Românii 
formulându-șl pretensiunile loră la Sibiiu, au creată o 
basă solidă pentru o împăcare sinceră. Acusarea dâră, 
ca și cum numai pestanii ară vră împăcarea, este cu 
totulă nedreptă.

Ne-însinuându-se alți vorbitori, d. președinte supune 
la votisare propunerile făcute, și adunarea primesce 
cu unanimitate propunerea dlui Andreiu 
Med ană, — 6ră peste propunerea dlui A. Berinde trece 
la ordinea tjilei.

8. Se propună și se alegă subcomitetele cercuall 
și anume: pentru cerculă Carașeului în persanele d-loră 
Ciriacu Barburu ca președinte, Alexandru Jerontiu, 
Aug. Bel le, Gavr. Barburu, Lazară Jernea, Petru 
Ciceronescu, dr. Titu Hengye, Dionisiu Papfi, 
Alexandru Nuciu, Trăiană Farkas, Ioană Erdeli, 
Ludovică Marcus, Aug. Barburu, Georgiu Ardeleană, 
Anloniu Ghiță, Ambrosiu Pap și Vasile Sabo; — 
pentru cerculă de Baia-Mare, în persânele d-loră; 
Ștefană Bilțiă, ca președinte, Iacobă Popă, Ioană Pap 
(llba), Alessiu Berinde, Alexandru Stețiu, Ioană Dru
in ar iu, Avramă Breb ană, Mihailă Lucaciu, Gavrilă 
Fulep, Vasiliu Magurană și Gavr. Sabo; — pentru 
cerculă Megieșului în persânele d-loră: Alexandru 
Erdoss ca președinte, Antoniu Brebană ca v. 
preș., Petru Dobossy, Ioană Romană, Ilie Stețiu. 
Vasiliu Anderco, Antoniu Kovacs și Ioană Pap 
(Satumare).

9. Urineză p. 3. din programa cțilei de astăzi: 
D. președinte Ioană Marcu dă citire sumarului motive- 
loră, ce le-a desfășurată în nrii 86 și 87 din 1883 ai 
»Obs.< în privința întiințărei unei AssociațiunI culturale 
pentru Românii c}in Ungaria propriu <jisă.

D. protopopă Ștefană Bilțiu nu pâte decâtă să 
aplaudeze ideia desvoltată prin d. Marcu în ,Obs,< sîm- 
țesce și d-sa, și sîmțesce totă Românulă necesitatea ur
gentă de a meliorâ starea culturală, sanitară și econo
mică a poporului nostru. Dsa însă este de părerea, că 
comisiunea ce se va esmite deocamdată să nu facă sta
tute, ci numai să se pună în atingere de o parte cu 
bărbații zeloși din celelalte comitate ungurene locuite de 
Români, și de altă parte cu comitetulă centrală ală > Aso- 
ciațiunei transilvane,» și după in formațiunile, ce le va 
primi din acele părți, să stăruăscă său pentru a se primi 
părțile ungurene în legătura Asociațiunei transilvane, seu 
pentru a se conchiămâ o adunare generală a Româniloră 
ungureni cu scopulă de a se forma o nouă Asociațiune.

Propunerea d-lui Ștefană Bilțiu se primesce, și de 
membrii ai comisiunei se alegă domnii: Ioană Marcu, 
Georgiu Papp, Andrei Med ană, Ștefană Bilțiu, Ale
xandru Ferențiu, Ioană Papp, dr. Vasiliu Lucaciu, 
Gavr. Lazară de Purcarețiu, Ciriacă Barbu, I. Silviu 
Selagiu, Alexandru Erdos, Gavrilă Bar bulă, Auguriu 
Pelle, Gavrilă Sabo, Ioană Savanyu.

10. D. Lazară Iernea propune, ca (țiareloră: Ga
zeta Transilvaniei, Observatoriulă și Luminatoriulă. cari 
apără cu atâta ardâre, tenacitate și devotamentă intere
sele poporului română, să li se voteze și din acesta adu
nare încredere și recunoscință.

Propunerea se primesce cu unanimitate. —
11. Pentru aut.enticarea protocolului conf. de atjl se 

esmită d-nii advocațl Alex. Ferențiu, Ioană Papp și 
d. preotă Vas. Anderco.

12. Ne fundă alte obiecte de pertractată, președin
tele esprimă mulțămită d-lui subprefectă Robert Eotvos, 
care din diregătoriă a asistată la acestă conferință, și a 
avută ocasiune a se convinge, că Românii vreu a-șl apăra 
drepturile și interesele, însă pe cale pacinică, ca ună ele- 
mentă leală și iubitoră de ordinea publică. —

Apoi mulțămesce membriloră adunărei pentru că au 
ostenită — mulțl din cele mai îndepărtate unghiuri ale 
comitatului, — aici, și au discutată tâte întrebările cu-o 
perfectă seriositate, cu zelă și înțelepciune; —

In urmă declară adunarea de închisă.
Ioane Marcu, Ioană Savanyu,

președinte. notariu.
S’a cetită și autenticată în Satu-mare 17 Maiu 1884. 

Ioană Papp. Alexandru Ferențiu.
Vasiliu Anderco.

Pregătiri pentru viitorea adunare a »Associațiunei 
transilvane.»

Orăștiă, în 12 Maiă, 1884. 
Domnule Redactoră!

Asociațiunea transilvană pentru literatura și cultura 
poporului română, în adunarea sa generală din vera tre
cută, ținută în Brașovă, a decisă în privința locului: 
ca procsima sa adunare să se țină în Orăștiă.

In urma acesteia, onorabilii âspeți întruniți cu acestă 
prilegiu însuflețitoră, la încheiareă adunării, se despărțiră 
de drăgălașulă Brașovă cu salutarea: la revedere în 
Orăștiă. Atâtă de atunci.

Aceste cuvinte, pentru noi orăștenii, au fostă de 
ajunsă, ca să ne escite Ia energiă și activitate în aștep
tarea acestei rare, dar scumpe sărbători.

Și inteligința nostră din locă, consciă de datorința 
sa morală, impusă ei prin simțulă inbirei frățesc!, la in
vitarea d-lui Dr. Tincu, încă în 11 Novembre an. tr. s’a 
întrunită în o conferință, în care s’a consultată asupra 
pașiloră ce ar fi să se întreprindă cu privire la pregăti
rile de primire pentru Asociațiune.

In linia primă ’și-a alesă ună comitetă esecutivă, 
constătătoră din 15 membrii și anume: Dr. A. Tincu, 
S. Popă, Dr. I. Mihu, Dr. St. Erdelyi, L Mihaiu, G. Baciu, 
I. Lăzăroiu jun., I. Branga, P. Juran, S. Corvină, N. Trifu, 
G. Vințan, V. Popu, G. Brașoveană și Vasile Bologa.

Acestă comitetă constituindu-se ’șî-a alesă de 
președ.: Dr. Tincă, v. președ. I. Mihaiă, cassieră Dr. St. 
Erdâlyi și secretară V. Bologa.

Din însărcinarea acestui comitetă, d-le Redactoră, 
am onâre a vă comunică următârele amănunțe referi- 
tore la pregătirile ce ’și-a propusă și stăruie cu mână 
de feră să le esecute.

Ca activitatea să fie mai întețitâre și resultatulă 
dorită mai îngrabă realisabilă, acestă comitetă s’a sub- 
împărțită în deosebite secțiuni, avându-’șl fie-care resor- 
tulă său de activitate.

Intâiă ’și-a alesă o comisiune, în persânele d-loră: 
S. Corvină, G. Baciu, N. Ttifu și G. Vințanu, — pentru 
conscrierea și arangiarea cuartireloră în modă corăspun- 
(jătoră.

A doua comisiune în persânele d-loră: Dr. Tincu, 
S. Popu, Dr. Mihu, Dr. Erdâlyi, I. Mihaiă, P. Jurană, I. 
Branga și V. Bologa, — pentru arangiarea pregătiriloră 
necesare cu privire la o producțiune de concertă 
musicală.

A treia comisiune în persânele d-lorti: Dr. Mihu, 
Dr. Erdâlyi, G. Baciu, I. Lăzăroiu, V. Popă, P. Juranu, 
I. Branga și V. Bologa, — pentru aranjarea balului.

Și în sfîrșită a patra comisiune în persânele d-loră: 
S. Popă, Dr. Erdâlyi și G. Baciu, — pentru prevederea 
pregătiriloră necesare, cu privire la o eventuală escursi- 
une, la unulă din locurile de însemnătate istorică său 
din alte puncte de vedere, din jurulă Orăștiei.

Aceste sunt direcțiunile luate de comitetulă amin
tită in pregătirile sale pentru primirea Asociațiunei; 
aceste, prin cari elă, între modestele împrejurări, a cu
getată să corespundă în modă onorifică așteptăriloră es- 
terne și să-le facă o petrecere plăcută confrațiloră venițl 
din depărtare. Prin acâsta credemă noi, a fi informată pe 
deplină și onor, publică despre cele întreprinse cu privire 
la serbarea celei mai frumâse festivități a Româniloră din 
Transilvania.

Asupra acestora vomă mai reveni, d-le Redactoră. 
Și în interesulă causei, nu vomă întârzia la timpulă său 
a-vă da informațiunile necesare, chiară și despre succe
sele obținute.

Cu tâtă stima: Vasile Bologa.
____________ secr. com.

Diverse.
Falsifloatorl. — 0 industriă întrâgă destulă de lu

crativă se face în BucurescI (|ice »Telegraph.« Mereu, 
monede de 5, 2 și 1 leu false se împrăștia în piață și 
acum s’a începută ș’o altă varietate de emisiuni, multă 
mai primejdiâsă, și la care trebuie o nemărginită băgare 
de sâmă spre a nu fi înșelată. Bilete de bancă de 20 
și 100 de lei false circulă în profusiune, imitate c’o mă- 
estriă vrednică de admirată. ErI chiar fu arestată ună 
anume Franz Iosef, care voia să schimbe ună biletă de 
100 franci. Poliția cercetâză cu activitate sediulă acestei 
filiale clandestine a Băncei Naționale.

Fidanțare. — Anunțămă fidanțarea d-lui George 
Dima, profesoră de cântă la seminarulă din Sibiu, cu 
d-șora Maria Bologa.

Scandală într’o biserioă. — In filele acestea s’a 
întâmplată în biserica din Maria-Enzersdorf lângă Brunn 
o scenă neplăcută. Biserica era plină de âmenl. Preotulă 
predică despre învierea mântuitorului. Deodată răsună din 
mijloculă ascultătoriloră o voce, care strigă preotului să 
nu mai vorbescă astfelă de neadevăruri. Vocea eră a 
unui lucrătoră dela o fabrică, care se îmbătase. Preotulă 
se opri de a mai vorbi și ordonă într’ună tonă aspru să 
iâsă imediată din biserică. Lucrătorulă însă ii răspunse 
că nimenea n’are să-i poruncâscă. Ascultătorii se iritară 
cumplită și strigau: * Afară cu miserabilulă !« CâțI-va 
âmenl se încercară să ’lă apuce și să ’lă dea pe ușă 
afară. Lucrătorulă se apără și da în drâpta și în stânga. 
Se începu o păruială. Deodată demonstrantulă strigă: 
>Focă, biserica arde!» Aceste cuvinte produseră o în- 
vălmășâlă nespusă. Cei ce stăteu mai la ușă, nesciindă de 
unde vine strigătulă, începură a se îmbulzi spre ușă. Fe
meile strigau cuprinse de grâză. Una din ele, d-na Hișka, 
leșină. Demonstrantulă abia afară din biserică fu legată și 
dusă în arestulă comunală.

Autentică- Un omă dormea pe o pajiște. Pe alătu
rea trecea o femeiă care vindea ridichi. >Nu cumperi 
ridichi jupâne?» se adresă femeia. >Nu !« răspunse omulă 
deșteptată din somnă; >decă mă lăsai în pace și nu ’ml 
stricai somnulă, aș fi cumpărată.»

> 
Editoră: Iacobă Muresianu.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

și ramuri verejî, ca și cândă sărbătârea nâstră, ar fi o 
sărbătâre pentru fie-care familiă. Și apoi, câtă ține de 
la noi până la ușa bisericei, au plantată două rânduri 
de mesteacăn!, înlănțuit! totă cu legături de flori, âr. pe 
josă au așternută flori și erbă verde.*

Tinera mamă mișcată de cele aurite începu a se 
înroși, âr ochii ei se umplură de lacrăml. >Amă auQilă 
eu ceva sgomotă astă nâpte pe afară și nu sciamă, ce 
pâte fi!» <|ise dînsa și neputendu-se reținea, se sculă și 
se duse până la ferestră, ca să vadă ce lucru minunată 
e p’afară. începu a plânge in tăcere.

Nimică nu este mai mișcătoră pentru o inimă fra
gedă decâtă clipita cândă vede că virtutea ă triumfată, 
și că ea este răsplătită, după cum merită. Acâsta este 
ca o presimțire a fericire!, ce ne aștâptă în lumea viitâre, 
dâcă faptele nâstre voră fi întocmai după cum voiesce 
părintele nostru din cer>u.

Cândă se întârse Irina îndărăptă la copilașă, âtă 
intrară și părinții ei, cari erau să fiă nași la boieză.

Morărâsa nu se putea mira din destulă, câtă de 
frumosă suntă împodobite casele, câtă de veselă e prin 
sată, și strigă de repețite ori:

»Așa boteză nu s’a mai pomenită în Bogata, de 
cândă e lumea. Nici nascerea unui prință nu se sărbă- 
toresce cu atâta pompă!»

Și pe cândă vorbia încă morărâsa astfelă, se observă 
venindă înspre casa lui Alexandru ună lungă șiră de 
băețl și băete, doi câte doi, îmbrăcați în haiue de săr- 
bătâre. Fie-care aducea dela părinții săi daruri pentru 
micuțulă din fașă: unii pânză subțire de bumbacă, alții 
zahară, alții flori și âră alții totă felulă de jucării. Câte 

familii iu sată atâtea daruri. Toți băeții sărutară mâna 
Irinei (Jicândă: mama nâstră si a lui Alexandru, di- 
cendu-i bunul ă nostru tată* Și ce dulce răsună 
pentru Alexandru și Irina numele de tată și mamă! 
Gratulațiă mai simpla și mai mișcătâre de câtă scâsta nu 
putea fi.

Deodată se auriră tunândă tote clopotele. Erâ tim
pulă de biserică. fișiră din curte cu toții, înainte nașii 
cu prunculă, pe urmă tatălă cu capulă plecată spre pă- 
mântă, de mișcată ce erâ. La biserică aștepta sătulă în- 
trepă. Trecendă Alexcndru pe lângă cei adunați, tâți îi 
cjiseră prietinesce; »Bună diminâța tată Alexandre!» și 
intrară după densulă în biserică.

Sfârșindu-se rugăciunile de boteză, preotulă ținu o 
predică frumosă despre datorințele și recunoscință obștâscă 
a poporului față de o deregătoriă bună. Se părea că 
nici odată n’a vorbită atâtă de însuflețită și atâtă de dulce, 
ca astătjl- Fie-care cuvântă pătrundea cu putere în ini- 
mele ascultătoriloră. Toți erau așa de mișcați, încâtă 
abia îșl puteau stăpâni lacrimele. fir cândă preotulă ri
dică mânile spre ceră, să se râge pentru deregătorii cei 
înțelepți ai satului, fie-care se gândia în tăcere la Alexan
dru. în sfârșită preotulă singură nu se mai putu stăpâni 
ci, între lacrimi, îi scăpă numele lui Alexandru — atunci 
nimeni nu mai fu în stare să se mai rețină, care de care 
plângea și suspina mai tare. Fie-care îșl aducea aminte 
de biuele ce-lă făcuse elă comunei. Fie-care erâ convinsă, 
că Alexandru este urzitorulă fericirei loră. Preotulă nu 
putu vorbi mai departe. Incheiă cu rugăciunea Domnu
lui: Tatălă nostru.

Alexandru pătrunsă de cele ce vetjuse și aurise 

ieși cu sfiâlă din biserică, abia cutezândă să-și rădice 
ochii asupra celoră dimprejurulă său. Cu capulă plecată 
elă să îndreptă spre casă prin mijloculă mulțimei, care-lă 
saluta din tâte părțile. 0 singură vorbă nu era in stare 
să rostâscă.

La mâsă luaseră parte socrii, preotulă, învățătorulă 
și ceialalțî doi diregătorl. Aceștia spuneau că aprâpe în 
tote casele sunt întinse mese mari, la cari se poftescă 
împrumutată unulă pe altulă.

Alesandru da din capu și (jlicea: »Asta e prâ mare 
cinste. Nu sunt vrednică de ea!« Dar bucuria, care o 
vedâ pretutindenea, eră-lă făcu veselă.

Sera să preumblă cu âspeții săi prin sată, întră 
din casă în casă la fiecare familiă, venindă câteva clipite 
în totă locnlă și mulțămindă pentru dragostea și iubirea 
aretată.

Sătulă cu comorile era de totă veselă.
Vestea despre acesta serbătâre ajunsese și în orașu 

și toți, cari avură vreme, alergară să vâdă și ei. Jocu
rile tineretului ținură până nâptea târejiu. Pretutindenea 
au<|iai cântece și chiuituri.

Multă vreme s’a pomenită în Bogata acâsta cji fru- 
mâsă. Ba se poinenesce și astăzi. Toți cei din comună, 
îlă numiau pe Alexandru de aici înainte numai tata Ale
xandru, âr pe dragălașa Irină, mama Irina.

Cela-ce în viață semănă grâu, grâu seceră. Cela-ce 
sâmănă bine, de bine are parte.

D’asupra nâstră este ună părinte, plină de îndurare, 
care cu iubire răsplătesce tâte faptele cele bune.

Localisare dup6 Zschokke de Petra-Petrescu.



Curaulu la bursa de Vleua 
din 2b Maiu st. n. 1884.

Bursa de Bueurescl.
Rentă de aură ungară 6°/0 122.70 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.95 
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 88.80 
Imprumutulfi căiloră ferate

ungare J......................132.25
Amortisarea datoriei căi-

lorQ ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.50 

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

Amortisarea datoriei căi-
lorfi ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.60 

Bonuri rurale ungare . . 102.— 
Bonuri cu cl. de sortare 101.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișQ.............................. 101.—
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 101.—

Pentru

y>

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

vină ung.............................98.25
Imprumutulii cu premiu 

ung.....................................117.40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.60
Renta de hărtiă austriacă 80.60
Renta de arg. austr. . . 81.20
Renta de aură austr. . . 102.10
Losurile din 1860 . . . 132.25
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  854.—
Act. băncel de credită ung. 369.— 
Act. băncel de credită austr. 311.10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d'orI.................. 9.70l/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.80 
Londra 10 Livres sterlingel22.35

Cota oficială dela 12 Maiă st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 947/s vând. 951/g
Renta rom. amort. (5%) . . > 94% > 95

> convert. (6%) . . » 98Vs > 100%
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 32 » 34
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 104 > 105%

> n „ (5%) ■ • » 92% 93%
> » urban (7%) . . » 103% » 104
> » » (6%) • • » 99V« > 100
> * » (5°/o) • • > 90.% > 90%

Banca națională a României » 1428. » 1439
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 340?/a > 370

< » » Națională . . > 235. » 238
Aură • • 3.46% > 3.80
Bancnote austriace contra aură 2.09. » 2.00

Cursuld pieței Brașovu
din 25 Maiu st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . Cump. 9.30 Vând. 9.32
Argint românesc .... > 9.22 > 9.25
Napoleon-d’orI................. » 9.64 9.67
Lire turcescl..................... > 10.85 » 10.89
Imperiali......................... * 9.84 » 9.89
Galbeni............................. > 5 62 > 5.65
Scrisurile fonc. »Albina» . 100.50 » 101.50
Discontulă • . . . 7—10 °/0 pe ană.

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

„GAZETA TRANSILVANIEI ‘
DIARU CUOlIDIANîr.

Abonamente
se potti face la 1 și 15 

Austro-Ungaria pe ană
ii

12 »
11

|4 »

Se acdrdă abonamente și lunare

a fie-cărei luni.

12
6
3
1

fi. v. a.

k y>

Wa ■cHin si mrMloriL
Anunciuri în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6 
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia ă . „ —„10 

acordă următorele rabate:Pentru repețiri se

1

• • 
cu .

2

» y>

Pentru România și străinătate pe ană
|a »

ii 
|4 J?

5? 5?
1

o

Pentru repețiri de 3-- 4 ori . . . . 10°i
5-- 8 • • 15°l

r 9--11 . . 20°|
12--15 . . 30°|

2? 16--20 . . 40°|
Dela 20 de repețiri în susti • • • . . 50°|

o

10

0

0

franci

7?

Celti
datU postaltt

Rugămîî pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuritu ^dresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere*

mai ușorti mijlocii de abonare 
Abonamentele se plătescu înainte.

36
18

9
este prin man- |0

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 
facil învoiri și reduceri și peste cele însemnate maise

susii.

Brașovu 1|13 Maiii 1884.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei “

BĂXEE (SCALDELE)
dela Sân-Georgiulu Năseudului (N.-Szent-Gydrgy).

Apă minerală muriatică de natronu în comitatulă Bistrița-Năsăudă în 
Transilvania; să ține de cele mai escelente silicate de natronu, conține (24.45 de părți 
natronu acidă carbonică în 10,000 de părți) conține iodă, este probată ca leacă contra 
frigurilor^. învechite, a întărirei de ficată și de splină, a mistuirei necomplete, contra 
lioemoroideloră, a anomaliiloru 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 pdte luâ în sticle de câte ună litru directă dela isvoră său 

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

ADMINISTRAȚIA BĂILORU.

•5.
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AraTTU.
V

Magazinula de haine

Ioana (Bidu
decorată cu medalia de merită pentru fasonulă ceiă elegantă ală 
haineloră espuse la esposițiunea din Sibiu 1881, se recomandă onor, 
publică cu totă felulă de haine și stofe pentru domni și copii ase
menea și haine de preoți pentru biserică și afară de biserică, după 
moda și fasonulă celă mai nou, cu prețuri forte moderate. T6te co- 
mandele se voră face promptă.

Apelândă la sprijinulă onor, publică română îlă rogă să bine- 
voiască a’lă onoră cu presența Domnieloră loră în magazinulă său 
care se află în

Strada Teatrului Nr. 311.

IIa

1—30

BĂCĂNIA

MUNTEANO & M1NC0VIC1
BRAȘOVtî, TUȘNADt.

A V I S U.

Firma Munteami Mincovici recomăndă on. 
publică băcănia din „Tergulă Flosului“ și filiala loră din 
„Strada Teatrului/ fiindu bine asortate cu totu felulă de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totu felulă de ape minerale. Tot deodată tX) 
aducemu la cunoscința on. publicu, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide ărăși o Filială, UXD 
la Băile din Tușnadu (totu în vechiulă locală în casele y 
D-lui Kanapassek).

Credemă că vomă satisface pe deplină cerințele on. pu
blicu brașovenii și ale on. dspeți dela băi, ațâță prin cali
tatea mărfuriloră câtă și prin prețurile ndstre moderate.

Tipografia Alexi Brașovă.

BĂCĂNIA

BRAȘOVtl, TIJȘNABtî.


