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NS 74. Joi în 17 (29) Maiu 1884.

Din causa s. sărbători de mâne, diarulfi nu va| 
apare decâtft Vineri sera.

Brașovu în 16 (28) Maiu.
„După ce o națiune nu pole esistâ fără limbă 

și drepturi politice, voiu luptă între marginile legei 
și pe viitoră împreună cu consoții mei de principii 
pentru egala îndreptățire națională. “

Acestea sunt cuvintele ce le-a dattî la pro- 
tocolă bravulu și energiosulti protopopii alu In- 
dolului, la 12 (24) Maiu, cându a fostu trasu 
la răspundere de cătră sub-judele reg. ungurescu, 
pentru că în <}iua memorabilă de 3 (15) Maiu 
și-a înălțatu rugile sale în Sf. biserică cătră Dum- 
nedeulu poporeloru „ca se scape poporală română 
de multele nedreptăți ce i se facă și s& de coloră 
ce se luptă pentru îmbunătățirea sortei lui înțelep
ciune, răbdare și viață fericită.“

Mândră, înțelăptă și bărbătăscă este acea 
declarațiune a preotului românu din Câmpiă.

Nu se putea arătă mai lămuritu, mai hotă- 
rîtu și cu mai puține cuvinte situațiunea nostră 
politică și marea problemă, pentru a căreia resol- 
vare trebue să lupte ații umăru la u mării totu 
Românulu, care voiesce în tdtă sinceritatea binele 
și fericirea neamului său.

Mulțămimu cerului, că amu ajunsu aceste 
<Ș.ile, ca să vedemu cum a prinșii rădăcină și 
în poporulu țărână idea, că trebue să aibă drep
turi politice ca Românu, pentru ca să scape de 
multele nedreptăți, ce i să făcu și să i se p6tă 
îmbunătăți s6rtea.

Ce e drepții, preotulu din Indolu se numără 
între dmenii cu carte, dar elă trăesce în mijlo- 
culfi țăraniloru, elă stă în atingere nemijlocită 
și neîntreruptă cu sătănulu românu, face parte 
din poporulă dela țără și cunosce păsurile și du
rerile lui. Prin graiulu lui vorbesce prin urmare 
plugarulu românu, talpa țării.

Și’ntre țărani a răsbită a(|I convingerea, că 
fără de limbă și făr’ de dreptăți Românulu nu 
p6te trăi.

Și cum ar și pute trăi?
D6că bietulu plugaru românu se duce cale 

de doue trei poște la o judecătoria, ca să bage 
vre-o jalbă, elu se vede respinsă și i să răspunde:

Vorbesce unguresce, căci aici e Magyar- 
orszag.

De merge la notarulă cercului, ca se încheie 
vr’ună actă privată, de merge la solgăbirăulă 
ca să-și caute vr’ună dreptă său se răspundă la 
vre-o pîră, pretutindeni țăranulă română întâm
pină aceea-și primire, pretutindeni elă este dată 
la o parte, nebăgată în sămă, ba nu arareori 
chiar și batjocurită, pentru că nu vorbesce un
guresce.

De vrea să-o pornăscă la drumă, ca să-și caute 
lucru în altă comună și de să duce la casierulă 
gărei, ca să cără ună biletă de drumă, acesta îi 
răspunde răstită:

Vorbesce unguresce, căci aici e Magyariă.
Bietulă omă nu scie ce să încăpă; într’a- 

ceea trenulă plăcă și elă remâne pe locă cu ocara 
în spinare.

Eată ce să întemplă cândă Românulă n’are 
și elă limba și dreptățile lui, cândă diregătorii 
nu voiescă să scie de elă, căci vorbesce româ- 
nesce.

picala ndstră „ai carte, ai parte“ să adeve- 
resce, numai cu aceea deosebire, că adi numai 
acela are parte, care are carte ungurăscă.

Vai de traiulă bietului țărână română, care 
să vede uiduită din drăpta la stânga și de susă 
în josă, pentru că n’are carte ungurăscă. Elă 
n’are cui să mai jăluf și dela cine să-și mai 
capete dreptate.

Pănă când va dură acăstă pacoste, Româ
nulă nu va pută trăi în liniște, elă nu va pută 
scăpa de nedreptățile, ce-lă apăsă atâtă de cum- 
plită-

Adevără, mare adevără a grăită dăr preotulă 
Indolului. Ună poporu fără limbă și fără drepturi, 
cari să-i asigure libera și neîmpedecata folosire 
a limbei sale pretutindeni față de mică și mare, 
nu păte trăi.

Și deărece nu putemă trăii fără de limbă, 
trebue să ne luptămă ca să-i câștigămă valăre, 
să facemă ca ea- să fie respectată în țără, în co
mună, la deregătorii și la judecătorii.

Numai atunci cândă limba ndstră va fi egală 
îndreptățită cu limba ungurăscă putemă fi siguri 
că nu vomă mai fi ocăriți, maltratați și uiduiți 
pentru că vorbimă românesce.

Sein telegrafice.
(Serv. part, alfl »Gaz. Trans.<)

Pesta, 28 Maiu. — In urma verdictului 
jurațiloră, redactorulă jurnalului anarchistă „Zu- 
kunft,“ Mathias Russ, a fostă condamnată la 6 
luni închisăre, 200 fi. amendă și 250 fi.- cheltueli 
de judecată. Acusatulă a cerută anularea sentinței.

Londra, 28 Maiu. — Gladstone a decla
rată din nou în camera comuneloră, că conferința 
se va mărgini numai la cestiunea financiară. Cu' 
tăte acestea însă cândă tratările cu Francia în pri
vința posițiunei Angliei în Egiptă, precumă și 
consultările de mai târziu cu cele l’alte puteri 
voră ajunge la o înțelegere, parlamentulă va fi 
încunosciințată despre acăsta înainte de întrunirea 
conferinții. Drepturile privelegiate ale Angliei 
se voră respectă. Data întrunirii conferinții încă 
nu s’a stabilită.

Pesta, 28 Maiu. — Comitetulă casinei 
magnațiloră a eschisă din sînulă ei pe Dobransky 
Spleny, deși a fostă de față, n’a luată parte la 
ședință

Paristl, 28 Maiu. — Camera a primită 
articolulă din legea recrutării, care îndatoresce la 
serviciu militară pe toți Francesii dela 20 până 

de ani. Serviciulă obligătoră militară este 
pentru toți. Amendamentele pentru dis- 
s’au răspinsă t6te,

(Binr. tolegr. din Pesta).

Felicitări la adresa ndstră.
Borgo-Bistriță, 11 (23) Maiu. 

Prea onorate Domnule Redactorii!
Convinși noi subscrișii, că numai pentru binele po

porului română trăescl apărându-i drepturile lui, cari 
drepturi ne sunt fărte scumpe, te rogămă noi plugarii 
cu totu respectulă, să binevoiesci a-ne publică alăturata 
scrisăre, ca să vedă și dușmanii noștri, că și noi prosti
mea suntemă de acordă cu cărturarii noștri, cari tră- 
escă și îșl sacrifică vieța loră pentru vieța nostră, a în
tregului poporă românescă. In numele celorO subsrișl 

Necita Buta, 
plugarii și primarii comunalii.

Borgo-Bistriță, 11 (23) Maiu 1884. 
Pr^cinstite Domnule Redactore /

Deși la căpetenia căsului ală unsprezecelea, totuși 
nevoindă a rămână îndărătulă altora — gândului nostru 
din adâncimea sufletului glasă vremă să-i dămă, pentru 
ce nime nu va îndrăsni să ne dică, că amă fi cuprinși 
de boia urei asupra domniloră de astădl la putere.

Domnule Redactoră, judecândă noi, că Domnia Ta 

la 40 
egalii 
pensă

nu cruți ostenălă; judecândă, că nu cruți ori ce jertfă 
pentru mergerea înainte a neamului românescă; jude
cândă, că chiar cu primejduirea vieței Domniei Tale, 
carea ea nostră de multă, nu cruți nimica, ce e 
afară de marginea legiloră, tirănia și asuprirea încălecată 
preste grumazii noștri, ci cu arma legală și sfântă po
porului nostru îmbrâncită, diua-n6ptea lupți pentru redo
bândirea drepturiloră ndstre luate cu de-a sila de 
dușmanii noștri, pe cari i-amă îmbrățoșată cu căldură1 
în țera ndstră: în schimbă pentru ostenălă și jertfa, ce 
aduci cu arma dreptă nemului nostru, ’ȚI dorimă din 
sufletă, ca bunulă Dumnezeu în tăria voinței de până 
acumu să Te întărescă și de aci înainte, ca se poți fi 
zîdulu nestrăbătută de apărare a nemului, din sînulă 
căruia ai eșită.

Primesce, cinstite domnule Redactore, încrederea, 
ce-o avemă noi în Domnia ta, precum o ai și Domnia 
ta în noi și-n tolă nemulă românescă 1

, Nechitit Bata, primară comunală. Luca Pavelu, sub-primară 
comunală. Anton Zacharie, representantă comunală. Ionu Turoca, 
representantă comunală. Mironu Georza, representantă comunală. 
Iacoliu Monda. Vasile Laba. Andreii Gitzan, representantă comu
nală. Ion Monda, cantoră și proprietarii.

Curtici, 12 Maiă.
Te feliciteză pentru eșirea primei făie cuotidiene. 

Să trăescl ca să poți vede înflorindă sămânța ideiloră 
D-tale. loanu Mlădină,

comerciaută.

Mulțămindu din totu sufletulu pentru aceste 
încuragiătdre dovedi de simpatia, dorimu ca 
urările, ce ni se făcu să fiă făcute într’unil cdsii 
bunii!

Cronica (lilei.
M. Sa Monarchulă a ordonată ca Ulanii să se în

armeze cu carabine, înlăturândă lăncile.
*

Turbnrările din Clușiu n’au putută fi trecute sub 
tăcere nici de Ziarele. din depărtatulă Occidentă. >Indâ- 
pendence helge,« care apare în Bruxela scrie într’unulă 
din numerile recente ună articolă fărte aspru despre te- 
rorismulă ungurescă.

*
In Suceva s’a înființată societatea »Scola Română,» 

care are de scopă să promoveze desvoltarea spirituală 
a poporului română, înființândă scăle, ajutorândă pe cei 
ce nu potă cercetă scdla din lipsă de mijlăce materiale, 
îmbărbătândă și înduplecândă pe poporulă română, să ia 
parte la progresulă generală de aZI. Comitetulă apelăză 
la inimile românesel, să vie în ajutorulă societății

Scopulă e forte măreță și suntemă convinși, că toți 
câți ’șl iubescă națiunea voră contribui după puterile loră 
la sporirea fondului societății.

*
Decanulă facultății de medicină din BucurescI, spune 

»L’ Independence Roumaine/ a întrunită pe studenți în 
numără de 500, ca să’i felicite, că n’au luată parte la 
manifestațiunile din urmă. Toți studenții au pro
testată unanimă în contra decanului d. Dr. Severină 
și în contra d-lui Dr. Ramniceanu.

*
«Telegraphulă» află că Batalionulă miciloră 

Dorobanți din BucurescI a primită unu frumosă drapelă.
*

Regele Greciei va plecă la 2 Iunie la Petersburg, 
pentru ca să asiste la căsătoria Marelui principe Sergiu.

*
Din Constantinopole se anunță că Sultanulă a dată 

soției, suroriloră și copiiloră lui Midhat pașa pensii pe 
tdtă viața.

*
Comunarzii din Paris au făcută o demonstrațiune 

în amintirea sângerdsei săptămâne a comunei. Aveu cu 
ei stegari roșii și negre, și în numără de 10 mii visitară 
mormintele, pe care se depuseră cununi, ale revoluțio- 
nariloră căZuțl în luptă. Mai tote discursurile s’au ter
minată cu strigătele: «Trăiască comuna! Trăiască răsbu- 
narea (revanche)l Trăiască revoluțiunea sociaiă!« Totulă 
a decursă în liniște.

Fă ce e bine, și nu te teme de nime.
Cu aceste cuvinte din s. scriptură salutămu 

pe bravulu protopopii din Indolii, care ne tră- 
mite următdrea corăspondință:



îndoiți, 25 Maiu 1884.
Onorate domnule Redactorii!

In (Jiua de 24 Maiu, tocmai cândii prântjiamă, veni 
la mine unii jurații cu ordină verbală, că se mă presin- 
teză eu fiulă meu Traiană la casa satului, unde ne poftia 
d. subjude regescă Nagy Zsiga. Isprăvindă cu prâncjulă, 
îndată amă și mersă. Acolo aflarămă pe subprefectulă 
Veres cu cancelistulă Nagy Jozsef. După salutările obi
cinuite, am întrebată de causa, pentru care amă fostă 
citată. Luândă judele înaintea sa Nr. 66 ală > Gazetei,* 
încheiă mai ântâiă protocolă cu Trăiană Vlassa, ca celă 
ce a subscrisă articolulă publicată despre serbarea tjilei 
de 3 (15) Maiu. După ce a răspunsă elă, am urmată 
și eu, răspuntjândă în deosebi la punctele dela 1 până 
la 6, cari cerău esplicațiunl, că din ce causă amă serbată 
noi diua de 3 (15) Maiu și de ce amă cântată »Destep- 
tă-te Române*? Ce înțelegă eu sub cuvintele: Dumnedeu 
sl scape poporalii romănescu de multele nedreptăți, ce i-se 
faciii1

Eu la tăte întrebările ce mi-s’au pusă, am răspunsă 
cu următărea:

Declarațiune.
După ce o națiune nu pote esistâ Jără limbă și 

drepturi politice, între marginele legii și pe viitorii îm
preună cu toți consoții de principii voiii luptă pentru egala 
îndreptățire națională.

Judele însărcinată cu acesta afecere, ca omă culta 
și fără pasiune în contra Româniloră, s’a purtată 
corectă.

Acumă judece domnii situațiunii, cum le place, 
și facă ce voră vrea, căci puterea le e în mână. k

îmi iubescă națiunea, limba, religiunea, datinile 
strămoșescl și sciu respectă totodată și națiunile con- 
locuitdre.

Pentru dreptate și pentru poporulă, ală cărui fiu 
sunt, bucurosă suferă, cu atătă mai vârtosă, căci sunt 
preotă, și ca preotă trebue să-mi fie de îndreptară cu
vintele D-lui nostru Isusă Christosă, <|Ise cătră apostoli: 
»MergețI mai vertosă cătră oile cele per- 
dute ale casei lui Israilă!*

Din aceste cuvinte ale fiului lui Dumnetjeă are să 
se înțelăgă, că omulă trebue să iubescă, să onoreze, să 
respecteze tăte națiunile; dar cu deosebire în vremuri 
și năcazuri grele trebue să apere înainte de t6le drep
turile națiunel sale. Petru Alex. Vlassa,

v. protopopii.

Manifestulu electorală alu partidei naționale săsăscl.

Comitetulă centrală ală partidei naționale săsăsci 
constătoriă din foștii deputați dietalî Enrică Kaestnăr, 
Adolf Zay, Ioană Imrich, Carolă Grafîius, Josifă Bacon, 
Wilhelm Wenrich, Edmund Steinacker, Dr. Ioană Kaiser, 
Josifă Gull, Dr. Carol Wolff, Samuel Doerr, precum și 
din representanții cercuriloră Carolă Klein, Carolă Gebbel, 
Josifă Konnerlh (Sibiiu), Franciscă Maager, Franciscă 
Reimesch (Brașiovă), Enrică Wittstock, Adolfă Lutsch, 
Gustav Binder, Gustav Gunesch, Friderică Kramer (Bi
striță), Carolă Levitzky (Orăstia), Carolă Brandsch, Adolfă 
Schullerus, Enrică Brandsch (Cincu-mare), Dr. Friderică 
Folberth, Dr. Gustavă Phleps, Josifă Kloess (Mediasch), 
Dr. Wilhelm Bruckner, Albert Arz de Straussenburg (Si- 
gișâra), Dr. Rudolfă Theil, Juliu Michaelis, Michail Binder, 
au compusă cu unanimitate urmatoriulă manifestă ecto- 
rală:

Cătră alegatorii dietalî!
Dieta s’a închisă. Prăgrațiosulă nostru monarchă 

a convocată o nouă dietă. Din acăstă causă comitetulă 
centrală ală partidei naționale săsesc! provăcă pe toți 
aderenții de prin orașe și de pe la sate ai acestei par
tide, să alâgă numai deputați, cari țînă la programa na

țională săsâscă statorită la 8 și 9 Iunie 1881. Deputății 
partidei naționale săsesc!, aleși pe basa acestei programe, 
voră purcede, după o consultare comună, solidară în 
tăie cesțiunile ce atingă principiile acestei programe.

In relațiunile internațiunale ale întregei năstre mo- 
narchii voră lupta pentru o politică paclnică, voră stărui 
cu deosebire pentru alianța cu imperiulă germană și pen
tru raportulă dreptului de stată ală Uugariei față cu 
Austria mai vertosă cu privire la apropiata renoire a 
convențiunei economice avăndă în vedere de o parte in
teresele economice și financiare ale patriei năstre, de altă 
parte că basa dreptului de stată p ntru partida națională 
săsescă nu formeză obiectă de oposițiune. In viața inte- 
rioră a statului ungurescă în decursulă periddei dietali 
espirate nu s’a făcută nici o schimbare, care ar pută 
recomânda partidei naționale săsescl să apuce altă cale 
decâtă cea de până acuma. Dincontră s’au întâmpla'ă 
evenimente, cari trebue să ne îndemne a nu ne abate 
dela alitudinea, ce amă stabilit’o acum trei ani. In pe- 
riăda espirată a dietei s’au creată legi, care înăsprescă 
neînțălegerile domnităre în relațiunile naționale economice 
ale cetățeniloră acestei țări poliglote, lărgerscă abisulă 
dintre locuitorii de diferite naționalități și confesiuni ale 
acestei țări și conturbă mai multă desvoltarea paclnică 
a statului, ce este îmbrățoșată și de patriotismulă nostru.

Politica unilaterală și necompatibilă cu condițiunile 
de esistență economice s’au continuată cu privire la dări 
și în periăda dietală trecută. Dări nouă apăsătore s’au 
impusă, cele vechi s’au mărită, vămile, competințele, 
timbrele și t6te speciile de sarcini publice s’au ridicată 
și mai tare și pe lângă tote acestea datoriele statului s’au 
sporită în măsură mare. Năsuința pasionată, de a stabili 
statulă ungurescă pe basa unei singure naționalități prive- 
legiate a individualității poporului maghiară, n'a făcută 
locă dreptății cuvenite și celorlalți cetățeni nemaghiari ai 
patriei, ba prin legile și actele mai nouă ale guvernului 
acâsta s’au mai înăsprită. Mica măsură de libertate și 
dreptate cuprinsă în legea de naționalitate din 1868 și 
concese naționalitățiloră nemaghiare, s’a redusă prin dis- 
posițiunile legii pentru scolele secundare, create în 1883, 
prin îndatorirea candidațiloră de profesori de a face 
esamenulă de cualificațiune în limba maghiară și prin 
disposițiunea guvernului în privința limbii de instrucțiune 
în scdlele medii înființate și susținute de municipii și comune, 
de societăți și persăne singuratice. Mica măsură de adminis- 
trațiune independentă, la care legile și ordinațiunile or- 
ganeloră esecutive au redusă municipiile, comunele și 
corporațiunile, nu s’a lărgită, și participarea internă la 
acestă administrațiune a fostă distrusă prin ingerința ac- 
teloră oficiose, fără să fi fostă reînviată. Nisuința guver
nului continuă încă a supune afacerile administrațiunîi 
independente locale unei puteri ministeriale, care parali- 
seză Iotă mai multă viața independentă. Administrați- 
unea publică se depărt.eză totă mai multă de promovarea 
binelui comună, și se consideră totă mai multă ca mij- 
ocă de a întări puterea guvernului și a partidei lui. 
Demoralisarea în viața publică înaintăză mereu; legile 
esistente nu se esecută leală, nu se ține contă de învi
nuirile ce se aducă că ele să mânuescă în modă arbi
trară, nu se face nimică pentru a se împăca și liniști 
spiritile, din principii de partidă unii se favoriseză, alții 
se persecută. Desconsiderândă dreptulă sfântă de propri
etate ală universității săsescl, de a dispune liberă de a- 
verea națională, guvernulă îșl însușesce dreptulă positivă 
asupra acestei proprietăți, prin rescriptulă ministerială 
din 27 Februarie 1884. Autonomia, libertatea și egala 
îndreptățire a bisericiloră, garantate prin tractate de stată 
și de pace, precum și prin legi, mai alesă prin legea

uniunei, care recunâsce legile religionare ardelene, sunt 
greu vătămate prin legea scăleloră medii, așa că biseri- 
celoră le-au rămasă sarcinele de a-ș! susțină scolele în
temeiate de ele, ba li s’au îmulțită chiar, pe cândă 
drepturile de a dispune liberă de desvoltarea loră spiri
tuală li s’au îngustată în gradulă celă mai mare. In fața 
acestoră fapte, comitetulă centrală ală partidei naționale 
săsescl confirmă din nou punctele de conducere statorite 
în programa electorală dela 8 și 9 Iunie 1881 și le de
clară ca îndrumătăre și pentru alegerile viităre dietalî, es- 
primăndu-și convingerea, că pretențiile esprimate în acăstă 
programă sunt necesare pentru desvoltarea prosperă a sta
tului maghiară și pentru esistență continuă a elementului 
de cultură germană din țeră, care întăresce și statulă.

Cine ’și iubesce patria și poporulă nu are altceva 
de alesă, decâtă să stea său să cadă cu aceste principii. 
Acela nu păfe sprijin! ună guvernă, care e contrară con- 
dițiuniloră de viață ale poporului nostru. Acela nu păte 
sprijini o politică, care încarcă statulă cu datorii și ri
dică dările fără măsură, o politică ce-lă ruinăză pe sine 
și patria. Acela nu pdte renunța la sine însuși.

De aceea fie-care soță de principii să ajute la is- 
bănda principiiloră din programa nostră, cari ilă susțină 
pe elă și totă poporulă, alegendă representanț! probați; 
să nu șovăiască și să nu se descuragieze prin seducere 
său intimidare.

Comitetulă centrală ală partidului na
țională săsescă din ședința sa ținută la 22 
Maiu 1884 în Sibiiu.

neinricli Kastner, Rari Klein,
președ. secret.

Vocea alegătoriloru români sugrumată.

(Coresp. part, a >Gaz. Trans.*)

Alegătorii români din conrtatulă Târnavei-mari, după 
cum sunt informată, nu voru fi representaț! la conferința 
generală a alegătoriloră români ce se va adună la 1 
luniu în Sibiiă, de orece în acestă comitată mergă afa
cerile publice mai asiatică decâtă în Asia. S’a convocată 
din partea comitetului electorală română din acestă mu
nicipiu o adunare spre scopulă alegerii oblegațiloră la 
conferința generală din Sibiiu, însă acăsta adunare fu 
oprită din partea d-lui făispan (prefectă) sub pretexte, 
cari se potă întrebuința numai în Transilvania, și nnmai 
în contra Româniloră.

S’au făcută încercări de a ține adunarea sub con
trola polițiană mai târdiu, urmarea a fostă: că doui 
membri din comitată au fostă pedepsițlcu 30 
florini amendă, și ală treilea, fundă senatoră ma- 
gistratuală, a fostă trasă in cercet are disciplinară.

De ore ce, după formele legale, în acestă comitată 
nu s’a putută alege deputați la conferința națională din 
Sibiiu, — comitetulă electorală română de aici a decisă 
a nu tace și mai multe încercări în acăstă direcțiune, 
spre a nu provocă asupră-și repețite amende ori alte 
măsuri represive, avândă înaintea ochiloră și giurstarea 
că în respectivele cercuri electorale majoritățile de
cisivă sunt ale compatrioțiloră d e alte nați
onalități.

Cu respectă la viitărele decisiunl ale conferinței na
ționale din Sibiiu, avemă însă motivata speranță, că ele 
voră fi considerate de alegătorii români de aici ca ună 
îndreptariu naturală ală viitărei loră atitudine politice. — 

Ună alegfitoră.

FOILETON U.

George Ramură.
— Istorisire. —

I.
Cunoscusemă și pe tată-său și pe tăte rudele lui și 

de aceea nu mă mai îndoiamă, că și George Ramură va 
ajunge gazdă bună și omă cinstită. Mai pe urmă îlă vă- 
(jusemă în anulă 1873. Eră fecioră încă; putea să aibă 
24 de ani. Mijlociu la statură, omă venjosă și ceea ce 
îlă caracterisâ mai bine, era omă iubitoră de dreptate. 
Acăsta se putea vedă la diferite ocasiunl. Așa de pildă 
se amestecă în orl-ce cărtă și de câte ori i se părea, că 
cineva e asuprită, punea drăpta sa și unde punea drăpta 
dreptate se făcea. Elă era uniculă copilă la părinți și așa 
tâtă averea avea să o moștenăscă; și numai ce-i dreptă 
•holde și vite ca ale bătrânului Ramură nu se aflau în 
tătă împrejurimea.

In anulă 1874 ne-amă despărțită și de atunci multe 
au venită pe capulă lui George Ramură. Ântâiă și ân
tâiă s’a însurată; îșl găsise o bună nevastă și trăia elă 
fericită. Ună lucru însă îlă neliniștia. Nu-i plăcea cum 
se supuneau sătenii orbișă de câte ori vr’ună scriitorașă 
de altă lege le poruncia câte ceva. Ramură n’avea multă 
carte dar îlă durea inima, cândă vedea câtă suferă să

tenii, și să scie ori și cine, că celă ce n’a învățată carte 
sufere mai greu durerea necinstei și necinstea asupra să- 
teniloră o vedea Ramură la totă pasulă. La începută 
Ramură ținea în sine, și nu spunea nimenui aceea ce 
simția. Vedea cu ochii cum judele, care era de altă lege, 
făcea cu sătenii ce-i- plăcea, cum îșl bătea jocă de ei. 
cum îl amenința că-i va cătănî, cum rîdea de obiceiu
rile strămoșescl, cum se înțelegea cu crâșmarulă Ovreu 
și cum specula nația. Intr’o Duminecă însă întorcen- 
du-se Ramură dela biserică se duse dreptă acasă, se puse 
pe ună scaună și stă răzîmată cu cățele pe masă. Elă 
se gândia la vorbele ce le aucjise în biserică. > Capulă 
plecată nu-lă tae săbia.» ,Ba îlă taec grăi printre dinți 
Ramură și cu aceste vorbe eși din casă.

II.
Nu a trecută multă dela acea Duminecă, cândă 

vorbele aurite în biserică au impresionată atâtă de rău, 
pe Ramură și îndată punendu-se elă în înțălegere cu ru
dele lui, punăndu-se în înțălegere și cu alțl săteni, a în
cepută să facă câte ceva. Până acum totă insulă își 
vede numai și numai de afacerea sa, dar de cândă cu 
pășirea pe față âlui Ramura, au începută sătenii să se 
adune, să se întrebe ce-i de făcută, să pună stavilă lu- 
cruriloră netrebnice ce le făcea judele și ovreulă cărciu- 
mariă. A fostă de ajunsă o scân ee, deorece ea a căcjuță 
într’ună căsă bună. T6te au trebuită să se schimbe.

Mai trebuia o lună să trăcă și cârciuma satului tre
buia arăndată din nou. Ramură s’a pusă în vorbă cu 
sătenii și dândă și elă o sumă însămnată de bani a li
citată într’o așa măsură, încâtă a măturată pe ovreulă 
de dinaintea bisericei, unde să așezase cu cârciuma. Ra
mură însă_era urgisită de cătră jude și cu deosebire de 
cătră ovreu, carele acum trebuia să ia lumea în capă; 
lui însă nu-i păsa nimică, căci sătulă îlă iubia și satului 
îi mergea de minune. Avendă mare venită dela câr
ciuma satului au ridicată cu toții o scolă numai ca aceea 
așa încâtă gândăi că-i paiață, dar nu o scolă românăseă. 
A adusă învățători buni și nici că se pută altfelă, cândă 
sătulă a pusă niște lefuri, câtă la 10 învățători de prin 
vecini. Acum se mărise societatea și judele îșl vedea 
peirea dinaintea ochiloră, căci scia, că la alegerile vii- 
tăre nu va mai ajuta întru nimica influința zapciiloră. 
Vedea cu greu, cum se desvăltă sătenii și cum câștigân- 
du-șl cunoscința de sine nu vrău să mai primescă or- 
besce acea ce spunea elă și cu deosebire să năcăja rău 
vădendă că amenințările făcute erau luate în rîsă. «Scimă 
și noi legea* îl răspundea cu nepăsare câte ună sătănă, 
și cândă îi răspundea astfelă, turba de năcază judele, dăr 
de făcută nu putea face nimică.

III.
Cum s’a întâmplată cum nu, destulă că Ramură a 

ajunsă în închisore, în urma unei porâncl venite dela



Societatea „Iulia.“
„Kolozsvâri KozlUny1' dela 24 Maiu scrie 

sub acestu titlu următdrele:
Maialulă societății >Iulia», care era să să țină în 

Gilău la 24 Maiu, în urma unei ordinațiunl mai înalte 
nu se va ține. Societatea însă își va ține în propriulă 
său locală ședința de încheiere, dar fără petrecere cu 
dansă. > Gazetei,» ce e dreptă i s’a telegrafată că rec- 
torulă a interzisă și ținerea ședinței publice. Amintimă 
aci, că tinerimea universitară maghiară a alăturată la 
petițiunea sa adresată ministrului de instrucțiune publică 
o circulară, pe care »Iulia« o trimesese la presidiele so- 
cietățiloră tinCrimei din BucurescI, Iași, Cernoviță, Viena, 
Budapesta, Blașiu și Gherla. Circulara acesta e o acu- 
sațiune puternică contra »Iuliei«, deorece dovedesce, că 
societatea, substrăgându-se pe de-o-parte din societatea 
universitariloră (maghiari), stă pe de altă parte în cores
pondență cu societăți de pe la institute străine. Ce e 
dreptă ea întrebuință cu destulă tactică espresiunî 
obscure ca: Să fimă solidari și să ne păstrămă priete
nia reciprocă, ca înaintăndă neîncetată în armoniă spre 
desvoltare, cu statorniciă să lucrămă la dărîmarea 
zidului ce ne desparte. Utinam fiat 1

Firescă lucru e, că espresiunea de »zidă ce ne 
desparte» tocmai așa de puțină ne este ertată să o 
bănuimă, cum nu ne este ertată a bănui metafora re
dactorului »Gazetei,» care, vorbindă despre Unguri, dice 
»să tragemă cu biciulă de focă peste pielea 
hipopotamiloră» și de aceea câtă îlă ia gura pro- 
testeză de a i să însinuâ altceva, decâtă ce este scrisă. 
Literile arată hipopotami er nu Maghiari, dar deo
sebirea este aceea, ca și când noi în locă de Mureșiană 
amă scrie: vulpe. Trebue să protestămă, că am fi nu
mită vulpe pe d. Mureșiană.*

Până aici „Kolozsvâri Kozldny.“
Limbagiultt acestui Țiaru este o dovadă mai 

multu câtu de îngâmfați suntu adi cei dela pu
tere împreună cu tdte codițele loru din Clușiu. 
După ce le-a succesu să calce în picidre dreptu
rile ndstre naționale și se stărgă dreptulu nostru 
de limbă, se încumetă acum a schimbă după 
plăcu și legile, în puterea cărora trăiesce și să 
desvdltă acesta limbă, schimosindă sensulfl cu- 
vinteloru scrise în organulâ nostru și vrendu a-le 
dă cu totadinsulu unu altu înțălesu, decâtu îlu 
au în adevăru.

Acuma scimu de unde au scosd cei din 
Clușiu, și după ei „Pester Lloyd,“ pasagiulu de
naturați! și falsificați! cu „biciulu de focii.“

Intr’o felicitare publicată în nr. 47 aii! „Ga
zetei “ a. c. să 4ice între altele:

»Cine își caută mereu stăpână, măre slugă!»
• Trageți cu sbiciu de focă în aceste piei de hipo- 

potamă, ca, de se mai pdte, să se deștepte con- 
sciința adormită sub ele. De nu țîneți-le minte!»

Ei bine, și unu copiii! dela o scdlă primară 
romândscă pdte vedă, că aici nu e vorba de Ma
ghiari, ci de Românii, cari își caută stăpânii și 
că provocarea de ai sbiciuf, se pdte referi numai 
la aceștia, căci numai așa poți! avă sensă cuvin
tele următdre: „ca să se deștepte în ei consciința 
adormită?1

Resultă dăr clară și limpede, că în acele 
rânduri nu este vorbă de Maghiari.

Dâcă cei din Clușiu să credu mai pre susu 
de datorința de a înțelege scrierea românâscă, dâcă 
ei urgisescu și prigonescu limba română, atunci

stăpânire. Mica lui avere s’a sleită și biata nevastă a 
ajunsă pe drumuri.

IV.
Trecuseră 10 ani la mijlocă de cândă nu-lă mai 

vă^usemă. și parcă nici că mi-lă mai putămă închipui în 
minte. Mergendă mai deunăzi pe o stradă întraiu într’o 
cârciumă să-mi aprindă țigara. Lângă o masă sta în 
piciăre ună bărbată, care după înfățișare pute se aibă 
40 de ani, și cu o femeă, care deși slabă, totuși arătă 
tinerică și frumdsă. Amândoi erau rupți și peteciți, că 
n’ai fi dată ună bană pe hainele loră. Bărbatulă țînâ 
în mână o sticlă de rachiu, și uitându-se odată la ea o 
puse la gură și închină: >Domnulă Christosă să-ne ajute* 
își făcu apoi cruce bău și îndată întinse sticla nevestei 
sale. — Mi-a venită curiosă acestă modă de a închină 
și m’adresai cătră acelă bărbată cu cuvintele: »d’apoi 
d-ta în cârciumă pomenești numele lui Cristosă?* — .Hei 
domnule1 răspunse țăranulă ca inspirată, .aici sunt scu
tită de clevetirile lumei, aici pomenescă și numele lui 
Christosă; ml-e rușine» continuă elă, »să mergă în bi
serică să m’arate toți cu degetulu câtă sunt de ruptă și 
de sdrcnțosă; aici și eu ca și d-ta plătescă totă cu 6 
cr. siioii de rachiu, și nimenea nu-și pdte bate jocă de 
mine decă plătescă cinstită.*

Surprinsă de acestă răspunsă îlă întrebai de unde

aibă celii puțină atâta rușine, ca să nu ne acuse 
pentru ceea ce arau scrisă, înainte de a se con
vinge și de a sci cu siguritate, ce amă disă în 
limba acâsta uiduită și prigonită.

Corespondința nostră din Comitate.
De sub Meze șiu-Selagiu 3 (15) Maiu.

Românii din Selagiu dela restabilirea constituțiunei 
ungare, adecă dela 1861 și până mai erl alaltaerl au 
trăită în ore-care armoniă cu Maghiarii din acestă Co- 
mitată. In adunările Comitatului Românii vorbiau româ- 
nesce, și chiar în afară Maghiarii cu Românii conversau 
românesce. La alegeri se punea mare preță pe votulă 
Româniloră, cari de multe ori ar fi putută reuși cu can- 
didații loră, precum la Tașnodă, Șimliu, Cehu și Jibou, 
der nu erau corupțiuni și sîle morale de totă soiulă fă
cute de contrarii națiunei române. Selagienii nu erau 
de totă fanatiștl ca în alte părți, ci erau mai toleranți, 
mai prietinoșl, până ce molochulă din centru își începu 
șuerătura infernală pentru sdrobirea naționalitățiloră ne
maghiare și formarea și din petri a fiiloră lui Arpadă.

Atunci răsboiulă în contra a totă ce nu e maghiară 
a începu pe totă linia, prin urmare și în Selagiu. Limba 
română amuți din sala .jcomitatutui cea edificată cu spese 
de pe spatele poporului română în partea cea mai mare, 
luându-se în batjocură. Cercurile de alegere de deputată 
se arendară pe sema Maghiariloră. Cerculă electo
rală din Jibou îlă transpuseră la Divșovă, sată prostu- 
pură maghiară, situată în marginea cercului de alegere, 
ai cărui locuitori pare că adi au venită din deșerturile 
Asiei, și cari la alegeri sunt cei d’ântâiă, cari începu 
scandaluri și bătăi.

Astfelă făcură stăpânii cailei și cu cercurile alegă- 
tore de membri comitatensl, le arendară după placă, ne- 
considerândă de locă pe Români. — De exemplu voiă 
aduce numai ună cercă de aste, despre care mi-am și 
fostă pusu tema se vorbescă, descriindă uneltirile ce se 
facă în acestă cercă, și credu, că și în altele totă ase
menea se întâmplă.

Acestă cercă este ală Cristorului selegiană. înainte 
de dualismă, loculă de alegere era Orteleculă, ca locă 
centrală, însă fiindă sată pură română, în care locuesce 
și ună protopopă română, nu le venia la socotelă la frații 
Maghiari, căci nu-și puteau realisâ planurile loră. De aceea 
strămutară loculă de alegere din Ortelecu la Gristoră, 
sată mică pură maghiară, situată în marginea cercului de 
alegere, unde sunt silite a alerga 7 sate române nu din 
jurulă Cristorului, ci tote de o parte, aici s’au întâmplată 
acuma a 3-a alegere de membrii comitatensl; 1-dră parte 
prin înșelăciune, parte prin nepresentarea la alegere a 
2 comune mari: Cuceu și Coptelecu le-a succesă Ma
ghiariloră planulă strămutării locului, reeșindă cu toți 4 
membrii de ai loră. Feste 3 ani după acâsta sorțindu-se 
afară doi membri, în loculă loră aleseră Românii cu ma
joritate de voturi 1 Română, și ună Nemță controloră 
în Jelău, omă afabilă cu toți Românii, de unde se de
duse că Românulă fără privire la naționalitate, decă ci
neva e bună cu elă, i resplătesce.

In tomna anului trecută se sorțiră afară și 
cei lalțI2 Maghiari, alegerile municipale erau la ușă; frații 
Maghiari mișcară tote petrile pe totă loculă, ca să se alâ- 
gă câți mai mulți Maghiari în comitetele comitatense, cu 
maioritatea cărora voiau a-șl asigura domnia și până în 
Comitate, ba voiau și mai multă, adecă ca nici picioră 
de Română să nu rămână în oficiu, fie acela câtă de 
cinstită și harnică. Esemplu ne e Andreiă Cosma, judele 
cercuală ală Teșnadului. Ce și făcură punândă de o lă
ture totă sfiala și omenia pășiră pre față, și aleseră seu 
mai bine 4'cendă din unire de susă până josă totă di- 
regătorl unguri, ne căutândă la capacitate. — Și așa 
50,544 fl. 70 cr. cari se cheltuescă numai pentru admi- 
nistrațiunea comitatului Selagiu, luați din cassa de dare 
din Jelău, unde cea mai mare parte o contribuește po- 
porulă română, se varsă toți în pungile cele sparte ale 
Maghiariloră cu escepțiune de 1200 fl. ce le trage ună 
bietă română asesoră la scaunulă orfanală din Jelău de
numită de ei, câtă de silă câtă de milă. Totă așa stămă 
și cu Justiția, afară de ună asesoră, ună notară la tri- 
bunală, alta nimică. — Așa înțelegă frații Maghiari ega- 

este, er elă cunoscându-mă după vorbă că sunt Română 
îmi spuse cu tdtă încrederea câte a pățită în viața lui. 
»Mă chiamă George Ramură (fise elă, și sunt dintr’ună 
sată în care nu-mi mai este ertată să mă mai întorcă.» 
’Ml-adusei aminte de Ramură, și după cele spuse îlă re
cunoscui; îi spusei cine sunt eu și adăugândă că-lă cu- 
noscă de acumă 10 ani mă așezai pe laviță lângă elă.

»Hei domnule, acum mă sâmtă eu bine; m’au scosă 
mișelesce din sată, der satului îi merge bine șieu 
n’oi muri de 16 me, pănă cândă voiă mai ave 
putere în aste mâni* și grăindă acestea îmi dădu 
să închină și eu. Luai sticla și dicendă >Dumnedeu să 
de norocă la totă lumea* băui odată.

• Stai domnule,* mă întrerupse Ramură, »la totă 
lumea de oineniă și de cinste să-i dea Dumnedeu norocă,» 
grăi elă și aruncândă o privire cătră nevastă — cădu 
pe gânduri, după aceea însă venindu-șl ărășl în simțiri 
continuă dicândă: »er celui fără cinste și fără omeniă 
totă rău să-i dea Dumnezeu!»

Brașovtt, 9 Maiu 1884. I. C. FRUNZA.

litatea și frățiitatea ca judeulă, care întrebată fiindă de 
cineva, că ce e comunismulă? răspunse: ,că comunis- 
mulă e că ce e ală meu e ală meu, și ce e ală tău și a- 
cela e ală meu.*

Dâr âr m’am depărtată pră tare de temă. So- 
sesce diua de alegere aloră? membrii în Cristosă, tim- 
pulă eră din cele mai rele, ploiosă și frigă. De preșe
dinte e denumită popa reformată din locă, de vice-pre- 
ședinte ună economă necultă, abia scie ceti, și a-șl is
căli numele, sosindă Romanii mai târziu dela biserică, 
c^pr era Duminică, protopopulă de Ortelecă întrăbă pre- 
sidiulă, că aleși, său denumiți sunt bărbații de încredere 
după lege? Presidiulă răspunde, că nefiindă partida ro
mână de față la 8 ore, a fostă necesitată a denumi pe 
cine au fostă de față. Intrebătorulă fiindă îndestulită, se 
continuă votisarea. După 6 ore se numeră voturile, Ro
mânii reesă cu maioritate de 4 voturi, protocolulă se 
subscrie de toți 4 bărbați de încredere și de președinte 
înaintea nOstră. apoi ne depărtarămă bona fi de, că lu- 
crulă e bine făcută.

Ce să vedl însă? Ne pomehimă cu alegerea nimi
cită din causă, că protocolulă e subscrisă numai de pre
ședinte și 2 bărbați de încredere. Reclamămă, citămă 
bărbații de încredere cu numele cunoscându-i, ne provo- 
cămă la martori oculari, dar tote în zadară. Alegerea 
rămâne nimicită. Se fixâză altă termină de alegere, însă 
după trecerea alegerei municipale adecă în ăstă ană pe 
Dumineca romei. Erâ la 10 6re; dintre Români nu so
sise decâtă protopopulă și notarulă de Ortelecu. Ungurii 
rîdâu acumă în pumni de bucuriă. Insă după noră vine 
senină; bucuria loră se prefăcu îndată în întristare, cândă 
pe la 11 ore curgeu Românii din tote părțile; toți erau 
o inimă și ună cugetă, realegendă pe cei căluți prin ni
micirea alegerei dintâiu: ad. pe Ioană R. Orosă și I. 
Covaciu notari cercuall în Cuceu și Ortelecă. Numai 
Românii din Țigani ca turma fără păstoră au fostă se
duși în partea contrară.

Vă^endă acăsta Maghiarii, stau să crepe de ciudă, 
și-și căutau prilegiu la nimicirea și a 2 oră a alegerei. 
Anume Turi Domokos notarulă locală, omă răutăciosă, 
care și în rendulă trecută a reclamată în contra alege
rei, deși elă a fostă causa, — văcjândă că Românii suie 
cu voturile la 150, cândă ale loră era numai 95, începe 
la uneltiri. — Vine și șoptesce la urechia președintelui îlă 
duce în chilia laterală, de unde nu se mai întOrce, pănă 
ce fiindă interpelată de Protopopulă din Ortelcu, ca să-și 
continue oficiulă răspunde, că acolo e v.-președintele și 
pote continua, că elă trebuie să mânce. — După acestea 
domnulă mai susă memorată vine și duce în chilia late
rală și pe toți 4 bărbați de încredere și pe notarulă ad- 
hoc, și mi-I pune la masă, închidendă ușa. Se ridicară 
protestări îndată din partea celoră presențl în contra 
unei infamii ca acesta. După aceea rușinându-se ei în
șiși de fapta loră, votisară’mai departe. După 6 ore nu- 
mărându-se voturile se aflară Românii cu 62 voturi în 
maioritate, protocolulă se subscrise de președinte, 4 băr
bați de încredere și de notarulă ad-hoc. Vomă vedă ce 
vomă mai face. Așa înțelegă Maghiarii egalitatea și fră
țietatea.

_________ Ună alegStorin.

Deșiu, 24 Maiu.
Domnule Redactorii,!

Vă rogă, să binevoiți a da locă următoreloră rân
duri în prețuitulă d-văstră diară:

In 22 Maiu a sosită aci candidatulă guvernului pen
tru dietă, Paulă Roth, însoțită de pretorele și întregă cor- 
pulă oficială ală Salineloră. Autoritatea comunală care 
e românescă, dar supusă Ini Tisza, l’a primită cu t6tă 
pompa. Dintre locuitorii comunei, cari au fostă de față, 
majoritatea au fostă Maghiari. Intre Români bătea la 
ochi părintele M. P. cooperatorulă Ocnei Deșiului, firesce 
în paradă, lipsindu-I numai căciula de capelană de hon- 
vedl, Acesta a făcut’o. pote din ordinulă episcopului 
Szabo. După ce s’a cetită programa la cei de față, li s’a 
dată ună ospăță grasă, toastându-se în onOrea candida* 
tului guvernului. Sfinția Sa încă a luată parte Ia 
acestă înecare a poporului română d’aci în spiritulă jido- 
vescă, cu care alegătorii au fostă tratați. în luna trecută, 
la adunarea Româniloră din Gherla, Sfinția sa se da de 
mare pasivistă, și acum eșl în proțapă cu activitatea. 
Iată ună preotă modelă, care-șl conduce poporulă pe ca
lea peirei.

Diverse.
Opera din Brașovă. — »Lucia de L’ammermoor» a 

fostă forte nenorocită. — D-ș6ra Atzger, care a fostă în
sărcinată cu rolulă dificilă ală Luciei era răgușită și n’a 
putută cântă pân’ la fine. Scenele cele mai frumdse fură 
lăsate afară. — Deși ne place să audimă pe drăgălașa 
ndstră cântăreță câtă de desă, totuși nu ne putemă 
reține observațiunile ndstre sincere. Este sciută, că o voce 
care se află încă în formațiune, trebue forte bine îngri
jită și ferită de orl-ce încordare mare, pentru a nu riscă 
perderea ei. Casulă acesta îlă observămă și la D-ș6ra 
Atzger și de aceea amă consultat-o să nu risce pre multă 
și să se mulțumescă de-ocamdată cu roluri mai mici, și 
mai ușOre.

Mâne »Hugenoții» mare operă de Meyerbeer.

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



Cursulii la bursa de Viena
din 27 Maiu st. n. 1884.

Rentă de aură ungară 6°% 122.80 
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.80 
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 88.80 
Imprumutulfi căiloră ferate

ungare.......................... 142.26
Amortisarea datoriei căi-

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

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

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

Bonuri rurale ungare . . 101.75 
Bonuri cu cl. de sortare 101.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt.............................. 100.—
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

vină ung.............................98.25
Imprumutulfl cu premiu

ung.....................................116.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.80
Renta de hărtiă austriacă 80.55
Renta de arg. austr. . . 81.35
Renta de aură austr. . . 102.05 
Losurile din 1860 . . . 185,30
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  857.—
Act. băncel de credită ung. 314.25
Act. băncel de credită austr. 312.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.74
Napoleon-d’orI................ 9.69
Mărci 100 împ. germ. . . 59.70 
Londra 10 Livres sterlingel22.25

Bursa de Buenrescl.
Cota oficială dela 15

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

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

„ „ (5%) • •
» » urban (7%) . .

» (6%) • •
> (5’/o) • .

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

< * > Națională . .
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

Maiă st. v. 1884.

Cump. 947/a vend. 95 7«
94’/8 , 95
98 V8 1007*
32 34

104 105‘/*
927, 93V.

1037, 104
997, 100
90.»/8 907,

1428. 1437
340.7, 370
235. 238
3.277, 3.40
2.09. 2.00

Cursulii pieței Brașovu
din 28 Maiu st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . Cump 9.30 Vând. 9.32
Argint românesc .... > 9.24 > 9.28
Napoleon-d’orI................. > 9.64 9.67
Lire turcescl.................... > 10.90 » 10.98
Imperiali......................... » 9.90 » 9.96
Galbeni............................. > 5 62 > 5.66
Scrisurile fonc. »Albina» . 100.50 > 101.50
Discontulă » ... 7—10 % pe ană.

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

„GAZETA TRANSILVANIEI"
lJlUtl' CUOIIDIANU.

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

Pentru Austro-Ungaria pe ană • i . 12 fi. v. a.
ii

H U U |2 D a a . 6 n n
li

» » » n a a . 3 » n
Se acărdă abonamente și lunare tCU . . 1 n

Pentru România și străinătate pe anu , 36 fr;mei

11 11 V 11
ii

2 n . 18 n
11 11 n n

11
|4 ii . 9 n

Celă mai ușoră mijlocă de abtonare este prin man-
dată poștalii. Abonamentele se plătescti înainte.

Rugămă pe domnii abonați se binevoiâscă a ne da

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

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . • • . 100|o

n 11 n 5— 8 n • • • 15%

ii 11 n 9—11 n . . . 20%

ii 11 n 12—15 ii . . . 30%

11 V 11 16—20 ii . . . 40%
Dela 20 de repețiri în susă a a . . . 50%
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni 

se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai
lămurită adresa, ca trimiterea diarului să nu sufere nici 
cea mai mică întârziere.

SUSlî.

Brașovă 1|13 Maiă 1884.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei “
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BĂ] 1.1 sCALDIiE)
dela Sân-Georgiulu Năseudului (N-Szent-Gybrgy).

Apă minerală muriatică de natronă în comitatulu Bistrița-Năsăudă în 
Transilvania; să ține de cele mai escelente silicate de natronă, conține (24.45 de părți 
natronă acidă carbonicii în 10,000 de părți) conține iodtt, este probată ca leacîi contra 
friguriloră învechite, a întărirei de ficații și de splină, a mistuirei necomplete, contra 
hoemoroidelorii, a anomaliilorii de menstrațiune, blenorboe (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 unii litru directă dela isvoră s6u 

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

ADMINISTRAȚIA BĂILORU.9

2—30 A V I S U.

BĂCĂNIA A
MUNTEANU & MINCOVICI

BRAȘOVt, TUȘW ABtf.

ANOTTU.
' !

Magazinulu de haine

doanu (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 răgă să bine- 
voiască a’lă onoră cu presența Domnieloră loră în magazinulă său 
care se află în

Strada Teatrului Nr. 311.

s.

Firma Munteaniî MincovicI recomăndă on. 
publică băcănia din „Tergulă Flosului" și filiala loră din 
„Strada Teatrului," fiindă bine asortate cu totă felulă de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, $ 
precum și cu totă felulă de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publică, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide erăși o Filială 
la Băile din TușnadCt (totă în vechiulă locală în casele 
D-lui Kanapassek).

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

T

BĂCĂNIA

MUNTEANO & MINCOVICl
BBAȘOVtl, TIJȘVWt.

i g8
Tipografia Alexi Brașovă.


