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Brașovti în 13 (25) Iunie.
Intr’unil articulu întitulată „Românii și Sașii" 

diarulft „Românulu" (dela 8 Iuniu st. v.) ple- 
dâză pentru solidaritatea între diferitele popdre 
asuprite din regatulă s-lui Ștefană și în specială 
cu privire la Sașii ardeleni constată, că ei sunt 
amenințați ca și Românii în biserică și în limba 
loră, că dragostea dintre ei și Maghiari a dispă
ruți! și că mare este nemulțumirea ce-și face locil 
printre dânșii. „Românulă" amintesce destăinu
irile organului săsescu din Sibiu „Sieb. d. Tage- 
blatt" în privința nouei direcțiuni a politicei să
sesc! și răspunsul!! ce i l’a dată organulu nostru 
și încheiă cu următârele cuvinte:

„Decă și Sașii și Românii ar fi înțelepți și 
și-ar face concesiuni nimerite unii altora, resul- 
tatulu la care ar ajunge ar fi din cele mai îm- 
bucurătâre. Ori-care ar fi triumfulu Româniloru. 
Sașii n’au nici odată nimicu de temută dela dânșii. 
Căci cunoscută este că Românii n’au asuprită pe 
nime nîciodată.“

„Ori-ce pronv'siuni li s’ar face Sașiloră din 
partea guvernului maghiară pentru ai deslipi de 
Români, voră fi ilusorii. Maghiarii nu se voră 
servi de Sași, decâtă pentru a strivi pe Români 
și când acești din urmă voră fi nimiciți, atunci 
va veni negreșită și rândulă Sașiloră, cari cu nu- 
mărulă loră celă mică nu voră pute niciodată 
se opună o resistență seriâsă. Sprijiniți de Ro
mâni, din contră, ei voră putâ întotdâuna să jâce 
ună rolă din cele mai însemnate potrivită cu cul
tura și cu buna loră stare materială."

„Dela buna înțelegere dintre Români și Sași 
atârnă deci atâtă esistența acestoră din urmă câtă 
și isbenda celoră d’ântâi. Să sperămă că nu vomă 
fi amăgiți în speranțele nâstre."

Este într’adevără fârte binevoitâre și justă 
dorința ce-o esprimă organulă bucuresceană cu 
privire la Sașii și Românii din Ardâlă. Frații 
noștri din România, unde Germanii emigrați de 
eri alaltăeri se bucură de-o libertate aprâpe ne
mărginită, nu-și potă închipui, că Sașii ardeleni 
ar putâ fi atâtă de scurtă văzători, ca se nu re- 
cunâscă, că interesele esistenței loru individuale 
naționale pretindă ca se trăiâscă în bună înțele
gere cu Românii și se lupte în solidaritate cu ei 
contra inimicului comună.

Dâcă scriitorulă articulului memorată din 
„Românulă," ar fi fostă de față eri cândă s’a 
făcută alegerea amploiațiloră pentru orașulă nos
tru, ar fi trebuită să sufere o mare desamăgire 
în privința atitudinei Sașiloră.

Orașulă Brașovă are o poporațiune română 
de cjece mii suflete, totă așa de numărâsă ca și 
poporațiunea săsâscă și nimeni nu va putâ cjice 
că Românii brașoveni nu ar fi ună elementă 
destulă de conciliantă și că nu ar dori se tră- 
iâscă în cea mai deplină concordia cu compatri- 
oții loră Sași.

Cu tâte aceste și cu tâte că Românii au în
tinsă în cursulă celoră 12 ani din urmă mâna 
de împăcare Sașiloră la diferite ocasiuni, cerândă 
numai unele concesiuni neînsemnate în favârea 
naționalității loră, o înțelegere nu s’a putută sta
bili pănă acuma cu maioritatea săsâscă și astăcji, 
ca și la 1872, Sașii și Românii acestui orașă își 
stau față în față ca nisce adevărați adverseri.

Este fârte întristătoră acestă fenomenă, dâr 

amă comite o mare erâre dâcă l’amă ascunde 
dinaintea ocliiloră lumei. Mai alesă frații noștri 
din România trebue se scie cum stămă cu Sașii 
și cum se pârtă aceștia fi.ță de noi, ca se nu fie 
seduși a pune mai mare greutate pe cultura loră 
și pe înțelepciunea loră politică, decâtă pâte fi 
justificată prin faptele săvârșite de ei.

O rea și nenorocită deprindere din timpii 
cei vechi, când poporulă nostru gemea sub lan
țurile feudalismului, pare a se fi prefăcută în a doua 
natură a compatrioțiloră noștri Sași, căci nu trece 
o singură ocasiune ca se nu dâ pe față sâmțulă 
loră de intoleranță și de neîncredere față de Ro
mâni.

Numai acâstă împrejurare durerâsă pâte es- 
plicâ strania aparițiune, că în adunarea comu
nală a unui orașă în care locuiescă 10 mii de 
Români cu ocasiunea unui aetă atâtă de impor
tantă, cum este alegerea amploiațiloră comunei,( 
nu s’a aurită pronunțându-se din partea biurou- 
lui nici măcară ună cuvântă românescă și între 
15 amploiați nu s’a alesă nici măcară ună sin
gură Română.

Frații noștri de dincolo nu voră înțelege ună 
asemenea lucru, dar cu tâte acestea cjiua de eri 
ne-a dovedită din nou, că elă este posibilă. Mem
brii români ai adunărei au încercată din nou a 
se apropiâ de Sași cerândă ca singură concesiune 
alegerea unui Română în postulă de advocată 
orășenescă (fiscală), dâr n’au reușită. Sașii au 
remasă neclintiți în esclusivismulă loră.

Viitorulă va dovedi dâcă bine și înțeleptă 
au lucrată Sașii brașoveni.

Românii, din parte-le, li-au dată ună răs
punsă fârte demnă printr’o esemplară solidaritate 
și prin aceea, că în două rînduri au făcută să 
cadă candidații acelei partide săsesc!, care, mai 
intolerantă ca tâte, în timpulă din urmă avă cu- 
ragiulă a proclamă chiar pe față principiulă es- 
clusivistă națională.

La alegerea de eri Românii au dovedită mai 
multă maturitate decâtă contrarii loră. Ei potă 
fi mulțumiți deocamdată și cu acestă succesă mo
rală în speranță, că pâte totuși va veni o cji, 
care va lumină mințile conlocuitoriloră noștri 
Sași și va face se cadă acelă zi dă despărțitoră 
dintre ei și Români, care împiedecă adevăratulă 
progressă ală patriei nâstre și ne espune din ce 
în ce mai multă loviriloră dușmanului comună 
ală esistinței nâstre naționale.

Sein telegrafice.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans.»)

Viena 25 Iuniu. — Ministrulă-președinte 
Taaffe a conchiămată consiliulă sanitară superioră 
la o ședință, la care au fostă învitați și medicii 
de clinică mai distinși. Obiectulă consultăriloră 
au fostă măsurile ce voră fi a se luă din pricina 
isbucnirei cholerei la Toulon în Franța.

Marsilia 24 Iuniu. — Călătorii, cari vină 
dela Toulon spună, că eri s’au ivită în acelă 
orașă 18 cașuri de choleră.

Parisu, 25 Iuniu. — O depeșă ce a primit’o 
ministrulă de marină din Toulon constată că de 
Duminecă sâra nu s’a ivită în spitalurile marinei 
nici ună casă de choleră.

Constantinopolu 25 Iuniu. — O iradă a 
Sultanului sancționâză juncțiunea căiloră ferate 
turco-sârbesci.

Parisu, 25 Iuniu. — Camera a respinsă pro

punerea, care cerea ca constituțiunea în totală să 
fie revisuită.

Mai mulți călători, cari au sosită, din ținutulă 
Toulonului au fostă visitați. Din Tpulpn se anun,- 
ciă adi oficială ună casă de mârte din mijloculu 
poporațiunei civile. In spitaluri nu s’a mai ivită 
nici ună casă noă.

Cronica qlilei.
Musica orașului nostru va dâ de aci înainte în fie

care Joi și Duminecă în grădina hotelului «Pomulă verde« 
câte o serată-concertă, încependă chiară de mâne 14 
(26) Iunie, sub conducerea d-lui Brandner.

Sâmbătă în 16 (28) Iunie, musica pompieriloră com
pusă din 36 6 meni va da o serată musicală în hala de 
scânduri din Grâveră. Intrarea 30 cr.

*

Ni se scrie dela Intorsura Buzăului, că în urma 
unui vântă rece ce a suflată dela vestă în filele, de 8, 
9 și 10 c. a cădută p’acolo, în năptea de Sâmbătă spre 
Duminecă, brumă stricândă nunumai plantele mai gin
gașe, care au perită cu desăvârșire, ci și porumbulă 
(cucuruzulă) mai alesă celă prăsită a doua 6ră. Timpulă 
e forte rece chiară și diua.

*
La declarațiunea făcută de preoții tractului II ală 

Brașovului, că renunță la ajutorulă împărătescă, aderă 
și preotulă din Bodă Filipă Creițară.

*

»Pol. Corr,« e informată din Cernăuți, că comisi- 
unea austro-română pentru regularea puncteloră de gra
niță în litigin dintre Bucovina și România și-a terminată 
cercetările, remânendă ca resultatulă să-lă supună unei 
desbateri hotărîtdre.

*
(fiarele din Bucuresci spună că d. Dr. Turnescu 

din Bucuresci s’a oferită a face gratisă serviciile sale 
chirurgice, atâtă în capitală câtă și la Văcăresc!, tutu- 
roră studențiloră, eleviloră și altoră cetățeni maltratați și 
răniți la 8 c.

*
Ministrulă culteloră Trefort, în discursulă ce l’a 

ținută alegătoriloră săi în Pojună, a disă, că viitărea sesi
une a dietei se va ocupă, pe lângă altele, și cu prelun
girea mandatului de deputată dela trei la 6 ani precum 
și cu reforma camerei magnațiloră.

*
Tribunalulă din Bucuresci a condamnată pe stu

denții Inotescu, Frumjeseă, Iuliană și Constandinescă la 
câte 200 de lei amendă.

*
»Națiunei« i se afirmă acuma din nou, că consiliulă 

permanentă de instrucțiune, în unire cu d. ministru Au- 
reliană, a otârîtă ca facultatea de medicină să fie în
chisă până la noi disposițiunl. In același timpă, voră fi 
excluși definitivă din facultate mai mulți studențî trași la 
sorți din dece în ijece. *

In cjiua de 26 Maiu s’a înființată în Bucuresci o 
societate cu numele »Viitorulă Română,» avendă ca or- 
gană (fiarulu >Opinca,» numire prin care Maghiarii își 
bată jocă de totă ce e Română.

*
Sâmbătă pela 9 6re studenții au făcută o manifes

tară înaintea statuei lui Eliade spre amintirea de 9 Iunie 
1848 cândă s’a ridicată stindardulă revoluției la Islază.

*
Senatulă francesă, desbătendă legea divorțului, a 

respinsă propunerea, carea dispunea, că bărbații divorțați 
avândă copii din căsătoriă, se nu se pâtă eăsători a 
doua âră. *

>Koln. Ztg.» află din Paris, că prințulă Jârome 
va dâ în curendă ună nou manifestă, prin care își va 
apără drepturile sale și va păși ca pretendentă. Popo
rulă să alegă ce formă de guvernămentă îi convine.

*
La 21 Iunie st. n. s’au întrunită comitetele impe

rialiste din departamentulă Senei și au alesă din nou 
președinte pe Gassagnac. Apoi au admisă prin acla- 



mațiune o ordine de di, care încuviințâză hotărirea prin
țului Victor Napoleon de a obține independența și-lu 
recunâsce de representantă alb libertății religiâse și or- 
dinei în democrațiă. Ordinea de di s’a comunicații prin
țului Victorii, care a declarată că principiele stabilite în- 
tr’ânsa suntii și ale sale.

*
In Basel, Elveția, a începută să apară ună diară 

românescă bisericescă »Adevărulă presentă,< publicată 
de > Societatea adventiștiloru dilei a șeptea.« Diarulă 
propagă a doua venire. *

»Austral. Ztg.' anunță că locuitorii Islandei-Noue 
au incendiată stațiunea comercială germană de acolo. 
Căpitanulă și 6menii de pe monerulă germană »Meoko< au 
fostă uciși și corabia incendiată. Omenii de pe cano- 
niera germană ,Hyăne« au distrus, din causa acăsta, tâte 
localitățile de pe țărmă.

*
In statele unite suntă doi candidați la presidență: 

Blaine și Cleveland. Acesta are mulți sorți de is- 
bândă, căci democrații sunt de partea sa.

Cornițele Apponyi și Românii bănățeni.
Intre diarele germăne, cari au luată angajamentulă 

de a aperâ politica domnului Tisza, se numeră și »Neue 
freie Presse.» Zelulă ce ța desvoltată acesta fâiă pentru 
partida tisaistă a adus’o în conflictă cu șefulă oposițiunei 
maghiare moderate cornițele Albert Apponyi. Intr’o scurtă 
declarațiune Apponyi răspinge insinuarea, că agitațiunile 
partidei sale ar stâ în legătură cu cele ale antisemițiloră. 
Totodată declară Apponyi de neadevărată aserțiunea, că 
oposițiunea moderată ar fi încheiată cu partidele națio
nale pacturi, fie în Ungaria de sudă, fie în Transilvania. 
La acesta răspunde corespondentulă diarului »Neue freie 
Presse« următârele:

>De când cornițele Melchior Lonyay a strîmtorată 
la 1872 oposițiunea română în Ungaria de sudă, mai 
alesă în comitatele Carașiu și Severină, și de când le-at 
succesă aderințiloră răposatului ministru Bela Szende a 
câștigă tărâmă pentru idea de stată maghiară, eră ca și 
o convențiune tacită între tâte partidele unguresc!, mai 
alesă între cele oposiționale, de a încunjurâ în intere- 
sulă maghiarismului atingerea cu naționalii români 
Acum oposițiunea moderată veni și scormoni iarăși 
acestă tărâmă. Ea se asocia cu ună fostă prefectă, cu 
d-nii Rotară și Bredicenu, crea în grabă »o separată o- 
posițiune moderată a Ungariei de sudă» și întră astfelă 
în lupta electorală. Adevărată că cornițele Appony a 
ținută ună discursă, care e mai presusă de orice bă
nuială; în realitate însă aderenții săi din Bănată (trebue 
să credemă, că în contra voinții conducătorului loră) 
au pactată cu naționalii și au luptată cu ei în contra 
guvernului. Fratele ministrului președinte Ladislau Tisza 
a învinsă numai cu 4 voturi în contra lui Brediceană, 
care a pășită ca candidată ală oposițiunei moderate1), 
cu tăte că s’a mărturisită ca ultra-română pe basa pro- 
nunciamentului Sibiană de la 1881. prin urmare nu re- 
cunosce dreptulă publică ală Ungariei. Suntemă pre
gătiți că ni se va observa, că și în partida liberală se 
află doi Români de acestă colore (Beleșă și Gurbană.) 
Așa este; dar ei înainte de a întră în acestă partidă 
s’au lăpădată de programa sibiană și s’au ală
turată fără nici o reservă la partida guvernului!«

i) CerculQ unde a candidata d. Brediceanu este românescă. 
prin urmare nici nu esistă acolo oposițiune moderată maghiară, 

lied.

Ministrulu Trefort despre antisemitismă.
Minislrulă ungurescă. de culte și instrucțiune publică 

d. Trefort se duse în 22 Iuniu la Pojună, unde vorbi 
înaintea alegătoriloră săi multe de tote. Pe noi ne im
portă cuvintele și faptele lui, pentru că principiele lui 
atâtă pe terenulă scolariu câtă și pe terenulă bisericescă 
au începută să ne usture amară.

Trefort (Jise în fața alegătoriloră săi, că elă nu 
desvoltă nici o programă, pentru că programa sa este 
programa guvernului. Programa sa specială este, că trei 
sunt factorii, cari facă o națiune mare și puternică și 
anume: sciința, bogăția și sănătatea. Pentru pro
movarea acesloră trei factori puternici a lucrată necur
mală. Apoi trecândă la cestiunea antisemitismului 
calice următârele:

Judaismulă este ună fenomenă din cele mai însem
nate în istoria universală, împrăștiată în totă lumea, 
esercitâ, corespondândă civilisațiunii popdreloră, diverse 
influințe asupra loră. Eschiși dela proprietate și dela 
alte ocupațiunl, Jidovii au fostă siliți, să îmbrățoșeze nu
mai comerciulă și specula cu bani. Organisându-se sta- 
tulă modernă pe basele egalei îndreptățiri, se înțelegea 
de sine, că Jidovii încă au trebuită să se împărtășescă 
de acele drepturi, cari le aveau cetățenii creștini. Dâr 
ore emancipațiunea Evreiloră a folosită Judaismului și 
țării acesteia? De acesta eu nu mă îndoiescă, că este 
așa. Der relațiuni, cari au durată sute de ani nu se 
schimbă deodată prin măsuri legislative. O lege îndată 
se schimbă, dar âmenii eu aplecările și cu obiceiurile loră' 
nu se schimbă, decâtă numai încetă. Der procesulă a- 
propiării și asimilațiunii este în cursă și repede s’ar fi 
consumată, dăcă nu se ivea antisemitismulă. Acesta este 
o bolă spirituală, care are numai consecințe rele, căci 
antisemitismulă nu este o mișcare în contra unei rasse 
seu a unei confesiuni, — acesta servesce numai de pre- 
teslă — scopulă antisemitismului este în- 
tr’adevără revoluțiunea și socialismul ă, ba 
pole comunismulă este de a țină țâra in agitațiune 
necurmată și de a surpa basele ordinei sociale. Antise
mitismulă amenință averea și proprietatea. Ună atacă ca
re începe la sârmamslă cărciumară Herșko și Itzig se 
transplântă până la principele Esztehâzy și se termină la 
primatele Ungariei. Ce este de făcută ca să înceteze an
tisemitismulă? Legislativa în privința acesta pote face 
puțină, dar puterea esecutivă totulă, apărândă, cândă 
se cere, pe Jidovi în contra estra-vaganțeloră poporului, 
netolerândă ațîțări și cuvântări în contra averii și a pro
prietății și răspândindă între Jidovii neculți cultură. Mai 
multă potă ace în contră- antisemitismului clasele mai culte 
și mai avute ale Jidoviloră, dâcă voră lucră, coreligiona
rii loră să casseze acele obiceiuri, cari îi desparte de so
cietatea creștină, decă voră face din ei plugari și indus
triași, ca să nu se pară, că ei voiescă să scotă clasa 
mijlociă din posițiunile sale. Pe lângă aceea scolele co
mune și armata voră fi mijlâcele cele mai bune paliative 
în contra antisemitismului.

Domnulă Trefort, cum se vede, îmbată pe credulii 
săi alegători cu apă rece, și îndrugă înaintea loră câte 
verdi și uscate, făcendă din antisemitismulă ungurescă 
gogorița socialismului și a comunismului. Elă ascunde 
cu intențiune adevăratele cause ale acestui antisemitismă, 
cari suntă aviditatea și speculațiunea nerușinată a cămă- 
tariloră israiliți, cari sugă bietulă poporă ca vampirii și-lă 
storcă ca pe lămâia. Acestea și alte multe calamități, la 
cari pdrtă vina și guvernulă, au produsă antisemitismulă.

Hei domnule ministru, cine produce între poporă 
ideile contra averei și proprietății, decâtă guvernulă prin 

legile cele mai nedrepte și mai asupritâre, prin cari se 
iea bietului poporă sub pretestulă de »comasațiune< pă
mânturile cele mai bune și în schimbă i-se dau cele mai 
rele. Nu este și acâsta spoliațiune? —

Espectorările d-lui Trefort dovedescă într’aceea, că 
antisimetismulă amenință a sgudui basele actuale ale Un
gariei. O mică lovitură și tâtă clădirea cea fantastică a 
șoviniștiloră maghiari și a liberaliloră falși și mincinoși 
cade în ruine. Așa au pățit’o toți, câți n’au ziditu pe 
pământă sănălosă și fanaticii nostrii de sigură, că nu 
voră face escepțiune dela regula generală a naturii, pen
tru că legile naturii nu suntă mincinâse ca legile omenesci.

Partida maghiara independentă și Jidovii.
Cetimu în „Egyet6rtes“ dela 22 Iunie ur

mătârele rânduri de curtenire, ce partida inde
pendentă o face jidovimei:

»Jidovii au luată parte la alegeri contra partidei in
dependente. Mai că n’a fostă cercă electorală în țâră, 
unde ei se nu fi votată în masse contra candidatului 
independentă; în cele mai multe locuri s’au și es- 
p u s ă luptândă contra acestei partide. Chiar și contra 
lui Carolă Eotvos au votată o mulțime de Jidovi în cerculă 
ală VII. ală capitalei. Re Ernest Mezei l’au răsturnată 
la Miskolcz chiar Jidovii, pentru ală căroră interesă și-a 
pusă în jocă întrâga sa popularitate. Acestă ținută a 
jidovimei nu este nici politică, nici înțălăptă; n’are nici 
ună temeiu. Religiunea n’ar trebui să o ainestecămă în 
politică. In privința acâsta tocmai Jidovii protestâză 
contra antisemițiloră. Este chiar în interesulă loră a face 
acâsta.

Și totu-și vedemă, că confesiunea jidovâscă singură 
este aceea, care în masse compacte se alătură la o unică 
partidă politică, in vreme ce alte confesiuni nu urmăză 
așa. Tocmai pentru Jidovi ar fi rău, decă tăte confesiu
nile âr purcede așa precum au purcesă ei față cu par
tida independentă.

Dâcâ este partidă, căreia Jidovii au de a-i mulțămi 
ceva, atunci acea partidă e tocmai cea independentă. 
Acestă partidă e cea mai liberală în principii. Și apoi 
jidovimea este în ori ce casă avisală să sprijinâscă cea 
mai liberală direcțiune, și din contră să se ferescă de 
elementele conservative sâu clericale, căci dela acestea 
nu pdte așteptă nici ună bine. Nici o partidă n’a 
luptată cu atâta energiă contra antisemililoră, ca cea in
dependentă. Ge a făcută guvernulă de astăzi pentru Ji
dovi ar fi fostă datorința ori cărui guvernă a face. A 
pedepsită jafuirile comise, dar târziu. Disposițiăni pre
ventive n’a luată, cu tote că numai așa s’ar fi .putută 
garantă siguritatea jidovimei. Partida independentă a 
apărată mai multă, contra antisemițiloră, pe jidovi, și 
aceștia totu-și pretutindenea au lucrată în masse pentru 
tiszaiști contra independențiloră. Cei mai isteți corteșl 
au fostă Jidovii. Banii, cu cari se cumpărau voturile 
prin mijlocirea loră s’au câștigată. Precum au mono- 
polisată negoțulă, așa au monopolisată și cumpărarea 
voturiloră, și prin acesta considerabilă nutrimântă i s‘a 
dată antisemitismului. Amărăciune firâscă se nasce, cândă 
minoritatea își scâte canditatulă său pe cale meșteșugită, 
prin cumpărarea voturiloră. Acea parte a poporului, 
care se află în trista stare de a nu ave dreptă de alegere, 
se mâniă și pe corumpători și pe cei ce le-au servită 
acestora de instrumente.

Scimă multe cercuri, unde înainte de alegeri nici 
pomână nu eră de antisemitismă, și poporulă s’a iritată 
contra Jidoviloră, pentru că aceștia s’au folosită de tâte 
mijlâcele neiertate în interesulă partidei dela putere. Și

FOILE T ONU.

Coconulă Tasaclie la alegeri.
Tragi-comediă contimpurană,

(Fine.)

Se se mulțămescă numai cu atâtă?
Să renunțe pentru ună timpă îndelungată, dâcă nu 

pentru totdâuna, la ideea de a avâ o decorațiă și de a 
întră în nobilime?....

Era cu neputință.
încă o ultimă încercare, coste acesta câtă va costa 1
In diminâța cailei de alegere, Coconulă Tasache se 

îndreptă din nou spre comunele, care-i făceu o împotri
vire așa de mare. De astă-dată puse la busunară și 
vre-o câteva hârtiore, ca să le aibă la îndemână în casă 
de lipsă. Scia prâ bine ispititulă nostru negustoră, care 
este ier ba ferăloră în vâculă de față, poreclită ală 
lumineloră.

»Ce vântă te mai aduce și astăcji pe la noi, Co- 
cone?< întrebă moșă Vladă cu ună zimbetă plină de 
înțelesă, pe musafirulă, ce-lă îndâsă mereu cu visitele.

»Vântă bună, moșă Vlade!. . . Am venită să vădă, 
cum te mai afli . . . Totă te mai dâre piciorulă?« . . .

>Totă, bată-lă noroculă, să-lă bată 1« răspunse 

bătrânulă, aducându-șl aminte de povestea cu Țîganulă, 
care a întrebată pe Română, decă-i mai trăesce iapa, 
care a murită astă vară, la Crăciună.«

»Dar cu alegerea de astăzi, cum au rămasă cu 
âmenii noștri?. . . Totă hotărîrea de aseră?»

»Totă Cocâne, căci âmenii noștri nu se lasă așa 
de lesne de ce și-au pusă odată în capă!«

»Și n’ar fi bine, să mai încercămă încă odată, să-i 
întârcemă dela planulă loră necumpănită. N’ar fi bine, 
să-I mai adunămă încă odată? . . .

»Cum socotesc! dta, Cocâne, dar îți spună de mai 
înainte, că n’o să faci nici o ispravă !«

»Totă n’ar fl de rău, să mai facemă încă o în
cercare.» . . .

»Măi Stane, ian dă o fugă pe la âmenii, cari au 
fostă erl cătră seră la noi, și cjli-Ie să poftescă încă odată, 
căci îi aștâptă Coconulă Tasache din orașă!»

»Trebue, că e ceva la mijlocă!» cugetară aceștia, 
cândă auriră de noua visită a bine cunoscutului negus
toră. »De bună semă înzadară nu-și locesce păpucii și 
nu-și strică vorbele hoțomanulă de cămătară!»

Cu tâte acestea se adunară cu toții.
»Ei bine, Cocâne, de ce ne-ai chemată?'
»Am venită să vădă, cum v’ați mai gândită în 

treba alegerei de adî.... Peste nâpte omulă se mai soco- 
tesce, mai chibzuesce și-și mai schimbă părerile!«

»Dâr’ nu suntemă copii, Cocâne!.... Amă spusă 
odată, că nu mergemă, și nici nu vomă merge!'

„Va să dică voiți d-vâstră, să-i dațl binelui cu pi- 
ciorulă cu ori și ce preță?....<

>Bine, nebine, ce amă hotărîlă odată, e hotărîtă!»,
„Dar n’o să vă fie ostenâla de geba, âmenl buni!... 

£tă, fie-care va căpătă dela mine pentru diua de astădi 
câte cinci fiorini, pe lângă mâncare și băutură!»

»Bune părale, dar nu ne ducemă!»
>I,)ece!«
»Nu ne ducemul*
»Doi-spre-4ece!‘
»Nu ne ducemă!»
»Cinci-spre-dece!«
»Mai încetă cu târgulă Cocâne, că dâră nu sun

temă precupeți!.... Decă nu suntemă așa de bogați, ca 
d-ta nu trebue să-ți bați jocă de noi!....

>Ei lasă, nemulțămitoriloră, c’o să vă arătă eu!.... 
Să veniți la mine, să vă mai dau bani împrumută!...«

»De, de, Jupâne!.... Par’că ni-i dai de pomană. 
Par’că nu scimă noi, ce-ți plălesce pielea!»

»Cu bastonulă am să vă scotă afară ca pe nisce 
câni, ticăloșiloră 1»

„Ticălosă este nâmulă tău, cămătarule!»
Siluațiunea devenia din ce în ce mai compli

cată,



chiar în cercurile mai neoșă maghiare a vemă 
destule esemple în acestă privință.

Jidovii să se maghiariseze și să fie Kossuthianl, și 
alunei va încetă antisemitismulu. Nu se află în țeră par
tidă său politicii maghiară de Dămne ajută, care n’ar 
avâ simpatii pentru independenți. Chiar nici vrăjmașii 
noșfrii polii ici nu atâtă contra principie lor ă nostre luptă, 
ci ei se deosebescă de noi prin aceea, că ei cumpănescă 
împrejurările într’ună chipă, ăr noi într’altulă.. Insă sim
patia maiorității adevărațiloră Maghiari e cu noi. Prin 
aceea, că a luptată jidovimea contra acestei partide, ea 
a lucrată contra jidovimei însă-și împreună cu antisemiții.*

Corespondența nostră din Comitate.
Săliște, 6 Iunie 1884.

In diua de Rusalii după eșirea din biserică se vedău 
umblândă pe strade pârgarii dela comună cu nisce hârtii, 
pe cari erau scrișl toți alegătorii români și neromâni, 
cu toții ca la 80 persăne. Fie-căruia i se spunea, că 
după amădl la 3 bre să se afle în sala șcălei, la porunca 
d-lui jude reg. Ioană Maximă și a d-lui pretoră Brană de 
Lemeny. Adunându-se ca la 50—60 alegători, toți Ro
mâni, între cari erâ și d. adjunctă pretorialu Michel, scie-lă 
D-cJeu de ce națiune este, sasă seu maghiară, după nume 
s’ar părâ că este Sasă de națiune, ăr de facto e celă 
mai încărnată maghiară, destulă că după ce s’au întru
nită cu toții d. I. Maximă a luată loculă presidiului și a 
începută prin cuventulă d-sale a le esplicâ bmeniloră în
semnătatea locrului, pentru care i-a conchemată. Intre 
altele d-sa a mai adausă (JicSndă: «Dragii mei! D-văstră 
sciți, că Săliștenii avendă în vedere atâtă înaintarea in
teresului loră câtă și interesulă pentru a înflori comuna 
în mai multe privințe, așa dară eu vă sfătuescă ca să 
mergemă cu toții să sprijinimă pe candidatulă guvernu
lui pe d. Schochterus, căci densulă fiindă la guvernă, și 
în legătură cu d. comite supremă Brenerberg voră 
stărui din răsputeri, ca p6le pe viitoră să avemă pe aici 
pe la comuna Săliște și o liniă ferată, și fiind-că suntemă 
săraci va trebui mâne poimâne să ne rugămă de fondulă 
Universității săsescl, ca să ne ajute și să ne facemă o 
scblă de fetițe românăscă.* După acestea Dimitrie Ro
mană a cerută cuventulă și a disă, că: Dăcă vomă spri
jini pe candidatulă guvernnlui, garanteză-ne nouă d. 
Maximă ajutorulu dela Universitatea săsescă seu ba? și 
la casă dăcă nu ne va ajutâ, o vomă pute căută cu le
gea, ca să ne dea? La acestea i s’a răspunsă din partea 
d-lui Maximă, cam dândă din umeri că: »D. Comite ca 
președinte ală Universității mai că ar pute face și pe calea 
legei. După acăsta a luată cuventulă d. pretoră Lemeny. 
D-sa între altele-a a 4'sQ : ’Domniloră! deși Românii, 
după cum sciu toți, în conferința națională ținută în 
Sibiiu au hotărîlă pasivitatea, eu sub cuventulă pasivi
tate înțelegă aceea, ca Românii să nu-și alegă deputată 
din sînulă loră, și să nu voteze pentru ună Română, 
ăr dăcă Românii voră sprijini pe ună altă deputată ne
română d. e. cum e d. Schochterus, candidatulă guver
nului, prin acăsta să fimă siguri, că nu se va alterâ întru 
nimică conclusulă conferinței naționale din Sibiiu, și prin 
urmare eu v’așl sfătui să luămă cu toții parte la alegere 
La astea i s’a răspunsă din partea d-lui Floriană nota- 
rulă comunei, că: ,Nu e silită nimenea spre a luâ parte 
și pbte ori cine dâ votulă său d-lui Schochterus său d-lui 
Gull, după cum va voi. < (sgomotă) D-lă capelană 1. Popa 
într’ună discursă înfocată, bine simțită și fărte potrivită, 
încâtă a rănită inimile alegătoriloră a disu între altele: 
«Eu in calitatea mea de preotă nu potă se tacă, văcjăndă 
că din partea unoră Români s’ar călca interesele națio-

Coconulă Tasache, aprinsă cum erâ, întrebuința 
espresiuni din ce în ce mai vătămătore, ăr’ sătenii ne 
mai pulăndă răbdâ, erau gata la ori și ce.

Iritarea ajunse la culme, cândă Tasache în nesoco
tința sa îi amenință pe săteni, că va veni cu solgăbi- 
răulă și cu gendarml, și-i va bate la tbrtă ca pe nisce hoți.

Unulă dintre ei și întinse mâna, ca să-lă lovescă.
Numai acum văcjLu negustorulă nostru în ce pri

mejdia se află.
,Da fiți cu minte, ămenl buni!.... Ghiță, Niculae, 

Staicule, nu ne faceți casa de rușine!» se rugă din răs
puteri moșă Vladă și leica Uțica, nevastă-sa.

La cuvintele loră ămenii se mai domoliră.
,Nu vedeți d-văstră, că și-a eșită din pepeni și nu 

mai scie ce vorbesce?... Lăsați-lă la păcatele și vă du
ceți p’acasă fie-care, că v’aștăptă nevestele și copiii!* adă
ugară bieții bătrâni, voindă să mai domolăscă lucrurile.

«Bine, dăcă dicef.I d-văstră, îi dămă pace, dăr ca 
pedăpsă, pentru că s’a amestecată în trebile năstre și 
ne-a amenințată cu gendarml, să rămâie închisă aicea 
la d-văstră până de-sără la 6 căsurl, cândă se va sferși 
alegerea!...

Va să (jică Coconulă Tasache era acuma prisoni- 
eră îu tătă forma.

Pe de o parte mulțămia lui D-^eu, că a scăpată 
numai cu atâtă, pe de altă parte însă îi ardea inima să 

nale, și declară susă și tare și-mi țină de sfântă duto- 
rință, ca să sfătuescă pe totă sufletulă de română, ca 
nu cumva să calce său să se abată dela conclusulă con
ferinței naționale române, ținută in Sibiiu, și acesta dom- 
niloră și frațiloră să o facemă pentru interesulă și vaza 
națiunei române!'

Toți au lăudată pe bravulă preotă, ăr d. Mihel? 
aci se înroșia, aci se’nverciia. D. Maximă, cătrănită focă, 
începu a vorbi din nou: »D o m n i 1 o r ă! vă documen- 
teză cu istoria în mână, că numai și numai prin ajuto- 
rulă Unguriloră a devenită Săliștea unde este, și că totă 
de ei a fostă apărată și ocrotită ca și în 1848. Și noi 
astădi sub guvernulă maghiară suntemă destulă de li
beri și mulțumiți. Eu nu recunoscă nici o con
ferință națională română, și nu punu nici o 
basă pe hotărîrile ei.» Toți alegătorii, afară de d. 
Mihel, au eșită cu inima sfâșiată de durere, în câtă res- 
pectivulă nu o va mai pute curâ câtă timpă va mai fi 
jude reg. în cerculă Săliștei.

Tăte încercările făcute până în cjiua de alegere de 
a corupe, mai alesă pe noi pe meseriașii sub cuvântă 
că sunt săraci, n’au isbutită, căci deși săraci, dar inima 
în ei bate românesce, și sunt adevărați Români. Amă 
date sigure, că Joi în 13 Maiu și Vineri în 1 Iuniu d. 
Maximă cu d. Mihel le-au promisă meseriașiloră ro
mâni 100 fl., seu să-i depue la fondulu Reuniunei seu 
să-i împartă între ei. Meseriașii însă nu s’au bucurată 
de acei bani ca Iuda, și n’aă voită să-și vendă națiu
nea și să îșl blameze reuniunea, ci au dovedită și de 
astă dată, că meseriașii români din Săliște îșl cunoscă 
chemarea loră ca Români și fii ai națiunei. Duminecă în 
3 Iuniu c. pîrgarulă iarăși dâ.rotă pela alegători spuin- 
du-Ie, că în tergă stau căruțele gata spre a pleca la 
Cristiană. La acâstă veste totă sufletulă adevărată ro- 
mânescă a rămasă mută și surdă. Afară de d-nii am- 
ploiați, cărora tătă dreptatea li o dămă, căci au trebuită să 
participe, fiindcă le e posițiunea de așa, s’au mai aflată 
din nenorocire și nisce Români vrednici de însemnată, 
cari pentru interesele loră particulare au alergată cu 
gura căscată și în ruptulă capului la alegerea din Cristiană. 
Aceștia suntă următorii: parohulă Onisiforă Borcea, d. 
Nicolae Peligradă economă și ginerele sf. sale, d. Ionă 
Răcuciu, arendașiu comunală, cuscru sf. sale, d. Oprea 
Țațal crîșmarulă arendașului susă pomenită, d. D. B. 
Comșa, comerciantă și d. Dimitrie Herța ferară. Acestă 
din urmă meseriașă nu este între numărulă membriloră 
Reuniunei meseriașiloră, fiind-că încă n’a ajunsă la atîta 
cunoscință, ca să scie că ce însemnătate are o reuniune. 
Totă în 3 Iunie c. pela orele ■ 3—4 reîntorcendu-se no- 
tarulă din Tilișca dela alegere ne-a comunicată, că so- 
sindă acei 6 săliștenl și vă(jendu-i Sașii i-au primită cu 
ună cântecă funebru, și la întorcere iarăși le-au cântată 
ună marșă minunată. Unft Șăliștentt.

Cernatulft Săcelelorft, 11 Iunie 1884.
In corespondința din Săcele din 4 Iunie a. c. apă

rută în Nr. 88 ală «Gazetei Transilvaniei» se află și ne
adevăruri și neesactitățl. Intre altele se vorbesce, că 
preotulă nostru din Cernată, coruptă fiindă încă din Vi
nerea conferinței alegătoriloră români, ținute în Brașovă, 
ne-ar fi chemată pe noi alegătorii din Cernată în hote- 
lulă Panonia, insistândă împreună cu d. Steriu și sub- 
prefectulă, ca noi Românii să mergemă la alegere și să 
ne dămă votulă pentru candidatulă guvernamentală, pro- 
mițându-ne bani etc. Acestea suntă simple scornituri, 
pe cari subscrișii alegători români din Cernată le dechiă- 
rămă de calumnii.

se întărcă câtă mai în grabă acasă, căci sciâ că-lă aș- 
tăptă nisce lucruri, cari nu suferiau amânare.

Totodată se temea, ca nu cum-va sâra la slobozire 
să-i mai facă mojicii vre-o bazaconiă.

Să plece acum pe drumulă de țeră.. ., nici po
veste, căci ar fi fostă vai de pelea lui.

«Ce sfată îmi dai, lele Uțico?»....
«Mai așteptă vre-o jumătate de câsă, Cocăne, până 

cândă se voră mai împrășliâ ămenii, că apoi îți voi da 
vre-o haină de-ale mele, și așa schimbată vei pute să 
eși prin grădină la câmpă fără să bage de semă cine-va. 
Din câmpă te poți duce pe lângă vale până la orașă fără 
nici o grijă.»

Pela 12 cesuri, cândă «cea mai mândră decorațiă 
a universului* se află în punctulă celă mai înaltă pe bolta 
azuriă, Coconulă Tasache în capă cu ună stergară albă 
ca zăpada și’n spate cu o scurteicuță ceva mai vechiă 
era tocmai pe vărfulă gardului din fundulă grădinei lui 
moșă Vladă.

«Slavă Domnului, c’am scăpată numai cu atâta, re
petă elă încă odată, cândă se vedu din nou în multă 
iubita sa prăvăliără! . . .“

De vă veți întâlni unde-va cu Coconulă Tasache, 
întrebați-lă. dâcă va mai umblă și la alegerile viităre după 
decorațiă și după titulă!» NE MO.

Preotulă nostru din Cernată nici odată nu ne-a în
demnată să lucrămă în contra intereseloră nostre fie de 
ori și ce categoriă, ci ca ună păstoră neadormită totă 
dăuna în fruntea năstră a lucrată pentru binele și vaza 
turmei sale. Așa la alegerea din cestiune, la sfatulă 
cinstii sale, nici ună sufletă de alegătoră română din 
Cernată n’a luată parte, ca să-și dea votulă pentru de- 
pulatulă guvernamentală și totuși după părerea d-lui co
respondentă, preotulă nostru este vinovată!

îlă asigurămă pe d. corespondentă despre valârea 
caracterului națională ală parochului nostru și-lă sfătuimă 
ca în viitoră să nu se joce cu onorea ămeniloră scriindă 
în diare după gura rea a lumei, din aurite și din pasiuni, 
căci acesta nu se potrivesce cu demnitatea unei persăne 
culte.

Asigurându-vă, domnule Redactoră, despre deose
bita stimă ce vă păstrămă, ne subscriemă:

0. G. Tomoșoiu. G. Albulețtt. Ioanîî Jalea. Vasile Pascu.

Diverse.
Teatre iluminate prin electricitate. — ..Temps* 

aduce lista teatreloră iluminate cu lumină electrică: tea
trală din Brunn cu 900 lampe dela Noembre 1882; tea
tru Bijou din Boston cu 650 lampe dela Decembre 1882; 
teatrală reședinței din Munchen cu 750 lampe; teatrală 
regală din Stuttgart cu 500 lampe; teatrulă națională 
din Praga cu 1600 lampe; teatrulă Manzoni din Roma 
cu 280 lampe și în fine Scala din Milană iluminată fee
rică cu 3000 de lampe.

*
Edison. — De câtva timpă nu se mai aude ni- 

mică despre marele inventatoră Edison. Ar crede cineva 
că, obosită de atâta gândire, s’a hotărâtă să ducă o viață 
retrasă. Raportorulă unui diară americană însă ne spune, 
că Edison se gândesce acum, cum s’ar pute produce elec
tricitate directă din cărbune, fără ajutorulă vre-unei ma- 
șine cu vaporă. Edison a disă, că drumulă spre ajun
gerea acestui ideală e încă întunecosă, der de sigură se 
va găsi. In casă de reușită, ună puntă de cărbuni are 
o putere de șese cai, pe cândă o mașină cu vaporă nu 
produce din trei punți de cărbuni decâtă o putere de 
ună cală.

*
Probă simplă de lapte. — Bagi în lapte bănuită 

ună acă de împletită bine poleită și-lă scoți îndată ținen- 
dulă dreptă în susă. Decă nu s’a băgată apă în lapte, 
atunci rămâne ceva lapte pe acă; decă sa băgată în lapte 
câtă de puțină apă, atunci nu rămâne nici o picătură de 
lapte pe acută de împletită. Acăsta este într’adevără 
proba cea mai simplă și totă de odată și sigură și o pote 
practică cu ușurătate ori cine.

*
Ună consiliară șiretă. — Ună omă, care specu- 

lăză cu bani vine la ună amică și se plânge: «Eu amă 
împrumutată la jocă contelui S. dece mii de mărci și 
elă s’a dusă la Constantinopole, fără ca să-mi lase ună 
■actă validă înaintea tribunalului, prin care recunăsce da
toria.» — »Tu acuma, amice, scii ce să faci? . Pune-te 
îndată și scrie contelui, să-ți plătâscă suta de mii de 
mărci, ce-ți este datoră.* — „Dar elă îmi este numai 
<|ece mii de mărci datoră.* — «Tocmai pentru aceea, 
elă îndată îți va scrie, că nu-ți este datoră decâtă dece 
mii de mărci și atunci tu ai la mână ună documentă 
prin care elă recunosce datoria; ție nu-țl Irebue de o- 
camdată altceva.» Amiculă dise încântată: «Minunată 
ideeă. Mie așa ceva nu mi-ar fi plesnită prin capă nici 
odată.»

*
Ună frumosă casă de otrăvire. — In dilele trecute 

o fată de 21 de ani, ce se află într’o prăvăliă de mode 
din Viena, hotărâse să se sinucidă, nu se scie din dra
goste ori din neputința de a avâ o rochiă precum doria 
ea. Mai puternică omorîtoră, își dicea ea, este Gyancali. 
Se duse deci în,- farmacia din apropiere, și ceru Gyan
cali prăspătă. Farmacistulă strîmbă din nașă și 
servi cu totă inima pe d-șora cu celă mai prăspătă 
C y a n c a 1 i. Iute se duse acasă, scrise diferite scrisori 
de «Rămasă bună!» bău vitejesce otrava disolvată în apă, 
se aședâ în pată și.... nu mai muria. Pe cândă d-șăra 
așteptă să’ncâpă lupta cu mortea, mamă-sa se întorse 
acasă și-i bătu la ochi agitațiunea în care se afla fiică-sa. 
La stăruințelemame-sei, d-șăra mărturisi plângândă că a 
băută o soluțiune de Cyancali. Mamă-sa alergă iute după 
medici, cari venindă și cercetându-o nu constatară nici 
celu mai mică simptomă de otrăvire. In urmă esami- 
nară resturile otrăvii, ce mai erau, și dovediră, că Cyan
cali fusese ună puternică prafă de Dover. D-șora se 
rușina forte multă și promise, că nu se mai sinucide nici 
odată, cu atâtă mai puțină însă cu.... Cyancali.

Editoră: Iacohti Muresianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

îndreptare. In partea a doua din Foile ton ti (Nr. 94) s’au
strecurata următorele greșeli de tipării:

Rfinduld 2 și 3, col. I, în locui de «interesdză,» cetesce: interesa.
» 18, HI, > > > «a alcătui,» cetesce: începură 

a alcătui.
« 18, v, » > > «nu pottl hotărî,» cetesce: nu 

se potă hotărî.
» 21, V, > > > >declară,< cetesce: declarară.
» 24, » v, > > > «și astfelfl mă dore < cetesce: 

«și și altfelfl mă dore.
» 13 și 14, > vi, > » > «în sffirșitu,» cetesce: dar în 

sfărsitu.



Oursulu la bursa de vlena BSursa de Ducurescî.
din 24 Iunie 

Rentă de aură ungară6°/0 122.55 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.40 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.30 
Imprumutultt căilorO ferate 

ungare......................... 142.75
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.— 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de oștit ung. 
(2-a emisiune) .... 118.75 

Amortisarea datoriei căi-
lorfi ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.— 

Bonuri rurale ungare . . 101.75 
Bonuri cu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi............................. 101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 101.75

st. n. 1884.
Bonuri croato-slavOfie ; . 100.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................ 98.25
Imprumutulit cu premiu 

ung................................... 114.73
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.—
Renta de hărtiă austriacă 80.20
Renta de arg. austr. . . 81.20
Renta de aurii austr. . . 102.10
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro- 

ungare.......................  857.—
Act. băncel de credită ung. 301.50
Act. băncel de credită austr. 301.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orI................ 9-70
Mărci 100 împ. germ. . . 59.65 
Londra 10 Livres sterlingel21.95

Cota oficială dela 11 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Cump. 93 vend. 933/4
Renta rom. amort. (5°/0) . . 94V2 » 95

» convert. (6°/0) . . » 97j/3 > 100s/4
îinpr. oraș. Buc. (20 1.) . . * 32 » 331/a
Credit fonc. rural (7°/0) • • > 1043/4 > 1053/4

> H „ (5°/0) • ■ 92Va n 93Va
> » urban (7°/0) . . > 105Va » 106
> > (6°/o) • • » 1001/, > 104
> » (5°/0) • • > 90?/4 > 9P/4

Banca națională a României * 1392. > 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 330. > 338

« » » Națională . . > 235. > 239Va
Aură • > 3.64Va°/0 » 5.10
Bancnote austriace contra aură » 2.07. » 2.09

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

3—3
De închiriatei

suntă, în casele din ulița n6uă de susă Nr. 565|153 în 
catulă întâiu, trei odăi, o cameră și bucătăriă, podii și 
doue pivnițe, una pentru lemne, începândă dela Sân-Mi- 
haiă 29 Septembre st. n. anulă curenlă.

Doritorii să se adreseze la prăvălia d-loră Orghidan 
și Furnică din tărgulu grâului. ,

V"

TIPOGRAFIA ALEXI, B rasovu
9

Unica tipografia românâscă în tdtă Austro-Ungaria susținută de unu particularii, care s’a distinsă la esposițiunea națională din Sibiiă 
în anulă 1881 și în care se tipăresce acum și primulu diarîi roinâuu cuotidianîi.

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

Avantagiele pe care le pote 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 se adresa mai întâiu la noi.

Dintre operile publicate până acum in editura nostră ni permitemă a recomanda:

i.

G. Curțius. Gramatica limbei clenice prelucrată 
de Ștefană losifă, profesoră și directoră la 
gimnas. rom. gr.-or. din Brașovă, prețulă fl.

Gramatica limbei române, întocmită pentru 
scâlele secundare de Ni col au Pilția, 
profesoră la gimnasiulă română greco- 
orientală din Brașovă, prețulă . . . . »

2.50

1.25

Arion, seu culegere de cânturi naționale 
spre întrebuințarea tinerimei de ambe- 
secse, culese și arangiate de Ion Dar iu, 
învățătoră la scola primară din Satulung 
prețulă....................................................

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

fi. —.30

.35

M6rtea lui Mihai Vitezulfi, dramă națională
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețulă » —.40 

Ruinânisclie Kunstdicbtungeu, ubersetzt. von
Theochar A lexi‘, prețulă . . . . fl. 1.—

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

5
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Peste puținU va apare

Romanulu istoricii

BEIU, VODĂ, DOMNU
& în cinci părți

>

Acestti romanii se va publica în broșuri ă câte 20 crucerî seu 50 bani.

*
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I

se găsesce de venclare la D-nu Mateiu Mocanu la AZUGA (România) 
eu prețuri forte moderate. Comandele se se facă direcții.

'^X^X^X^X^^^X^X^X^X^X^X^

a v i s u. 8

§
BBAȘOVt, TUȘNABtl.

1

’SZ5XSX^X5X5X‘*XS

Firma Muiiteanu <& Mincovici recomandă 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 ârăși o Filială 
la Băile din Tușnadu (totă în vechiulă locală în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va satisface pe deplină cerințele 
on. publică brașovână și ale on. dspeți dela băi, atâtă prin 
calitatea mărfuriloră câtă și prin prețurile sale moderate.
Z^X^X^X^X^X^X^X^'^'^X^^^X'^X^z^X^z^X^X^X^X^X^X^*^ > Z*^ z^z*^X^Z^z^XvX^Z  ̂Z>X^>^Z^ Z> X^ z^^^X^z*^Z*CxCz*>X^X
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Tipografia Alexi Brașovă.

BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVICI
BRAȘOVtl, TlJȘNADt.
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