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ANULU XLVII.

NR 43. Sâmbătă în 7 (19) Aprile 1884.

BrașovtL în 6 (18) Aprile 1884.
Se face multu abusii în țările coronei S-lui Ște

fan îl cn cuvăntulti „ideă de stată. “ Maghiarii dela. 
putere dovedescu tocmai prin aceea, că vorbescu 
totu numai de-o „ideă“ (eszme) a statului, că ei 
își închipuescu ceva, ce în realitate nu esistă. 
Și ’ntr’adeverft cine a mai vădută ca unu stătu 
de cinci-spre-cjece milidne locuitori să se îndrep- 
teze după ideile unoru său altoru despoțî, cari 
au ajunsă la cârma lui, ear nu după trebuințele 
lui adevărate și reale?

Viăța în stătu să păte forte bine asemănă 
cu vieța în familiă. Se ne închipuimă unu tată 
de familiă despotu, omă pătimașă, care voiesce 
ca toți să se îndrepte după elă și să încărcă cu 
tăte mijlăcele, mai cu bătăi, mai cu amenințări, 
mai cu apucături șirete de a constrînge pe ce-i ce se 
află sub potestatea lui, ca se cugete, se semță 
și să lucreze tocmai cum cugetă, semte și lucrăză 
densulă. Păte fi ăre mulțumire și fericire într’o 
familiă unde domnesce unu asemenea despotismă?

De pildă tata este ună omă crudă. Pentru 
câte ună lucru de nimică își bate nevasta și-și 
maltratăză copiii. Pote-să așteptă 6re ună ase
menea părinte ca să fiă iubită și adorată de 
ai săi?

Cruzimea omului să manifestă și în pofta 
lui de răsbunare. Copilulă greșesce odată, atunci 
tata, decă n’are semță pentru elă, începe a’lă 
persecută. Nu trebue să se nască în casulă acesta 
semțulă de resbunare și în inima fragedă a co
pilului ?
, Omulă crudă și resbunătoră este de ordi
nară și lacomă și invidiosă, elă se semte nefe
ricită cândă vede că și altulă păte apucă o bu
cățică bună, ca să pătă trăi și elă cinstită și 
mulțumită.

Desfidemă pe ori-ce Ungură, care nu a pier
dută încă totă semțulă de dreptate, să ne spună, 
dăcă ocârmuitorii acestui stată din momentulă 
cândă a încetată stăpânirea nemțăscă nu s’au 
purtată cu poporulă română tocmai așa ca ună 
tată vitregă și despotă cu copiii săi. Ce-a făcută 
stăpînirea ungurescă de șepte-spre-^ece ani încăce 
altă pentru cele trei miliăne de Români din Ar- 
dâlu și Țăra ungurăscă, decâtă a lovi în ei făr 
nici o cruțare și a-și resbunâ pentru că la 1848 
au lupată ca să fiă liberi și pentru că în 1863 
dobândiseră dela capulă statului recundscerea lim- 
bei și a naționalității loră?

T6te bătăile, t6te maltratările și prigonirile 
ce amu trebuită se le suferimă în acestă lungă 
intervală ni s’au aplicată sub cuvântă că așa 
pretinde „idea statului.“ Se ’nțelege despotulă 
are o ideă și cândă lovesce fără milă în victima 
sa elă lucră neapărată după idea și pofta sa.

Cu bătăile și cu prigonirile înse nu să păte 
ferici o familiă, necum ună stată cu atâtea po- 
p6re, cari au limbă și datine diferite, precum 
și aspirațiuni de a trăi libere și mulțumite.

Cândă s’a numită primulă ministeră ungu
rescă după 1848, Românii esercitau și să bucu
rau de drepturi destulă de însemnate naționale. 
Atâtă în administrațiă câtă și în justiția limba 
română era limbă oficială. Națiunea română era 
recunoscută în Ardâlu prin lege sancționată de 
Maiestatea Sa ca națiune egală îndreptățită și 
Românii din părțile ungurene și bănățene ase

menea esercitau în măsură însemnată drepturile 
de cari se bucurau Ardelenii.

Ce-a făcută ocârmuirea ungurâscă care a 
aflată în țâră acâsta stare de lucruri?

Cea d’ântâiu faptă i-a fostă resturnarea au
tonomiei Transilvaniei,/ cassarea unilaterală a le- 
giloră, cari garantau drepturile Româniloră și 
inaugurarea sistemului actuală de asuprire și de 
prigonire, sub care geme cumplită poporulă 
nostru.

Regimulă ungurescă a lovită dâr în drâpta 
și în stânga, și-a resbunată, a dărîmatîi totă ce 
a găsită bine și spre fericirea țerei și a popâreloră 
clădită și ce ne-a dată în schimbă?

Universitate și câteva șcâle de stată ma
ghiare !

Ni s’a luată totă ce amă avută ală nostru 
pentru ca să ducemă o viâță liniștită și mulță- 
mită și ni se dă în locă ceva ce nu este ală 
nostru, ce nu ne trebue și nu ne p6te folosi.

Acâsta, dică cei de la putere, o pretindă 
ideile loră scrîntite și șuchiate, ce le aă despre 
stată și trebuințele lui și în nerușinarea loră 
mergă așa de departe de a cere dela noi Ro
mânii ca se ne supunemă necondiționată unoră 
asemeni principii subversive.

Organulă guvernului din Pesta face bine, 
că recunâsce odată însemnătatea elementului ro- 
mânescă, dâr ne crede prea simpli, ca pentru 
acâstă grațiosă lecunâscere să ne grăbimă a re
nunță la drepturile ndstre, numai și numai ca elă 
se p6tă vesti lumei ca „forță majoră a ideei de 
stată maghiare“ a făcută să ÎDgenunche înaintea 
ei tdte elementele din Transilvania și Ungaria.

Scirl telegrafice.
(Serviciulu particularii alu „Gazetei Transilvaniei11 .

Pressburg (Pojună) 6 (18) Aprile. A di dup’amâdi, 
representanții ministerului aă visitată tergulă viteloră, 
autoritățile, direcțiunea căiloră ferate, autoritățile con
sorțiului. Comisiunea își esprimă marea sa satisfacțiune. 
Lipthay declară că guvernulă va face totulă ca să spri- 
jinâscă causa.

Miinclien 6 (18) Aprile. Adunarea geografiloră ger
mani s’a deschisă. Prințulă Ludovică presideză. Iolly 
(Munchen) s’a alesă președinte. Neumayer (Hamburg) 
a raportată explorările dela Polă. Borger (Hamburg) 
vorbi despre organisarea viitărei expedițiuni polare.

Constantinopole 6 (18) Aprile. Yachtulă ,,Miramare“ 
cu părechea princiară de corănă a fostă salutată, la 
strîmtârea mării de multe mii de omeni de tdte națio
nalitățile, mai alesă Unguri, Austriac!, Belgieni, pe bor- 
dulă corăbiei „Lloyd“ impodobită cu bandiere; „Mira- 
mare“ însoțită de numita cotabiă a ancorată la Dolma- 
bace, unde marele viziru, ministrulă de esterne, salută 
părechea princiară de coronă. Imediată sosi landăulă 
curții, care o duse la Yildiz-Kiosk. Tote corăbiile străine 
aveu bandiere. Părechea princiară a fostă însoțită în Yildiz- 
Kiosk de marele viziră.și de camerari în sala tronului. 
Sultanulă o întâmpină, oferi princesei de corână brațulă, 
întrebă de sănătatea înalțiloră părinți; își presentă fiă- 
care suita sa, și se deteră la băuturi răcoritâre. Părechea 
princiară de coronă rămase unu cuartă de oră, Sultanulă 
oferi Stefaniei brațulă și însoți pe âspeții până pe peronă. 
Câte-va minute dup’acea Sultanulă întârse visita ospețiloră 
instalați în Kiosk. Părechea princiară de corănă visită 
dup’amâiji moscheele Stambulului.

însemnătatea Româniloră judecată de „Pester Lloyd.“

Etă cum recunâsce chiar fâia cea mai duș- 
mănâsă Româniloră, importanța elementului nos
tru în statulă acesta:

»însemnătatea numerică a elementului românescă 
fundă fOrte mare și întrecândă multă p’a Serbiloră, nici ună 
omă politică ungurescă cu calcule nu s’ară pută împutâ 
că ară fi înclinată să micșoreze valărea însemnătății 
acestui factoră său chiar să-lă ofenseze cu intențiune. 
In cele dintâiă timpuri ale constituționalismului nostru, 
Românii au făcută esperiență că unele din dorințele loră 
cele mai vechi și mai de valăre au fostă luate în con- 
siderațiune prin bunăvoința plină de încredere (?) a guver
nului ungurescă, și dăcă dup’aceea s’au schimbată împre
jurările, acâsta n’a isvorîtă dintr’o idee său atitudine 
schimbată. Dar ore se putea așteptă de la ună guvernă 
ca dorințele unei oposițiuni facțiose, care la fiecare oca- 
siune a dovedită neîmpăciuirea sa, să le pună mai pre- 
susă de trebuințele siguranță și autorității statului? Nu 
e vorbă, statulă ungurescă dispune de destulă putere și 
vigâre ca să resistă ori cărei oposițiuni, ce se ridică în 
contra supremației lui; de aceea în prima linie chiar 
Românii au avută să sufere urmările politicei loră sece
sioniste, dar cu acâsta nu s’a disă că politicii unguri de 
coeur lâger i-ară fi v&jută în acâstă posițiune sâu că 
au voită să’i lase a stărui în acâsta. Dâcă elementele 
în adevâră politice isbutescă să lățâscă în cerculă Ro
mâniloră principiile moderate și împăciuitâre și sg facă 
ca populațiunea română să se supună dreptului consti
tuțională în vigâre, atunci ori ce pretențiune drâptă a 
loră se va lua sigură în considerare de locurile compe
tente și întrâga opiniune a țârii o va sprijini cu putere. 
De aceea cu plăcere luămă cunoscință de fiecare eveni- 
mentu ce privesce lățirea ideiloră formulate în conferința 
Româniloră din Peșta. Ună faptă mică, dar care nu se 
pote trece cu vederea, este în acâstă direcțiunea mersulă 
adunării electorale ce s’a ținută eri în Sibiu, care negre- 
șitu în urma unui actu de violență aprâpe comică ală 
președintelui, n’a putută duce la nici ună resultată. In 
totă casulă însă se păte privi ca ună ce însemnată, dâcă 
neîmpăciuirea Româniloră într’unu astfelă de locă 
se mai pote ținâ dâsupra apii numai cu ajutorulă lovi- 
turiloră de stată. De aceea așteptămă în deplină liniște 
conferința generală română. Sperămă că ea se 
va abține de la tote excentricitățile fantastice ca să ră
mână pe terâmulă principiiloră sănătose ale statului. 
Noua pretențiune d’a se deslipi Ardâlulu, d’a se introduce 

I votulă universală și asemenea absurdități fără gustă și 
naive, din partea Unguriloră abia ar cere o apărare se- 
riâsă; prin acâsta s’ar apăsă posițiunea Româniloră până 
la celă mai de josu nivou. Cu tote acestea repetămă, 
că nu renunțămă la speranța, d’a întâlni majoritatea in
teligenței române pe aceea basă, pe care e posibilă o 
înțelegere durabilă.«

Felicitări la adresa ndstră.
Blașiu în 1 (13) Aprile 1884.

Multă stimată Redacțiusse!
%

Suntemă fericiți a vedâ realisată încă o dorință pre 
câtă de nobilă și salutară, pe atâtă de generală, dorința 
de a avâ ună diuară cuotidiană, care ca o sentinelă ne
adormită se veghieze asupra intereseloră nâstre naționale.

împlinirea acestei dorințe — a acestui ideală — 
a trebuită să entusiasmeze și sg facă a săltă de bucuriă 
inima fie-cărui Română adevărată. Realisarea acestei 
dorințe e documentulă celă mai eclatantă despre vigârea 
și forța de viață a poporului română de dinedee de Car- 
pați; ea va spune lumei, că nu se mai păte stinge o na
țiune, care în câteva decenii în mânia vitregității timpului 
și a înpregiurăriloră sinistre, se avântă acolo, unde alții 
ajunseră numai în decursă de secol! și în împrejurări 
favorabile! — nu se va stinge, ci progreseză și va pro
gresă cu pași gigantici pe calea culturei și a civilisați- 
unei, pe calea perfecțiunei.

Acestă progresă ne face a fi respectați și de aceia, 
cărora atâtă de multă le place a ne desconsideră și ca- 
lumniâ, și ei voră fi constrînșl vrăndă, nevrăndă a ne 
recunâsce drepturile cuvenite. — Acelora, cari ne voră 
întrebă, (cu cei dela Ellenzek din Clușiă) ce dreptă? cu 
ună versă Ie vomă răspunde: drepturile omului, ale in
dividului, ale cetățanului din ună stată civilisată și con
stituțională.



Intre factorii principali, ce au contribuita la redeș
teptarea și desvoltarea năstră unu locă dintre cele mai 
onorifice îlă merită fără îndoielă »Gazeta Transilvaniei,« 
care de-o jumătate de secolă apără cu demnitate și ener- 
giă drepturile și interesele națiunei. De-o jumătate de 
secolă este acestă organu de publicitate espresiunea cea 
mai fidelă a. suferințelor^, postulateloră și aspirațiuniloră 
românesc!.

Ea deși e cea mai bătrână între diuarele române 
(esistente încă) totuși luptă și acum cu perseverență și 
focă linerescă la consolidarea și înălțarea prestigiului na
țională ; ba ca cu atâtă mai secură se fie de succesă, 
ea și-a duplicată și triplicată puterile sub conducerea 
energică a actualului redactară — preademnului succesoră 
a unui G. Barițiu și I. Mureșianu.

Vă felicitămă deci și noi pentru greua. și măreța-Vă 
întreprindere de a străformâ Gazeta Transilvaniei în diuariu 
cuotidiană. Dorimă, ca brațulă celui Atotputinte să Vă 
conducă și pe viitoriu încoronându-Vă ostenelele cu fructe 
binecuvântate. Fiă ca acestă diuariu să* străbată și în 
casa celui din urmă cărturariu română, eră ideile și prin- 
cipiele profesate de elă se devină eredeulă politică pentru 
tată suflarea românescă.

Teologii români gr. cat. din Blașiu
și anume:
Aureliu B. Corvinu, Ioană Cosuia, Iuliu Lupanii, 

Gregoriu Maiorii, Georgiu Țeranii, Isidoră Mărcii, Ioană 
Peteană, Mariană Peculea, ’ Teodoră Petranîi, Filipă Po- 
jarft, Constantină Rusu, Teodosiu Lecliințiană, Alesandru 
Papiu, Nieolau Toganft, Constantină Costiuă, Georgiu 
Simu, Ales. Donia Donescn, losifă N. Scurta, Georgiu S. 
Thomașiă, Augustinu Almășiană, Parteniu Bîrlea, Nieolau
S. Popă, Macaveiu Groze, Georgiu Chiețianu, Ioană Bo- 
zacfl, Demetriu Deacu, Titu V. Domșia, Petru Simu, 
Ioană Baciă, Ioană Rainonțianti, Romulă Raca, Alesiu 
Staicu, Nieolau Cucuta, losifă Peteană, Alesandru Circa, 
Romulă Ramontiană, Vasiliu Cli. Serbii, Ioană Deacă, 
Aureliu Popă de Hărșiană, Gregoriu Ilia, Basiliu Daucu, 
Sofronă Olteană, Constantină Cotorea, Aureliu Hulea, 
Michailă Marieșiană, Alesandru Fărcășiană, Ioană Rațiu, 
Traiană Fodoril, losifă Lita, Victorii Poruțiil, Ioană C. 
Mărgineanil, Aureliu Urzică, Octaviană Popă, Alesandru 
Muta, Nieolau Mărculețiă, Ioană Stoica.

Sibiiu 15 Aprile.
Gratuleză și’m! esprimă bucuria mea asupra eșirei 

cuotidiane a «Gazetei.* Anania Trombitasă.

Deșiă, 4 (17) Aprile.
întrega inteligență română a comitetului Solnocă- 

Dobâca, surprinsă de anunciulă îmbucurătoră pentru apa- 
rițiunea cuotidiană a «Gazetei Transilvaniei,’ vă felicită 
din inimă. G. Mânu.

Iași, 4 (16) Aprile.
.... De cândă citescă «Gazeta Transilvaniei* tot- 

deuna i-am prețuită talentulă ce desvoltă și devotamen- 
tulă ce pune în serviciulă sântei cause românesc!. Facă 
ceriulă numai, ca nobilele ei sforțări se fie încoronate 
de succesil! t. jjânilrn, advocata.

Alba-Iulia, 15 Aprile.
Dumnedeu binecuvinte pașulă ce l’aț! întreprinsă.

Iosifu B. Romană, comercianta.

Turda-vechiă, 16, Aprile.
Vă felicită pentru împlinirea celei mai fierbinte do

rințe a națiunei române de a vede ună diară cuo
tidiană. Ales. P. Romanțianil, parochu.

B. Cerbu (Abrudă), 3 (15) Aprile.
Gratuleză întâiului diară cuotidiană română din 

Austro-Ungaria. L TodescU( preota.

„Tclegrafulă Română“ din Sibiiă ne felicită prin 
următarele renduri:

«Gazeta Transilvaniei* cu 1 Aprile a. c. încependă 
va apărea în tate dilele de lucru. Domnulă Aurel Mu- 
reșiană anunțândă acesta publicului română, ne spune, 
că constituirea biroului redacțională se va face cunos
cută preste câte-va dile. Salutămă din inimă acestă îm- 
bucurătare scire, și când vomă sci pre cine să salutămă 
în biroulă redacțională, îlă vomă saluta cu tată căl
dura inimei nâslre.

Mulțumindu din totti sufletulu pentru aceste 
încuragiatâre dovedi de simpatia, dorimu ca 
urările ce ni să facă să fiă făcute într’ună ciasîi 
bună! ________

Aradă 31 Marțiu v. 1884.

Domnule Redactorul

Cetindă, că dela 1 Aprile v. 1884. .Gazeta Tran
silvaniei* va să apară în tate dilele de lucru, ne-amă 
bucurată cu bucuriă mare fărte, pentru că după atâta 
amară de vreme avemă și noi Românii ciscarpatin! ună 
jurnală de (ți. O salutămă der cu iubire pre mama 
«Gazetă,* căci ea în locă de-a se gârbovi sub povara 
celoră 47 de an! de cândă se totă luptă cu dușmanii 
nâmului românescă... ne spune astădl cu fruntea rădi
cată, că i-au re’ntinărită puterile și va luptă totă mai 
multă pentru a câștigă o isbendă deplină. Geriulă să-I 
ajute I

Pe cândă îți facă cunoscută, d-le Redactară, bu
curia ce-amă sâmțit’o noi Arădani! pentru aparițiunea 
.Gazetei,* mă sâmță și eu dătoriă să te revanșeză pen
tru acestă bucuria împărtășindu-țl ceva despre conferința 
electorală a Româniloră din comitatulă Aradului.

Conferința s’a ținută în 10 Aprile nou la 4 6re 
după amedi. Vremea cea urîtă și ploiosă de câte-va 
cjile se unise cu dușmanii noștri spre a împedică pre 
alegătoril'delâ călătoria loră cătră Aradă. Pe lângă tete 
acestea, Românii fundă dedaț! cu vremile rele ca și cu 
domnii cei răi, cari îl apăsă, au venită ta conferință: 
preoți, învățători, notari, advocat! și țărani în numără de 
400 de inși, precumă, o mărturisescă acesta însăși jur
nalele străine din Aradă.

Pe lângă acești alegători mai erau pe galeria salei 
de conferință celă puțină 100 de tineri, cari veniseră să 
învețe dela bătrâni, pe cândă tinerimea va luă loculă 
acestora în fruntea poporului. Mai erau încă de față 
D-nii advocațl: Coiiolană Brediceanu din Lugoșă, Geor- 
giă Lazără din Vinga, Vasiliă Popă din Aradulă-noă, 
Dr. D. G. Selceleană din Țela, apoi Teodoră Păcățană 
corespondentulă »Luminătoriului« din Temișora.

Dintre străini au luată parte ca ascultători: căpi- 
tanulă poliției orășenesc! împreună cu ună locutenentă; 
apoi D. Kresztics conducătoriulă partidei naționale sâr
besc!, și în fine, redactorii dela 4 foi locale de dî (Al- 
fold, Aradi Hirlap, Arad-es Videke, și Arader Zeitung).

Cam pe la 1/2 la 5 6re, vechiulă diplomată ală 
româniloră Arădani 1. P. Desseană se urcă la tribună, și 
după o privire măestosă asupra acestei conferințe im- 
punătare, salută pe alegător! și le face cunoscută scopulă 
intrunirei, apoi îl provocă a se constitui. (N. B. Comi- 
tetulă de 22, cari au subscrisă apelulă cătră alegători, 
publicată și în «Gazeta,* a fostă pregătită t6te lucrările 
pentru conferință, și a încredințată pe adv. I. P. Desseană 
să deschidă conferința, aducendu-i acesta la cunoscință, 
er pe adv. M. V. Stănescu să propună conferinței pro- 
iectulă de conclusă adoptată din partea comitetului).

Conferința alege de președinte pe Ioană P. Des
seană și de notari pe Vasiliu M an gr a, profesoră de 
teologiă și Dr. Dimitrie Mag du advocată. După acâsta 
președintele desvălesce mai pe largă scopulă întrunirei 
conferinței și, vorbindă despre atitudinea, ce ar trebui 
s’o aibă în fața alegeriloră viitore, arată în discursulă 
său că, pe lângă interesele generale ale statului în care 
trăimă, noi Românii, poporă autochtonă în acestă țeră, 
mai avemă și interesele nostre speciale românesc!, pe 
car! trebue să ni le susțînemă și apărămă cu tote pu
terile și mijlocele legale.

Remarcabilă a fostă mai alesă aceea parte a dis
cursului presidială, prin care a demustrată clară ca de 
2 or! 2=4, cumcă: dintre tate naționalitățile, care lo- 
cuescă în acestă patriă, Românulă țîne mai multă la 

patria sa: o iubesce mai tare, și îș! vărsă bucurosă sân
gele pentru densa. Dovedă despre acâsta sunt luptele 
cele inul Le, la cari fii poporului română au luată parte 
ca ostași, luptându-se totdeuna vitejesce. Poporulă ro
mână este ună poporă de pace; elă nu emigreză din 
patriă, cum facă alte nemuri. Nu are în sînulă său: 
petroleiștl, socialiști-, nihiliștl, ba nici chiar antisemiț! — 
a disă președintele oratoră.

Cuvintele președintelui naturalminte au avulă efectă 
duplu. Românii le aplaudau și aprobau, pentru că din 
ele grăesce adevărulă și sinceritatea, cu care amă vorbită 
tot dăuna noi Românii. Străinii presențl însă simțindu-se 
loviți de adevără, ar mai fi vrută să nu le audă acelea 
cuvinte, nici să fie conferință românescă, ca astfel să-și 
potă face trebile după placă la viitorele alegeri.

Urmândă acum ordinea țjilei, presidiulă învită pe 
advocatulă Mircea V. Stănescu să presinte proiectulă 
de conclusă pregătită din par tea comitetului. Oratorulă 
arată conferinței, că alegătorii sunt nisce luptători pentru 
drepturile loră cetățenesc!, întocmai precum este ori-ce 
armată, care luptă pentru victoriă.

Spre a ne luptă însă, avemă trebuință de ună 
stegă, sub care grupându-ne, să ne conducă în luptă. 
Dar pe lângă stegă se mai receră și mijloce morale, spre 
a pute dobândi o biruință.

Stegulă, sub care trebue să ne grupămă este: p r o- 
grama națională din Sibiiă, er mijlocele le va 
află solidaritatea tuturoră alegătoriloră români.

Recomandândă dec! acestea conferinței, tot odată 
propune următorulă proiectă de conclusă, pe care con
ferința I’a primită dreptă hotărîre, fără nici o modi
ficare :

1. «Conferința alegătoriloră români din comitatulă 
Aradului țîne la programa națională din Sibiiă, dela anulă 
1881 și la partida națională română constituită pe basa 
acelei programe.

2. In fața alegeriloră viitore se constitue ună 
comitetă centrală executivă și în fie-care cercă electo
rală ; cestea din urmă ca organe externe ale comitetului 
centrală.

Comitatulă centrală se autoriseză și însărcineză, ca 
pe baza și în sensulă programei din Sibiiă să conducă 
alegerile de deputațî și să hotărescă atitudinea alegăto
riloră români din comitată față cu proximele alegeri, în 
modă solidariă.«

De membri ai comitatului centrală s’au alesă 30 
de înșl, anume: Ioană P. Desseană advocată, M. V. 
Stănescu advocată, Nieolau P h i 1 i m o n ă advocată 
Constantină Gurbană protopopă, Georgiă Te le seu 
protopopă, Dr- Ioană Papă advocată, Moise Bocșa nu 
preotă, Dr. Nieolau Oncu advocată, Dr. Dimitrie Magdu 
advocată, Dr. Georgiă Popa referentă consistorială, Si- 
meonă P. Dese ană advocată, Ioană Beleșă advocată, 
Dr. Georgiă Vuia medică, Davidă Nicoră referentă 
consistorială, Teodoră Ceo n t ea profesoră, Ioană Câm
pia n ă advocată, Georgiu P urcări u comptabilă, Gre
goriu Venteră advocată, Georgiu Dogari u proprietară- 
Aureliă Suciu advocată, Pavelă Truța agentă, Te- 
rențiă Rață advocată, — toți din Aradă, er din pro- 
vinciă: Adalbertă Mihai I o vi eiă, Georgiă Feiră, Te
odoră Coloja, Mihaiă Veliciă, Ioană Moldovană, 
Ștefană Tămășdană și Vasiliu Beleșă.

Membrii subcomiteteloră cercuale din provincia sunt 
următorii:

1 Az cerculil Siriei: Georgiu P o p o v i c i ă proto
popă, Adalbertă Mihailoviciă advocată, Ioană Mo- 
rariă preotă, Avramă Popoviciă preotă și Ioană 
Curea preotă.

2. în cercnlH Boroșneului: Ioană Corne a proto
popă, Georgiu Feiră advocată, Georgiu Bal ța preotă, 
Floriană Monța preotă și Zacharie Mii iană preotă.

3. în cerculil locașului: Teodoră Coloja, Maximă 
Bășcărăă, bazară Oprea, Nicolae Butariă și firmă 
N i c u 1 a toți preoți.

4. în cerculil Chișineului: Mihaiă Veliciă advo
cată, Ioană Papp protopopă, Ilie Bozgană advocată, 
Gavrilă Laz ară preotă și Alexandru P a ș c a plugară.

5. în cerculil St. Anei: Ioană Moldovană pro
prietară, Toană Codreană preotă, Alexiu Popoviciă 
preotă, Constantină Popoviciă preotă și Ioană Popo
viciă preotă.

F1 O I L E T O N U.

Satulăi cu comorile.
Novelă poporală.

1. Alexandru se întorce din resboiu. Ce vorbesett omenii de elfi?
Intr’o Duminecă dup’amâdl ședeau în sătulă Bo

gata copii și copile sub ună teiu bătrână și cântau seu 
rideau de câte-ori se impletecea eșindă din cârciumă câte 
unulă, care se uitase prâ multă în fundulă sticlei. Cei
lalți țărani împreună cu femeile ședeau în trei cârciume, 
beau, jucau, strigau or! se băteau, după cum se ’ntemplă 
de obiceiu, cândă e eftină vinulă și rachiulă.

Pe atunci întră în sată ună voinică bine legată. 
Putea se fie de vr’o treizeci de ani. Eră îmbrăcată c’o 
haină sură, la stânga avea o spadă lungă și pe spate ună 
sacă de ovăsă. Nu avea înfățișare tocmai atrăgătore, 
mai vertosă fiindă-că pe frunte avea ună semnă de rană 
și sub nașă nisce mustăți negre, încâtă fugeau de elă 
toți copii.

Der câteva femei bătrâne, cătră cari agrăf el, îlă cu- 
noscură îndată și strigară! «Ei! dar ăsta e Sandu ală 
dascălului, care s’a dusă la miliția acum șeptespredece 
ani. Dău, uitați-vă la elă, cum a crescută și cum s’a 
făcută de voinică!« și cum strigau femeile astfelă, aler
gau tineri și bătrâni de sub teiu și din cârciume și câtă 
dai în palme tolă sătulă erâ în jurulă lui Alexandru.

Alexandru dete mâna cu toți cunoscuții cei vecin, 
erâ tare prietinosă cu toți și le spuse, că eră voiesce să 
se așede în Bogata, pentru-că s’a săturată de viața de la 
milițiă și îi pare fărte bine, c’a scăpată întregă și sănă- 

tosă d’acolo. Dup’acestea fie-care voia să-lă tragă într’o 
cârciumă, întindendu-lă unulă în drăpta, altulă în stânga 
numai și numai să bea odată de bine ce l’a adusă Ddeu 
în mijloculă loră întregă și sănătosă și să. le spună vre-o 
întâmplare din resboiu.

Sandu, acesta erâ numele lui în sată, le mulțămia 
dicendă: «Iertați-mă, der nu potă de astă dată, sunt os
tenită de drumă și vreau sfi mă odihnescă. Dâr spune- 
ți-ml, vă rogă, cine șede în casa răposatului meu părinte 
și cine grijesce de locurile mele?«

Atunci pâșesce înainte morarulă și dice: «Eu amă 
dat’o în chiriă lui Pavelă a lui Grigore împreună cu 
t6te locurile, der dec’ai venită tu, elă trebue se iâsă și 
să-și caute altă locă. Pe mine deregătoria comunală m’a 
pusă tutoră preste averea ta. D’ocamdată poți șede la 
mine, câteva dile până-’și va căpătă Pavelă locă airea. 
Atunci ți-oiă face și o dare de sâmă.«

Morarulă se duce acum cu ospele-i acasă, îi pre- 
gătesce o cină și ună pată bună. Alexandru însă avea 
se-lă întrebe multe de tate, pentrn că voia să seie: ce 
s’a ’ntemplată în sată, de cândă lipsesce densulă, — mo
rarulă și soția încă aveau să-i răspundă multe. Poves
tiră în moră astfelă până cătră miedulă nopții. In tim- 
pulă acesta Sandu privia neîntreruptă preste mesă la 
Ir in a, fata morarului. Se’și plătia să caute omulă în 
ochii ei negri, pentru că Irina erâ frumosă. Irina din 
parte-ș! încă privia bucurosă peste masă, căci și Sandulă 
erâ frumosă, dâcă se deda omulă nițelă cu mustățile 
lui înfricoșate, și ’n purtarea lui avea ceva plăcută și 
atrăgătoră, ca și cândă ar fi fostă ună domnă dela orașă. 
D’aceea nici nu se ’ncumetâ ea să-i vorbescă, din contra, 

cândă îi întelnia privirea, nu sciâ încătrăă să-și plece 
ochii. Ceva despre mustăți totă i-a vorbită . . .

A doua (ji, cândă veni Sandu la dejună, mustățile 
îi erau mai îngrijite. In moră ar fi putută trăi totă viața 
pentru că morarulă și femeea lui erau bun! omeni, âr 
din fața Irinei se resfrângea asemenea numai bunătate, 
der după optă chle se și putu mu ti! în casa lui și să-și 
vedă de moșiiă. Elă avea o grădină și nisce li- 
vedl, cu totală cam de cinci pogone, și alte cinci pogone 
locă de arată. Cu banii economisiți de tutoră își cum
pără Sandu o vacă fruntașă deocamdată.

Deorece casa îi erâ vechiă și cam stricată, comuna 
îi dede lemne și petră. Acum reparâză, albesce păreții, 
giluesce și spală. Elă, cu mâna lui, zidiâ, curățiâ, mă
tură, până sera, ca să fie frumosă și totuși să nu-lă 
coste multă.

Spre tomnă casa lui erâ cea mai frumosă și mai 
curată din totă sătulă, ea se atlâ în mijloculă grădinei 
lângă vale. Și erâ frumosă grădina ca una dela orașă: 
pe cărări între straturi, erâ și nisipă. Și se bucură din 
inimă Sandu vădendă câte-odată pe Irina cum privia în 
grădină preste îngrăditura cea văpsită verde. Ea îi dăduse 
flori și, pe primăveră, îi promisese mai multe.

Omenii din Bogata nu-și puteau închipui ce se va 
alege din Sandu. Din răsboiu s’a întorsă acasă săracă, 
precum se și dusese. Asta o vedeau ei bine. Din orașă 
căpătase o ladă cu vestminte și rufe, ba și cărți vădură 
în ea. Ecă tdtă averea lui. Bănii, de sigură nu-i voră fi 
îngreunată lada, își diceau sătenii.

«Lăsați-lă în pace,« diceau unii, »e ună sărăntocă 
și jumătate, pe lângă aceea ună sărăntocă prostă, care



6. In cerculu Peschii-, Dimitrie Popa preotă, Ște
fanii Tăinășdană preoții, Ioană Cioră preoții, Dimi
trie T ă m ă ș d a n ii proprietară și Lazără A d a m o v i c i ă 
preotă.

7. în cerculu Radnei-. Vasilie Beleșă, Dimitrie 
Pomană învățătoră, Vasilie Zorlențană preotă, Io- 
sifă Vuculescu preotă și Pavelă Milovană notarii.

Acesta este resullatulă conferinței alegăloriloră ro
mâni din comilalulă Aradului.

Conferința în sine a fostă impunălore; conclusulă 
luată esle unanimă. Nu s’a aurită ună singură cuventă 
în contra-i. Dovedă că toți Românii de aici sunt uniți 
într’ună cugetă și o simțire; și decumva nu eră timpulă 
ploiosă înainte de cjiua conferinței, ca alegătorii să potă ( 
călători din provinciă la Aradă, conferința din 1.0 Aprile 
ară fi fostă preste închipuire de mare.

Vedândă străinii din Aradă resultatulă conferinței, 
decursulă ei liniștită și conducerea bărbătăscă ce-a avută, 
îndată în <J*ua următăre au dată năvală asupra Româ- 
niloră. Jurnalele, fie-care după interesele exchisive un
guresc! și ale partidei, la care aparține, și-au spusă ver- 
dictulă. Unele, cari sperăză, că doră Românii prin votare 
la alegerile proxime, se voră alătură la partida loră, nu 
și-au arătată ura atâtă de tare, ci s’au mărginită a sem
nală cu deamănuntulă tote cele observate despre confe
rință, dicendă, că la așa resultată, consemțământă și pru- 
dință din partea Româniloră nu s’au așteptată. Der se 
vede — ijică ele — că Românii n’au durmită, ci că 
jarulă din spuză au tăcută ascunși până acum.

Dintre cele 4 jurnale de <ji din Aradă, jidovesculă 
»Arader Zeitung* a năvălită mai cu mare înverșunare 
asupra Româniloră. Acestă fiu, plină de pene, ală lui 
Israelă, s’a făcută ună adevărată agitătoră, deosebită 
în contra episcopului nostru diecesană, a profesoriloră, 
asesoriloră consistoriali, a preoțiloră și învățătoriloră ro
mâni.

Despre toți aceștia dice, că mănâncă pâne ungu- 
răscă, că statulă dă aprope 20 de mii llorenî pe sâma 
Consistoriului, și lotuși ei cuteză să mergă la conferință 
și să useze de drepturile, ce le dau legile țării fie-cărui 
cetățănă.

O! voi ăinenl fără de lege, Ovrei, Unguri, renegați, 
său orice ați fi! Nu strigați atâta în contra ndstră, căci 
să scițT odată pentru totdeuna, cum-că noi nu mâncămă 
pâne ungurescă, ci pânea muncei năstre oneste! Și dăcă 
ne dați bani din cassa statului, nu ne dațl numai banii 
voștri, ci bani adunați din sudărea poporului română, și 
din cari bani voi vă faceți școli de totă felulă, bulevar- 
duri ș. a., er dela gimnasiile năstre sublrageți chiar și 
ajutorele ridicule de câte 1000 fl!

Legile patriei nu oprescă pe nimenea dela drepturile 
cetățenesc!, ci: episcop!, asesori consistoriali și de tribu
nale, profesori, învățători și preoți deopotrivă toți potă 
usâ de acelea drepturi. întrebă acumă pe cei, cari se 
supără că și Românii iau parte la conferințe: cui i-a 
plesn'tu prin minte să oprescă dela acestea pe învăță
torii, preoții și profesorii neromâni? Nimănuia. Și de ce 
der numai preoții și funcționarii români să fie opriți?

într’adevără multă nedreptate și ură trebue să fie 
în inima văstră. De aceea bine-am <jisă, că sunteți 
fără de lege! _________ Cunctatorii.

Convocare.
Din încredințarea Comitetului electorală centrală alu 

alegătoriloră Români din comitatulă Cojocnei am onore 
prin acestea a conchemâ adunarea generală a alegători
loră Români din subcerculă electorală B.-Huidină pe 10 
Maiă st. n. a. c. seu Joia după Dumineca Tomei la 10 
6re ante mer. în opidulă B.-Huidin la otelulă stelei (csil- 
lag). —

Obiectele de pertractare voră fi:
1) Constituțiunea clubului subcercului electorală.
2) Alegerea a 2 delegați pentru adunarea generală din 

Sibiiă. —
3) Pertractarea altoră obiecte ce eventuală s’ar însinuâ.

Molaca în 15 Aprile 1884.
Anania Popă, 

Protop. Molacei.

Din partea comitetului permanentă din Sibiiti 
suntem ti rugați a publica următ.6rea declarațiune:

Spre orientare:
Din diare publice precum și din forte numerose 

întrebări dela bărbații noștri de încredere ni-a venită la 
cunoscință că consorțiulă anonimă, caro s’a formată din 
vre-o câți-va domni aici în Sibiiă, cu scopulu de a în
ființa pe acțiuni ună diară cuotidiană, parte se confundă 
de cătră onoratulă publică cu» Ateneulă română*, a cărui 
înființare e problema subscrisului corni tetă, parte se abu- 
seză anume de firma nostră spre a induce în erăre pu- 
bliculfl. Aflămă deci a dechiara: că acestă comitetă nu 
stă în nici o legătură cu acelă consorțiu anonimă nici cu 
futorulă seu diară cuotidiană.

Sibiiă în 2 (14) Aprile.
Comitetulă electorală permanentă ală partidei na

ționale române.
P. Cosina, A. Trombitaș,
președinte. secretara.

Diverse.
Portă de răsboiă șf'arsenală. — In dilele acestea, 

spună diarele bucurescene, s’au începută, lângă usina de 
apă din Galați, lucrările noului portă de răsboiă și ale 
arsenalului flotei române. Lucrările înaintâză cu mare 
activitate.

Fenieni arestați. — Se anunță din Londra cu data 
de 12 Aprile: In apropiere de reședința poliției s’a ares
tată unu Irlandeză, anume Davidă Fitzgerald, pe care 
de multă îlă urmărea poliția irlandeză și engleză. Fitz
gerald a jucată ună rolă însemnată mai în tote complo
turile n e i n v i n c i b i 1 i 1 o r ă irlandezi. Se vorbesce că 
elă e Nnmărulă 1 atâtă de multă căutată. S’au găsită 
la densulă scrisori compromițătore. După o lungă și 
aspră instrucțiune ce i s’a făcută, a fostă trimisă la Du- 
blină sub escortă puternică, unde se va judeca pentru 
înaltă trădare. 0 altă arestare a unui anume lohn Daly 
a dată ore care lumină asupra mișcăriloră bandei dina- 
mitiste americano-irlandeză în Anglia. S’au găsită la 
elă bombe cu dinamită și mașine infernale, precum și 
câte-va sticle cu nitroglicerină. «Times* află din Paris 
că reședința neînvincibililoră e acolo, și suntă îm- 
părțiți în două secțiuni, una însărcinată cu atentate cu 
dinamită, alta cu omorîrea lordiloră, denunțătorii oră și 
altor persone superătore.

Societatea sodaliloră. români din Brașovăjva aran- 
giâ a doua <}i de Pasc!, Luni în 9 (21) Aprilie 1884 în 
sala Hotelului Nr. 1 >0 Producținue și Petrecere cole
gială,* împreunată cu cântări și declamațiuni esecutate 
de membrii Societății, pe lângă orchestra capelei mili
tare a c. r. regim, de infanteriă Nr. 2 Alexandru I.

Programa, ce se va execută, este următarea:
1. »Marșulă lui Mihaiu Vitezulă,* de capela militară. —
2. «Să vecjl mamă,* de Schipek; cântată de chorulă 
sodaliloră. — 3. Declamațiune: »Moldova la anulă 1855* 
prin D-nulă I. Lup ană. — 4. »Cândă nu mai aveți cre
dință,* deF. Franchetti; cântată de chorulă soda
liloră. 5. — Solo: «Te iubescă, nu mă uită* de G. Ca- 
vadia, cântată prin D-nulă N. Baci că. — 6. «Sunt 
soldată română* cântată de chorulă sodaliloră. — 7. 
Solo cu flauta: »Steluța și Serba* prin D-nulă I. Voicu. 
— 8. Declamațiune: «Insuratulă pentru zestre,* prin 
D-nulă N. Stinghe. — 9. »Sub o culme de cetate* 
cântată de chorulă sodaliloră. — 10. «Hora Transilva
niei* de A. Kraus, de capela militară.

După producțiune urmeză dansă, începândă cu Că- 

lușariulă. — Inceputulă la 8 ore sera. — Bilete se potă 
căpătă la domnii: Dumitru Eremia, Muntânu & Minco- 
vici, Nicolae Ciurcu și săra la casă.

Distinoțiune. S’a acordată — 4ice "România* — 
medalia Bene-Merenti clasa II d-lui dr. A. P. Alexi, 
profesoră la Nasăudă, pentru lucrările și publicațiunile 
sale științifice, și d-lui Al. Puiu, institutoră superioră la 
Focșani, pentru scrieri didactice.

Societatea generală de pensiuni din Brașovu și-a 
ținută adunarea sa generală eri la 3 ore după amâdî 
în sala sfatului. Adunarea a fostă cercetată de ună 
mare numără de pensionari, dintre cari malți au venită 
anume din alte orașe ca d. e. din Bucuresci, Șighișăra 
etc.

Desbaterile au fostă tarte animate, avendă de 
obiectă propunerile direcțiunei cu privire la clădirea edi
ficiului societății lângă părta Vămii.

S’a criticată f<5rte tare gestiunea direcțiunei dar 
mai cu semă a architectului .Bartesch* și cu dreptă cu
vântă, fiindă-că edificiulă va costa nu mai puțină de- 
câtă 250,000 fl.

Cu tate astea la cele din urmă să votă acâstă 
sumă colosală.

Cursulu la bursa de Vlena 
din 17 Aprile st. n. 1884.

Rentă de aură ungară 6% 122.10 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.65 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.50 
Imprumutuia căilorft ferate

ungare......................... 141.30
Amortisarea datoriei căi-

lorti ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 95.80 

Amortisarea datoriei căi-
loru ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 118.— 

Amortisarea datoriei căi-
1 orii ferate de ostO ung.
(3-a emisiune) .... 100.40 

Bonuri rurale ungare . . 101. — 
Bonuri cu cl. de sortare 100.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl............................. 100.50
Bonuri cu cl. de sortarelOO.— 
Bonuri rurale transilvane 99.75

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

vină ung........................98. —
Imprumutulă cu premiu

ung...................................115.90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.70 
Renta de hărtiă austriacă 79.95 
Renta de arg. austr. . . 80.95
Renta de aură austr. . . 100.70 
Losurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  849.—
Act. băncel de credită ung. 320.— 
Act. băncel de credită austr. 324.25 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.72
Napoleon-d’orI................ 9.62
Mărci 100 împ. germ. . . 59.30 
Londra 10 Livres sterlinge 121.45

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 5 Aprile st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Cump. 93i/2 vând. 94
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 95V4 > 95’/4

convert. (6°/0) . . » 98*/, > 99
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 32 > 34
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 104’/8 •

—4—
H » (5°/o) • 11 92i/a n —.—

> !* urban (7%) . . > IOP/4 > 1021/4
» > » (6°/o) • • > 98 > 981/4
» > (5%) • • » 887/8 > 901/4

Banca națională a României > 1444
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 367 > —

« » > Națională . . » 256 » —
Aură > 3.2Oo/o » —.—
Bancnote austriace contra aură > 2.09 » 2.10

CursulO pieței Brașovă
din 17 Aprile 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.24 Vând. 9.25
Argint românesc . . . . . . > 9.20 9.22
Napoleon-d’orî . . . . . . . » 9.51 9.69
Lire turcesci................. » ft T 1 10.83 10.85
Imperiali ...;.. ... > 9.83 » 9.86
Galbeni......................... . . . > 5.60 » 5.62
Scrisurile »' . . . ... » 101.— 101.50
Discontulă » . . . . . . 7—10 % pe ană.
Acțiunele Albinei . . . » — > -4

Editoră: Iâcobtt Muresianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

în răsboiu nu și-a pricepută datoria. Audi, acolo! nici 
chiar Dumineca să nu mergă elă într’o cârciumă, să bea 
odată. Afară de aceea trebue să lucreze ca o vită, de 
cum se crăpă de <^iuă, până e întunerecă de nu-ți vedî 
mâna. Noroculă lui c’a moștenită ceva dela tatălă său, 
alt-felă ară căutâ să-lă țină comuna pe spesele ei?*

,Dați-i pace,* (țiceau alții, .vitejii n’au isprăvită 
multe, pentru că puține scie povesti. Cine scie, de unde 
a căpătată nătântoculă lovitura aceea peste frunte. Lui 
îi pare bine, că nu mai e silită să mirose prafulă de 
pușcă.*

.Dați-lă încolo,* diceau eră unii, «nimărui nu-i dice 
o vorbă cum se cade și gândesce că, dec’a fostă elă sol
dată (cătană), toți trebue să se închine și să facă dina
intea lui. Dăr i-omă arătâ noi! E ună băiată îngâmfată. 
Să-i pară bine, că nu-i dămă cu piciorulă.*

«Lăsați-lă în pace,* (jiceau alții mai departe, ,în 
răsboiă n’a învățată nimică bună. Are nisce cărți, cari 
nu le pote ceti nimenea, păte nici chiar părintele. în 
ele sunt litere și semne, de cari te apucă spaima. Ne 
prindemă, că e frate de cruce cu draculă și amândoi 
facă ce facă.*

«Dămne, feresce!* strigau alții, făcendu-și cruce, 
.lucru curată nu este de bună semă, asta se scie. în 
odaia lui din dosă încă n’a lăsată să între nimenea, nici 
chiar pe ai morarului, cari au multe d’a face cu dânsulă 
Păzitorii tată noptea vădă lumină acolo. Câsulia asta 
și-o ține tată diua încuiată și obtanele nici odată nu 
sunt deschise.

Ast-felă vorbiau omenii despre Sandu și nu-lă cres
tau multă.

2. Ce observă Alexandra în satfi ?
Deși ămenii nu țineau atâta sămă de Sandu, elă 

totuși erâ prietenosă cu toți. La începută mergea ’n 
drepta și ’n stânga a casă la fie-care, cercetă pe unulă 
după altulă, întrebă de copii, de moșii, de modulă cum 
se lucreză pământurile, cu ună cuventă, de tale împre
jurările.

în timpurile vechi Bogata erâ ună sată vrednică. 
Omenii, de și nu voră fi fostă toți avuți, der cu toții au 
trebuită să se afle în stare bună.

De aceea comuna s’a și numită Bogata. Astăzi 
însă afară de câți-va economi și cârtiumari bogați, steteu 
rău, preste totă. Sărăcia se uita pe ferâstră afară și pe 
vatra focului caliculă își fierbea ciorba (zâmă) fără leacă 
de unsăre. Din vre-o sută de familii, cam douăzeci își 
trămiteau copiii cu desagii a cerși, vre-o șesedeci o omo
rau de adi pe mâne sub sarcina datoriiloră, âr ceilalți 
mai eraă în câtva în stare să plătescă dările cele grele 
și d’abia s’o ducă de aeji pănă mâne.

De pe din afară și de pe case pute vede amulă, ce 
sărăciă trebue să fie în lăîntru. Coperișele ruinate, zi
durile, de pe cari căduse tencuela, păreții și ușile mânjite, 
cum și ferestile sparte și lipite cu hârtiă orî împlute cu 
burdufă, erau dovadă învederată de mare caliciă. De 
întrai în o casă găsiai murdăriă și simțiai ună mirosă 
greu de te trăsniâ în capă, masă și scaune necurățite 
oglinda, decă se mai află undeva, erâ negră de musce, 
fața casei plină de găuri, podinele negre că pămentulă 
de murdăria învechită. în tindă care îi serviâ și de 
bucătăriă erau vase puține, cari nici nu se spălau curată 
mai nici odată. în grădinile de pe lângă case nu erâ 

nici o rânduelă, ici colo puțină legumă, sădită fără nici 
o grijă și cucute câtă casa. Omenii erau buni bucuroși, 
dâcă aveau cartofi de ajunsă pentru ei și pentru rîmă- 
tori. înaintea caseloră steteau una peste alta grămedl 
de gunoiă, unelte de arată, lemne și alte ce nu se pu
teau pune sub coperișă. Bărbați și femei umblau cu 
dilele în haine rupte, pătate, seu cârpite rău, cu pae și 
cu pene cu părulă sburlită, nepieptenațl. nespălați. Co
pilașii micuți remânâu adese în legănă neprimeniți câte 
o jumătate de di, cei mai mărișori se jucau în noroiă 
pe dinaintea caseloră goli ca napulă.

Nu esle deci nici o mirare dâcă la o ast-felă de 
murdăriă cerșitorescă se iveau adese tale soiurile de bole. 
în asemenea cașuri mai bucurosă alergau la babe, la 
vr’ună păscălieră său la vreună cârpaciă de doctoră, nu
mai se fie eftină, decâtă se mergă la ună doctoră iscu
sită cu praxă. Cândă, pe urmă, bărbatulă și femeia 
erau nevoiți să zacă și nu puteu lucră, economia făcea 
mersulă racului. Se începea cu vânzarea unei unelte, 
se vindeau apoi pe rendă vite, câte ună dărabă de locă 
ori se împrumutau bani pe carnete grele. Asta ținea 
până cândă datoriile nu se mai puteau acoperi. Urma 
eră mezatulă (licitare) și apoi desagii și bățulă de cer- 
șitoră.

Decă Alexandru voiâ pe ici colea, să dee sfată 
bună, seu dâcă dojenia disordinea și risipa, în locă de 
mulțămită se uitau cordișă la elă. Unii îi respundeaui_ 
«Omenii săraci nu potă să le aibă L6te așa frumosă, pe 
strună, ei sunt mulțămițl, că au și așa.* Alții: ce-ți 
pasă ție? »Mătură-ț.I mai bine dinaintea ușii tale.*

(Vii urma).



„GAZETA TRANSILVANIEI"
DIAIil CUOTIDIANU.

Ca mâne se ’mplinescă 50 de ani, de cândă 
„Gazeta Transilvaniei,“ sub cea mai cumplită, 
prigonire a nâmului românescu, a arborată în 
mijloculă valoroșiloru și patrioticilor!! comercianți 
din Brașovă, acestă emporiă ală Transilvaniei, 
drapelulă redeșteptării naționale.

Tâtă suflarea românâscă cu bucuria, și cu 
căldură a îmbrățișați! acestu (Jia™-apostolu ală 
poporului română și grupatu-s’au cu toții sub dra
pelulu arborată de elă și lucrat’au cu însuflețire 
și bărbătâscă statornicia pentru înălțarea româ
nismului.

Grea și amară era lupta. Tendințele de a 
desnaționalisâ pe Români își ajunsese culmea. Le
gea dela 1832 adusă de dieta maghiară glăsuiâ 
ca în seminariulă românescu din Aradu să se 
învețe și unguresce și ca: „(le aici încolo la 
tote confesiunile s6 se admită și să func
ționeze numai astfelil de preoți, predicatori 
și vicari, cari sciu unguresce.“

Apăratu-s’aă cu bărbăția Românii dintre Tisa 
și Carpați în contra acestoră uneltiri dușmane 
și sosit’a după nâpte și vijelia, și o di cu sâre, 
dar numai o di, căci în cealaltă diminâță se 
iviră ârăși nuori furtunoși pe ceriu. Râta sorții 
aduse din nou prigonirile de odiniâră asupra ca
pului nostru. Par’ că sârtea a voitu se încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu tâte uneltirile și prigonirile însă „Gazeta 
Transilvaniei11 își ridică fruntea și unindă su
flet,esce pe toți Românii luptă necurmată și fără 
pregetă pentru drepturile și libertățile opincii 
românesc!.

Adversarii noștri neperdend din vedere acâstă 
luptă și prețuindă resultatele dobândite de până 
acum după adevărata loră valâre și-au îndoit ă 
puterile, și, acum după 50 de ani, și-aft p e r- 
fecționată și r afin atu mijlocele pentru su
grumarea și stingerea nâstră. Prin urmare, și 
noi cei de astădi, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea se ne strîngemu rândurile, și se 
ne în doimu puterile de ape rare.

Adversariloru noștri, avându ei puterea țârii 
în mână, le-a fostă prâ ușoră de a ne lovi în 
tâte interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în șcâlă ca și în biserică, 
în limbă ca și în avere, nouă nu ne-a mai re- 
masîî altă mijlocii de apărare de câtă condeiulu, 
cu care toți Românii datori sunt de a strigă 
în lumea, largă și de a cere dreptate și libertate 
pentru poporală românii dintre Tisa și Carpați.

Ast-felă împinși de dorulu de a ne folosi 
dilnică și cu energiă de acestu pacinică mij
locii apelămă la publiculă celă mare românii 
pentru a ne susțină în dilnica nâstră luptă na
țională și în firma nâstră speranță de a fi încu- 

ragiați, deschideam abonamentu la diarultt nos
tru cuotidianti

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostu primulti 
organii de publicitate românii, tot asemenea 
și astăzi e primulu organii cuotidianti ro
mânii, ce apare dincâce de Carpați.

Suntemă siguri, că publiculu românii e pe 
deplinii convinsă de principiile, ce le profesâză 
acestu diarii și de modulă cum acestu organii ală 
Româniloru dintre Tisa și Carpați a știută chiar 
și în cele mai grele împrejurări să ție sustl 
s tind ar dulii naționalității române.

Privindu der cu încredere la viitorii, Gazeta 
Transilvaniei în luna viitâre va eșf în tâte fi
lele, afară de Duminici, și serbători, și pentru 
a pute cu înlesnire străbate până chiar și în 
săraca colibă a țăranului românu, va fi celu mai 
eftinu diaru din monarchia Austro-Ungară:

Pentru Austro-Ungaria pe anii 12 fl., 
pe 6 luni 6 fi., pe 3 luni 3 fl. Pentru Ro
mânia pe anii 36 lei, pe 6 luni 18 lei, 
pe 3 luni O lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentulîi cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celu mai ușoru mijlocii de 
abonare este prin mandată postalu.
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In sala Hotelului Nr. 1. se va da
VINERI LA 6 APRILE

ULTIMA
■ I • ■ ■ I ■ ■ ■
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S’au schimbată cu totulu tablourile în Panorama și sunt cu 
multă mai superiore celoră din primulu ciclă. De pildă menționămă: 
Creațiunea, Potopulu, Dărîniarea Ierusalimului prin Titus, o furtună 
pe mare la litoralulu englesu, catastrofa pe drumulu de fer la 
Dundee in Scoția, festivitatea indiană în onorea prințului Wales, te
ribila catastrofă a corăbiei „Mosel11 în portulu Bremei, unde s’au 
nenorocită 400 de omeni, clădirea piramidelor^ la vechii Egipteni, 
unu tergu de cămile în Cairo, cascada Rinului în Schafihausen, pă
duricea dela Boulogne la Paris ? panorama dela Havre in Franța, 
New-York cu noulu podu de lanță, care este admirată ca o ade
vărată minune a lumei, Viena cu Ringstrasse perspectiva, dela biserica lui Carolu V. 
Esposițiunea dela Viena 1873, panorama Veneției, a orașului Genf în Elveția, Bern 
în Elveția pe timpulu crăciunului, batălia dela Zeidzur sub comanda lui Osman-Pașa.

• Intrarea în tâte despărțămintele 30 cr. — Copii mai mici de 
10 ani și soldații fără gradă plătescă 15 cr.

Deschisă dela 10 dimineța pană 10 ore sera.

b l

I Q 1
a lui

Homes și Domnișora Fey
dela teatrulu egiptenii din Londra.
Esperimentele renumitului mediu se voră face în 

limbi: nemțesce, unguresce, franțuzesce, englezesce,

Nr. 509 - 1884. 3-3

Concursu !
Pentru administrarea corespun- 

dătâre a păduriloră comunale și bise
ricesc!, cari se află pe territoriulu co
mun eloru Săliște, Gura-riului, Orlată, 
Cacova, Sibielu, Vale, Tilișca, Galeș, 
Aciliu, Săcelu și Mag, aparțînătâre de 
cerculă Saliștei, comitatulu Sibiului, 
precum și pentru facerea planuriloru 
de exploatare silvanală, cari voră mai 
fi de lipsă, prin acâsta se deschide con
curau pentru împlinirea unui postă 
de silvicultorii de cercu.

Reședința oficiâsă: Săliște.
Venitele împreunate cu acestu 

postu, salariu, bani de cuartiru, pau- 
șalu de cancelaria și călătoria face la 
olaltă 1265 fi. anualu.

Penteu facerea elanurilor de es
ploatare afară de acâsta va veni o 
remunerațiune corăspundătâre.

Competenții, cari, afară de rece- 
rințele prescrise în § 36 A. L. XXXI, 
ex 1879 și cunoștința limbei oficiâse 
magiare, posedă și limba română și 
germână și tot-deodată sunt vârsați 
și în afaceri de ♦administrațiunc sil
vanală , sunt provocațl a-și înainta 
cererile înzestrate cu documente în ter
mini! de șâșe săptămâni la subscrisulă 
pretorii.

Alegerea se va îndeplini în 2 
Iuniu a. c. 10 âre diminâță, și ofi- 

ciulu va fi să se ocupe prin alesulă 
în 15 Iuniu a. c.

Săliște, în 8 Aprile 1884.
Pretorele cercului.

Spre știință!
Subscrisulă aducă prin acăsta la cu

noștința onoratului publică, că am luată 
în anteprisă esploatarea cunoscuteloră ape 
minerale dela Elepatacă. Acestă esploatare 
va începe dela l-a Aprile viitoră. Dela 
acestă dată încependă, aceste escelente ape 
voră începe a fi manipulate într’ună chipă 
rațională cu totulă deosebită de celă în
trebuințată pănă aci. întrebuințarea de sti
cle ad hoc, solide și de colâre verde în
chisă va face în viitoră posibilă transpor
tarea acestoră ape la distanțele cele mai 
mari, fără a li-se alterâ întru nimica con- 
stituțiunea chemică: ast-felă, că ele voră 
pută fi întrebuințate ca apă de cură întoc
mai ca Ia isvorulă loră. Pentru a evită 
ori ce fraudă îmi permită a face atentă 
pe on. publică, că sticlele mele de colore 
verde închisă sunt de ună litru; pe dopă 
au inscripțiunea: „Neuriehrer S.c pe pe
riferia capsulei de pe dopă: »E16patak, 
N. S.« și în fine pe fundă: ,Elopatak. 
Neuriehrer.*

Cu vinderea apei minerale dela Ele
patacă, atâtă en detail câtă și en gros, am 
însărcinată pe d-lă A. Kassik, Strada căl- 
dărariloră Nr. 520, care e deobligată 
îngriji de transportulă în lădi franco, 
pective în schimbulă embalagiului.

Prețulă unei lădi ă 50 sticle cu 
și cu sticle cu totă, 8 fl. — prețulă 
lădi cu 25 sticle 4 fl. 20 cr. 
unei sticle de apă cu înapoierea sticlei 

cr. v.
Elepatacă în 1884.

—20 Cu tâtă stima
ZsT emrielir er S.

de a 
res-

ladă 
unei 

prețulă

a.6
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italienesce, latinesce și grecesce.
Prețurile: Locuiți I. 111.; Loculă II. 60 cr.; Parteru 40 cr.; 

pentru militari și studenți 30 cr.; Galeria 30 cr.
Bilete se potu cumpără mai dinainte din librăria d-lui Zeidner.
Cassa se deschide la 7 ore. — începutulu la 8 ore. — între pause va fi concertă.

3-3Nr. 1303-1884. 
preț.

Concursă.
Spre ocuparea posturiloră'de me

dici de cercă cu locuința în comu
nele Arpașulă inferioră și Viștea in- 
feriâră, cu cari posturi este împreu
nată o lâfă anuală de câte 300 fi
se scrie prin acâsta concursă cu acea 
provocare, cumcă medicii, cari dorescă 
a concură la aceste posturi să înain
teze suplicele loră instruate după re- 
cerință la subscrisulă celă multă până 
în 10 Maiu a. c.

Să observă totodată, cumcă Ecse- 
lența Sa D-lă ministru de interne a 
concesă prin înaltulă rescriptă ddto 
16/12 1879 Nr. 50.629, cumcă în lipsa 
de concurențl să se încredințeze cu 
afacerile acelui cercă sanitariă, care 
va remânâ fără medică, mediculă cer
cului vecină, pentru care să se asem- 
neze și lâfa cercului respectivă.

Zambaeh și Gavora,
Fabrică de vestminte și recuisite bisericescl de rito 

latino și greco
in Budapesta, strada Vațiului, Vâczi-utza Nr. 17.

altariu, potirul!, Pie- 
tohlebnica, cădelni- 
ție, Pacificalu, can
dele de altaru, po- 
licandre pentru bi
serici, Ripide, Chi- 
votu, cărți de Evan- 
geliă etc. etc.

Falonu sâă Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachinu, 
prapori. Tâte feliu- 
rile de stâguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covor pe
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în fine se observă, cumcă deârece 
populațiunea cercuriloru e în majo
ritate română e de lipsă, ca petenții 
să scie și limba română.

Arpașulfi inferiorii 10 Aprile 1884.
Alesandru Belle, 

pretore.

Anunciu.
La subscrisulă este vacantă și se pâte 

ocupă cu (jiua de 15 Aprile ună potsă de 
amploiată.

Condițiunile sunt următârele:
1. Să aibă Ore — cari cunoscințe 

de economiă și apoi și plăcere.
2. Să fie de naționalitate română, dar 

se recere să scie și o altă limbă maghiară 
seu germână.

3. Să fie căsătorită însă cu familiă 
nu pră numerosă.

Doritorii de a ocupă acestă postă are 
au a se adresă imediată la subscrisulă în 
Spring p. u. Vingard.

Constantină de Colbasi.

Tipografia Alexi, Brașovă.


