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NR 44. Duminecă în 8 (20) Aprile 1884.
MK**  Din causa sântelorii serbători ale Pascilorti 

numărultt viitorii va apăre Miercuri.

Brașovu în 7 (19) Aprile,
„A sosită timpulă ca se nu mai căutămă 

razîmu și scăpare, decâtă în noi și prin noi! Nu 
diplomatisarea, nu intrarea său neîntrarea în dieta 
ungurdscă ne va pute salvă astăzi naționalitatea 
din pericululu ce-o amenință. Numai în noi, în 
forțele ndstre naționale este salvare pentru viitoru. 
Aceste să le unimti și se le disciplinăm^. Eată 
problema de căpeteniă, ce ni se impune în mo
mentele grave actuale. Dela resolvarea ei de
pinde viitorulă nostru. “

Aceste cuvinte le-amă scrisă în ajunulă sân- 
teloru Pasc! din anulă 1881; ele cuprindă și 
astăzi credeulu nostru politică. Evenemintele ce 
s’au desfășurată dela 1881 înctice n’au putută 
decâtă se ne întărtiscă în convingerea, că trebue 
se dărîmămă odată ttite podurile din dereptulă 
nostru și se mergemă cu Dumnezeu înainte în lupta 
pentru dreptă și naționalitate.

Nu cu „factorii politicei dominante/ ci cu po- 
porulă trebue să ținemă, ca se nu retăcîmă; cu 
poporulă care muncesce și jertfesce mereu fără 
de a vedti vr’ună folosă, fără a mai dâ de vr’ună 
bine; cu poporulă, care este ac}î fără milă es- 
ploatată de cei ce au puterea în mână, este es- 
ploatată chiar și de mulți din fiii săi, cari au 
fostă legănați și crescuți de mame române și 
cari resplătescă iubirea părințiloră cu aceea, că 
se închină la idoli străini și se dau cu trupă și 
cu sufletă miserabilei pofte de câștigă; să ținemă 
Cu poporulă, care cândă e asuprită colindă în- 
zadară pe la cele dregătorii și judecătorii fără 
se-și găsăscă dreptatea, ba în cele mai multe ca
șuri riscă chiar să fie batjocurită și uiduită într’o 
limbă lui necunoscută; se mergemă cu poporulă, 
care aștăptă dela fiii săi sfată și sprijină cândă 
îlă năpădescă nevoile dilei; cu poporulă, care e 
setosă de cultură și de libertate, cu acestă ge
neroșii și bravă poporă trebue să trăimă și să 
murirnă!

Cei ce âmblă colindândă pe la ușile adver- 
sariloră neamului nostru nu sunt timenii popo
rului, nu voiescă binele și fericirea lui. Avut’amă 
în cursulă veacuriloră destui lingăi de aceștia, 
cari au rănmită la mesele încărcate ale dușma- 
niloră neamului nostru, dăr în urma loră nu 
ne-amă alesă decâtă cu rușine și poporulă totă 
asuprită, totă urgisită și batjocurită a rămasă. 
Ce-i folosesce bietului țărână dăcă vr’ună așa 
Zisă „deputată națională” se preâmblă prin sa- 
ltinele boieriloră unguri, mândrindu-se ptite cu 
câte o cruciuliță, ce i-au aninat’o de pieptă cei 
ce au voită să-i astupe gura, ca se nu mai strige, 
că poporulă e nedreptățită ?

Au trecută acele vremuri cândă ne bucuramă 
ca copiii dăcă vedămă că a învrednicită Dum
nezeu și pe câte, ună Română eșită din opincă 
ca se ajungă domnă în vre-o dregătoriă tirecare. 
Astăzi poporulă s’a convinsă, că cu câțiva func- 
țiunarl și deputațl români nu se păte schimbă 
nimică din trist’ai posițiune, elă semte, că trebue 
să se facă ceva mai multă, că trebue să se facă 
o schimbare radicală, ca se i să ușureze stirtea.

Ceea ce semte poporulă este sfântă. După 
secetă îndelungată trebue se urmeze și plăie. Noi 

cari ne ocupămă cu politica exprimămă senti- 
mentulă poporului prin cuvintele: Trebue să ur
meze o schimbare a sistemului de guvernare în 
țără la noi.

De geaba vomă așteptă noi schimbarea dela 
generositatea adversariloră noștri. Dăcă ei ar avă 
milă de noi n’ar fi făcută ceea ce au făcută.

Noi prin noi trebue să ne redicămă ărăși 
la valărea, ce ni se cuvine ca unui poporă atâtă 
de însemnată în acestă stată. Atunci când cu 
toții strînsă uniți ne vomă grupă în jurulă po
porului, cândă îlă vomă conduce la fiecare pasă, 
în comună, în județe, în țără și-i vomă arătă cu 
mână sigură drumulă celă dreptă și leală, pe 
care trebue se mărgă, ca se’și apere pielea de 
colții lupiloră, atunci și numai atunci puternă 
nădăjdui cu dreptă cuventă, că va sosi și pentru 
poporulă română după atâta amară de patimi 
Ziua înviării dreptății!

ScirI telegrafice.
(Serviciultl particularii alti >Gazetei Transilvaniei.»)

Budapesta, 7 (19) Aprile. — După prânZulă dată 
erî în Yildizkiosk, Sultanulă decoră pe prințulă de co
rtină cu marele cordonă ală ordinului «Osmania*  cu 
steua ’n briliante, pe princesa de cortină cu marele cor
donă ală ordinului »Șefca*  cu briliante. De asemenea 
decora suita. La amtiZI, părechia princiară de cortină 
asistă la Selamnik (Te-Deum) din moscheea Dolma-bace, 
dup’amtiZI primi la ambasadorulă Calice colonia austro- 
ungară și corpulă diplomatică, apoi făcu o escursiune la 
apele dulci. Timpulă e frumosă.

Cairo, 7 (19) Aprile. — Cordonă raporttiză cu data 
de 9 Aprile st. n.i.Mahdi a fostă bătută de două ori 
de cătră Dagebastainne și asediată.

Paris, 7 (19) Aprile. — Toți lucrătorii din Anzien 
și-au reîncepută lucrările.

London, 7 (19) Aprile. — Poliția indiană a con
fiscată proclamațiunl d’ale Mahdiului.

Hanoi, 7 (19) Aprile. — Citadela Pulamthien a 
fostă distrusă. Inimiculă, care fuge spre Annamă, e 
urmărită.

Adunarea alegătorîlorfl români în Câmpeni.

Câmpeni, 18 Aprile. — Alegătorii români din 
cerculă Trăscău, în conferința de astăzi țînută în Câm
peni, unanimă adertiză la programa națională din 1881, 
esprimă recunoscință comitetului permanentă, (jiareloră 
>Gazeta Transilvaniei,» „Observatoriulă“ și „Lumină- 
toriulă,“ apoi alege comitetă esecutivă. Delegați: cava- 
lerulă Ioanette și Dr. Todea. Todea.

Convocare.
(Telegr. Gaz. Transilv.)

Tergu-Mureșului (M. Vâsârhely) 5 (17) Aprile. 
— Alegătorii români aderenți la partida națională din 
comitatulă Mureșă-Turda, cercurile electorali: Mureșă- 
Oșorheiă, Acașfalău și Nyaradszereda, se învită prin 
actista la conferința electorală, ce se va ține la 22 
Aprile, st. n., 2 tire d. a. în comuna Riciu (Meztirucs), 
pentru a decide în privința ținutei ntistre față cu ale
gerile viitore dietall.

Anaiiia Trombitastt. R. Fogarași. Zacharia Chiliereanft.

Felicitări la adresa nâstră.
Lapușulă-Română, 15 Aprile.

Onorabilă Redacțiune! Pănă la era redeș
teptării naționale, și de atunci înctice brațulă celui prea 
înaltă ne-a scutită onorea națională română prin apos
tolii naționali, la a cărora umbră eu astăzi mă închină. 
Labtirea, lupta loră, D-Zeu a binecuvtintat-o, prin a ave 
aseclii (aderenți) în succesorii și fii loră.

Mișcată și eă de acestă momântă fericită în eare 
mă aflu, felicită pe vechia Gazetă română ce cu atâta 
mândriă și însuflețire națională a scrisă și scrie ca prima 
ftiiă română cuotidiană în imperiulă Austro-Ungară, și vă 
declară că consemță pe deplină la politica și ideile ce le 
profesați. — înainte cu D-Zeu și dreptulă nostru va tri
umfa! DumneZeu vă binecuvinte labărea, dăruindu-vă 
deplină sănătate ca să puteți lucră încă mulți ani: spre 
mărirea lui, a Patriei și Tronului Habsburgo-Lotharingică 
precum și fericirea poporului Română!*  —

Iosifă Nemeșă preotă.

Deva 17 Aprile.
Cu inimă caldă și veselă vă feliciteză pentru acestă 

pasă făcută înainte și vă ureză resultată strălucită!
G. Secula, advocată. 

Grăfenberg (Silesia) 15 Aprile.
Felicită redacțiunea pentru întreprinderea sa salu

tată de totă Românulă binesâmțitoră.
Dr. Hosanu.

Brăila 5 (17) Aprile.
Dorindu-vă din sufletă deplină succesă la grtiua și 

spintisa sarcină ce v’ațl luată, vă salută.
V. P. Sasstt.

Cricău 15 Aprile.
Vă gratuleză la atitudinea D-vtistre și la curagiultt 

desvoltată față cu apăsătorii noștri.
Grigoriu Mezei.

Mulțămindă din totă sufletulă pentru aceste 
încuragiattire doveZi de simpatiă, dorindu ca 
urările ce ni se făcu să fie făcute într’ună ciasă 
bună!

Budapesta 16 Aprile.
Semne învederate se ivescă, după cari se ptite con

chide, că partida guvernamentală, în frunte cu d-lă Tisza, 
nu voiesce de a satisface nici măcară postulatele de ni
mică ale timeniloră frățietății, cari au debutată la con
ferința din Pesta în 14 Martie.

Candidațiunile partidei liberale maghiare s’au făcută 
deja mai prin ttite locurile. Dăr chiar și deputății de 
până acuma românl-guvernamentall, precum sunt d-nii 
Georgiu Șerb și Leontină Simonescu, sunt espușl a-șl 
perde cercurile electorali de până acuma Zorlențulă și 
Bogșa, de tire-ce d-lă Șerb fă candidată în contra vo
inței sale la Sacsa contra d-lui V. Babeșă, tir d-lă Si
monescu asemenea în contra voinței lui la Caransebeșă 
contra d-lui generală Doda, D-lă dr. Iosifă Gali însuși 
se va pomeni cu ună contra-candidată din partida libe
rală guvernamentală în perstina Cuțo-vlachului maghia- 
risată Janicsâry.

La Beiușă partida liberală (guvernamentală) candi- 
dtiză pe fiiulă d-lui Coloman Tisza, pe Ștefană Tisza, în 
loculă d-lui Vtighseo de până acuma, la Zorlență contele 
Bissingen, la Bogșa Ladislau Tisza sunt candidații oficiali.

Prin urmare se ptite preZice, încă de acuma, eă 
încercarea de frățietate română-maghiară, arangiată de o 
stimă de timenl în Budapesta și susținută în ftiia „Vii
torulă,» nu va avă nici ună resultată practică, decâtă 
ptite pentru Români acea învățătură, că în timpulă de 
astăZI înzădară caută cineva a înfrăți aceste doue elemete, 
pentrucă cei dela putere nu vrtiu împăciuirea; ttite sem
nele artiță, că n’au încredere de feliu în elementulă ro
mână; că devisa guvernanțiloră este desconsiderarea to
tală a Româniloră pe ttite terenele vieții publice.

Noi, cari nu cuntiscemă secretele politiciloră ma
ghiari de astăZI, puternă numai să constatămă, că multă 
timpă încă aceste două elemente voră fi osândite a vie
țui în dușmăniă și neîncredere; tiră ptitra înțelepciunei 
în politică la Unguri este: a se întări pe sine prin slă
birea elementului românescu. Este însă mare întrebare, 
dăcă se voră și întări.

Așâ dtiră pasiviști ori activiști, Românii n’au mo
tive de a se certâ între sine, din contră: situațiu- 
nea actuală îi împinge pe toți a se înțelege 
între sine, a căutâ fără patimă și cu sânge rece o direcți
une potrivită, care să fiă în stare a ne salvă celă pu
țină ontirea națională în presinte și pentru viitoriă.

Credă, că nu va trece multă timpă, până cândă 
acestă resultată negativă va fi constatată chiar și de



acționarii dela >Viitoriultt. < Pe la mijloculă anului, celă 
multă pe la capătulă anului, va urmă, așa credă eu, 
licuidarea în înțelesulă indicații mai susă. Z.

Brașovti, 6 (18) April e.
Vești rele ne sosescu mai în fie-care di din 

Sibiiu. între Românii de acolo domnesce neîn
țelegere și neîncredere. Acestu triatu și durerosu 
adevără s’a dată pe față cu ocasiunea adunărei 
pentru alegerea de delegați la conferența viitdre 
electorală. Scimă că adunarea a fostă disolvată 
chiar de comisarulă polițienescă, din causă că frun
tașii din Sibiiu, cu t6te că cu toții declară a fi ade
renți a-i programei naționale dela 1881, nu s’au 
putută înțelege între sine asupra candidațiloră.

Metoda de procedere ce s’a observată din 
partea celoră doue fracțiuni, — din cari se compună 
totodată și cele doue consorții pentru tipografii 
și diare cuotidiane, — la memoratele alegeri
este după a ndstră modestă părere greșită și 
necorectă. Fie-care parte a voită să-și alâgă nu
mai candidații săi cu totala escludere a celeilalte 
fracțiuni. Pe calea acăsta dăcă ambele părți 
dispună de forțe aprdpe egale, neapărată că o 
înțelegere nu se va pută stabili niciodată. Noi 
credemă, că tactulă politică chiar pretindea ca 
amândoue părțile se încheie ună compromisă cu 
privire la persănele ce trebuea alese.

Pe lângă acăsta ne tememă ca nu cumva 
se fie aici în jocă și intrigi țesute de-o mână 
lungă, care încărcă a desbinâ pe Români.

Amă primită două corespondențe cu privire 
la regretabilulă incidență din Sibiiă, care a mâ
nată apă pe măra „Telegrafului Română“ și a 
soțiloră săi de ună gândă. întârdiămă cu in- 
tențiune de a publică aceste corespondențe în 
speranță, că păte în timpulă sărbătoriloră se voră 
aplanâ aceste neințelegeri atâtă de durerăse pen
tru noi și că va învia buna înțelegere între 
Românii Sibiieni, ceea ce dorimă din totă su- 
fletulă!

Conferința alegătoriloră români din comitatiilu 
Solnocu-Doboca

întrunită la Gherla în 2/14 Aprile 1884.

Nu-mi prea aducă aminte să-mi fi împlinită cândva 
detorința de corespondinte-diuaristică cu atâta bucuriă 
și plăcere, cu câtă viu să mi-o împlinescă acum — ra- 
portându-vă despre conferința alegătoriloră români din 
comitatulă Solnocă-Doboca întrunită la Gherla în cjiua 
de 2/14 Aprile a. c.

După letargia observată în acestă comitată în anii 
din urmă, și după multele prigoniri și uneltiri din partea 
mai mariloră administrațiunei politice și bisericescl, cu 
toții cari se mai interesâză de causa nostră națională 
erau pregătiți la ună fiasco și în casulă celă mai bună 
la reușită preamodestă, — cu atâtă mai înadinsă, că se 
spunea de mai înainte, că vlădica a oprită pe tată preo- 
țîmea din Gherla și prin acăsta și pre cea din afară de-a 
participă la acăstă conferință. Realitatea însă a desamă- 
gită pe vlădica și ne-a înveselită pre noi toți. Afară de 
preoțimea din locă și doi-trei lingăi din jură (Mintîu, 
Santejude etc.) cealaltă preoțime întrăgă din depărtare de 
câte o di și mai bine a alergată cu învățătorii, inteli- 
genții dela sate și orașe și cu mulțime de poporă alesă 
— spre a lovi în față pe nerușinațil trădători ai inte- 
reseloră năstre naționale și a dovedi susă și tare că 
țină cu scumpătate la drepturile de cetățană și română. 
Peste 300, di trei sute alegători și representanțl de
legați cu scrisori de acreditare în totă regula, și totă 
ațâți, de nu mai mulțl, nealegătorl poporă alesă s’au 
întrunită la acăstă conferință.

Dăr se trecă la raportarea celoră petrecute în acestă 
conferință.

Mai întâiă D. advocată Mânu ca unulă dintre 

convocătorii conferinței, provăcă adunarea, câ să se con- 
stitue, subscriindu-să toți cei cu dreptă de alegere îm
preună și delegații alegătoriloră, cari nu s’au putută pre- 
sentâ la acăstă conferință. Făcendu-se acăsta se con
stată ca numărulă alegătoriloră presențî trece peste trei 
sute. Se proclamă apoi de președinte ală conferinței 
D. advocată Gabriele Mânu, er de notară D. redac- 
toră N. F. Negru țiu.

D. advocată Mânu, luândă cuventulă, deschide șe
dința esprimându-să cam așa: — Onorată adunare! 
Onorați alegători!! Presentarea D-vostre într’ună numără 
atâtă de însemnată la acăstă conferință îmi face și ne 
face tuturora o bucuriă nemărginită, căci vedemă și 
cunoscemă, din acăsta interesare a d-vostre și a comiten- 
ț.iloră, în numele cărora ați venită, — interesare patrio
tică și națională română de a Vă folosi de dreptulă de 
alegere. Nu vrău a preocupă nici decâtă, nu vrău a dă 
vre-o direcțiune la pertractarea causei pentru care ați 
venită, dorescă numai aceea, ca se stimămă cu toții și 
să aprețuimă după merită convingerea și părerea fie-că- 
ruia, pentru aceea dicendu-Vă ună «bine ați venită!« 
dechiară adunarea de deschisă.*

* Eră de față primarulâ orașului 'Gherla.

Discusiunea fundă deschisă D. advocată Gregoriu 
S te tiu prin cuvinte bine esprese constată, că dela anulă 
1881 nu ni s’a ameliorată nici câtă de puțină starea 
nostră politică și că prin urmare nu este rațiune se ne 
abatemă dela programa acceptată în conferința generală 
a delegațiloră alegătoriloră români întrunită la Sibiiă în 
anulă 1881 — face prin urmare moțiunea și cere a se 
edice: — Conferința electorală aderezăla pro
grama partidei naționale române, statorită 
în conferința generală electorală întrunită 
la Sibiiă în 12—14 Maiu 1881. — Pe temeiulă aces
tei programe se costitue pentru comitatulă Solnocă Do- 
boca clubulă partidei naționale române; — alegendu-să ună 
comitetă centrală, compusă din ună președinte și șăse 
membrii, er pentru fie-care cercă electorală câte ună 
subcomitetă stătătoră din ună președinte și patru membri. 
Fie-care comitetă își alege notară din sînulă său. — 
Față de alegerile ce ne stau înainte constatămă că împre
jurările dela conferința din Sibiiă încâce nu s’aă schim
bată în aceea măsură, ca să ne abatemă dela resistența 
pasivă, — dechiarămă însă din capulă locului, că vomă 
primi solidari conclusulă ce s’ar aduce în o coferință 
generală a partidei naționale române, care se va con- 
chiamâ prin comitetulă centrală dela Sibiiă, pentru care 
conferința își șl alege pe delegații săi.« —

Adunarea încuviințeză prin dese aplause și strigăte 
de «Se trăiâscă!*  propunerea d-lui adv. Stețiu. Se ri
dică însă d. preotă dela institutulă corectară din Gherla 
Titu Vespasiană Gheajași după o mică introducere, 
în care și însuși constată, că posițiunea nostră politică 
este câtă se pote mai deplorabilă, cere să se edică cumcă:
— «Conferința adresăză la decisiunile adunărei naționale 
ținute în Buda-Peșta în 1884.« —

(Mulțime de voci: — ,Nu primimă!» ,Nu ne tre- 
bue!«)

La acesta, cerendă cuventulă, d. advocată Augustă 
Munteanu replică cam cu aceste cuvinte: — «Confe
rința electorală din Budapesta a fostă conchiămată de 
âmenii ,Viitoriului.< Opiniunea publică a Români- 
loră de multă s’a dechiarată în contra acestui consorțiu.
— Ce dîceți la aceea, cândă acestă taiă în programa sa
vestesce, că întemeiarea ei este de lipsă pentru că Ro
mânii seu partidele de pănă acum au gravitată înafară? 
O clică, ce se numesce românescă, îndrăsnesce să cjîcă 
despre noi așa ceva, despre noi Românii, cari în tote 
împregiurările dintre tate popărele acestoră țerl ale rega
tului amă fostă cei mai credincioși tronului, cari după 
asupriri grele amă alergată într’ajutoriulă și sprijînulă 
dinastiei, — cari n’au călcată legea, n’au alergată după 
ajutoriulă armeloră străine, — între cari nu s’au ivită 
nici cândă socialiști, nici anarchiștl, — în ținuturile lo
cuite de Români nu s’au arătată mișcări ilegale, nu sgo- 
mote antisemitice nici alte bole moderne. Deci cu o 
clică, care ne aruncă în față bănueli nemeritate, 
nu avemă să stămă la vorbă. — Dar și din altă con- 
siderațiune.......... Asupra opiniunei publice are mare
influință și loculă, unde se nasce — cine umblă prin stra
turi de aiu (usturoiu) mirosă a aiu. Opiniunea publică 
românescă nu se pote află în Budapesta, unde nu se află 
Români decâtă puțini bureaucrațî, de unde și la confe
rință au luată parte numai vr’o 10—20 amploiațl mâ
nați de interese particulari. Față de acestă conferință, 
la tată întâmplarea conferințele dela Sibiiu și Mercurea 
cercetate de o inteligință numerosă și alâsă și țînute în

sînulă 'unei poporațiuni în mare majoritate curată ro
mâne, mai sigură representă opiniunea publică a Româ- 
niloră. Stă motive locale cari suntă contra propunerei 
d-lui Gheaja! Dâră abstrăgendă de acestea, — motive 
objective încă î-i stau în contra. — In politică nu este 
consecință, midllocele, cari asțădl pâte suntă bune pen
tru ajungerea unui scopă anumită, mâne pâte să nu fie 
corespuncjătare, — resistența pasivă în sine nu este 
programă politică, ci este ună midlilocă pentru realisarea 
programei. Acum să vedemă, schimbatus’au împrejură
rile dela conferința din Sibiiu, astfeliă câ să fie motivată' 
o abatere dela modulă de procedere ce s’a statorită 
acolo? Credeți-mă, că nu s’a schimbată!------- — în
stată constituțională ort-ce aspirațiuni politice trebue 
eluptate pre cale constituțională, — dică activiștii. Ei 
bine domniloru! — Decă într-o luptă unulă stă înarmată 
cu tunuri și totă feliulă de arme într-o cetate bine mon
tată, er celălaltă va ave ună singură condeiă in mână
— nu va fi prostă acest’a, decă se va încercă a cuprinde
cetatea cu asalta? — Vedeți, ce să ne sfârmămă noi 
puterile într’o luptă, unde adversarii noștri politici sunt 
proveduți cu totă feliulă de privilegii, cu totă puterea 
în mână, âr pentru noi au creată o lege electorală care 
eschide elementulă romană dela drepturile cei competă? 
Apoi putere discreționară în mâna funcționariloră, între 
cari nu suntă români — are aici înțelesă lupta consti
tuțională? — Nu este mai bine a încungiurâ cetatea și a 
așteptă ocasiunea bine-venită? — Da, chiar putemă 
alege puțini ablegațî români — ce voră isprăvi aceștia? 
Ungurulă, înțelegă pe Ungurulă autentică botezată și năs
cută din părinți botezați unguresce, — este cavaleră, 
între Unguri poți trăi , și e bine a trăi cu ei, — pe 
vorba Iui poți porni — căci în viața privată nu se 
ivescă tot dăuna diferințele naționale-------Roinânulă celă
mai bună nu-șl cumpără marfa dela neguțătorulă de ro
mână, dâcă acesta dă marfa mai scumpă și mai rea 
decâtă celă de ungură — — Dâră politica nu se face 
după simpatiele individuale. Așa pățimă cu Ungurii ca 
muierea cea cu jalbă la consistoriă — toți asesorii i-au 
împlinită cererea numai cândă a ajunsă treba la consistoriu 
a fostă vai de ea; — unulă câte unulă suntă âmenl de 
cinste, dară acolo la consistoriulă loră toți suntă în con
tra ndstră------- Vedeți, de câte ori ună ministru are
lipsă de aplause ungurescl lovesce în naționalități!... 
Programa .Viitorului*  și a conferinței din Buda-Peșta cere 
prâ puțină, ba potă dice mai nimică pentru Români și 
totă nu s’a aflată nici o taiă ungurâscă, care să încu
viințeze, să (Jică, că e bine și că primesce acea pro
gramă. Apropos programa! Amă cetită în aceea, că voră 
cere, ca guvernulă să observe legea de naționalități! îmi 
vine aminte vorba aceea, Ticăloși Măria Ta! — — Câ 
se observe ună guvernă o lege, care pe noi nici cândă 
nu ni-a mulțămită, acăsta e o datorință a guvernului și 
nici decum nu e favoră.------- Apoi mai luațl în con
siderare și împrejurările locali*) ... Este aici posibilă o 
manifestare sinceră constituțională? esistă aici o liber
tate cum se cuvine? Dâcă va respunde cineva cu — da, 
primâscă propunerea părintelui Gheaja, — la dincon- 
tră să fimă una solidari pentru programa națională. — 
E de văzută, că acum timpulă nu este aportună și to- 
rentulă ce se manifestă nu lasă ca să se realiseze cele 
mai leale și modeste aspirațiuni românescl.... Pentru 
acestea recomandă propunerea fratelui Gregoriu Stețiu spre 
primire. *

Vorbitoriulă mai adese-ori a fostă întreruptă de 
aprobări entusiaste, aplause frenetice și strigăte de «să 
trăiâscă.«

Au vorbită mai mulțl pentru propunerea d-lui Gr. 
Stețiu, între cari amintescă pe d. Artimonă Codarcea 
representantele cercului Dergiei, Latișiu representanlele 
Lăpușiului, Goronă, Cupșia ș. a. — D-lă Gheaja 
înzadară s’a încercată prin cuvinte retorice a-și câștigă 
aderenți pentru propunerea s’a, căci nimenea, chiar ni
menea nu s’a aflată, care să-lă acompanieze, — ba încă 
în cele din urmă abia i-a mai ascultată cineva cuvintele, 
cari acum deveniau și prâ silnice și peste măsură mănâse.
— Pe lângă propunerea d-lui Stețiu a vorbită tarte bine 
între freneticele aplause ale mulțimei representantele plu- 
gariloră români, Tergovețiu, alegătoriu in cerculă 
Betleanului, descoperindă bucuria, de care tresaltă înima 
plugariloră români, cândă in plămădirea cu crunte sudori 
a brasdei, care are să hrănâscă pe stăpânitorii cjilei, își 
aduce cu dragă aminte șî vede chiar cu ochii săi, că 
se află domni, omeni cu carte eșițl din sînulă poporului, 
cari pârtă la inima loră sortea țăranului română și

FOILETON U.

HORA
alegătoriloră români din părțile ungurene la 1884.

Susă opincă de junincă, 
Susă opincă susă!

Nu te lăsa de nimică; 
Susă opincă susă!

Susă opincă până poți, 
Susă opincă susă!

Să scăpămă țera cu toți; 
Susă opincă susă!

Susă opincă totă mereă, 
Susă opincă susă!

Să scăpămă țâra de răă;
Susă opincă susă!

Că dâcă te-i butori, 
Susă opincă susă!

Cu mătase te-oi cârpi; 
Susă opincă susă!

Unge-țl-oiă curelele, 
Susă opincă susă!

De-oră luci ca stelele; 
Susă opincă susă!

La gorgoiă ți-oiă pune flori, 
Susă opincă susă!

De-o mirosi și la nuorl;
Susă opincă susă!

La nogiță zurgălău, 
Susă opincă susă!

Să-lă audă DumnecjSu
Susă opincă susă!

Să se pogore la noi,
Susă opincă susă!

Să ne scape de nevoi,
Susă opincă susă!

I. S. V. B. B....I.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.) .

La economii cei avuțî arătă mai plină în casă, aici 
aflai mai multe scule și haine. Der cu tote astea și la 
ei găsiai multă necurățenia ’ și neorenduâlă. Pentru că, 
vădendă ei neîntreruptă în tote părțile numai gospodării 
de cerșitori, în fine se dedaseră cu acestea și nu cu multă 
se deosebiau de ele. Peste săptămână erau murdari și 
strențoșl, dâr Dumineca jucau pe boerulă. De aceea 
nici din gura loră nu audiai de câtă jăluiri asupra tim- 
puriloră grele, asupra cârmuirei și asupra săteniloră. 
Fiindă-că aprâpe tote familiile erau înglodate în datorii,

d’aceea tarte puțini puteau plăti. Și deorece comuna în 
urma răsboiului avea să suporte o datoriă de mai multe 
mii, plătirea intereseloră și a dării comunale cădea numai 
în sarcina celoră cu stare bună. Impregiurarea asta îi 
făcea să fie totă mânioși și nemulțămițl.

In Bogata unulă erâ ațîțată asupra celuilaltă. 
Erâ o cârtă nesfârșită. Nici unulă nu se încredea în altulă. 
Fie-care sciâ să vorbâscă ceva rău de celalaltă. Săracii 
nu vedeau cu ochi buni pe cei bogați, aceștia apăsau 
și năcăjeau pe cei săraci. Bogății, cândă împrumutau 
bani, făceau cămătăriile cele mai mari, luândă 15, 20, 30 
și mai multe procente pe ană, fără ca consciința loră 
creștină să le facă vreo remușcare. Săracii de altă parte, 
își răsbunau, precum facă blăstămații, ei stricau în as
cunsă arborii și pomii celoră avuțî, le furau legumele, 
pomele, strugurii, lemnele, găinele și alte, ce le venea 
în mână și puteau înstrăinâ ușoră. Nu te puteai lăsa 
nici pe cuventulă nici pe jurămentulă nimărui. Chiar 
între căsătoriți domniâ, ură și certă. Lucrurile acestea 
le vedeau copiii în tote cjilele, acestea le și învățau.

Pe lângă tote că comuna sărăcea vădendă cu ochii, 
cu tote că fie-care se plângea asupra cârmuirei, în contra 
timpuriloră grele și că nu au bani pentru cele mai de 
lipsă, totuși fie-care jucâ pe marele. Cu lucru nu-și prâ 
amărau filele. Cei cu stare mai bunișoră, cândă e.șiau 
mai târdiu la lucru sâu cândă se lăsau de elă mai de 
vreme, ijiceau: «mulțămită lui D-dău, ne dă mâna să



gândescă la ușurarea și îmbunătățirea sdrtei lui; — dân- 
sulă încredințâză pe inteligința română de binevoința și 
deplina încredere a plugarilor^ români, cari Ie stau la 
spate pentru de-a le dâ sprijinulă de lipsă întru ajun
gerea mărețului scopă, pentru care se luptă. . . Mergeți 
înainte domniloră și noi vg vomă urmâ . . . Noi suntemă 
cu voi totdâuna si în bine și în rău, cu credință cătră 
tronă, cu dragoste cătră țâră și cu inima la voi. —

Propunerea d-lui Stețiu s’a primită unanimă cu vii 
aclamațiunl. S’a purcesă apoi la alegerea delegațiloră 
și a comiteteloră.

Pentru conferința generală s’au alesă: în 
cerculă Iclodului d-nii Ioană Lemeni posesoră, Ioană 
Hațegană protopopă și supl. Gregoriu Pușcariu 
parochă și notară tractuală; — în cerculă Ileandei d-nii 
Vasiliu Musle posesoră, Ioană Hossu posesoră 
(Restoci) și supl. Alesandru Ghelneru protopopă; 
— în cerculă Betleanului d-nii Gregoriu Stețiu ad
vocată, Ioană Filipană protopopă și supl., Mich. 
Fogărășană protopopă; — în cerculă Lăpușului 
d-nii Andrei Medană advocată, Augustină Popă, 
advocată și supl. Ioană Buzura posesoră, în cerculă 
Dejului d-nii Gabriele Mânu advocată, Augustă Mun- 
teanu advocată și supl. Ioană Velle protopopă.

Membrii în comitetulă centrală din Deeșă: 
d-nii Gabriele Mânu, Augustă Munteanu, Gre- 
goriu Stețiu, Ioană Lemeni, Ioană Velle, Va
siliu Cassa și Ioană Goronă.

Membrii în subcomitetă la Iclodă: dnii Ioană 
Hățegană, Petru Roșea, Ioană Lemeni, Ioană Papiriu 
Popă, Nic. Bîrlea.

La Ileanda: d-nii Ioană Hossu (Restoci), Vas. 
Muște (Coroieni), Gavr. Buzura (P. Blenchii), 1 Ilesiu 
(Ciocmană), Ales. Bota (Mestâcănă).

La Betleană: d-nii Ioană Filipană, Ioană Grecu, 
Ioană Cupșa (Maghiarușu), Iosifu Macaveiu, Simeonă 
Popană.

La Lăpușă d-nii Andreiu Medană, Ioană Bota 
(Brebeni), Augustină Popă (Lăpușă ung.) Vas. Muște 
(Lăpușă ung.) Ioanu Olteană.

La Deșă d-nii Gabriele Mânu, Augustă Munteană, 
Ioană Velle, Petru Cherebeță (Caticău) Mateiă Popă 
(Deșă-Ocna.) —

în decursulă conferinței s’au cetită mai multe adrese 
de aderență. Așa din jurulă Lăpușului, din Suciulă de 
susă, dela Vaidahaza, din jurulă Dergei ș. a.

In urmă adunarea cu mare entusiasmă esprimă 
cele mai căldurâse mulțămirl diuaristicei naționale ro
mâne și anume diareloră >Gazeta Transilvaniei' — ,0b- 
servatoriulă*  și ,Luminătoriulă*  pentru energia cu care 
susțină și apără drepturile nâstre naționale și pe poporulă 
nostru strivită și prigonită.

Cu acestea terminându-se agendele acestei confe
rințe, d. președinte Mânu închide adunarea cu o cuvân
tare bine-sâmțită, (Țcândă între altele câm acestea: — 
,După terminarea agendeloră, — înainte de închiderea 
ședinței, vă mulțămescă pentru sacrificiile aduse causei 
naționale prin aceea, că ați venită aici din locurile cele 
mai îndepărtate spre a comprobâ și adversarilor noștri 
politici, că prin tăcerea de până acum nu ați renunțată 
Ia sâmțimintele națiunale române, și că dându-vi-se oca- 
siune între marginile legiloră sunteți gata a ve redicâ 
cuvântulă întru apărarea drepturiloră politice naționale ce 
vă competă.... Mă bucură de aeestă avântă însemnată, 
și mulțămindu-vă pentrucă la apelulă nostru ați cores- 
punsă într’ună numără atâtă de însemnată, potă cjice 
nesperată, — vă încredințeză în numele mieu și ală con- 
frațiloră convocătorl, că vă slămă totdeuna la disposiți- 
une, ori cândă voră recere căușele nostre de ori-ce na
tură se fie.... Se trăiți la mulți ani! și duceți și comi- 
tențiloră D-vostre salutările năstre cordiale întru buna 
speranță, ca la proxima ocasiune să ne revedemă în nu
mără îndoită și întreită.<

La acestea din partea adunărei răspunde d-lă Ar- 
temiu Codarcea mulțămindă cu cuvinte căldurâse con- 
vocătoriloră pentru inițiativa, ce au luată și presidiului 
pentru bunulă tactă, cu care a condusă acâstă adunare.

A urmată apoi ună prândă colegială, după care 
ne-amă despărțită mulțămițî pe deplină de reușita splen
didă a acestei adunări naționale. Eu.

Din partea mai multoru domni de aici sun- 
temil rugați a publică următdrea

Declarațiune.
>

se află îndemnați a declară publica- 
,Telegrafulă Română*  Nr, 39 și »0b- 
27 de D-nii P. Cosma și A. Trombitașă

Subsemnați i 
țiunea făcută în 
servatoriulă*  Nr. 
în numele comitetului electorală permanentă, dreptă ună 
neadevără spusă cu intențiă de a mistifică.

în acea declarațiune se aruncă fără motivă și în 
modă nejustificabilă asupra unoră persdne nenumite, dâr 
de toți sciute și respectate, grâua învinuire de a fi făcută 
abusă de încrederea publicului română, cercândă a-lă in
duce în erâre, pe cândă înși-șl D-lă P. Cosma și D-lă 
Trombitașă în numele comitetului și în paguba acestuia, 
inducă de facto publiculă română în erore.

Căci afirmațiunea D-loră că consortiulă, despre care 
se vorbesce în acea declarațiune, este anonimă, și ar fi 
abusată de firma «Ateneului', e cu desăvârșire falsă și 
nu o credă nici D-loră înși-șl, de 6re-ce ori și cine știe 
că bărbații, cari se află în fruntea acelui consorțiu au sub
scrisă numele loră în prospectele tipărite, că întregă pu
bliculă a avută ocasiune să cunâscă pe acei bărbați, că 
«Telegrafulă Română,*  a comunicată lista numeloră loră 
și a făcută comentarii asupra ei.

Resultatulă strălucită de a să fi subscrisă în timpă 
de câte-va dile prima emisiune de 40,000 florini este o 
dovadă despre încrederea, ce are publiculă în acești băr
bați și în întreprinderea loră, ună resultată, care sub 
firma «Cosma & Trombitaș*  nu s’ar fi putută obținâ 
nici odată.

Brașovă în 18 Aprile 1884.
Nicolati T. Ciurcu, Theodorti S. Blebea, I. G. Mânu, K. Hov- 

sepianu, Christea Orgidanîl, Ios. Pușcariu, adv. Dr. G. Baiulescu, 
Lazaril Nastasi, Dr. Cioranfi, O. Sorescn, N. Bidu, Cost. I. Poppasu 
Gh. Furnică.

vândută în decursulă săptămânei ca vr’o 20,000 cenți 
metrici și anume porumbulă celă vechiă românescă < 
fi. 6.50 celă poă fl, 6.40. — Orză românescă s’a trecutî 
ă fl. 7.25.

Despre lânurile nâstre aflămă numai atâtă, că nt 
s’a desfăcută nimică în decursulă săptămânei trecute, re- 
mânândă chiară și lânurile de altă proveniență aprdpt 
fără nici o căutare.

Rîmătoril de provenință românâscă jâcă ună 
rolă destulă de însemnată la Budapeșta, care este ună 
centru pentru aeestă comerciă. Prețurile au fostă de 
51.—53 crucerl de Kilogramă.

Despre pretroleu avemă sciri că s’ar fi urcată 
în preță în porturile continentale și în America — la 
noi însă a rămasă totă cum a fostă în urmă și adecă 
197a — 20 fl. Țițeiulă a scăzută la 10 lei vadra.

Aflămă că explâtațiunea petroleului a începută în 
România a să face cu sistemulă americană. Aplaudămă 
pe inițiatori. Ni se spune, că ună Canadiană ară fi In
ventată ună noă sistemă pentru expldtarea petroleului 
multă mai avantagiosă ca celă actuală, și că ar fi cerută 
spre a-lă introduce în România dela guvernă ună bre
vetă de invențiune. Guvernulă nu l’a putută da, fiindcă 
în România lipsesce încă o lege pentru breveturl. —■/

nici

Economiă, comerciu și industriă.

Raportă comercială.

Nu aucjimă decât ă plângeri din tate părțile asupra 
amorțirei, în care se află comerciulă cu mărfuri.

Maghiarii se plângă de concurența Americei, frații 
noștri de dincolo nu vorbescă aprâpe nimică de concu
rența, ce se face la tate productele loră agricole, suscep
tibile întru adevâră de-o mai mare perfecțiune și de sub- 
tilisare; ei s’au deprinsă acum a striga în tate tonurile 
după industriă națională.

Numai opincă năstră sârmana nu mai strigă, ea 
geme, înăbușită sub sarcina cea grea a celoră mai dife
rite dări și contribuțiunl, împedecată în desvoltarea ei 
spirituală prin împilările și asupririle Ia cari este supusă, 
suptă până la măduvă de cămătari privilegiațl și nepri- 
vilegiațl, jidovi și creștini, (Jicemă, ea geme și muncește 
din greu, deci nu pâte striga de concurență, și de alte 
d’alde astea, căci păsurile ei sunt mai mari. Să ne oprimă 
însă, căci de aici încolo ar începe politica, pe care, după 
cum scițl, o tratămă în altă narfe a Ga-zotoi “*. "7 C ~

scițl, o tratămă în altă parte a „Gazetei.“ 
Trecendă la amănunte le reproducemă aici întru 
amă putută să le aflămă și noi.
Cerealele, tate în genere scadă mereu, așa în- 
nu putemă sci unde vomă ajunge, (jice unu raportă Ji— ---- * ...... ,

t ------ -- ——- »-»umil vc Ui C1C .

în grâne și mai cu sâmă în orzuri, dilele trecute 

mai cu înlesnire decum s’a ivită; — în porumburl ase
menea.

Ca să-șl facă cineva socotâla ce valorâză productele 
sale în localitatea în care se află, n’are decâtă să scadă ■t 1. I 1 ■»
(

valârea acestora.
Grâu <’
Porumbă „ 59/60 „ „ „ „ 56/57 „
Orză „ 45/46 „ „ „ „ 48/49 „

Sciri din Buda-Peșta ne spună

câtă

câtă u—o-, T— —„
din România, din care împrumutămă și următarele:

Î ------ ,
s’a observată o mică animațiune, dâr acâsta a încetată

------------ --------------------- ----------------- -  ~ via* vz kjv vciKJU IX CIX O H.V7LÎC1. L U SC titzCtLld 
cheltuelele de transportă d’acolo până la Brăila și va găsi xrnlAi1Ar> n AAr.lz,»"'

de 56/58 valorâză în Brăila fr. 65/75 K. de 20 b.
D

....................nbcirl din Buda-Peșta ne spună, că acolo ară fi 
sosită cantități considerabile de porumbă vechiă româ
nescă, ceea ce împreună cu transporturile de porumbă 
nou, a dată prețuriloră o tendință spre scădere; s’au

» 
n n

facemă așa!*  Er cei săraci și pălmașii, cândă se opriau 
dela lucru, căscândă gurile, diceau: «dâr nici noi nu sun- 
temă vite, omulă trebue să și odihnâscă.*

Dâr, cândă venea Sâmbătă sâra, ori Duminecă fie
care avea bani, ca să-și petrâcă în cârciumă la vină și 
rachiu. Atunci audiai: «leicuițo, înc’o păreche,*  «câr- 
ciumară, înc’o porțiă,*  «ei, cărți aci!« — Munca de pe 
o septămână de odată erâ suptă, ba și mai multă. Jo- 
culă de cărți mergea fuioră. Unii își prăpădeau agoni- 
sâla în cărți, alții o slobozeau pe gâtlejă. Cârciuma nu 
se dâ uitării nici în decursulă săptămânii. Omenii nu 
suferiau să le remână gâtulă uscată. Intr’aceea, acasă 
nu aveau să mănânce o cojă de pâne. Dâcă se întemplâ 
însă să aibă vreo doi bani în casă, atunci ține-te la traiu! 
»D-i)ăule«, (Jiceau atuncia, și noi suntemă vrednici să 
avemă o (ji, cum se cade. - Ce avemă și noi din viața 
asta?*

Sărbători erau destule. Tote trebuiau țînute. Târ
gurile din vecinătate trebuiau cercetate, se-.și facă și pe 
acolo câte ună chefă. Pe lângă acestea mai aveau totă 
felulă de drumuri și alergături, afaceri de procese, apoi 
înfățișări înaintea judelui și a dirăgătoriei. Cu acestea 
se opăciau dela lucru și aveau spese, câștigulă se îm- 
puținâ. Prin urmare în tote familiile averea mai multă 
scădea decâtă crescea. De aceea se întrecea unulă. pe 
altulă în înjurături asupra vremiloră grele, asupra stă- 
pânirei și asupra omeniloră din sată.

3. Ce istorisesce morarul»! cu minte.
Alexandru vă^endă atâtea păcate și atâta strică

ciune în comună, se bolnăviâ de necasă. Elă se duse 
la moră, cum făcea totdâuna, cândă nu erâ în voie bună 
și cândă aici îi suridea drăgălașa Irina, supărarea i se 
ducea de pe frunte, cum se duce câța de pe câsta dâlului’

«Vai*, C(licea Alexandru cătră morară,*  da ce stri
cați mai suntă omenii ăștia, și ce ticăloșiă e prin casele 
loră! Asta nu erâ odinioră. Pe câmpă erâ atunci hăr
nicia, în sată curățenia, în case buna înțelegere și în 
șuri bogăția. Țăranii erau binevăcjuțî înaintea orășeniloră 
dimpregiură și nu Ie diceau altmințrea decâtă: «domnii 
din Bogata.*  Astădi s’au întorsă tote pe dosă. Sărăcia 
cu răutatea locuescă sub ună coperișă. Domne, cum a 
mai schimbată resboiulă tate!«

La aceste răspunse morarulă: «sătulă nostru a su
ferită în răsboiu multă, ca și alte sate și orașe. Așe- 
datu-s’au la noi nâmurt străine și ne mâncau averea, 
soldațiloră trebuit’amă se le dămă totă, ce cereau; câr
muire! trebuiâ să-i plătimă carnete și clare; câștigă n’a- 
veamă pentru că vendare nu erâ de locă, nici o meseriă 
nu aducea nimică; la aceste mai veniră ani și vremuri 
grele, în câtă ârba se putrediâ în piciore pe câmpă, bu
catele pe arături, pomele pe pomi și strugurii pe vițe. 
Nenorocirea nostră însă nu se trage din răsboiu și din 
scumpete. Pentrucă și alte sate și orașe au suferită ca 
noi și totuși începă a căpătă altă față. Dâr în comuna

Diverse.
Academia Bomână. — MercurI la 4 (16) Aprile, 

regele și regina României au asistată la ședința de în
chidere a Academiei. Maiestățile Loră au conversată cu 
membrii ei și și-au esprimată dorința d’ai revedâ în 
sesiunea viitare pe toți întruniți, ca să lucreze mai de
parte pentru desvoltarea simțăminteloră patriotice și pen
tru înălțarea nâmului românescă.

Lumina electrică în Sinaia. — In vâra acâsta spune 
,România Liberă,*  Sinaia se va ilumina cu lumină elec
trică.

Armată nouă. — In Dobrogea s’a înființată ună 
batalionă de dorobanți, cu reședința în Constanța, și două 
escadrăne de călărași, dintre care unulă cu reședința în 
Tulcea, iar celălaltă în Constanța.

Fraouri roșii. — Bărbații din clasa elegantă a Pa
risului s’au desgustată de fraculă negru pe care-lă pârtă 
toți chelnerii. Ună lion parisiană apără într’o sără în 
salonulă contesei x. în tracă roșu de coldrea carminului. 
La începută rîdâă toți pe ’nfundate, acum însă fracurile 
roșii suntă la modă.

Câne care citesoe. — Eruditulă engleză Iohn Lu- 
bock a încercată să facă pe cânele său se citâscă. 
Pe ună cast.ronă, în care’i da mâncare, a pusă ună bi- 
letă pe care e scrisă Food (mâncare), iar pe altă cas- 
tronă în care nu e nimică a pusă ună biletă nescrisă.. 
Cânele s’a învățată acum să ducă stăpânului său, de câte 
ori îi e fâme, biletulă celă scrisă, și îlă găsesce chiar 
din mai multe bilete amestecate.

Anti-Spiritismulă. — Representațiunile spiritiste, ce 
se dau de câte-va seri în sala Hotelului Nr. 1 merită a 
fi văzute. D. Homes și d-șâra Fey dovedescă că po
sedă nu numai desteritate, ci și studii seridse.

Duminecă Ia 8 Aprile, voră fi apari țiunl de spirite 
ca cele date de Bastian în Viena, precum și cetirea gân
dului după Cumberland. In acâstă ultimă representa- 
țiune se voră da esplicațiuni privitâre la misteriosulă ca- 
binetă americană.

Dobrogea s’a înființată ună

Cursulu la bursa de Viena 
din 18 Aprile st. n. 1884.

Rentă de aură ungară 6°/0 122.10 
Rentă de aură 4°/0 ■ ■ ■ 91.65 

'Rentă de hârtiă 5% • • 88.50 
împrumutul»! căilortt ferate

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

lorii ferate de ost»! ung.
(1-ma emisiune) . . . 95.80

Amortisarea datoriei căi- 
lorQ ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 118.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 100.40 

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

miși!.............................. 100.50
Bonuri cu cl. de sortarelOO.— 
Bonuri rurale transilvane 99.75

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

vinfl ung.............................98.—
Imprumutuia cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 115.70
Renta de hărtiă austriacă 79.95
Renta de arg. austr. . . 80.95
Renta de aura austr. . . 100.70 
Losurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  849.—
Act. băncel de credita ung. 320.—
Act. băucel de credita austr. 324.25 
Argintuia —. — GalbinI

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

Editoră: Iacobft Mureșianu. 
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

nostră din di în di merge totă mai rău. S’au mai cu
fundată și alte orașe în ticăloșiă, ca noi, dâr cu ajuto- 
rulă lui D-(jău se rădică pe încetulă. De noi, să nu 
păcătuescă, pare că și-a uitată D-i|ău.«

«D-deu se ne păzâscă să nu ne prăpădimă!*  strigă 
Alexandru. Dâr cum vine asta?*

»fită cum: 'ceilalți se silescă, casă înote la țer- 
mure, noi ne încredemă jocului undeloră și scăparea 
nostră o lăsămă întâmplării. Ce e mai multă aceia, cari 
ne-ar putâ ajutâ, ne apâsămai tare în vâltore.*

«Cine suntă aceia?*
«Ți-i voiu descoperi între patru ochi,*  dise mora- 

rulă. Cândă o comună dă înderăptă ca raculă, poți jurâ 
că are cârmuire slabă. Deregătorii noștri din sată sunt 
ori omeni interesați, ori sunt proști și slabi. Doi din ei 
au cârciumele loră, asemenea și ginerele celui de ală 
treilea. De aceea le place cu multă mai bine cândă 
âmenii își petrecă la ei după masă, decâtă la lucru. 
Cândă se adună la sfată, sătulă întregă îlă vecii aci în
tr’o cârciumă, aci într’alta. Dâcă cei setași nu au bani, 
li se dă pe omeniă. De nu potă plăti li se vinde locă 
de locă, ori li se iea pentru datoriă. Ecă cerșitorii! De 
aicia vine că tote locurile ajungă pe încetulă în mânile 
câtorva bogotani. Cine vrea se împrumute se duce la 
ei și capătă cu interese îndoite și întreite. In modulă 
acesta, prin carnete jidovescl, cei lipsiți ajungă mai iute 
la sapă de lemnă.*  (Va urma.)



„GAZETA TRANSILVANIEI"
DrARtJ CUOTIDIANU.

Ca mâne se ’mplinescă 50 de ani, de cândă 
„Gazeta Transilvaniei/4 sub cea mai cumplită 
prigonire a nâmului românescă, a arborată în 
mijloculă valoroșiloră și patrioticilor^ comercianți 
din Brașovă, acestă emporiă ală Transilvaniei, 
drapelulu redeșteptării naționale.

T6tă suflarea românescă cu bucuriă și cu 
căldură a îmbrățișată acestă diară-apostolă ală 
poporului română și grupatu-s’au cu toții sub dra- 
pelulă arborată de elă și lucrat’au cu însuflețire 
și bărbătescă 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 românescă din Aradă se se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
fote confesiunile s6 se admită și să func
ționeze numai astfelîi de preoți, predicatori 
și vicari, cari sciu unguresce.44

Apăratu-s’aă cu bărbățiă Românii dintre Tisa 
și Carpați în contra acestoră uneltiri dușmane 
și sosit’a după ndpte și vijelia și o di cu s6re, 
dar numai o di, căci în cealaltă diminâță se 
iviră ârășl nuori furtunoși pe ceriu. R6ta sorții 
aduse din nou prigonirile de odinibră asupra ca
pului nostru. Par’ că sbrtea a voită se încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu tbte uneltirile și prigonirile însă „Gazeta 
Transilvaniei44 Își ridică fruntea și unindă su- 
fletesce pe toți Românii luptă necurmată și fără 
pregetă pentru drepturile și libertățile opincii 
românesc!. . ■>

Adversarii noștri neperdcnd din vedere acestă 
luptă și prețuind!! resultatele dobândite de până 
acum după adevărata loră valbre și-au îndoită 
puterile, și, acum după 50 de ani, și-aă p e r- 
fecționată și rafinată mijlbcele pentru su
grumarea și stingerea nbstră. Prin urmare, și 
noi cei de astăzi, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea să ne strîngemă rândurile, și să 
ne îndoimă puterile de apărare.

Adversariloră noștri, avândă ei puterea țării 
în mână, le-a fostă prâ ușoră de a ne lovi în 
tbte interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în șcblă ca și în biserică, 
în limbă ca și în avere, nouă nu ne-a mai re- 
masă altă mijlocă de apărare de câtă condeiul ti, 
cu care toți Românii datori sunt de a strigă 
în lumea largă și de a cere dreptate și libertate 
pentru poporulă română dintre Tisa și Carpați.

Ast-felă împinși de dorulă de a ne folosi 
di Ini că și cu energiă de acestă paclnică mij
locă apelămă la publiculă celă mare română 
pentru a ne susțină în dilnica nbstră luptă na
țională și în firma nbstră speranță de a fi încu- 

ragiațl, deschidemă abonamentă la (liarulti nos
tru cuotidianii

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă primulu 
organtl de publicitate românii, tot asemenea 
și astădi e primulu organii cuotidianii ro
mânii, ce apare dincdce de Carpați.

Suntemu siguri, că publiculă română e pe 
deplină convinsă de principiile, ce le profesâză. 
acestă dfară și de modulă cum acestă organă ală 
Româniloră dintre Tisa și Carpați a sciută chiar 
și în cele mai grele împrejurări să ție susă 
stindardulă naționalității române.

Privindă dâr cu încredere la viitorii, Gazeta 
Transilvaniei în luna viitdre va eșf în tbte di- 
lele, afară de Duminici, și serbători, și pentru 
a pută cu înlesnire străbate până chiar și în 
săraca colibă a țăranului română, va fi celă mai 
eftină diară din monarchia Austro-Ungară:

ABONAMENTE:
Pentru Austro-Ungaria pe ană 12 fl., 

pe 6 luni 6 fl., pe 3 luni 3 fl. Pentru Ro
mânia pe ană 36 lei, pe 6 luni ÎS lei, 
pe 3 luni O lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentulă cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celă mai ușoră mijlocă de 
abonare este prin mandatti postalti.

KED ACȚIUNEA.
j

DELA FORȚA -VJLZMIZI.

NOU! N O U! N O U!
S’au schimbată cu totulă tablourile în Panorama și sunt cu 

multă mai superiăre celoră din primulă ciclă. De pildă menționămă: 
Creațiunea, Potopulu, Dărîmarea Ierusalimului prin Titus, o furtună 
p° mare la litoralulu englesu, catastrofa pe drumulă de fer la 
Dundee in Scoția, festivitatea indiană în onorea prințului Wales, te
ribila catastrofă a corăbiei „Mosel“ în portulu Bremel, unde s’au 
nenorocită 400 de omeni, clădirea piramideloru la vechii Egipteni, 
ună tergii de cămile în Cairo, cascada Rinului în Schaffhausen, pă
duricea dela Boulogne la Paris) panorama dela Havre in Franța, 
New-York cu noulu podii de lanțu, care este admirată ca o ade
vărată minune a lumei, Viena cu Ringstrasse perspectiva, dBla 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.

Spre a satisface dorinței, esprimate din mai multe părți am arengiată 
lucrulă așa ca o cji se fie destinată mimai pentru dame așa că 
numai dame se pbtă întră în museulă anatomică

Marți în 22 Anrile !! D I U A DAMELORU!! Marți în 22 Aprile 
Chipurile în panoramă voră fi tbte de nou schimbate și întrecă pe tbte 

cele de mai înainte.
Intrarea în tbte despărțămintele 30 cr. — Copii mai nuci de 

10 ani și soldații fără gradă plătescă 15 cr.

Deschisa dela IO dimineța până IO ore sera.

a lui
'omes și <§>-nișdra $ey

dela teatrulo egiptenii din Londra.
Bilete se potu cumperâ 

mai dinainte din librăria d-lui eidner. aț
Cassa se deschide la 7 ore. — începutul la 8 ore.

Intre paase va fi concerta.

A SPIRITUAL
ANIFESTATIONS I

TIPOGRAFIA ALEXI, B rasovu.
• 7 9

Unica tipografia românâscă în tbtă Austro-Ungaria susținută de unu particulară, care s’a distinsă la esposițiunea națională din Sibiiă 
în anulă 1881 și în care se tipăresce acum și pi’imultt di arii românii cuotidianii.

Acestei tipografii i-a succesă de a dobândi de la magistratulă orașului Brașovă furnisarea tipăriturilor^! necesare pentru orașă, 
învingându prin concurență, pe cea mai vechia și renumită tipografiă din Brașovă.

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

Dintre operile publicate până acum in editura nbstră ni permitemă a recomanda:
G. Curțius. Gramatica limbei elenice prelucrată 

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

Gramatica limbei română, întocmită pentru 
scălele secundare de Ni col au Pilția, 
profesor la gimnasiulă română greco- 
orientală din Brașovă, prețulă . . . . » 1.25

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

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

fl. —.30

Mârtea lui Mi hai Vitezulft, dramă națională
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețulă . » —.40 

Rumănisclie Kunstdiclitungen, tibersetzt von
Theochar Alexi, prețulă . . . . fl. 1.—

Nona Biblioteca Română, anulă I și II . » 10.— 
Noulti Călin dară de casă întră în anulă ală V-lea.

15

Domnii librari îsi potti procura dela acestă tipografie

Bomanuri originale ilustrate
spre V ENDARE ca BROȘLRA.

•s

gjjt*  I»« nuiuerulft acesta se alatiirîi unii prospect ii a iii „Gazetei Ilustrate44 din Viena
££_ _ _ _  _ _ _ _ _

Tipografia Alexi Brașovă.
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