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Merciiri, Joi 12 (24) Aprile
SorisorI nefrancate nu se prlmesou. — Manusorlpte nu se retrămltu.

1884.

Brașovu în 7 (19) Aprile,
Raporturile ce le primimu. asupra decursului 

adunărilor^. române din județele Solnocu-Dobâca 
și Bistriță-Năseudu ne-au împlutu inimile de bu
curia și de bună speranță.

Alegătorii români ai acestoru doue impor
tante județe ale Transilvaniei au datfl, prin pur
tarea lorii demnă și energică, desmințirea cea mai 
flagrantă faimeloră respândite de cătră adversarii 
noștri, și au dovedită că nu unii br. Banffy, dâr ni
meni pe lume, fiâ câtă de puternică, nu va fi 
în stare se sugrume sâmțulu naționalii ală Ro- 
mâniloră din numitele ținuturi și se-i facă astfelă 
se uite de datorințele ce le au cătră poporti și 
cătră scumpa lord patriă.

Dis’amă cătră foile clușiane, cândă ne spu
neau că, iresistibilulă Banffy a regularisitu pe 
Românii din Solnocu-Dobeca așa că nu mai diciî 
nici cărcă, că să înșâlă, pentru că Românulu nu 
piere cu una cu doue. Adunarea alegătoriloru 
ținută la Glierla în 2 (14) Aprile ne dă cea ma,i 
strălucită dovadă despre aceea, că viuă și neal
terată este conștiința națională a Româniloră din 
Solnocu-Dobeca.

Suntemu convinși că manifestația energică 
națională dela Gherla, care a culminată în ade
rarea necondiționată la programa națională din 
1881, nu va fi numai focă de paie, care să se 
stingă peste ndpte; nici nu mai p6te fi așa ceva, 
pentru că cuțitulă a ajunsă la osă.

Baronulă Banffy este renumită în totă Ar- 
dălulă pentru actele sale de violență și prin lipsa 
lui de respectă cătră legile în ființă. Mai alesă 
legea de naționalitate a ajunsă de mare batjocură 
în pașaliculă vechiă și noue ală acestui gladiatoră 
ală maghiarismului forțată. Ceea ce a intreprinsă 
la Deeșă, baronulă Banffy a pusă în practică și 
la Bistriță și la Năsăudă. Elă cere ca tdte ac
tele juridice ale notariloră de cercă se se scrie 
și să se compună în limba maghiară. Năsău- 
denii au arătată pănă atjl multă răbdare și mo- 
derațiune, și în locă se fiă tractați în urma a- 
căsta mai cu cruțare, ămenii puterei să stintă în
curajați a-i lovi chiar în drepturile, ce li sunt 
garantate prin legea de naționalitate în vigdre.

Adunarea alegătoriloră dela Bistriță a dată 
respunsulă celă mai potrivită celoră ce uneltescă 
la viăța românismului din ținutulă viteziloră gră
niceri de odinidră, primindă în unanimitate și cu 
entusiasmă programa națională dela 1881 și sa- 
lutândă atitudinea pressei naționale.

Nu mai puțină îmbucurătdre sunt știrile, ce 
ne sosescă dela Câmpeni și dela Șomcuta-mare, 
unde alegătorii români s’au purtată totă cu ace
eași demnitate națională ca și la Bistriță și la 
Gherla.

Poimâne, în Vinerea luminată, se voră întruni 
și alegătorii români din județulă Brașovului. 
Suntemă convinși că se voră presentâ în numără 
câtă mai mare și că voră dovedi din nou că spe
ranțele și așteptările ce se pună într’înșii sunt 
justificate. In aceste momente grave Românii 
Brașoveni nu potă fi cei din urmă în manifes
tarea energică a adevărateloră dorințe naționale!

Sciri telegrafice.
(Serviciulti particularo âlfi .Gazetei Transilvaniei.») 

o
Viena, 8 (20) Aprile. — Archiducele Albrecht 

primi gratulațiunile regimentului de grenadă! din Prusia 
orientală Nr. 3.

Sepsi St. Georghi, 8 (20) Aprile. — Jokai ținu adî 
discursultt său d’o dare de sămă, care a fostă primită 
cu aplause.

Oradea-mare, 8 (20) Aprile. — Partida guvernului 
a candidată acjl cu unanimitate pe Koloman Tisza.

BucurescI, 8 (20) Aprile. — Circulă fu dărâmată 
de ventă.

Cairo, 8 (20) Aprile. —• Garnisăna dela Shendy și 
300 persdne, cari se îmbarcaseră pentru că le lipsiâ mij- 
locele de traiă și sperau a ajunge la Berber, au fostă 
atacate de cătră rebeli și omorîte.

Alexandria, 8 (20) Aprile. — Comisiunea germană 
pentru choleră sosesce cu vaporulă, ce vine aici și merge 
la Brindisi. Comisiunea crede, că deârece nu s’a vădută 
nici ună semnă de choleră în Egiptă, țâra va remână 
în anulă acesta scutită de choleră.

Viena, 9 (21) Aprile. — Hugo Schenk (ucigașulă 
de femei) ceru după publicarea sentinței de morte, ca să 
vină preotulă care îlă spovedi și-lă cuminecă.

Londonă, 9 (21) Aprile. — Invitațiunile la infe
rența din Londra pentru regularea situațiunei financiare 
a Egiptului s’au adresată deja mariloră puteri.

Constantinopolă, 9 (21) Aprile. — Părechia princi
ară de coronă a visitată diminâța muntele situată la 
Beikos la Marea-nâgră în Asia. După aceea s’a întorsă la 
reședința de vâră a ambasadorului austriacă în Bujucdere, 
unde a dejunată. A cercetată apoi școla austriacă în 
Bujucdere. Părechia princiară a plecată în aceiași sără 
la Brussa.

Viena, 10 (22) Aprile. — Cornițele Taaffe dise că
tră primariulă Uhl cu ocasiunea audienței de astădl, că 
guvernulă a voită să spargă falanga comisariloră prin 
ordonanța de tergă (Markt-Ordnung), dăr planulă lui n’a 
reușită din causă, că factorii respectivi s’au desbinată. 
Guvernulă va chibzui ce e de făcută, pentru ca Viena să 
nu sufere pagubă și mai mare.

Constantinopolă, 10 (22) Aprile. — Prințulă Ru- 
dolfă și princesa Ștefani a mai visit ară încă odată ba- 
zarulă din Stambulă, apoi ministeriulă de răsboiu, unde 
asistară la o paradă militară. De sără se va dă în onărea 
înalțiloră ospeți ună mare banchetă pe bordulă corăbiei, 
«Miramar.*  Tăte corăbiile voră fi iluminate. înălțimile loră 
voră adăposti peste nopte în corabia Miramar, care plăcă 
la 2 ore năptea la Mudania (Asia mică), unde voră fi 
întâmpinate de-cătră funcționarii vilaietului Brussa. Mari 
pregătiri în Brussa. Șoseaua dela Mudania la Brussa 
e reparată. Palatulă guvernorului, unde va reșede pă- 
rechea princiasă, e renovată și din noii mobilată. S’a 
organisată o esposițiă de producte ale culturei de mătase 
locale. Brussa va fi împodobită cu steguri.

Conferința alegătoriloru români în Șomcuta-mare.
(Telegr. Gaz. Trans.)

Șomcuta-mare 10 (22) Aprile. Conferința Ale- 
gătoriloră români în numără considerabilă întrunită în 
Șomcuta-mare s’a declarată solidară cu partida 
națională, ce aderăză la programa sibiiană dela 1881. 
A alesă ună subcomitetă și doi delegați pentru Sibiiu.

Medanu.

Cronica eveneminteloru politice-
Sesiunea comisiuneifdunărene europene in 

scurtă timpă să va deschide, der după cum să dă cu 
socotâla în cercurile diplomatice, ea va decurge în pace 
și în liniște. Guvernulă francesă păru câtă-va timpă dis
pusă a luă asupra sa rolulă de a suscită întrebarea de
spre esecutarea convențiunii dela Londra relativă la 
Dunăre, dâră renunță la acâsta intențiune, din conside- 
rațiune, că diplomația francesă sondândă pe la celelalte 
puteri, află, că ele nu țină în momentele actuale consultă 
pentru de a o aduce pe tapetă.

In casulă acela, cândă din causa oposițiunii Rusiei’ 
nu s’ar putâ realege Aleco-pașa guvernatoriă generală 
pentru Rumelia orientală, are de gândă Pârta, ca 
să țină lucrulă în suspensiune în starea actuală, până 
cândă se voră pută puterile înțelege asupra unui nou 
candidată.

Cabinetulă rusescă nu este în contra lui Aleco-pașa 
atâta pentru animositatea, ce a arătată în contra Rusiei, 
câtă mai vârtosă pentru atitudinea, ce a observat’o la 
meetingurile ce le-au înscenată Bulgarii. Guvernulă ru
sescă (jice, că Aleco-pașa ar fi acusată Rusia, că prin 
agenții săi provâcă meetingurile unionistice. Guvernului 
rusescă nu-i vine nicidecum la socotâlă, ca să vâijă pe 
ună omă în capulă Rumelii orientale, care a încercată 
să turbure bunele relațiunl dintre Rusia și dintre celelalte 
puteri prin aserțiuni nefundate. Este întrebarea, dâcă Aleco- 
pașa a cjisă astfelă de lucruri și dâcă s’ar putâ dovedi 
acele grave acusațiunl prin fapte.

** *
Marchisulă de Harcourt a ținută în Derby ună 

discursă, în care a (jisă, că ce privesce cestiunea anexării 
Egiptului, Anglia n’are dreptulă la acâsta. Administrarea 
mai departe a Egiptului de cătră Anglia ară aduce în
curcături cu celelalte puteri.

BucurescI 6 Aprile 1884.
Alaltă-eri, MercurI 3 Aprile s’a încheiată congre

sulă corpului didactică, din România. La acestă 
congresă au participată cam vre-o 350—400 profesori 
și institutori din întrâga țâră. Ca conducătoră a funcțio
nată d-lă profesoră de universitate Al. Orăscu. In ceea-ce 
privesce lucrările congresului, despre care e vorba, însem- 
neză următârele:

In prima întrunire ținută Luni în 2 Aprile, după-ce 
s’a trămisă o felicitare la M. S. Regele, se puse pe ta
petă cestiunea: Ce direcțiune să se dea învățământului 
publică în genere? . . . Răspunsulă fu: Invățământulă pu
blică să fiă câtă se pâte mai națională și mai morală, 
ca astfelă șcâla să fiă în stare a prepară buni cetățeni 
și buni părinți de familiă. Ală doilea obiectă, cu care s’a 
ocupată congresulă, a fostă: Organisareă învățământului. 
In acestă privință membrii congresului și-au esprimată 
dorința, ca în consiliulă generală să fiă representate tâte 
branșele de învâțămentă, și ca consiliulă permanentă de 
instrucțiune să fiă alesă de cătră consiliulă generală și 
din sînulu consiliului generală. In ceea-ce se atinge de 
cestiunea disciplinei școlare, se hotărî' să se aplice cu 
rigurositate regulamentele esistente în acâstă privință, ca 
astfelă ordinea să domnâscă peste totă. In fine cu pri
vire la cărțile de șcâlă s.e decise (la propunerea d-lui 
dr. Manolescu) ca fie-care carte, înainte de a fi dată în 
mânile tinerimei studiose, să trâcă prin consiliulă de hy- 
gienă, unde să se constate, dâcă tipariulă întrebuințată 
corăspunde condițiuniloră recerute, sâu nu corespunde.

Mai amintescă răspunsulă M. S. Regelui, în care 
recomandă celoră adunați, să caute ă isolâ, câtă se pâte 
mai multă, șcâla de fluctuațiunile politice.

Congresulă se încheiă c’ună banchetă, la care se 
rostiră mai multe toasturi pline de entusiasmă. — întru
nirea viitore va fi în Iași totă în săptămâna patimiloră.

* **
Totă alaltaeri îșl ținu Academia ultima sa șe

dință sub presidiulă M. S. Regelui și în ființa de față a 
augustei sale consârte. Publiculă asistentă erâ într’ună 
numără nu tocmai însemnată.

D-nulă Gr. Tocilescu vorbi despre ună documentă 
autografă ală lui Mihaiă Vitâzulă datată din Bălgradă 
(Alba-Iulia) și despre vre-o câte-va inscripțiunl epigrafice 
aflate în timpulă din urmă în apropierea Dunărei.

D-nul secretară generală D. Sturza dete cetire ra
portului generală despre activitatea desvoltată în sesiunea 
actuală. Acestă raportă a fostă subscrisă de toți cei 
de față împreună cu M. Loră Regele și Regina.

După ședință amabilii suverani se întreținură în 
modulă celă mai cordială cu deosebiții membri ai Aca
demiei. Dintre aceștia din Ardâlă și din Țâra-Ungurâscă 
erau presențl d-nii Babeșă, Bariță, Romană și Porcius.

* * *
De Marți încoce Camerile au ferii de sărbători. 

Votulă de Luni a produsă o mare agitațiune. Se vor- 



besce de o demonstrații în favorulă d-lui C. A. Roset ti.
Pentru primirea principelui moștenitorii Rudolfii se 

facă pregătiri considerabile. Sunt concentrați pentru 
revista militară vre-o 25 mii ostași. O parte din ei se 
află aședați in tabără pe câmpia de lângă Cotrocenî.

Timpulă este frumoșii. Căldurile aii începută deja.

Felicitări la adresa nostră.
Șimleulă-Silvaniei 20 Aprile.

în diua învierii împăratului mărirei, îți gratulămă 
atletă, pentru că cu arma întrepidă (curagiosă) a româ
nismului, «Gazeta,*  voiescl să lupți cuotidiană!

**) Dreptultt acesta Târnă dată șilă dămă fiecărui corespon
dentă; pretindemă însă, ca discuțiunile să nu iea o estensiune prâ 
mare și ca polemiile personale să se evite cu desăvârșire. Rect.

în numele Sălăgieniloră. Barbolovicin, vicariu.

Satu-mare 18 Aprile.
Domnule Redactară! Lupta nostră pentru recăști- 

garea drepturiloră răpite cu forța brutală, adversarii 
noștri par’ că-o desconsideră; în faptă însă îi cuprinde 
spaima, vădândă, că Românismulă îșî redică vocea tată 
mereu mai puternică. Consternată este tabera inimiciloră 
la aparițiunea quotidiană a iubitei nostre taie «Gazeta 
Transilvaniei.« Căldura inimei nostre vi-o trimitemă adi 
— dorindă, ca ceriulă să vă dăe putere întru ajungerea 
scopului măreță, care este înălțarea și eliberarea româ
nismului. — Mai ninlțl Români din Sătmariu.

Velcheriu (lângă Mociu) 18 Aprile.
Cu Dumnedeu înainte, noi vă urmămă. Ună nâmă 

care în ispite face pași resoluțl, nu pote să apună. Mulțl ani 
în fruntea «Gazetei*  cuotidiane! loantt Albontt, preotti.

Bucuresci 8 (20) Aprile.
Felicită transformarea «Gazetei*  în diară cuotidiană. 

Isbândă și tăriă rauncitoriloră ei. «Gazeta*  stindardulă 
românismului înainte și noi o vomă urmă.

Ioană Mihalcea.

Mulțămindu din totu sufletulu pentru aceste 
încuragiatâre dovedi de simpatiă, dorimu ca 
urările ce ni se făcu să fie făcute într’unu ciasfl 
bunii!

Conferința alegătoriloru români din comitatulâ 
Bistrița-Năsăudu.

Năsăudă 4 (16) 1884. Domnule Redactară! Este 
ună șiră de ani, de cândă nu v’am scrisă nimica pentru 
»Gazeta.« Multe lucruri s’au petrecută de atunci și mai 
bune și mai rele însă puține au ajunsă la cunoștința 
publicului. Eu am așteptată ocasiunea, cândă se vă potă 
scrie despre lucruri înbucurătare, despre cari să fiu dis
pensată a face critică, care este pe la noi de multe ori 
neplăcută.

Cu permisiunea D-v. D-le Redactoră îmi voiă luă 
libertatea de a vă scrie din cândă în cândă despre lucruri, 
ce voiă crede, că merită să fie aduse la publicitate, ru- 
gându-vă din parte-mî ună singură lucru și anume a mi-se 
susțină dreptulă de a-mi pute apără în cotanele Gazetei, 
se înțelege de sine între marginile obiectivității, părerile 
și afirmațiunile mele, cândă ar fi combătute de-o parte 
ori de altă.*)

înainte de a veni la objectulă scrierei mele de astă- 
dată dați-mi voie să mă foloseseă de acăstă ocasiune pentru 
a vă gratulâ și a vă felicită la hotărîrea nobilă de a pre
face, «Gazeta*  în organă de di, prin care se va astupă o 
trebuință de multă sămțită la Românii de dincoce de Car- **) 

păți. Pasulă ce Tați făcută să fie de bună augură pentru 
triumfulă causei românismului de dincăce. Speră, cum că 
toți Românii adevărați și în speciă generațiunea tineră 
se va înrolâ sub flamura «Gazetei.*  Speră și conjură tine
rimea româna a se grupă în jurulă drapelului «Gazetei,*  
care de 47 de ani a apărată cu demnitate și curagiu 
ne înfrântă căușele năstre cele mai sânte. Acum ori 
nici odată este timpulă să ne unimu cu toții în cugete, 
în simțiri și în fapte. La încercările dușmaniioră de a 
ne desbinâ prin Români, dmeni slabi la îngeră, se res- 
pundemă cu inarborarea stăgului Unirei, carele singură 
ne va duce la victoria.

Ați fostă încunosciințată pe cale telegrafică despre 
resultatulă conferinței alegătoriloră români din comitatulă 
Bistrița-Năsăudă, ce s’a ținută ieri în 3/15 Aprile în Bis
trița. Decursulă acestei conferințe însă credă, că merită 
se fie cunoscută mai pe largă. Etă pe scurtă sumarulă 
acestei conferințe.

Alegătorii români din acestă comitată, convocațl 
prin D. Greg. Moisilă vicariu, Ioach. Mureș ană și 
Danilă Li ca advocați, s’au întrunită în sala cea mare 
a otelului orășenescă în numără peste 250.

D. I. Mureșiană salută adunarea în numele con- 
vocătoriloră prin o vorbire bine potrivită și bine sămțită 
cspunendă pe scurtă scopulă acestei conferințe, apoi re- 
comandândă tactă și moderațiune în discusiune propune 
a se constitui. Adunarea răspunde prin însuflețitare stri
gare și proclamă de preș, ad-hoc pe D. protopopă ală 
Bistriței Alexandru Sila si și de secretari pe D-nii Elia 
Cin ci a proprietară și Cirilă Dea cu preotă în Șiență.

D. advocată Danilă Li ca, luându cuvăntulă, cetesce 
mai multe scrisori ce a primită D-Sa dela comitetulă 
națională centrală din Sibiiu, în urma cărora D-Sa în 
conțelegere cu inteligința din Năsăudă și Bistriță a con
vocată împreună cu ceilalți D-ni acestă conferință, apoi 
cetesce o scrisore dela direcția polițiană, prin care se 
concede ținerea acestei conferințe precum și o altă scri- 
sdre dela D. vicariu Gr. Moisilă, prin care își escuză ne
putința de a participă la acăstă conferință.

D. Ionu Ci o cană propune- și conferința primesce 
între strigări de aprobare de a se dă espresiune de mulță- 
mitâ și recunoștință comitetului națională centrală din 
Sibiiu și în speciă compunătoriloră programei naționale, 
pentru zelulă, cu care a apărată causa națională.

Președintele cetesce programa cjilei și recomandă 
adunărei a observă moderațiune. După cetirea programei, 
care eră urm: 1 Constituirea clubului. 2 Alegerea de 
comitete în fie care cercă electorală. 3 A-se alege câle 
câte doi representanțî din fie-care cercă electorală 
pentru conferința ce se va convocă la Sibiiă. 4. Alte 
propuneri, — D. Dr. Alexi propune a se primi pro
grama specificată însă nu în acea ordine. Află mai lo
gică a se pertractă mai întâiu întrebarea principială des
pre ținuta, ce voiescă a-șl normă alegătorii Români față 
de alegeri, și numai după votarea acesteia să se procădă 
la constituirea clubului și celelalte, deci propune a se 
pune mai întâiu p. 4 la ordinea ditai.

Primindu-se cu unanimitate acesta propunere D. 
adv. Danilă L i c a, luândă cuvăntulă, desfășură programa 
națională din Sibiu și prin o elocință convingătare es- 
plică punctă de punctă din acea programă și propune 
cumcă: Conferința de astăcjl aderăză la programa con
ferinței naționale din Sibiiu dela a. 1881. Acestă fru- 
mosă, măduosă și elocentă discursă a D-lui Lica, careta 
a ținută aprope ună cesă a fostă adese-orl întreruptă 
prin vii aprobări și strigări de «să trăiescă.*  A lămurită 

cumcă programa națională nu este identică nici cu pa
sivitatea nici cu activitatea, că aceste 2 sunt numai dru
muri de a se realisâ programa națională. Exemplele 
luate din viața de tate dilele, cu cari a sciută'd-sa ilus
tră fie-care punctă din programă, au fostă atâtă de con
vingătare încâtă după finea discursului propunerea sa a 
fostă primită cu aclamațiune. Nimeni nu a voită 
se vorbeșcă contra acestei propuneri, dovadă cumcă cli- 
cuța «Viitorului» din Budapesta n’a prinsă terâmă pe la 
noi. Dăcă s’aru fi aflată vre-o voce numai, o mulțime 
de oratori stăteau gata, la reservă. Am audită pe mai 
mulțl esprimându-se, cum-că le pare rău. că nu-i nime în 
oposițiă, ca astfelă să aibă ocasiunea a-și spune părerile, 
despre ținuta acelora, cari nu se sfiescă a înfige pum- 
nalulu în sînulă națiunei, făcendu-se slugi la dușmanii 
noștri neîmpecațl și lovindă cu o îndrăsnălă necalifi- 
cavera solidaritatea națională.

Totă la punctulă I. a programei adunărei D. Dr. 
Alexi propune: In considerare cumcă programa națională 
din Sibiiă dela 1881, care se vede că a produsă mare 
supărare în șirulă dușmaniioră noștri, cari de atunci în- 
cdce cârcă pe fote căile de a sparge solidaritatea nați
unei acceptate atunci, a fostă apărată de întregă jurna
listică română de dincoce în ună modă demnă de tată 
lnuda. In considerare cumcă în timpulă mai nou unu 
organă vechiă „Telegrafulă Română" precum și altuia 
nou „Viiiorală,“ au începută, durere, a abandonă și com
bate programa națională și astfelă a atăcă solidaritatea 
națională: A se esprimă recunoscință și mulțumită tu- 
turoră jurnaleloră române ce au apărată programa din 
Sibiiă și în speciă: Gazetei Transilvaniei, Tele
grafului română, câtă a fostă redactată de D. Cristea, 
Observa loriului și Luminator iulu i,“ cari în ade- 
vără represintă părerile năstre, părerile națiunei întregi. 
Adunarea a primită cu aclamațiunl acăstă propunere 
bine motivată.

Prin acestă conferința Româniloră din acestă co
mitată a dată dovadă cumcă toți aceia se înșelă, cari credă 
cumcă „Telegrafulă română*  de adi și ,,Viitorulă“ d-lui 
Gali ar fi organe naționale și ar representâ credeulă po
litică ală națiunei române. Românii nu potă consideră 
acele organe decâtă de slușbașe dușmaniioră, organele 
unoră ămenl conduși de aspirațiunl egoiste personale, ce 
au intrată în serviciulu inimiciloră noștri. Dăr la aceste 
voiă mai reveni altă dată.

Celelalte puncte din programă s’au pertractată forte 
scurtă. S’a alesă ună comitetă ală clubului națională 
ală alegetoriloru români din acestă comitată în persa
nele D. Danilă Lica, prot. Alexandro Sil ași, 
Eliă Ciucia, Dr. Con st. Moisilă profes. și căpita- 
nulă Vas iii e Popițană. In sub comit, cercului elec. 
ală Năsăudului: Dr. C. Moisilă advocată, Ioachimă 
Mureșanu și preotulă din Rodna Gerasimă Do
rn i d e, în cercuiă Bistriței E1 i a C i u c i a, C i r i 1 ă D e a c ă 
și căpit. Ioană Mărgineanu.

Delegați la conferința, ce să va convocă la Sibiiă 
s’au. alesă: în cercuiă Năsăudului: adv. Ioachimă M u- 
reșană și Teodoră Vrășmaș iu preotă în B. Prundă, 
suplenți: D. Vasile Groze preotă în Maieră și Cap. 
yasile Popițană, pentru cercuiă Bistriței D. adv. 
Danilă Lica și protop. Alexandru Sila șl și suplenți 
Elie Ciucia și Cirilă Deacă.

Desbaterile au decursă cu o însuflețire mare și în 
ordine exemplară, ce a storsu admirațiunea străiniloră. 
Inteligința a fostă forte bine representată.

Altădată despre altele..
Vă salută Publiu.

FOILETON U.

Satulft cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

»Ei!« strigă Alexandru, »cei-ce au lipsă de bani, 
de ee nu se împrumută airea, ori în orașe la ămenl cu 
sufletă mai creștinescă?*

«Pentru că în alte locuri comunei nostre nu i se 
mai dă o para frântă pe credită,’ respunse morarulă. 
.Pentrucă, de ăre-ce până acum deregătorii satului așa 
de blăstămățesce scriau oblegațiunile celoră ce luau bani, 
în câtă împrumutătorii perdeau său o parte, său chiar 
toți banii împrumutați. Astfelă prin nepăsarea cârmuirei 
năstre amă perdută totă creditulă și fotă speranța de aju
toră străină. Fiindcă cetățenii nu vreau să ne mai îm
prumute, ai noștri înjură și blăstemă în fotă cjiua ame- 
nințândă cu focă și cu omoră. Cândă orașului i s’ar 
întâmplă vre o nenorocire, sărăntocii noștri și-ar eși din 
piele de bucuriă, cu tăte că dela orașă avemă încă 
multă milă și ajutoră.*

.Asta e înspăimântătoră,*  strigă Alexandru. «Bine, 
dăr noi mai avemă o proprietate comunală mare.’

,Ei, hotarulă comunală încă este încărcată cu da
torii și se folosesce numai de cei avuțl, pentru că dăcă 
căpeteniile satului facă vre-o daravera, decă se uită 
odată la mietjuina moșiei, dăcă arătă, unde se se taie 
lemne, cu ună cuvântă, dăcă îndeplinescă numai ceva, 
— trebue mâncată și beută pe spesele comunei. în 

modulă acesta averea comunei se strecură pe gâtlejulă 
loră. Totă pasulă caută sg li se plătăscă. La acestea 
mai adauge că, de ăre-ce numai cei avuți sunt în stare 
a țină vite, totă numai ei foloseseă și pășunea din pă
dure, ăr săracii nu tragă nici ună folosă din moșia să- 
tăscă.*

.Dăcă tu, morarule, scii tăte astea, de ce nu le 
spui comunei întregi, de ce nu deschid! ochii celoră or
biți?*  întrebă Alexandru năcăjită.

.Pentru că n’ajută nimică,*  răspunse morarulă. 
Findcă cei mai mulțl din comună sunt datori la cei bo- 
gațl, de aceea ei facă ce vreau și nu li se păte împo
trivi nime. Și dăcă ărecare s’ar cuteză să-și casce gura 
în contra mâncătoriiloră și a chivernisirei celei rele cu 
averea satului, calicii ăștia ar strigă, de n’ai fi sigură de 
viață. Deregetoria și avuții o sciu asta pră bine. Ei 
consideră pe ticăloșii cei sdrențoșl de cânii loră, și credă 
că îi potă amuță asupra fie-căruia, care li se pune in 
cale.*

.înfricoșată lucru!*  exclamă Alexandru. «Dăr, dăcă 
ămenii n’au nici o pricepere, se aibă celă puțină consci- 
ință și temere de D-ijleu.*

«Da, să aibă,*  răspunse morarulă, ,dâr de unde 
să iee? Preotulă nostru este bătrână și grijesce numai 
de stola și comoditatea lui, predică numai despre cre
dință, de ceriă și de iadă, și slujba bisericăscă o îndepli- 
nesce, cum îșî îndeplinesce oricare altulă lucrulă de cji; 
după ce l’a isprăvită odată, nu se mai inleresăză de ni
mică. Ce ar trebui omenii să facă, în ce constă virtu
tea creștinăscă și cum trebue omulă să-o săvârșăscă a- 
căsta, — astea nu le învăță. Elă nu intră cu anii în 
caseta poporaniloră, de câtu atunci, cândă e chiămată. 

Prin urmare nu este sfătuitoră cum se cade, nu adevă
rată mângăetoră și încă forte multă îi lipsesce, câ să 
cunăscă de ajunsă păsurile familiiloră, spre a pută înflu- 
ința și în viața casnică asupra pietății și îndreptării loră. 
Omenii se ducă la biserică din obiceiu, preotulă predică 
din obiceîu și, cum iesă din biserică, rămână fote la de
prinderea cea vechiă. Și fiindcă ămenii nu se îndrâptă 
din lăîntru, în inimile loră, nici în cele dinafară nu vedl 
nici o îndreptare. Apoi cum sunt bătrânii-, așa suntă 
și tinerii.*

,Cum? nici învățătorulă nu plătesce nimică?*  în
trebă Alexandru.

«De cândă a murită tatălă tău, care era omă cu 
minte, temătoră de D-cjeu, merge rău cu școla,*  dise 
morarulă. «Copiii și băetele învăță ceva a scrie și a ceti, 
ba și câte-o rugăciune. Der acasă, la părinții loră, în
văță ceea ce vedă, adecă cum să înșele și să mințâscă, 
să se înjure și-să blasteme, să fie desfrânați și fățarnici, 
învăță a se bate și a se luă de pâră, a cerși și a fură, 
a se juca și a se îmbătâ, a fi leneși și dâcoșl, învăță 
sfadă, ură și clevetele.*

Audindă Alexandru acestea dete din capă și se de- 
părlâ supărată.

4. Alexandru vrea se sparie, der înzădară.
într’o duminecă, după predică, se adunase fotă co

muna pentru că multă ar fi plătită ună sfată bună. Era 
vorba să iee împrumută, pentru că se pusese pe țâră 
nouă dare și pe lângă aceea li se cerea o datoriă comu
nală, pentru care nu se plătiseră interese, cum s’ar fi 
cuvenită. După vechiulă obiceiă totă sătulă se adunase 
sub teiulă celă mare. Deregătorii satului erau încunju-



Convocare.
Alegătorii români, din colegiulii electoralii Cocota 

(Orczydorf) sunt rugați a participă la conferința electo
rală, care se va ține în Jadani (Zsadâny) în dumineca 
Tom ei (27 Apriliu nou 1884) d. a. la 3 6re.

Obiectele conferinței sunt: 1. Constituirea partidei 
naționale române pe basa programei dela Sibiu 
și alegerea comitetului cereuală — electorală. 2. Ale
gerea a doui delegați pentru conterința națională din 
Sibiu. 3. Propuneri.

Vinga-Jadani la 17 Aprile 1884.
Georgiu Lazartt, advocată, Teodoră V. Păcățiană, 

Ioană Istină, Petru Augustinfl, Jiva Stevi, Nicolau Rancu, 
Toma Secoșianii, alegători în colegiulă electorală Cocota.

Diverse.
Pascile în Brașovă. Sărbătorile învierei s’au ce

lebrată și de aslă-dată la biserica sfântului Nicolae din 
Prundă cu o solemnitate deosebită. Ună progresă în
semnată s’a observată în ceea-ce privesce ordinea. Pe 
cândă altă dală erai espusă a fi turtită de aceia, cari in
trau seu eșiau din biserică, în anulă acesta a domnită 
ordinea cea mai esemplară. Felicitămă pe aceia, cari 
au pusă capătă acestei scăderi.

Sărbătorile „Juniloră.1* Mâne Miercuri 11 l. c. se 
face tradiționala escursiune «între petre» a juniloră ro
mâni din suburbiulă Scheiu. Pe la orele 5 p. m. va fi 
reîntorcerea. Le dorimă timpă f'rumosă și petrecere 
bună!

Consiliulă comunală din Brașovă va ține o ședință 
estraordinară Joi 24 Aprile n. (12 Apr. v.) la 3 ore p. 
m. La ordinea dilei suntă 22 puncte, dintre cari pentru 
cele 4 dintâiu se recere să fie presenți celă puțină ju
mătate din membrii.

Produoțiunea sodaliloră români a fostă cercetată 
ca nici odată până acum de ună publică forte numărosă. 
Piesele musicale precum și declamați uni le au fostă ese- 
cutate spre mulțumirea generală cu mai multă succesă 
ca în alțl ani. După terminarea programei D-nu pre
ședinte părintele Sfetea a rostită ună discursă forte 
potrivită în care a arătată ce mari folose pote aduce 
industria mică națională unui poporă și câtă de indisr 
pensabilă e ea pentru înaintarea lui în cultură. In urmă 
și-a esprimată bucuria asupra succesului acestei serate, 
mulțămindă torte căldurosă publicului ce a luată parte. 
După acesta aplaudată vorbire vechiulă președinte și în- 
temeiătoriu ală acestei societăți d. B. B ai u 1 e s c u mulțumi 
asemenea între aplausele sgomotâse ale publicului pentru 
încuragiare și adause, că meseriile până acum au fostă 
prea puțină sprijinite de publiculă română și că acesta 
pe viitoră trebne se fie altfelă. In modă căldurosă fu 
aclamată și dirigintele chorului d. I. Mureșiană. Dansul ă 
să întroduse cu romanticele și atrăgătorele jocuri națio
nale. Doisprezece tineri imbrăcați în costumă națională 
jucară Călușerulă și Bătuta. Amândouă jocurile au fost 
cu multă precisiune esecutate. Gr.

Societatea de lectură a iinerimei dela institutulă 
teologică-pedagogică gr. or. românescă din Aradtt, va 
țină Duminecă, în 15 (27) Aprile, săra la 7 ore, în sala 
cea mare a institutului o ședință publică cu următdrea 
programă; 1. D-lă profesoră Vasile Mangra, ca qre- 
ședinte-conducătoru,* deschide ședința; 2. „Salutare1*,  
textă și musică de G. G. Porumbescu, coră bărbătescă, 
executată de coruiă vocală ală societății sub conducerea 
lui A. Tuducescu clerică de cursulă I.; 3. „Impor
tanța istoriei naționale pentru cultura mi-

bei malerne,“ disertațiune de Ilie Moțu clerică de 
cursulă II.; 4. „Ardeleana,**  executată de corulu in
strumentală ală societății, sub conducerea lui Virgiliu 
Pap, teologă abs.; 5. „Amoră și patriotismă,*'  
poesiă de P. Dulfu; declamată de A. Spătană clerică 
curs. III.; 6. „O privire istorică asupra femei- 
loru antecității,1* disertațiune de I. Vaida clerică 
curs. 111.; 7. „Corăna Moldovei,* 1 cuartetă, coră băr
bătescă executată de coruiă vocală.; 8. Vespasianu 
și Papiniană,**  dialogă umoristică de I. Negruzzi; 
predată de T. Nonă clerică curs. III. și de I. Iercană 
clerică în curs. I.; 9. „Cine merge sera ’n sată,“ 
executată de coruiă instrumentală; 10. Președintele con- 
ducetoriu închide ședința. «.

Ciangăiî emigrați. Cetimu în , Pestei-Lloyd1: Con
tele Bela Bânffy și d-nii Carolu Kammermayer și Desi- 
deriu Gromon au conferată eri cu secretarulă de stată 
Pronay în privința repatriărei celoră 40 familii de Cian- 
găi, cari nu și-au găsită în Andrasfaleu (Bucovina), nici 
ună chipă de viețuire. Secrefariulă de stată a declarată, 
că cu totulă sunt la d isposițiune 20 pogone de pământă, 
cari pentru 40 familii nu potă fi de ajunsă. D-lă Pro
nay a telegrafată Ia Andrasfalău, ca să capete informa- 
țiuni esacte despre relațiunile în care se află familiile, 
despre care e vorba. Dâcă în adevără starea acestoră 
familii este așa de desperată, după cum s’a raportată, 
atunci nu mai remâne alt-ceva de făcută, decâtă să se 
coloniseze pe terenulă, care stă la disposițiune. — Patru
zeci familii de agricultori cu 20 pogâne pămentă!... Săr
manii âmenl!.... Rău i-au nenorocită utopiile celoră dela 
Buda-Pesta!

f Necrologă. în 20 Aprile st. n. a reposală în 
Oradia-mare venerabilulu canonică Nicolau Vulcană, 
tatălă meritatului redactoră ală ,Familiei« Iosifă Vulcană, 
în etate de 79 ani și în ală 53 ană ală preoției sale. 
Rămășițele pământesc! ale răposatului s’au înmormântată 
Luni 21 Aprile. — Să-I fie țărîna ușără!

’Rumânische Militâr-Spraohe.» Sub titlulă acesta, 
a apărută în Viena ună manuală scrisă în limba ger- 
mână pentru oficerl și pentru școlele de cădeți de d-lă 
Basiliu Sângeorzeană, locotenentă c. r. în reservă. 
Necesitatea unei asemenea lucrări eră destulă de sim
țită; prin urmare credemă, că cei interesați voră primi 
câtă se pote de bine cartea d-lui Sângeorzeanu.

D-șora Bârsescu în Bucuresci. Din capitala Româ
niei ni se impărtășesce, că comitetulă teatrului națională 
s’ară fi pusă în înțelegere cu d-ș6ra Bârsescu și o-ar fi 
rugată se vină la Bucuresei pentru vre-o 8—9 seri, în 
care se jâce rolulă Gettei din admirabila piesă «Fântâna 
Blandusiei» de V, Alecsandri. Rolulă acesta l’a jucată 
pană acum d-na Romanescu, care de presentă nu se 
mai află în Bucuresci.

Tristulă incidență în circulă Sidoli. Din Bucuresci 
ni se scrie cu data 9(21) Aprile următorele: Eri în Ziua 
de Pasci circulă Sidoli, care a venită din Brașovă își 
începu ciclulă representațiuniloră sale. Eram și eu de 
față. Representația se .începe, cândă deodată viscolulă, 
care a durată mai tdtă diua, reîncepe cu vehemență 
înfricoșată. Pânza circului o rumpe și cu-o putere mare 
dărîmă acoperișulă de scânduri. Lampele spărgându-se 
pânza a luată focă, care însă fu numai de câtă iocalisată. 
Acum se nasce mare tumultă. Omă peste omă se îndâsă 
spre uși. Cari eramă pe la ușă scăparămă nevătămați, 
der dintre cari ocupaseră locu în fundă mai mulți fură 
răniți. Două femei cădură victimă spaimei. Răniții fură 
transportați în spitalu. Damele mai tâte leșinară de 
spaimă. Ună ce înfiorătoră.

Brutalități din partea Gendarmiloru. în numărulă 
de Vineri 6 Aprile arătarămă ună casă din Ungaria, în 
care purtarea d-loră agențl ai ordinei publice nu apare 
într’o lumină ■ tocme? favorabilă. Din Deva ni se scrie 
totă în acâstă materiă: „Și pe la noi se întâmplă ca
șuri ca celă din Kaczarlak. Mai deunăZile ună păcătosă 
de Română, fundă cam amețită și făcândă galagfă, fu 
apucată de gendarmi, cari atâta l’au pisată cu patulă 
puscei pe bietulă omă, încâtă a trebuită să întrevină 
aceia, cari treceu pe stradă. Peste totă la presupuneri 
de furtă gendarmii chinuescă așa de tare pe cei ce sunt 
în prepusă, încâtă aceștia, chiar nesciindă nimica de fap- 
tulă, de care sunt acusațl, declară, că ei l’au făcută, 
numai și numai ca să scape de maltratări....*  -Atragemă 
atențiunea autoriiățiloră competente asupra acestoră co
municări, cari nu prâ dau statului ungurescă coloritulă 
de „stată civilisată!*

Drumu de feru, poște, telegrafe.
Serviciulă de reclamațiuni ală oăiloră ferate ung, 

ale statului. Din causa reorganisării făcute la 1 Aprile 
a. c. a direcțiunei căiloră ferate ung. ale statului, s’a 
luată disposițiunea, în interesulă repedei resolvări a re- 
clamațiuniloră de despăgubire, ca reclamațiunile relative 
a) la întârdierile de predare, b) la stricăciuni, c) la per- 
derl, ce se facă 1) cu trimiterile de bagaje, 2) cu ani
male , 3) cu trăsuri, 4) cu mărfuri transportate prin 
comunicațiunea locală și decă pretențiunea de despăgu
bire prin reclamațiunea articoleloră indicate sub a) și 1) 
nu trece peste 50 fl., âr în celelalte cașuri peste 500 fi., 
precum și tâte reclamațiunile privitâre la obiectele per- 
dute, se se resolveze în sfera de activitate a serviciului 
de mișcare ce domiciliază în Buda-Peșta, Solnocă, Miș- 
colță, Clujă, Loșonță, Sabotca (Maria-Tereseopole) Agramă 
și în Aradă.

Cererile relative la căușele de reclamațiuni mai susă 
pomenite se potă însinuă, sâu în stațiuni seu directă la 
serviciulă de mișcare și anume ct relative la fosta 
liniă ferată transilvană, dela 1 Maiă a? c. încolo, âr cele 
privitore la linia căiloră ferate ung. ale statului se potă 
însinuâ chiar de pe acuma.

Onor. Publică pâte și în cașurile acestea a se adresa 
cu cererrile sale la direcțiunea căiloră ferate ung. ale 
statului.

Ca provenitore din comunicațiunea locală se voră 
consideră tâte acele reclamațiuni, cari se referescă la 
transporturi, ce se trimită numai pe liniile ferate ung. 
ale statului de la loculă de predare până la stațiunea 
destinațiunil loră, fără de a atinge o cale străină pe în
tinderile mai multoră servicii de mișcare.

Călăuza poștei și a telegrafului. — Acesta e tit
lulă unei cărți destinată a da publicului tâte deslușirile 
ce privescă afacerile de poștă și ale telegrafului. Ea va cu
prinde 41/2 cole de țipară. Prețulă acestei cărți e numai 
de 30 cr. La 10 esemplare se dă unulă gratisă. Pre- 
pumerațiunea se pote face sâu la ună esemplară în limba 
germană sâu la unulă în cea maghiară și anume pănă 
la sfârșitulă acestei luni, de orece numai de numărulă 
prenumerațiloră atârnă tipărirea ei. Costulă prenumera- 
țiuniî se face la adresa: Emerică Deak, oficiantă poș
tală și Franciscă Sziute, oficiantă telegrafistă în Brașovă.

f Necrologu. — în Blașiu a repausată Leontina 
Col cer iu, abia în etate de 18 ani, fica d-lui Dr. lână 
C. Colceriu. Fie’i țărîna ușâră!

rați de săteni. Pe de lături stăteau femeile, fetele și bă- 
ețil, ca să asculte ce se întâmplă.

Alexandru încă se dusese acolo și își puse în gândă 
ca să deschidă ochii consăteniloră despre trista loră stare. 
De aceea, după ce-au vorbită jurații și după ce și-au 
făcută propunerile loră, elă se sui în mijloculă drumului 
pe o pâtră. De aici toți îlu vedeu.

»Iubițiloră,« Zlse elă, ’ca copilă m’am depărtată 
de' la voi, de multă și ca bărbată m’am întorsă. Dâr, 
cândă am intrată în satu, abia l’am putută cunâsce și 
mi s’au ruptă inimă de milă, văZândă cum îsă tote 
schimbate. Odinioră cu totă dreptulă se numia sătulă 
nostru: Bogata. Atunci era elă ună câmpă de bo
gății. Bunătățile lui D-Zeu erau mai cu îmbelșugare, ca 
orl-unde. în comuna nostră cu stare erau cei mai mulți, 
săraci puțini, âr cerșitorl de locă.

Pentru bunăstarea nostră, âmenii din totă țâra se 
obiclnuiau a ne numi domnii din Bogata. Pentru că 
nu âmblamă în haine rupte ca cerșitorii, ci în haine 
arătătâse, simple, der curate. Și n’aveau numai banii de 
lipsă pentru acoperirea celoră trebuinciose, der mai a- 
vâu și câte ună florină doi pe d’asupra. Pe atunci n’a- 
vea comuna să plătâscă interese pentru datorii, din 
contră, de la alte sate trăgea ea interese pentru capitale 
cruțate și împrumutate. Pe atunci tote locurile erau gu- 
noite și bine cultivate, pentru că fie-care își avea în 
grajdiu vaca și calulă său, pe lângă aceea capre și oi, 
sâu câțiva rîmători. Pe din afară sămănâ sătulă nostru 
cu ună orășelă frumosă. Casele erau curate și frumâse 
din lontru ca și din’afară, încâtă nici ună domnă de la 
orașă nu s’ar fi rușinată se dormă în ele. Uneltele de 
casă și vasele de bucătăria dovediau, că omenii sunt 

bine căpuiți, și ferestrile sclipeau ca oglinda. Puțini inși 
aveau datorii și, cei-ce aveau, nu le erâ frică, că nu le 
voră pută plăti. Bogățenii căpătau banii împrumută cu 
sutele, ori de unde fără iscălitură, fără zălogă, singură pe 
cuvântulăloră. Pentru Bogata erau atunci timpuri de aură!'

Cum vorbia Alexandru astfelă toți aprobau clăti- 
nândă din capă: «Sandu are dreptate' diceau unii.

Alexandru vorbi mai departe.
«AstăZI nu mai este așa. Satului nostru se nu-i 

mai Zica Bogata ci Murdăria, Calicia, Valea cu spinii, 
Valea cu scăeții. De pe locurile noslre, în cea mai mare 
parte a dispărută binecuvântarea lui D-Zeu, pentru că 
unii din noi au pre multă, alții prâ puțină pămânlă. 
Cerșiforia mulți nu o mai țină de rușine, ci o consideră 
de profesiune și meseriă de tote Z^ele. Cele mai multe 
familii sunt cufundate în datorii și’n totă momentulă își 
aștâptă Ziua să li se bată toba și se fie scoși din case. 
Executorii nu iesă din sată afară mai niciodată. Cu sa
tele vecine suntemă totă în certă și’n procesă, âr între 
noi sunt dușmănii și vrajbe.

Mai păstrămă fala cea vechiă, dar banii d’atuncl 
nu-i mai avemă, — pe ulițe nu poți trece de noroiă de 
la ună vecină la altulă, în case necurățiă și mirosă greă 
și rău, cea mai măre spurcăciune însă în inimile nostre. 
Pentru că la noi ihai fi-ecare se pricepe mai bine la 
bețiă de câtă la lucru, mai bine la a face datorii, de
câtă a le plăti, mai bine la a fura și-a despoiâ de câtă 
a dâ, mai bine la înșelăciune decâtă a spune adevărulă. 
Decă asta va merge totă așa, perivomă în ticăloșiă și 
rușine. La orașă și’n țâră, de pe acum, nu mai avemu 
nici ună credită, și cândă cineva vrea să Z1C& altuia mi- 
șelă, îi Zice; e din Bogata!'

La cuvintele acestea se stârni mișcare și mare sgo- 
motă între poporă; fie-care se uită încruntată și cu ochii 
înholbațl la Alexandru, în câtă Irina, fata morarului, nu 
mai putea de frică. Ea se urcase acasă pe-o laviță, 
și nu luâ ochii de pe Alexandru, care-i erâ forte dragă.

Alexandru nu se spăriâ de gălăgia și vălmășala cea 
mare a săteniloră, ci continuă: «Iubițiloră, dâcă’n vinele 
vostre mai curge vr’ună picu de sânge de omeniă și 
pietate, dați-vâ mâna și Ziceți: de aici înainte trebue să 
se schimbe lucrurile. De unde vine stricăciunea nâstră? 
Etă de colo! din cârciume. Acolo s’au înecată locurile 
vostre, vitele vostre, în buțile cu rachiulă celă .puturosă 
și’n afurisitele cărți de jocă. Acolo v’ați desvățată de 
cruțare și ați uitată lucrulă. Sărăcia te face tâlhară și 
lenea este culcușulă diavolului. Averea părințiloră voștri 
ați păpat’o și hainele loră de sărbătore le purtați sparte 
în cote. Dâc’aveți în busunară câțiva crucerl, îi beți 
chiuindă și acasă femeia și copii flămânZescă. Unde 
vomă ieși în chipulă acesta? nu sciu ca pământulă. — 
Aș vrea bucurosă să aflu din gura deregăloriloră noștri: 
unde este averea comunei și cum au chivernisită cu 
moștenirea dela părinții noștri? De ce nu faceți o dare 
de sâmă adevărată, de. ce nu dațl ună sfală sinceră, 
cum ar fi să se ajute? Pentru ce vă îndopațl mai bu
curosă pe spesele comunei, de câtă să-i chivernisiți a- 
verea? De ce nu închideți cârciumile și’n loculă loră să 
săpați șanțuri pentru scurgerea locuriloră mlăștinâse din, 
pădure, ori să diregeți ulițele din sată, pe cari îți frâng! 
gâtulă și se schilodescă vitele? De ce ajutați âmeniloră 
cândă vreau să iea împrumută, și nu le dațl mână de 
ajutoră pentru a se scăpă de straița cerșitorâscă?*

(Va urma.)



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

Sursa de Sucuresei.

Rentă de aură ungară 6% 122.30
Rentă de aurii 4°/0 . . . 91.6o
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 79.95
ImprumutulO căilortt ferate 

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

loră ferate de ostu ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.80

Amortisarea datoriei căi- * 
lord ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) . . . .118.—

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

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

miști.............................. 100.50
Bonuri cu cl. de sortarelOO.—
Bonuri rurale transilvane 99.76

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

vină ung.........................98. —
Imprumutulti cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 115.70 
Renta de hărtiă austriacă 79.95 
Renta de arg. austr. . . 81.05
Renta de aurii austr. . . 100.75 
Losurile din 1860 . . . 136.50
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  853.—
Act. băncel de credită ung. 318.50 
Act. băncel de credită austr. 320.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.73
Napoleon-d’orI................ 9.64
Mărci 100 împ. germ. . . 59.45
Londra 10 Livres sterlinge 121.45

Cota oficială dela 5 Aprile st. v. 1884.

Renta română (5%). • • . Cump. Q&lt vend. 94
Renta rom. amort. (5%) • > 95% > 95%

» convert. (6%) » 98% > 99
împr. oraș. Buc. (20 1.) . » 32 » 34
Credit fonc. rural (7°/0) . > 104% > —.—

a a (5%) • H 92% 99 —.—
> » urban (7%) . » 101% > 102%

» (6%) • > 98 > 98V*
> ’ (5°/o) • 88% > 90V«

Banca națională a României > 1450 > —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . > 366 * —

« » » Națională . > 256 * —
Aură * • » 3.30% » —.—
Bancnote austriace contra aură , 2.09 » 2.10

Cursulu pieței Brașovu

din 17 Aprile 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.24 Vând. 9.25
Argint românesc . . . . . . > 9.20 » 9.22
Napoleon-d’orI................ , . . » 9.60 » 9.61
Lire turcesc!.................... , . . » 10.83 » 10.85
Imperiali........................ . . . » 9.83 > 9.86
Galbeni............................. . . . > 5.60 > 5.62
Actiunele Albinei . . . . > -- > —
Scrisurile » . . . . . . » 101.— > 101.50
Discontulă » . . . . . . 7—10 % pe ană.

Editorii: Iacohft Mureșianu.

Redactorii responsabilii: Dr. Aurel Mureșianu.

„GAZETA TRANSILVANIEI"
DIARU CUOTIDIANU.

Ca mâne se ’mplinescfi 50 de ani, de cându 
„Gazeta Transilvaniei,“ sub cea mai cumplită 
prigonire a nemului românesc#., a arborat#. în 
mijlocul# valoroșilor# și patrioticilor ti comercianțl 
din Brașovu, acestîi emporiu al# Transilvaniei, 
drapelul# redeșteptării naționale.

T6tă suflarea romândscă cu bucuria și cu 
căldură a îmbrățișată acestu diaru-apostol#. alu 
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 să se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
tote confesiunile s6 se admită și s6 func
ționeze numai astfel# de preoți, predicatori 
și vicari, cari sciu unguresce.“

Apăratu-s’aă cu bărbățiă Românii dintre Tisa 
și Carpați în contra acestoră uneltiri dușmane 
și sosit’a după ndpte și vijeliă și o di cu sdre, 
dar numai o <ji, căci în cealaltă dimindță se 
iviră erăși nuori furtunoși pe ceriă. Rota sorții 
aduse din nou prigonirile de odinidră asupra ca
pului nostru. Par’ că sdrtea a voită se încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu tote uneltirile și prigonirile înse „Gazeta 
Transilvaniei" își ridică fruntea și unindă su- 
fletesce pe toți Românii luptă necurmată și fără 
pregetă pentru drepturile și libertățile opincii 
românesc!.

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

Adversarilor# noștri, avândă ei puterea țării 
în mână, le-a fostă prâ ușor# de a ne lovi în 
tăte interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în șcdlă ca și în biserică, 
în limbă ca și în avere, nouă nu ne-a mai re- 
masă altă mijlocă de apărare de câtă condei ulii, 
cu care toți Românii datori sunt de a strigă 
în lumea largă și de a cere dreptate și libertate 
pentru poporul# română dintre Tisa și Carpați.

Ast-felă împinși de dorul# de a ne folosi 
(jilnică și cu energia de acestă pacinică mij
locii apelămă la publiculă celă mare română 
pentru a ne susține în dilnica năstră luptă na
țională și în firma ndstră speranță de a fi încu- 

ragiațl, deschidem# abonament# la diarultl nos
tru cuotidianil

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă primulti 
organti de publicitate românii, tot asemenea 
și astăzi e primulti organti cuotidianil ro
mânii, ce apare dincăce de Carpați.

Suntem# siguri, că publiculă română e pe 
deplină convinsă de principiile, ce le profesâză 
acestă (jiară 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 dăr cu încredere la viitor#, Gazeta 
Transilvaniei în luna viitore va eși în tdte fi
lele, afară de Duminici, și serbători, și pentru 
a pute cu înlesnire străbate până chiar și în 
săraca colibă a țăranului română, va fi celă mai 
eftină <jiar# din monarchia Austro-Ungară :

A.EON'AMEKTE:
Pentru Austro-Ungaria pe ană 12 fl., 

pe 6 luni 4» fi., pe 3 luni 3 fl. Pentru Ro
mânia pe ană 36 Iei, pe 6 luni 18 lei, 
pe 3 luni 6 lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentul# cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celă mai ușoră mijlocă de 
abonare este prin mandatll poștalii.

RE» ACȚIUNE A.

= încă numai vreo câteva dile. =

CELA FOBTA -VAJMULI.

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 
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 „Mosel“ în portulfl Bremel, unde s’au 
nenorocită 400 de omeni în urma esplosiunei mașinei infernule, 
clădirea piramideloru la vechii Egipteni, unu tergu de cămile în 
Cairo, cascada Rinului în Schaffhausen, păduricea dela Boulogne la 
Paris, panorama dela Havre in Franța, New-York cu noulă podu
de lanțu, care este admirată ca o adevărată minune a lumei, Viena cu Ringstrasse 
perspectiva, dela biserica lui Carolu V. Esposițiunea dela Viena 1873, panorama 
Veneției, a orașului Genf în Elveția, Bem în Elveția pe timpulă crăciunului, batălia 
dela Zeidzur sub comanda lui Osman-Pașa.

Pe lângă aceste se pdte vedâ o colecțiune fdrte mare de chipuri de 
cera artistică esecutate din mitologiă, etnografia și istoriă. Totă asemenea 
capete încoronate din trecută și presentă.

Intrarea în t6te despărțămintele 30 cr. 
10 ani și soldații fără gradă plătescă 15 cr.

Deschisa dela IO dimineța până IO ore sera.

Losurile cele mai bune și eftine! 
ST 6 TRAGERI PE AWt! 5"

Totă la doue limi tragere cri câștiguri de fl. 166.006, 56,000, 
5000, 1OOO etc. etc.

Tragerea viitbre va fi deja la 1 Maiu 1884.
Câștigulu principală : 100,000 fl.

Obligațiunele combinate și emise de mine cu ocasiunea ultimei trageri a losu- 
rilortt crucei roșii austriace și unguresc! au fostă atâtă de căutate, încâtă coman
dele făcute în filele din urmă (înaintea tragerei) nu s’au mai putută efectuâ. Acestu 
succes# însemnată mă îndemnă cu privire la tragerea losuriloră crucei roșii austriace, 
ce se va face la 1 Maiu a. c., se emită din nou obligațiunile atâlă de favorabile^ 
combinale și emise numai de mine. Aceste obligațiuni oferă cele mai mari șanse de 
câștigă, se emită sub cele mai favorabile condițiunl, și totă ...............
modulă celă mai regulată.

odată plățile se facă în

Copii mai mici de

Zambaeh și Gavora,
Fabrică de vestminte și recuisite bisericescî de ritii lat. și gr.

Vâczi-utza Nr. 17.
altariu, potiruri, Pie- 
tohlebnica, cădelni- 
ție, Pacificalu, can
dele de altaru, po- 
licandre pentru bi
serici, Ripide, Chi- 
votu, cărți de Evan- 
geliă etc. 'etc.

in Budapesta, strada Vațiului,
Falonu sdu Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldacliinu, 
prapori. T6te feliu- 
rile de stdgurl, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covor pe

2.
2.

3.
3.

Losuri
!>

Losuri
H

crucea
99

crucea
99

CS-BTTB-A-
r. austriace 1 ,

} în 24 „ a )

r. austriace 1 ,
( în 24

» 99 J

r. austriace I .
? in 24

n »> )

rate

B.

rate

O.

lunare

lunare

de

de

câte

câte

2

3

fl.

fl.

4.
4.

Atâtă losurile C~~.wv. * unguiboLi, m uxiua C-UC1CJHU1U1
plană, după care sunt făcute și prin care întrecă pe tote celelalte losuri, s’au suită 
mereu în valăre și de bună semă se voru mai sui într’atâta, încâtă losurile crucei 
roșii austriace voră ajunge la cursulă de 20 fl. ală losuriloiă rudolfiane. Dreptă- 
aceea recomândă o comandă câtă se pote mai repede, care se va efectuâ cu tătă 
promptitudinea, până cândă voiu mai avea încă losuri pentru scopulă acesta.

La depunerea ratei prime, cumpărătorul# primesce obligațiunea provgcjută cu 
seria și numărul# losuriloră și timbrată legală, și prin acâsta -șl câștigă momentană 
dreptă asupra tuturor# câștiguriloră principale și secundare. Comandele se facă mai 
bine cu mandate poștale; la cerere și cu rembursă pentru rata primă. Prospecte 
și liste de tragere se trămită gratis.

Casa vienesă A. fxutfeld, odinidră Leutliolz & C-nie
(esistentă din 1870)

Viena, I, Wipplingerstrasse 27.
ser Losurile întrebuințate pentru obligațiuni sunt totdeuna oonformu lege! în lo- 

oalulu susft numită, pentru a put6 fl veepite de posesorii promeseloră. -țjM

LosurI
99

crucea
»

crucei roșii austriace, câtă și cele unguresc!, în urma escelentului

rate lunare de câte 4 fl.

Tipografia Alexi Brașov#.


