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BrașovtL în 13 (25) Aprile.
într’ună momentă când oficioșii austro- 

ungarl, veseli de primirea strălucită ce a făcut’o 
Sultanulu archiducelui Rudolf, prințului nostru 
moștenitorii, întoneză imnulă: „Pace domnesce 
în Orientă,“ se nasce între RumelioțI o mare 
fierbere și agitațiune și pacinicii cetățeni ai 
acestei provincie, fătulu înțelepciunii diplomațiloru 
adunați la. Berlină în 1878, începu deodată a 
se părui, ași sparge capetele și a se luă la trân- 
t61ă pentru mai marea mulțumire a Țarului-pro- 
tectoră, care nu-și mai iea ochiulă de pe acesta 
țărișdră.

Rumelioții sunt divisați în dduă partide; 
una susține starea actuală, de lucruri și aderă 
la politica prințului Vogoride, care de^cinci ani 
este administratorulă-șefă ală Rumeliei orientale 
cu consemțămentulă înaltei Pdrte și a mariloră 
puteri, cealaltă partidă năsuiesce pe față la uniu
nea Rumeliei cu Bulgaria și după Dumnetjfeu nu 
sS încrede decâtă în puterea Țarului-protectoră.

Prințulă Vogoride sdu cum se mai numesce: 
Aleco-Pașa a sciută se guverneze pe RumelioțI 
așa că până acum ei au fostă destulă de liniș
tiți și supuși ordineloră sale. Pdte că tocmai 
aceste pacinice resultate ale guvemărei lui Aleco- 
pașa n’au fostă după gustulă celoră din Peters- 
burg, cari voiescă ca Rumelioții se fie ținuți în 
continuă agitațiune și astfelu se fie pregătiți 
pentru marele momentă ală uniunei cu Bulgaria, 
așa după cum era croită în faimosulă tractată 
dela San-Stefano. C’ună cuventă, Vogoride nu 
e omulă Țarului, destulă causă spre ai nimici 
sorții de a fi și mai departe guvernoră, după ce 
acum i-a espirată mandatulă, în puterea tracta
tului dela Berlină.

Șireții diplomațl când au alcătuită la Ber
lină statutulă de organisare pentru Rumelia ori
entală au prevăzută ca guvernatorulă, care va 
fi propusă pentru acâsta provinciă, să fie o per- 
sdnă bine văzută la tdte marile puteri și se aibă 
aprobarea tuturoră. Prin urmare acum când 
este a se ocupă din nou postulă de guvernatore 
ajunge ca o singură putere să se opună pentru 
de a face imposibilă numirea persdnei propuse 
de înalta Pdrtă.

Nu mai trebue se-o spunemă că cu câtă 
prințulă Vogoride este mai răă văzută la Peter- 
burg cu atâtă se pdte așteptă la mai multă gra- 
țiă din partea Sultanului, care numai unirea Ru
meliei cu Bulgaria nu o pdte dori.

Pdrta va susțină der din nou pe Aleco-pașa 
și ne îndoimă, că concesiunile ce voiesce se i le 
facă Rusia în cestiunea egiptenă va câștiga-o 
pentru contra-candidatulă rusescă.

Cestiunea mai are însă ună cârligă- In 
statulă ost-rumelică se prevede, că decă, după es- 
pirarea mandatului guvernorului generală, nu se 
va numi îndată urmașulă lui, elă va fi înlocuită 
de secretarulă generală. Postulă acesta îlă o- 
cupă de presentă Chrestovich Efendi, omulă de 
încredere ală Țarului-protectoră. Prin urmare 
Russia n'are decâtă se refuse simplu aprobarea 
lui Aleco-pașa pentru ca candidatul ă ei să de
vină de faptă guvernatorele Rumelioțiloră.

Caracteristică este, că comitetulă permanentă 
ală adunărei provinciale din Rumelia orientală 
rugându-se printr’o depeșă de puterniculă Țară,

ca se consimtă la numirea din nou a lui Vogo
ride, a primită respunsă dela Țarulă că Rume- 
lieții să fiă liniștiți, căci elă se va îngriji de vii- 
torulă și de binele loră, și îi asigurdză, că voră 
căpătă ună guvernoră, care se corespundă tre- 
buințeloră țării și se susțină ordinea în țâră spre 
mulțumirea generală și fără a vătămâ statulă or
ganică.

Atitudinea Rusiei în cestiunea Rumeliei nu 
prea este de natură de a întări speranțele în pa
cea Orientului; ea dovedesce de altă parte că 
cei dela Petersburg să semt,ă mai încurajați de 
cândă s’au aliată erăși cu Germania și tripla a- 
lianță, de care se vorbesce a<ji așa de multă, 
apare într’o lumină puțină favorabilă pentru 
Austro-Ungaria și pentru înfluința ei în Orientă.

Scirî telegrafice.
(Serviciulit particularo aici .Gazetei Transilvaniei.»)

Rasciuctt, 24 Aprile. — Principele Alexandru, mi
niștrii Zancov, Balabanov, Cantacuzen și agenții austro- 
ungari au plecată înainte de amâdl la Varna ca se salute 
perechea princiară austro-ungară.

Berlină, 24 Aprile. — Călătoria împăratului la 
Wiesbadenă s’a amânată din causă de indisposițiune a 
împărătesil; împăratulă se află forte bine, și va asista la 
punerea petrii fundamentale a edificiului Reichstagului.

Roma, 24 Aprile. — Camera s’a amânată până 
Ia 1 Maiu.

Pojunft, 24 Aprile. — Primulă tărgă internațională 
de oi are ună cursă favorabilă. T6t.e vitele s’au vândută; 
29 de vagăne încărcate au plecată directă la Paris.

Timișdra, 24 Aprile. — Alegătorii români au ținută 
o conferință bine cercetată. Oprișă țînu ună, discursă 
patriotică strălucită; de asemenea protopopulă Munteanu. 
Conferința primi cu mare însuflețire punctele progra
mei din Pesta. (Dracu ’șl caută suflete ca să aibă ce 
mistui. — Red.) (Biuroultt telegr. din Pesta.) 

Felicitări la adresa ndstră.
Iași 6 Aprile.

Amicul!! meu! — M’am bucurată nespusă vedândă 
că venerabila matrănă a Ziaristicei române „Gazeta" în 
ajunulă iubileului nuntei sale de aură cu Publiculă Ro
mână vine a-șl face în tătă diminâța gătela de jună și 
inflorităre mirâsă.

Ție amice, îți dorescă lungă viâță și puteri neîn
frânte, er .Gazetei" ună traiu neapusă și tăte trium- 
fele, de care se temă cei cu nâgră conștiință.

Gloriă voue luptătoriloră!
Cine îșl caută mereu stăpână — more slugă!
Trageți cu sbiciu de focă în aceste piei de hipopo- 

tamă, ca, de se mai p<5te, să se deștepte conștiința a- 
dormită sub ele. De nu, țineți-le minte!

Ca se nu-țl gratuleză cu mâna gâlă amiculă meu, 
răsfoiî îndată prin ruinele răsposatului meu „Orientulă 
Latină" și prin proiectele de reînvierea lui și dădui peste 
doi copilași rătăciți ai condeiului meu, cari vă rogă ai 
primi cu bunăvoința cu care vi-i trămită, căci, încâtă 
pentru ei, au o aparință prea modestă, ca să se pâtă 
recomendâ. Ar. Densnșianu.

Galați, 8 (20) Aprile 1884.
Sunt aprope 50 de ani, de cândă .Gazeta Tran

silvaniei,» nestrămutată în credințele și principiile sale, 
luptă, ca să deștepte în poporulă românescă conștiința 
de sine, conștiința drepturiloră și demnității sale. Vene- 
rabilulă editoră ală acestui organă națională a îndu
rată și a preferită să îndure multe neajunsuri și perse- 
cuțiunl, decâtă să cedeze o iotă din credulă său politică 
în dauna națiunei române, fîtă de ce Românii au 
avută și au o credință nestrămutată în .Ga
zetă*  și demnulă ei redactoră. «Gazeta» are 
ună trecută nepătată, pe care nici adversarii săi nu i-lă 
poță contestă; bătrână în esperiențe și bogată în probe

*) La întrebări se va rSspuude mai tărejiu, ne trebue am& 
nunte. — Red.

de devotamentă pentru marile interese ale poporului ro
mânescă, ea este tânără în puterile sale de luptă: ătă 
căușele, cari inspiră t<5tă încrederea în viitorulă ei și au 
făcută, ca aparițiunea ei cuotidiană să fie salutată cu atâta 
căldură în tdte țările locuite de Români.

Salută și eu cu căldură avântulă ce l’a luată «Ga
zeta;» triumfulă ei este triumfulă Româniloră apăsați. 
Felicită cu căldură pe redactorulă ei atâtă de devotată 
causei naționale.*)  a. Radu.

P. S. Cu poșta de a^I vă trimită 20 abonamente 
la .Gazeta*  pe tormenă de ună ană și dorescă din su- 
fletă, ca exemplulă Gălățeniloră să fie imitată de toți 
Românii, cari ’șl iybescă națiunea și voescă a lăsa co- 
piiloră o limbă și-o patriă românâscă.

Șasea, 22 Aprile.
Vă ureză mulțî ani la întreprinderea marâță.
In numele comitetului parochială.

Const. Ungureanu, președinte. 
Buciumă-Cerbă, 22 Aprile.

Cu mare plăcere salută primulă organă de tdte 
filele de dinedee de CarpațI. Trăiâscă neobositulă și 
zelosulă redactoră. Ioane Todescu, preoții.

Indolă, 21 Aprile.
Pentru neobosita diligentă, prin care ați făcută ca 

să devină „Gazeta" Ziară cuotidiană vă esprimă deose
bita mea stimă. Suntemă gata de a vă da totă spriji- 
nulă posibilă ca să puteți luptă cu succesă pentru inte
resele națiunei. Petra Ales- Vlassa, v. protop.

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

Cronica evenemintelorti. politice.
Scirea dată de „ Germania, “ că Papa are 

intențiunea să părăsdscă Roma și să se așeZ© în 
Francia, face pe oficiosulti organă francesti, 
„Paris“ se scrie următdrele observațiunl: „Leo 
XIII cu greu ar putea să’șl aldgă o reședință 
mai bună. Dar cu tdtă autoritatea fdiei clericale 
care ne aduce acesta scire, vomă aștepta încă, 
mai ’nainte d’a’i da credămentă. Să nu uitămu 
că Vaticanulă și Prusia caută a obține promisiuni. 
Curia română speră că Quirinalulă și cancelarulă 
imperiului germană voră ceda în drecare puncte, 
spre a împedeca pe Leo XIII d’a strămută în 
Francia centrulă creștinătății.“

*

Din Parisă se scrie că după redeschiderea 
cameriloră francese, ministrulă de finanțe 
Tirard va aduce două cereri de credite, unulă 
pentru Toncliină și celălaltă pentru Madagascară. 
Credituliă din urmă e de 4,700,000 de franci. 
Proiectulă pentru creditulă relativă la Tonchină 
încă nu e stabilită, de drece trebuie să să scie 
mai înteiă ddcă operațiunile militare suntă aprdpe 
spre sfârșită.

*
Comitetulă permanentă ostrumelică a adre

sată împăratului Rusiei o telegramă în favdrea 
lui Aleco pașa, rugându’lă să facă a se numi 
prințulă Vogorides capă - administratorii ală 
Rumeliei ostice. Țarulă a și răspunsă comite
tului prin consululă generală rusă din Filipopole, 
că Rumelioții să nu fie îngrijațl, dedrece li se 
va da ună guvernatorii care va corespunde pe 
deplină intereseloră provinciei.

*

în Parisă se împrăștie sgomotulă că resta
bilirea alianței triple a amărîtă multă cercurile 
militare austriace în contra Rusiei și se constată 
faptulă, că Rușii n’aă retrasă de la granițele 
galițiene nici un regimentă, pe când Austria 
grămădesce mereă puteri nouă de alungulă acelei 
granițe.

*



Cu privire la conferința egiptenă ce 
cu avea să se țină. în Londra, se dice că Francia 
dusă d’a se mărgini conferința numai la resol- 
area greutățilord financiare, din contră cere ca 
• se discute întrdga situațiune politică a Egip- 
dui. Germania din potrivă se opune acestei 
îreri, de târnă să nu vie pe tapetu intriga ceș- 
une orientală și sâ se provdce nouă încurcături.

Alegere de delegați în Sibiu.
Sibiu 24 Aprile (Telegr.). Cercurile Sibiului au 

lesă adl delegați pentru conferința națională pe domnii 
annea, Șuluțiu, Romană și Popa.

iduuarea alegetoriloriî români în IjUgosîî.
Lugoști 24 Aprile (Telegr.) La optă sute de 

legători români întruniți declară unanimii că ade- 
âză la programa națională din Sibiu; se con- 
dtuescă și alegă delegați pentru viitârea conferență ge- 
erală electorală ce se va țină în Sibiu. Vorbiri escelente. 
asuflețirea generală.

Censoră Brediceanu.

Adunarea alegetorilorft români în 
Alba Iulia.

Alba-lulia, 24 Aprile. — Adunarea alegătoriloră 
omâni ai partidei naționale din comitatulă Alba inferiâră 
i primită unanimă programa națională din 
.881. însuflețirea a fostă generală, ordinea exemplară 
ntre cei numeroși adunați. Pățiți».

Din jurulă Gurgiului, 1.4 Aprile 1884.

Domnule DedactorU!
în comunele nostre din comitatulă Mureșă-Turda 

s’au trimisă și pusă spre vederea publică lucrările catas- 
.î’ului nou, însă să ferescă Dumnedău de o astfelă de 
ucrare. în acestea vedi schimonosituri de nume încâtă 
Dând le citesc! ți se ridică părulă din capă; apoi afară 
de acestea, la unii proprietari de pămentă s’au făcută 
in locă de una, două și trei c61e de posesiune, și tote 
trei colele scrise sub nume diverse schimonosite, așa de 
esemplu: lui Mitra i s’a gătită o colă, lui Dumitru alta, 
și lui Mitru încă una, ca cum acestea trei nume nu ar 
fi totă unulă. —

Mai departe, s’au comisă cu aceste lucrări mari și 
nenumărate erori în înșirarea parceleloru în cartea ca- 
tastrală și în cole; am observată, că în multe locuri Nr. 
top. seu parcela, care este scrisă în cartea catastrală 
pe numele lui Szocs Szimon ală lui Filon »în cola de 
posesiune (birtoki) vine scrisă numele Szucs Szimon lui 
Flora; pre cândă numele celă adevărată cunoscută în 
comună este S u c i u S i m i o n ă ală lui F i 1 o n ă. « De unde 
vine acăsta, și pentru ce au schimonosită respectivii 
scriitori catastrall numele lui Suciu în Socs și Filonă în 
Flora? De sigură, că aceia au vrută să imiteze pre bo- 
tezătoriulă și fabricantulă de nume românescl în ma
ghiare din Deșiu, pe cândă asemenea nume locuitoriloră 
din comună nu li sunt cunoscute; — căci aicea în ju
rulă Gurgiului tote comunele cu toți locuitorii aflători 
într’ensele sunt pură suflete române cu nume româ
nesc!, și de sigură că respectivulă proprietară fiindă mai 
dinainte de vreme scrisă Suciu Simionă ală lui Fi
lonă; așa și cu scrierea catastrului nou; numai acelă 
nume și Fa spusă ca să fie scrisă mai departe, — er 
nu Szocs ect.

Se află defecte în clasificări, în mărime (suprafață) 
și în numirile hotarului, precum: în locă de »rîtulă apă- 
tosă*  funcționarii dela catastru au scrisă »ritulă arosz*  
și «ritulă rosz*  în scrisulă venitului curată și în arun
cătura dărei după acela, — cu ună cuvântă totă ope- 
ratulă nou catastrală este rău scrisă și defectuosă pre
gătită, încâtă acela, nu în termină de 60 dile, după cum 
este scrisă, ci în unele locuri nici în 9 luni de dile, toțe 
nu se voră pute îndreptă. Nu mai vertosă din causa, 
pentru că acele operate sunt încredințate spre coregere, 
după reclamare, notariloră cercuall, și apoi aceștia nu 
le potă face tote, fiindcă sunt ocupați și cu alte afaceri 
oficiose, prin urmare nici timpulă nu-i iertă, ca denșii să 
potă spicui din doscă în doscă parțelele catastrului nou 
și să le citescă înaintea fie-cărui proprietară, ca cum 
stau scrise; fiindcă spre a aduce lucrulă în curată așa 
ară trebui să se întâmple; căci altcum cei nesciutorl de 
carte, ce voră face și de ce se voră folosi nesciindă 
denșii ce însemnâză «Operatulă nou catastrală?» Voră 
remâne sărmanii și pe viitoră mai încâlciți de cum au 
fostă până acuma, și când să voră trezi cum stă lucrulă
— voră fi săturați și de supa,lui »Galya Matyas.*  —

Și acestea au venită tote de acolo, că cu încre
dințarea scrierei și compunere! operateloră catastrului 
nou, au fostă încredințați preste totă loculă persdne și 
indivizi de aceia, — mai cu semă în comune românescl,
— cari nu au sciută vorbi limba română: Săcui, Jidovi 
și mai scie Dumnedău încă ce felă de 6menl; nu au 
pricepută starea lucrului și nu s’au interesată, ca ceia 
ce făcă să fie bine făcută, — ci au lucrată uumai ca 
să nu li să dică că primescă plată degiaba. Acuma dâră 
poporulă se înghită la gălusce neferte, și să se îngrijâscă 
a-șl aduce treburile în bună regulă, dâcă acelea sunt rele.

Dâr ce să faci? caută se fie bine și așa, trebue să 
ascultămă și să ne supunemă la ceea ce dice legea; — 
sunt și în comunele proste mulțime de cărturari, mul- 
țămită ceriului, cari defectele allătore în operatulă nou 
catastrală le voră îndrepta și aduce în rendă bună; voră 
face mai multă ca funcționarii cari au lucrată la catas
tru; — însă spre acelă sfârșită se cere și timpă, — 
deci dâră mai nainte de tote mai marii comuneloră și 
cei ce să îngrijescă de cei neînvățatl, să câră la locurile 
competinte să prelungâscă terminulă; apoi dela Nr. top. 
1 până la celă mai din urmă Nr. top., bine să fiu în- 
țelesă, scrisă în cartea catastrală nouă, să cerce proprie
tarii adevărați ai parțeleloră, — ramulă de cultură (ară- 
toriu-rîtă ect. și clasa 1) — pentru că iată eu amă ob
servată, cumcă parțelele una, de lângă alta nu suntă 
scrise și clasificate într’o clasă, și în o asemenare, — 
ci alta mai susu, și alta mai josă. apoi mărimea, venită 
curată și darea că bine este aruncată după «venită,*  
mai încolo că parțelele împărțite între mai mulțl — mă
rimea și venitulă curată bine este scrisă și împărțită ? — 
lucrulă principală. Și apoi după acea numele strămo- 
șiloră, ală moșiloră și ală părințiloră încă să nu le lase 
schimonosite, — ci să le îndrepteze și fie-care proprie
tară de pământă »română« se fie precaută la acestea 
tote, — pentru că merge pe spatele pungii și dauna lui,
— fiind-că e vorba de bani, — adecă: fie-care va avâ 
de a solvi dare imperială după ceea ce va fi scrisă în 
cola catastrală — amesurată clasifieațiunei — deci dară 
încă odată sfatulă meu este: ca de timpuriu fiecare 
proprietară «română*  să cerceeteze mai susă scrisele 
operate catastrale, și să nu aștepte suspinulă și vai-ulă 
din urmă, că atuncea va fi târdiu.

Cincinată.

Drejtnlft limbilorîi in staturi cu naționalitate micstă.
(Urmare.)

Ungari a.
Relativă la limba instrucțiunii în șcâle*)  hotăresee 

§-lă 17, ca în institutele de învățământă create de stată 
să se îngrijâscă, ca cetățenii fiecării naționalități să se 
potă cultivă în limba loră maternă în ținutulă locuită 
de ei până acolo, unde începe cultura mai înaltă 
academică. In scâlele medii și mai înalte de stată 
aflătore în acele ținuturi (locuite de mai multe naționa
lități) este a se întemeia (§ 18) o catedră pentru limba 
și literatura fie-cărei limb! usitate acolo. în scolele ele
mentare medii și mai înalte îutemeiate de comune bise
ricesc! (§. 14) sâu de privați și corporațiuni hotărăscă 
întcmeiătorii și susținătorii acelora limba de instrucțiune 
după placulă loră.

Comunele bisericescl sunt tocmai așa de puțină 
mărginite în alegerea limbei matriculeloră loră (§. 14) 
ca și corporațiunile mai înalte bisericescl și autoritățile 
(§. 15) în hotărîrea limbei loră protocolare și a cores- 
pondinței cu comunele loră bisericesc!. Numai întru câtă 
protocâlele acestoră corporațiun! sunt supuse inspec- 
tiunii statului, este a se adauge la ele o traducere ungu- 
râscă autentică. In corespondența între sine au și aceste 
autorități a se folosi sâu de limba statului sâu de limba 
protocolară a adresatului.

Adunările comunale îșl alegă însăși (§. 20) limba 
protocolară și oficială. Protocolulă însă este a se purtă 
totodată într’o limbă, în care a cincia parte din membrii 
îndreptățiți la votă află de necesară a se purtă. Peli- 
țiunile sâu memorialele sale (§ 22.) cătră guvernă le pâte 
face comuna în limba oficială propriă sâu într’a statului. 
Memorialele cătră jurisdicțiuni străine sunt a se scrie în 
limba maghiară sâu în limba protocolară a adresatului. 
Amploiații comunali (§ 21) sunt obligați a întrebuința în 
corespondențele loră cu locuitorii comunei limba acestora. 
Fie-care cetățână ală țârei (§ 23) pâte înainta 
memoriale sâu petițiunl cătră comuna sa propriă, cătră 
comuna bisericâscă, cătră jurisdicțiunea sa și cătră gu
vernă în limba sa maternă, âră cătră comune și 
jurisdicțiuni străine sâu în limba statului sâu într’una 
din limbile protocolare ale jurisdicțtunii respective. • Gu- 
vernulă (§. 25) are sâ resolve petițiunile sâu memoria
lele, ce i se așternă de privați, de corporațiun! sâu de 
comune neprovădute cu dreptulă de jurisdicțiune într’o 
limbă nemaghiară, ce e dreplă, în limba maghiară, 
deră are se adauge la resoluțiune o traducere au-

*) După datele statistice ale statului din anulii 1882 relative 
la școlele poporale și medii esistau în Ungaria (afară de Croația, 
Slavonia și Confiniuld militarii) 15.229 de școle poporale. în 461/, 
procente din acele școle instrucțiunea se predă esclusivu în limba 
maghiară, în 351/., procente într’una din limbile usitate în țeră si 
18 procente sunt utracvistice (în câte doug seu trei limbi de in
strucțiune). Fiindil-că Maghiarii facă 44l/3 procente din întrega po- 
porațiune, proporțiunea școleloră populare, din ai căroră elevi apar
ținu 481/, procente rassei maghiare, este potrivită. Pentru Nema
ghiari proporțiunea e cu multă mai nefavorabilă în șcdlele medi- 
(gimnasii și șcdlele reale). In 20 de procente din acelea, cari sunt 
ale statului, limba instrucțiunii este esclusivă cea maghiară. Cele
lalte 80 de procente sunt întemeiate și susținute de comune, de 
reuniuni și ordini religiose. Fiind-că conformă §-lui 26 din men
ționata lege le stă în liberă voe întemeiătoriloră și susținătoriloră 
aceloră școle de a-șl alege limba de instrucțiune, este faptulă, că 
din cele 170 de școle medii (gimnasii și școle reale) din țâră, nu
mai 17 școle medii au limba de instrucțiune nemaghiară, mai pu
țină condiționată prin lege decâtă prin circumstanța, că cei mai 
mulțl întemeiătorl și susținători aparțină clerului catolică sâu so- 
cietățiloră religiose protestante și astfelă sunt devotați cu totă ze- 

i lulă causei maghiare.

FOILE T ONU.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

«Ce-țl pasă d-tale,« îlă întrerupse preotulu cu 
mâniă, «vreai d-ta sâ dai preotului învățături de morală 
și instrucția, că ce are sâ facă? Depărtâză-te cu încer
cările d-tale! Eu sunt păstorii sufletescă și mâ îngri
jescă de suflete, rugându-mâ în tâtă diua pentru ele. 
D-ta, pe cum vădă, vreai sâ mâ fac! păstorii de porcii*

Alexandru, audindă pe preotă vorbindă cu atâta 
mâniă, plecă dela elă cu inima forte amărîtă. Dâr nu 
se putea liniști dicendă în sine: «aici trebue sâ ajută 
în vr’ună felă. Bunulă D-dău mâ va sprijini.*

După acestea se îmbrăcă în haine de sârbătore îșl 
luă bâțulă a mână și se duse în capitală. Aici colindă 
din casă ’n casă pe la toți deregâtorii mai mari sâ-ș! 
spună tote păsurile sale. Unulă din domni însâ dedea 
prânză mare, și nu-lă putea ascultă, ală doilea eră la 
primblare și nu-lă putea ascultă, ală treilea tocmai se 
află la mâsă cu cărțile în mână, și nu-lă putea ascultă, 
ală patrulea numără dobânzile încassate și nu-lă putea 
ascultă, ală cincilea petrecea o domnișoră la jocă și nu-lă 
putea ascultă. în sfârșită ajunse la celă din urmă, care-lă 
ascultă. Acesta eră ună raoșnâgă de pe vremea lui tata 
Noe, cu chică lungă. înaintea lui îșl descoperi Ale
xandru totă ce avea la inimă, vorhi despre ticăloșia co
munei, despre corupțiunea deregătoriloră sătesc! de ne
păsarea preotului și de nesciința învățătorului.

Bătrânulă nostru îi răspunse la tote acestea în tonă 
prietenescă:

«Ștrengarule, tu, care înjur! asupra preotului și a 
celoru alalți deregătorl, iute-ți iea catrafusele de aici, să 
nu te mai audă cârtindă. Preotulă vostru este omă 
forte cum se cade, pentru că e chiar vărulă meu.«

Cu hotărîrea acâsta Alexandru părăsi cetatea. E- 
șindă eră afară pe porta orașului la aeră liberă plânse 
cu amară.

6. Noul ii hivețătoră.

Alexandru ajunse în sată după amâ^l. La sufietă 
de omă n’a spusă, de ce a fostă în orașă și ce i s’a 
întâmplată acolo. Din contră s’arătâ mulțămită și vor- 
biâ amicală chiar și cu dușmanulă lui celă mai mare, 
cu cârciumarulă Buturugă, care erâ celă mai bogată 
în comună și între deregătorl celă mai de căpcteniă. 
Acesta stetea răsfățată înaintea ușei, cu pălăria p’o ure- 
chiă, cu mânile încrucișate și se uitâ trufașă în drâpta 
și’n stânga.

• Bunăsâra, d-le Buturugă,*  îi qlise Alexandru. ,D-ta 
ți-ai și făcută sârbătore?'

Buturugă dete cu capulă semnă de aprobare și 
răspunse, fără a privi la Alexandru : »eu îmi câștigă plata 
mea și numai ședândă acasă jucându-mă cu biciușca, cu 
care bată cățeii și alungă cerșitorii.*

Audindă Alexandru o vorbă atâtă de necreștinâscă 
de la ună fruntașă din comună, care ar trebui să fie 
părintele săraciloră, ală orfaniloră și alu văduveloră, îlă 
cuprinse fiori reci prin totă trupulă. Elă îșl iuți pașii, 
ca să scape mai de grabă din apropiarea lui. Cu atâtă 

mai bine îi căcju însă cândă, trecândă pe dinaintea mo
rii, zări pe frumâsa Irină, care ședea pe-o laviță în 
umbra jueătâre a unui cireșă și cosea cămeși nouă. 
Fața ei se rumeni, îndată ce văcju pe Alexandru, îi în
tinse mâna tremurătâre, îi surîse cu dulcâță și ochii’îi 
sclipiau de lacrimi.

• De ce plângi, Irinuță?' striga Alexandru spăriată. 
Irina îșl șterse iute ochii, zimbi mai prietinesce și

dise: , Astăzi nu-ți spună, Alexandre, dragă. De altă dată 
da.*  — Ea i-se păru mai frumâsă și mai drăgălașă de 
cum o văzuse de altă dată. Dar ori-câtă o întrebă, nu 
putu află, de ce a plânsă.

După acestea îlă întrebă Irina:
• Ei, dâr tu ai fostă la orașă. Aide, mă prindă că 

ți-ai făcută chefulă. Pâte vei fi și jucată p’acolo cu 
fete frumâse? Cum? — Alexandre! suspini? Ei, eil 
asta nu-mi place. Vădă, că te trage dorulă âră la orașă și 
că nu-ți place mai multă în comuna nostră săracă.'

Așa grăiâ densa, âr elă tristă, plecă ochii în josă 
făr’a răspunde ceva. Irina s’apropiă mai tare de elă, îi 
prinse mâna într’a ei și continuă cu voce tremurătâre, 
încâtă abia se putea audi:

• Alexandre, dragă Alexandre, ce-ți lipsesce? Spu
ne-mi dreptă, ce te supără?*

• Copilă*  strigă Alexandru rădicândă ochii spre ceră, 
«D-dău scie, eu aș putâ fi fericită, precum și sunt și 
în lume nicăiri mai fericită, ca lângă tine, pentru că 
ești ună ângeră. Pe mine mă supără âmenii. Cunoscă 
atâția și între ei, cea mai mare parte, de totă stricată. 
Privesce numai odată calicia omeniloră din Bogata? Cândă 
s’ar împintenâ câtuși de puțină, s’ar putâ mântui. Dâr 



tehtică în limba suplicei seu a memorialu
lui.*)  Dâcă mai citămă hotărîrea §-lui 27, în urma căreia 
„naționalitatea nu formeză pedecă la ocupa
rea oficiiloră, ba ce e mai multă, trebue a 
se 1 u â in co nsider a țiun e , că la autoritățile 
jud ecă torescî și administrative ale țârei să 
se instaleze numai persâne, cari pricepă per
fectă limbile diferiteloru naționalități află- 
târe în j ur is dic țiuni le respective/1 amă pro
dusă legea ungurâscă pentru naționalități în liniamentele 
ei principale cu cea mai posibilă deplinătate. Cumcă 
acâstă lege încă în multe puncte este aptă de îndreptări 
(deră în tâte punctele până acuma, rămasă literă morta. 
— Red), abia mai încape vr’o îndoălă; însă în întregulă 
ei năsuesce spre realisarea ideei egalei întreptățiri într’ună 
modă așa de seriosă, încâtă nimenea n’are dreptă,— cu 
atâta mai puțină noi în Austria —, de a împutâ Ma- 
ghiariloră netoleranță națională.**)  (Va urma.)

*) Cugetândă la cele scrise de d. Fischhof despre egala în. 
dreptățile a naționalităților^ din regatuia Ungariei, vrendu, nevrăndă 
trebue să credemfi, că densnlii s’a legată ca scaiulă de litera legii, 
pentru ca să aibă unu argumentă mai multă față de Nemții șovi- 
niștl, căci altfelă nu ne vine a crede, că ună omă de stată așa de 
prudentă ca d. Fischhof prudentă amă pută dice, la frontierele Un
gariei, să nu fi putută află până acuma, că pracsa guvernului 
ungurescă este tocmai contrariă spiritului și literei 
legei de naționalități. — Trad.

**) Ce s’atinge de datele statistice ale poporațiunei Ungariei, 
Qiarulă >Wiener Allg. Ztg.< și-a dată ostenela a descoperi șiarla- 
jania biroului statistică maghiară, arătândă, că cifra aceea favo
rabilă de 44‘/2 procente din întrăga poporațiune pentru elementulă 
maghiară a resultatu într’ună modă artificiosă, și adecă; biroulă 
statistică a considerată pură și simplu de Maghiari pe toți Nema
ghiarii, cari vorbescă unguresce, precum și pe toți renegații, și 
surdo-muții; apoi a numărată pe soldații de naționalitatate ma
ghiară aflători în garnisăne afară din Ungaria, precum și pe Ma
ghiarii aflători în străinătate (ba p6te chiar și pe Săcuii din Mol. 
dova, cari au emigrată acolo încă din secululă trecută,) de câte 
două-orl odată ca aflători în patriă și altă dată ca petrecăndă în 
streinătate. Cifra procentuală a poporațiunii maghiare în casulă 
celă mai favorabilă nu trece peste 35.

Alegătorii români din cele 4 cercuri electorale ale 
Brașovului, adunați a<jl în numără de 500 în sala Hotelui 
Nr. 1, au aderată unanimă la programa națională din 1881.

Diverse.
Starea sămănăturiloră. Judecândă după rapârtele 

sosite din tdte părțile țârei, sămănăturile de tâmnă 
sunt fârte frumâse în Alfold și în Transilvania. Răpi ța 
a suferită de frigă în comitatulă Ciongradului, Ternavei- 
marî Neutrei, Rabului, Wieselburgului, Timișului, Toran- 
talului și ală Weissenburgului; în comitatulă Gianadei e 
frumâsă. Săcările s.ifnt buiace și frumose în comita
tulă Vesprimului și ală Timișului, totă asemenea într’ală 
Neutrei prin locurile mai ridicate; ără în comitatele 
Barsă, Eisenburgă, Satmariu și Alba-inferiâră sunt rari. 
Grâul ă este minunată în comitatele Bacl-Bodrogă, Be- 
cheșă, Bihară, Cianada, Clușiu, Vesprimu, și Torontală, 
eră în comitatulă Barsului este plină de neghină. Orzulă 
e minunată în Cipsă, în comitatulă Vesprimului și ală 
Bacl-Bodrogului, eră în comitatele Comornă, Neutra și 
Heveșă a suferită de frigă. Punerea cartofiloră 
s’a terminată și acum vine cucuruzulă, (porumbulă, porum- 
bulă) la rândă. V i i 1 e se desvOltă deja; formarea de struguri 
însă nu se pote aprețiâ cu esactitate. Muscele de Colubaci 
s’au ivită în numără mare în comitatulă Crasoviei. Ră- 
celele de nâptea au stricată caiseloră și persiceloră, cari 
se află în flâre. Iu comitatulă Sibiului și ală Ternavei- 
mari sămănăturile de tomnă sunt escelente, fruc
tele păiose de primăveră s’au sămănată aci pe 

vreme bună și după plâea cea caldă din urmă au răsărită 
fârte frumosă. Livedile și mai alesă trifoiulă se desvâltă 
frumosă. Perii promită o flâre mânâsă. In Panciova 
și giură sunt frumose sămănăturile de tâmnă. Trifoiu și 
sfecle de nutreță s’au sămănată în abundanță. In comi
tatulă Heveșului a degerată cânepa. In comfțfttulă Șa- 
roșului și Udvarheiului s’a împedecată lucrulă câmpului 
din causa deseloră ploi răci. Sămănatulă porumbului 
(cucuruzului) și punerea cartofiloră au începută deja în 
comitatele Neutra, Bihară, Aradă, Vesprimă și Torentală; 
eră în comitatele Cianada, Gomoră și Wieselburgă acum 
începă, în comitatulă Eisenburgului și ală Șomogului s’au 
terminată. Raporte despre pagube causate de frigă la 
pome au sosită din comitatele Clușiu, Comaronă, Neutra, 
Pojună, Rabă, Șomogă și Vesprimă. în comitatulă Fă
gărașului sămenăturiledetomnă sunt fârte frumose- 

Baportulu esposlțiunei eleotrioe internaționale din 
Viena 1883 făcută de asociațiunea industrială din Aus
tria de josă a începută să apară în fascicule ă 60 cr. 
v. a. Opulă întregă va costă 4—5 fl. Avemă înaintea 
nostră fascicula I. și II., în care aflămă următârele:

a) Generatori și motor! de Mor iz R. Pichler.
b) Mașini electrice de Ios. Kolbe.
c) Baterii galvanice, accumulatori și pile termoelectrice 

de W. Ph. Hauck.
Acestă opă dată în limba germană și înzestrată cu 

aprope 400 ilustrațiun! are tendința de a presentă noile 
invențiun! și acelora, cari n’au putută să le vadă la fața 
locului, și a lăți cunoscințele electrice în cercurile mese- 
riașiloră și industriașiloră. Recomandămă acestă opă 
tuturoră, cari iubescă progresulă și voră a fi în curentă 
cu electrotechnica.

Niol o faptă fără răsplată! — în numărulă 5 ală fâei 
nâstre a. c. amă adusă o notiță despre o tovărășiă de trei 
ucigași de femei: Hugo și Carolă Schenk și Carolă Schlos- 
sarek, toți trei tați de familiă. Ei au fostă, după cum 
bine se putâve dă, osîndițila mârte prin strângă. Carolă 
Schenk, frate cu Hugo Schenk, fiind-că numai la ună 
omoră s’a împărtășită, țînendă pe victima Gaterina Timal de 
piciore până ce frate-său ia tăiată gâtulă, a fostă recomandată 
de tribunală spre înaltă agrațiare. Acăsta a și urmată, 
șt pedăpsa i s’a prefăcută în închisâre grea pe totă viața, 
înăsprită cu întunerecă și cu postă în Qiua, în care a 
luată parte la omoră. Ceilalți doi complici au fostă ese- 
cutați (spânzurați) Marți în 22 ale c. — Carolă Schlossarek a 
arătată mare căință chiar din timpulă arestării și cerce
tării sale. După ce a fostă judecată la mârte și-a petre
cută timpulă în plânsă și în scârșnirea dințiloră. Luni la 
12 ore li s’a publicată osînda întărită de monarchă. 
Apărătorulă lui Schlossarek mai înaintă o suplică de 
agrațiare cătră M. S. împăratulă, care fundă în Viena în 
acelă timpă, a resolvat’o numai decâtă, dâr negativă, 
în timpulă din urmă erâ așa de sdrobită, încâtă ultimulă 
mersă l’a făcută mai multă mortă decâtă viu. Nu totă 
așa Hugo Schenk, care a fostă capulă releloră. Acesta 
s’a arătată de totă nepăsetoră și a dovedită ună cinismă 
ne mai pomenită și o împetrire de inimă, care face pe omă 
a-lă țînea de o feră sălbatică. Der cândă i s’a publicată 
osânda, au dispărută din elă cinismulă și împetr rea ini- 
mei și o adevărată căință li-a ocupată loculă. Elă a cerută 
mângăerea religiâsă și ultimele ore le-a petrecută scriindă 
la epistole de rămasă bună și în rugăciuni.

Stimabilă dbmnă, Leliția Oncu . cassiera 
Reuniunei femeiloi’ă române din Aradu, 
care lucrâză cu o rară stăruință pentru progre
sarea acestei reuniuni, ne trimite următârea:

Dare de s6mă.
Veniturile și spesele balului Reuniunei femei

lor ă române din Aradă dată în 26. Febr. 1884.

Venitulu balului.
I. Din bilete............................... 402 fl. 50 cr.
II. Din suprasolvirl dela următorii domni; Iosifă 

Cociuba 10 fl. Carolă Tabaidy 3 fl., Aurelă Petroviciu 
3 fl., Constantină Gurbană 3 fl., Ștefană Tamasdană 1 fl., 
Dimitrie Tamasdană 5 fl., Georgiă Radneană 6 fl., Teo- 
odoră Stană 5 fl., Floriană Laza 3., Lazară Bogariă 3 fl., 
Aureliu Suciă 3 fl., Terențiu Rață 1 fi., Ignațiă Pappă 
3 fl., Ioană P. Deoseană 2 fl., N. Oncu 2 fl., Vasilie 
Pagubă 2 fl., Vicențiu Bogdană 10 fl., Uroșă Ioanoviciă
1 fl., Ioană Tripa 1 fl., Dr. Carolă Avarffy 5 fl., Gre- 
goriă Mladină 1 fl., Ioană Mladină 3 fl., Dimitrie Bonciă 
5 fl., Herl I. 3 fl., Dr. Kell 1 fl., Monti A. 1 fl.. I. Ten- 
ner 2 fl., A Muller 2 fl., Visarionă Romană 3 fl., Ham- 
sea A. 3 fl. Ilie Bozgană 1 fl., K. Steinitzer 1 fl., Spit- 
zer 3 fl., Vasile Adamoviciu 1 fl., suma . . . 102 fl.

III. Din contribuirî și colecte: Ioană Mețiană, 
episcopă în Aradă 10 fl., Ioană Popasă, episcopă în 
Caransebeșă 10 fl.. Victoră Mihali episcopă în Lugoșă
2 fl., K. Zsivcovics archimandrită 5 fl., Filaretă Musta 
Caransebeșă 5 fl., Mocsonyi, Verpeletă 5 fl., E. Andre- 
escu, Beregsău 1 fl., I. Țărână dm Lipova 2. fl., Anas
tasia Tempea, Toraculă-mare 2 fl., G. Dogariă propriet. 
Aradă 5 fl., F. Buturca, în Minișă 5 fl., I. Cimponeriă, 
Minișiă 2 fl., Scheffer 2 fl., Dr. D. Selceleană adv., Cela 
5 fl., Dr. A. Șandoră, Aradă 5. fl., Kornay, not. publ. 
Aradă 5 fl., P. Bogdană, Criscioră 1 fl., Manuilă Ungu- 
reană, adv. în Timișâră 3 fl., S. Antonescu, Lugoșă 5 fl., 
Maria Ursuță, Șepreușă 2. fl., I. Rusu, Aradă 5 fl., 
V. Mangra 4. fl., Barbara Antonescu, Bocșa 2 fl., I. Pav- 
loviciă, Pâncota 6 fl., Mihailă Besană, Lugoșă 3 fl., Ge
orgiă Lazară adv. în Vinga 10 fl., Văd. A Popoviciă și 
Nicodimovits, Aradă 5 fl., Georgiă Fehâr, adv. B-Inău 
5 fl., Petru Zima, adv., Batania 6 fl., Iosifă Goldișă, 
prof Aradă 5 fl. Vasiliă Beleșă, Varadia 5 fl., Iacobă de 
Râcz, Lipova 5 fl., Prin colecta dela E Trailă adv. în 
Oravița: Dr. A Maniă 2 fl., S. Mangiuca 1 fl., B. Mun- 
teană 1 fl., G. Militiciă 1 fl., Ioană Lepa 1 fl., Ilie Tra
ilă 2 fl., A. Ghighiă 1 fl., — Prin colectoră dela Isidor 
Popescă, din Buteni: Ioană Gurbană 2 fl., Dânes Istvân 
1 fl., G. Oancia 1. fl., Veingartner 1. fl., N. Serbu 1 fl., 
L. Fehâr 1 fl., AI. Popa 1 fl., Isidoră Popescu 2., G. Po
poviciă 2 fl. — Prin colecta dela Moise Bocșană în Cur- 
ticiă: Moise Mladină 2 fl., Floriană Ciora 2 fl. -- Prin 
colecta dela Sibiiă Rezei, secret, episcop. în Oradia mare: 
A. Sarkadi 1 fl., N. N. 30 cr., Iosifă Erdâlyi 1. fl. Moise, 
Nesiu 1 fl., Siloiă Rezei 1 fl. — Prin colecta dela Dia- 
mandi Manole corn. în Brașovă: Frații Stănescu 20 fl., 
Diamandi Manole 10 fl., Ioană Lengeră 1 fl., Iosifă Ba
racă 2., Zoe Ioană Petrică 1 fl., Vasilie Voina 1. fl., 
de Lemeni 1 fl., Nicolau Străvoiă 1 fl. N. N. 1 fl. —

 (Va urma.)

Cursulu pieței Brașovă 
din 25 Aprile 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.24 Vând. 9.25
Argint românesc . . . . . . » 9.20 > 9.22
Napoleon-d’orî................ , . . » 9.60 > 9.62
Lire turcescl..................... . . > 10.84 > 10.86
Imperiali......................... . . . » 9.84 » 9.86
Galbeni............................. , . . > 5.60 » 5.62
Acțiunele Albinei.............. > --
Scrisurile » . . . . . . » 101.— > 101.50
Discontulă » . . . .

Editoră: Iacobă Mnreșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresiann

bieții âmenl sunt socotiți și priviți dreptă dobitoce și 
vuțiloră, împietriți la inimă, tocmai le place asta. De- 
regâtorii îșl țină slujbele numai, ca să-și mălțumâscă mân
dria loră, să fie puternici și să tragă totă felulă de fo- 
16se. Ei înșelă pe orfani, jăfuescă văduvele și n’au nici 
simțire nici consciință. Ast-felă, în comună cresce răulă, 
în cele mai multe case lipsele crescă din în di, și 
nime nu vrea să’întindă mână de ajutoră. Avemă o 
stăpânire — n’ar fi pomână de ea! Domnii aceia vreu 
să domnâscă, numai spre a se îngâmfă și îmbogăți, der 
a vindecă ranele, necazurile poporului, din temeliă, la 
asta nu se țină domnia-loră îndatorați. Toți se uită nu
mai să fie domni mari, să-și petrâcă în sburdărl și să 
aibă părale; voră să-și' înavuțâscă numai familiele loră, 
și să ajute numai fiiloră și rudeniiloră loră; și aici o 
mână spală pe cealaltă, ună corbă nu scote ochii altui 
corbă și țâra se face totă mai săracă. De acestea nu le 
pesă d-loră nimică. Ba încă aștâptă laude pentru în
țelepciunea și mila loră față de poporă, — așa snnt de 
blăstămațl și fără de sufletă.’

»Ah!‘ (Țse Irina, ‘Alexandre, scumpulă meu Ale
xandre, de ce te necăjescl tu pentru asta? Este în ceriă 
ună D-<țău dreptă, acela va judecă pe toți, cari nu-șl 
facă datoria. Și apoi nu ești tu de vină, că e săracă 
poporulă. De ce te superi der?<

.Putâ-mi-ară plăcâ în iadă,11 răspunse Alexandru, 
„unde trebue să vecjl blăstemățiile diavoliloră și chinuia 
bieteloră suflete v Tocmai așa nu-mi place pe pământă, 
unde vădă ticăloșia d-loră din orașe, răutatea crăișoriloră 
noștri din sată, cari înglâdă mai afundă în noroiu pe 
bietulă poporă, în locă să-lă rădice, după cum sunt chiă-

mați. Po acea netericiții din desperare se facă
ucigași, înșâlă, fură, său omâră, îi spânzură cu alaiă 
într’ună modă fârte mișcătoriă; sâu, cândă îi vădă, că 
grijescă mai tare de animale, decâtă de copii loră, rîdă 
cu multă plăcere. Nu e asta ună felă de iadă? Și 6re 
nu din sărăciă au ajunsă cei mai mulți din sătenii noș
tri asemenea viteloră: grețoșl, neciopliți, necurați, nesim
țitori. Ore nu singură din păcatulă sărăciei au ajunsă 
a fi mai răi decâtă dobitâcele necuvântătâre, adecă ar- 
țăgoșî, bătăioși, clevetitori, cari se bucură din inimă de 
paguba altuia, leneși, dispuși numai să mânce și să 
bea?11

Invățătorulă celă bătrână înc’a pățit’o cu beția,11 
<|ise Irina. „A’laltă nâpte, venindă beată dela birtașulă 
Crăcană, trecândă peste gârlă, a lunecată de pe punte 
și s’a înecată. L’au aflată numai ierî-diminâță și astădl 
i-a fostă înmormântarea. Din norocire nu are fami
liă.11

Alexandru fu tare surprinsă de scirea asta și în
cepu a se informă de multe amănunte. Pe urmă se 
depărtă îngândurată. Irina nu înțelegea, ce i-a trăsnită 
deodată prin capă. Audi însă în dumineca viitâre, în 
care se strânse, după biserică, totă sătulă, ca să se în- 
țelâgă despre alegerea noului învățătoriu. Alexandru încă 
se duse la adunare. Irina stâ d’o parte între fete și fe
mei. Ea tremură de frică, că Alexandru va vorbi ceva, 
ce nu va plăce săteniloră, d’aceea rugase pe tatălă său, 
ca să domolâscă pe Alexandru, de-lă va vede ațîțată. 
Morarulă nu se depărtă de lângă elă.

In adunare se rădică celă dîntâiă din mai marii 
satului, Buturugă, și dise: »Omeni buni! scițl, ce s’a în

tâmplată cu dascălulă Cracănă, și acum n’avemă das- 
călă. Deregătoria asta este neînsemnată, împreunată cu 
multe greutăți, pentru-că scițl bine și plata e o nimica 
tâtă, patruzeci de fiorini! Din parte-mi trebue să măr- 
turisescă cu plăcere, că am aflată ună bărbată harnică, 
care vrea să primâscă postulă ăsta. Vă facă deci pro
punerea să-lă alegeți. Acesta e cojocarulă Rădăcină. 
Meșteșugulă lui îi merge rău — și e nâmă cu mine după 
mamă.11

După elă se scâlă ală doilea fruntașă, cârciumarulă 
Creangă și propune și elă pe ună bietă vără ală său, 
pe schiopulă notară Cremene. Ăsta e și mai eftină 
adause Creangă, elă se mulțămesce cu 35, în locă de 
40 fiorini.

Rădăcină băgândă de sâmă, că cei mai mulți se 
dau pe partea lui Cremene, începu a-lă înjura în totă 
chipulă și se îmbiâ cu treidecl de fiorini. Rotarulă așa 
se măniâ pentru asta asupra lui, încâtă îi striga cum îi 
venia la gură: prăpădită, tâlhară, prâcurvară și altele. 
In sfârșită se îmbiâ cu doue-<|ecl de fiorini.

Cojocarulă, verde de turbată strigă, că va trage la 
judecată pe Cremene pentru astfelă de vorbe, dâr cu o 
simbriă așa neînsemnată nu va fi nici odată dascălă.

Fiindă-că acum nu se îmbiâ nime mai departe, 
pentru că nici ună omă de trâbă nu se îndesă la o de- 
regătoriă urgisită din bătrâni și căutată numai de calici 
ca degetulă, fruntașii satului erau hotărîțl a încredința 
dăscălia lui Cremene, ca să mai agonisâscă și elă ceva 
pe lângă meseria lui. Pentru că ceva scrie și ceti sciâ 
și dînsulă.

(Va urma.)



„GAZETA TRANSILVANIEI"
RIARIJ CUOTIDIAMJ.

Ca mâne se ’mplinescu 50 de ani, de cându i 
„Gazeta Transilvaniei,“ sub cea mai cumplită 
prigonire a nâmului românescu, a arborată în 
mijlocuiți valoroșiloru și patrioticilor^ comercianți 
din Brașovu, acestu emporiă alu Transilvaniei, 
drapelulu redeșteptării naționale.

T6tă suflarea românâscă cu bucuria și cu 
căldură a îmbrățișată acestă diară-apostolă ală 
poporului română și grupatu-s’au cu toții sub dra- 
pelulă arborată de elu și lucrat’au cu însuflețire 
și bărbătâscă statornicia pentru înălțarea româ
nismului.

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

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

Cu t6te uneltirile și prigonirile însă „Gazeta 
Transilvaniei41 își ridică fruntea și unindă su- 
fletesce pe toți Românii luptă necurmată și fără 
pregetă pentru drepturile și libertățile opincii 
românesc!.

Adversarii noștri neperclend 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-au p e r- 
fecționată și rafinată mijlocele pentru su
grumarea și stingerea ndstră. Prin urmare, și 
noi cei de astăcli, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea să ne strîngemă rândurile, și se 
ne îndoimă puterile de apărare.

Adversariloră noștri, avândă ei puterea țării 
în mână, le-a fostă pră ușoră de a ne lovi în 
tote interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în școlă ca și în biserică, 
în limbă ca și în avere, nouă nu ne-a mai re- 
masă altă mijlocă de apărare de câtă condeiulti, 
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 
(jilnică și cu energiă de acestă pacinic.ă mij
locă apelămă la publiculă celă mare română 
pentru a ne susțină în dilnica năstră luptă na
țională și în firma, ndstră speranță de a. fi încu-

ragiațl, deschidemă abonamentă la (liarultl nos
tru cnotidiaml

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă primulll 
organtiL de publicitate românii, tot asemenea 
și astădi e primulil organtl cuotidianil ro- 
mânu, ce apare dincoce de Carpați.

Suntemă siguri, că publiculă română e pe 
deplinii convinsă de principiile, ce le profeseză 
acestă dia.ră și de modulă cum acestă organă ală 
Româniloră dintre Tisa și Carpați a sciută chiar 
și în cele mai gTele împrejurări să ție susă 
stindardulă naționalității române.

Privindă der cu încredere la viitoră, Gazeta 
Transilvaniei dela 1 Aprile a începută a eșlîntdte 
dilele, 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:

Pentru Anstro-IJngaria pe ană 12 fi., 
pe 6 luni fi fi., pe 3 luni 3 11. Pentru Ro
mânia pe ană 36 lei, pe 6 luni 18 lei, 
pe 3 luni lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentulă cu stimă sunt rugați a ne 
tremite diferența. Celă mai ’ușoră mijlocă de 
abonare este prin mandatii poștalii.

BED ACȚIUNEA.
5

E3

Losurile cele mai bune și eftine!
6 THAGEKI PE AHU! S

Totă la două luni tragere cu câștiguri de fi. KW.OO®, 50,000, 
5000, 1OOO etc. etc.

Tragerea viitdre va fi cleja la 1 Maiu 1884.
Căștigidii principalii: 100,000 fi.

Obligațiunele combinate și emise de mine cu ocasiunea ultimei trageri a losu- 
rilorft crucei roșii austriace și unguresc! au fostă atâtft de căutate, încâtu coman- 
dele făcute în dilele din urmă (înaintea tragerei) nu s’au mai putută efecțuâ. Acestu 
succesă 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 atâtU de favorabile, 
combinate și emise numai de mine. Aceste obligațiuni oferă cele mai mari șanse de 
câștigă, se emită sub cele mai favorabile condițiuni, și totă odată plățile se facă în 
modulă celă mai regulată.

Banan
Sz. 3984 — 1883. tkv.

uA.G-IBTTZE’.Zk.
r. austriace 1 . 
„ unguresc!/ 111 24

r. austriace ) . _ 
„ uuguresci j in 2 ‘

r. austriace 1 . 
„ unguresc! j 111 “'*
roșii austriace, câtă și cele unguresc!, în urma escelentulu 

plană, după care sunt făcute și prin care întrecă pe fote celelalte losurî, s’au suită 
mereu în valăre și de bună sâmă se voră mai sui într’atâta, încâtă losurile crucei 
roșii austriace voră ajunge la cursulă de 20 fl. ală losuriloră rudolfiane. Dreptă- 
aceea recomândă o comandă câtă se păte mai repede, care se va efectuâ cu totă 
promptitudinea, până cândă voiu mai avea încă losuri pentru scopulă acesta, 
seria și num^FuTf^os^iuflîi^ev1I£lJmP6rLtorLlii Primesce obligațiunea provgcjută cu 
dreptă asupra tuluroru câștiguriloră principale' și secun<?are.laL’Jmuut,!?5 
bine cu mandate poștale; la cerere și cu rembursă pentru rata primă. Prospecte 
și liste de tragere se trămită gratis.

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

Viena, I, Wipplingerstrasse 37.
«MS*  Losurile întrebuințate pentru obligațiuni sunt totdeuna conformă legei în lo- 

calulu susu numită, pentru a pute fl vețute de posesorii promeseloră.
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Arveresi hirâetmenyi kîvonat.
A Fogarasi kir. jârâshirăsâg, mint telekkonyvi hatosăg kozhirră teszi, hogy 

Blotz Demeter vegrehajtatănak. Gâbor Gybrgy văgrehajtast szenvedO elleni 381 frt. 
97 kr. lăkekovetelăs ăs 
szek (a Fogarasi kir.
8. țjkvben A + :
14. ăs 15. helyr. szâm 
431/2., 432., 433 hr. sz. 
506. hr. sz....................
701. hr. sz....................
708. hr. sz....................
784., 785. hr. sz. . . 
936/4. hr. sz.................
986/2., 987/1. hr. sz. .
1511. hr.
1512. »
1513. » 
1514/1 .
1652. »
1629/2. hr. sz. . .
1630/3. hr. sz. . .
1777/4. hr. sz. . .
1969/2. hr. sz. . .
2065. hr. sz. 2 frt.
2066. » » 1 »
2070/1. hr. sz. . .
2071. hr. sz. . .
2084. hr. sz. . .
2095. hr. sz. . .
2174. hr. sz. . .
2182/3. hr. sz. . . 
2212/2. hr. sz. . .
2214. hr.
2420. hr.
2421. »
2549. hr.
2643. hr.
ij l x 1.

2712.

i jârulekai irânti vegrehajtâsi ugyeben a brassăi kir. torvăny- 
jârâsbirăsâg) teruleten levo Voila kozsăgben fekvii a Voilai

198 frt. 50 kr.
30 frt. 50 kr.

2 frt. — kr.
3 frt. — kr.

16 frt. — kr.
17 frt. 50 kr.
4 frt. — kr.
8 frt. 50 kr.

»

sz.

sz.
sz.

a)

b)

c)

d)

u ■ ■ ■ ■

ZTELI-ZX-I-i-ZX. v "o ,
Primesce depuneri spre f rup ti fi care dela 50 cr. în susă, 
ori-ce mărime și plăteșce pentru acele interese pe ană, anume": 
5% cu însciințarea de 3 luni.
4°/o cu condițiunea a se însciința rădicarea cu una lună înainte; 
3% plătibile la tătă cererea;

Jumătate din competința de stată o plăteșce institutulă;

A 
m

XL AVI

împrumută pe efecte notate la bursele de Viena, B. Pesta, și Bu- 
curesci cu 85% din cursulă clilei, pe lângă G°/o;
avansâza împrumute pe mărfuri și producte, cari au a va- 
16re positivă și escomptâză polițe pă lângă interese moderate. 
In fine
cumpără și vinde totu felulu de monede, bani de hârtiă străini 
și alte efecte de prețu și rescumperă cupdne espirate.
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62 frt. 50 kr.

50 kr. 1
— » )

50 kr. 1
50 » j

14 frt. 50 kr.
4 frt. — kr
3 frt. — kr.
8 frt. 50 kr.
3 frt. 50 kr.
2 frt. — kr.
7 frt. 50 kr.
1 frt. — kr.

15 frt. 50 kr.
6 frt. 50 kr.
2 frt. 50 kr. 

10 frt. 50 kr. 
18 frt. — kr.
14 frt. - kr.
34 frt. 50 kr.

7 frt. — kr.
40 (vi, ----  kf.

- m
- >J

2713. hr. sz. 16 frt.
2714. » :
2998/1. hr. 
3134/1. hr. 
3138/2. hr. 
3290/2. hr. 
3296/3. hr.
3422. hr. sz. . . .
3462. hr. sz. . . .
3499. hr. sz. . . .
3563. hr. sz. . . .
3604. hr. sz................
3655/2. hr. sz. 6 frt. — kr 
3656/1. » » 12 » 50 » 
3663. hr. sz........................
3715/3. hr. sz. 5 frt. 50 kr 
3716/1. » »
4313. hr. sz.
4314. » »
4544/5. hr. sz. . 
4634/2. hr. sz. . 
4637/2. hr. sz. . 
4640. hr. sz. . . 
4738/2. hr. sz. . . 
4739/1. » 
4740/3. > 
4741/1. , » .................
4744/2. hr. sz.. . . . . 
4872. hr. sz....................
5123. hr. sz....................
5167. hr. sz. . . . .
5187/2. hr. sz.................
5328/2. hr. sz. ingatlanok

» 8 » 
. sz. . , 
. sz. . , 
. sz. . , 
. sz. . . 
. sz. . ,

11 »
7 frt.

17 •

>

[ 24 frt. — kr.
5 frt. — kr.

10 frt. 50 kr.
6 frt. — kr.

14 frt. 50 kr.
15 frt. — kr.
12 frt. — kr.
17 frt. 50 kr.

1 frt. — kr.
2 frt. 50 kr.
1 frt. 50 kr. 

118 frt. 50 kr.

31 frt. 50 kr. 
|17 frt. — kr. 

^24 frt. 50 kr. 

. 6 frt. — kr.
. 26 frt. — kr.
. 17 frt. — kr.
. 12 frt. 50 kr.

23 frt. — kr.

1 frt. — kr. 
31 frt. — kr. 
12 frt. 50 kr.

9 frt. 50 kr. 
5 frt. 50 kr.
2 frt. 50 kr-

ban az ârverăst ezennel megâllapitolt kikiâltâsi ârban elrendelte, ăs hogy a fennebb pnnrri rriXll _ 1 OOI f • r * t t < rv .. - ... - ... _ ..
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kozsegăben a kcizsăg hăzânâl megtartandă nyilvânos ârveresen a megâllapitott kiki
âltâsi âron alăl is eladatni fognak.

Arverezni szândăkozăk tartoznak a vegrehajtato kivât.elăvel az egyes ingatlanok 
becsârânak 10°/0-ât kăszpănzben, vagy az 1881 LX. t. cz. 42. §-âban jelzett. ârfo- 
lyammal szâmitott es az 1881. evi November hă 3333. sz. a. kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. §-âban kijelolt ăvadekkăpes ertăkpapirban a kikiildott kezăhez letenni, 
avagy az 1881 LX. t. cz. 170. §-a ărlelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl elfileges 
elhelyezăserol kiâllitott szabâlyszerti elismervenyt âtszolgâltatni.

A kir. jârâsbirăsâg mint telekkonyvi hatăsâgtăl.
Fogaras, 1883 Oktăber 31-ăn.

inSațlan°k az 1884. evi mâjus h6 12-ik napjâu delel’otti 10 drakor Voila 

âltâsi âron albi is eladatni fognak.

Gâl Domokos,
kir. aljbiro.

Tipografia Alexi Brașovă.

Publicațîime.
Se face cunoscuta, cum-că' terguîu de țeră celu 

mai de aprope în comuna Lîpova, se va țîne in 4 Maiu 
1884 st. nou, bră târgulti de vite se va începe cu doue 
(Jile mai nainte.

Lip o va (Bănata) în 20 Aprile 1884.
______________ ____ ______Antistia (primăriă) comunală.


