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Brașov!! în 14 (26) Aprile.
Astăzi, pre cândti scriemă aceste rânduri, 

fiiulă iubită alu Domnitorului nostru, prințulă 
nostru moștenitorii Rudolfă împreună cu tenera 
și grațidsa sa consdrtă, princesa Stefania, 3unt 
salutați de cătră Regele și Regina României și 
de cătră poporațiunea capitalei române ca dspeți. 
Bucurescii au îmbrăcată haine de serbătdre și 
archiducele Rudolf va fi întâmpinată cu onoruri 
strălucite, ce se cuvină numai unui Suverană.

Dintre t6te visitele, ce le-a făcută părechia 
princiară austriacă în lunga sa călătoria din Orientă 
ni se pare, că visita sa la Curtea din Bucuresci 
posede importanța cea mai mare politică nu nu
mai pentru Români, ci pentru monarchia întregă 
austro-ungară.

încă înainte cu câțl-va ani s’ar fi părută 
ca o imposibilitate, după curentulă ce domnea 
la curtea austriacă și după posițiunea umilită 
ce-o ocupa p’atunci România, ca clironomulă di
nastiei habsburgice, a celei mai vecin dinastii în 
tdtă Europa, se mârgă la Bucuresci spre a sa
lută pe Domnitorulă Țerei românescl. Sângele 
viteziloră români căluți pe câmpiele Bulgariei 
nu numai că a redată țerei vechia sa indepen
dență, der i-a câștigată și unu locă de ondre in 
concertulă popăreloră europene și astăzi cliro
nomulă unui stată puternică, ca monarchia ndstră, 
merge în personă la Bucuresci spre a dovedi 
acăsta. înaintea Europei.

Ce e dreptă, oficiulă nostru de esterne a 
evitată de a dă visitei archiducelni Rudolfă acestă 
importanță și a lăsată ca ea s& apară ca ună 
actă mai multă de etichetă, prin care să se do- 
vedăscă bunele relațiuni ce esistă astăzi între 
curtea dela Viena și curtea română; der ori-câtă 
oficioșii austro-ungari ar voi să nege însemnă
tatea politică a călătoriei părechei princiare, 
acăstă însemnătate se impune prin forța împre- 
jurăriloră.

Totă mai multă au trebuită să se convingă 
cei dela Viena, cari conducă adi destinele mo- 
narchiei ndstre, că dăcă este ca împărăția habs- 
burgică se joce încă de aci în colo ună rolă în
semnată în Orientă, se cere înainte de tdte ca 
să-și câștige simpatiele stateloră și popăreloră 
dela Dunăre și din peninsula balcanică. Lipsită 
de acestă simpatiă Austro-Ungaria nu va pută 
se eserceze nici odată o influință decisivă asu
pra desvoltărei Orientului europănă.

Intre aceste state înse este fără îndoială Ro
mânia celă mai puternică și mai însemnată, sin- 
gurulă care oferă garanții de ajunsă pentru sus
ținerea păcii și a ordinei în Orientă. Afară de 
acăsta, celoră dela Viena nu le-a putută remână 
ascunsă, că Românii, pe lângă aceea că sciu se 
conserve față cu tăte puterile mari aceea-și lea
litate și bună vecinătate, sunt ună elementă de 
sine stătătoră, care mai puțină ca ori-care altulă 
este espusă înfluințeloră din afară.

6menii de stată austriac! cunoscendă tăte 
aceste trebuea să dă o importanță deosebită re- 
lațiuniloră năstre cu România independentă și 
trebuea se se gândăscă seriosă, cum să se delă- 
tureze piedecile, ce se opuneau și se opună încă 
și a(ji unei perfecte înțelegeri între aceste doue 
state. Nu scimu încâtă diplomația austriacă a 
împlinită acăsta cerință, dăr credemu că cea mai 

mare greșălă din partea ei ar fi dăcă din pri
mirea strălucită, ce i să face prințului nostru de 
corănă la Bucuresci și Belgradă cu interven- 
țiunea organeloră stăpânirei, ară deduce, că 
grava problemă a politicei austro-ungare: câști
garea simpatiei poporului română și serbescă este 
deja resolvată în modă mălțămitoră.

După a năstră părere mai trebue să trăcă 
încă cât-va timpă și multe trebue să se întâmple, 
nu în afară, ci în întrulă acestei monarchie. 
până cândă să ne putemă dice cu tătă siguri- 
tatea, că amă câștigată simpatia Româniloră și 
a Serbiloru independenți pe deplină și că nimică 
nu mai păte să rampă legăturile acestoră state 
cu împărăția popăreloră austro-ungare.

Astăzi archiducele Rudolf este salutată în 
Bucuresci nu numai ca fiu ală împăratului Fran- 
ciscă Iosifă, ci și ca viitoră Domnitoră peste 
trei miliăne de Români supuși dinastiei habsbur
gice, și este aprăpe cu neputință ca în păharulă 
de bucuria, ce le-o prepară Bucuresceniloră ve
nirea clironomului austriacă, să nu se amestece 
și o picătură amară, când se voră gândi la sta
rea asuprită și la prigonirile ce trebue să le su
fere a<jl frații loră de dincăce.

In urările căldurăse, ce se voră aduce prin
țului nostru moștenitoru de cătră poporațiunea 
capitalei române, suntemă siguri, că este espri- 
mată și speranța, că în viitorulă celă mai de a- 
prăpe se va îmbunătăți și sărtea poporului ro
mână de dincdce prin puternica intervenire a 
casei domnităre habsburgice. Speranța e justă, 
și credemă că dăcă nu s’ar împlini, viitorulă mo- 
narchiei năstre s’ar întunecă, căci acăsta ar fi 
o tristă dovădă, că ămenii ei de stată nu pună 
preță pe simpatiele adevărate ale popăreloră din 
Orientă.

Speranța și dorința frațiloră noștri, noi cești 
de dincdce, în totdăuna credincioși supuși ai ca
sei domnităre, o semțimă înzecită și înmiită și 
în semnulă acesta înălțămă rugile năstre cătră 
ceriu ca să scutescă scumpa viață a părechei 
princiare de corănă și să-o aducă ărăși în de
plină sănătate în mijloculă augustei sale fa
milii și a popăreloră monarchiei.

Scirî telegrafice.
(ServiciulO particularii ală > Gazetei Transilvaniei.*)

Pesta, 25 Aprile. — Comisiunea financiară a ca
meră deputațiloră a primită proiectele d’a se răscumpără 
de stată prima cale ferată ardelănă și calea ferată Du- 
nărea-Drava. La cea dintâia constată secretarulă de stată 
Baross, că au fostă malversațiunl, dăr că s’au luată dis- 
posițiunl, ca statulă să nu sufere nici o pagubă.

Varna, 25 Aprile. — Yachtulă »Miramar Izzedin*  
a sosită eri sără la 8 ore. Populațiunea orașului și co
lonia austro-ungară a salutată cu entusiasmă perechia 
princiară de coronă, care peste năpte a rămasă pe bor- 
dulă »Miramarului.‘ Adi diminăță la 61/a ore apăru 
principele Bulgariei pe »Miramară;« după ună sfertă de 
ără s’a întorsă cu părechea princiară de corănă. Muni
cipalitatea presentă pâne și sare pe tave de argintă. Ti
nerimea școlară înmână princesei de corănă buchete; 
după presentarea corpului consulară și a deputațiunil 
coloniei austro-ungare, părechia princiară de corănă cu 
principele Bulgariei și cu suita îșl continuară călătoria 
la Rusciucă.

Belgradă, 25 Aprile. — Pentru primirea lui Rudolfă 
și a Stefaniei orașulă se împodobesce de pe acum cu stin
darde.

Viena, 25 Aprile. — Invitarea guvernului britanică 
s’a îmânată deja; se pare, că esistă încă greutăți, ce le 
facă unele puteri cu privire la programă.

Adunarea alegătoriloru români din județulu 
Brașovului.

Vineri, 13 (25) Aprile, alegătorii români din cele 4 cer
curi electorale ale orașului și județului Brașovă s’au în
trunită în numără de 500 în sala Hotelului Nr. 1, ca să 
hotărască asupra atitudinii ce au se observe delegații 
loră in viitărea conferință generală ce se va ține în 
Sibiiu.

Ședința s’a deschisă de vice-președintele comitetu
lui centrală electorală d. adv. Octaviană Sorescu, 
printr’ună discursă potrivită în care a arătată causa 
pentru care s’a convocată adunarea și recomandă soli- 
dăritatea, singurulă mijlocă prin care se pote ajunge la 
scopă. Citi apoi adresa polițienăscă în care se reamin- 
tescă ordinile ministeriale: d’a nu se trată nimică ce nu 
e în programa adunării și d’a nu se turbura ordinea 
publică. (D-nulă adv. Puscariu esclamă fdrte neme- 
rită: Asta-i ca în timpulă absolutismului!)

In urma acestora, comitetulă centrală electorală 
’șl-a dată demisiunea și s’a alesă președinte ad hoc 
d. adv. Octaviană Sorescu, care a condusă adunarea.

D. DiamandiManole, luândă cuvântulă, a vor
bită cu multă inimă pentru unire și solidaritate, combă- 
tendă pe aceia cari să încărcă a desbinâ nemulă româ- 
nescă. Desbinările, (|ise d-sa, nici odată nu ducă la ună 
bună sfârșită. Arată apoi că Românii nu’șl potă eluptâ 
drepturile loră, decă nu voră formă toți ună mănunchiă 
pe care să nu’lă pătă rupe adversarii noștri. Apoi ci- 
tesce o declarațiune și cunsiliază adunarea ca să o pri- 
mescă în unanimitate, fiindă calea indicată în ea singura 
aptă d’a duce la îndeplinire dorințele partidei naționale 
române.

D. Dr. A. Mureșianu sprijinesce propunerea d-lui 
Diamandi Manole și cere ca în declarațiune să se dică, 
în locă de partida națională română din monarchie: 
,partida națională română din Transilvania și Ungaria;*  
totdeodată mai propune ca declara țiunea [să fie votată 
prin sculare, ca să se accentueze cu mai multă putere 
primirea ei.

Primindu-se aceste două propuneri, toți cei de față 
să redică în piciăre și voteză unanimă următdrea

Declarațiune.
Alegătorii români din orașulă și comitatulă Brașo

vului, întruniți astăcjl, Vineri 13 Aprile, în conferință ge
nerală, declară solemnă și unanimă că aderâză la progra
ma statorită de adunarea generală dela 12—14 Maiă 1881 
în Sibiiă; declară și se obligă a fi solidari întru tdte cu 
hotărîrile ce se voră lua în viitărea conferință a parti
dei naționale române din Transilvania și Ungaria, care 
conferință se va țină în primăvâra acestui ană erășl în 
Sibiiă.

După primirea entusiastică • a acestei declarațiunl, 
la propunerea d-lui Dr. N. Popă s’au alesă în comite
tulă centrală de acțiune următorii domni:

Cereală 1: Dr. N. Popă. G. Perșenariu pr. G. B. 
Popă. Gl. Porescu. Oct. Sorescu. Aurel Mureșanu. Dr. 
Neagoe.

Cerculă II. Diam. Manole. Ion Lengeră. Lud. 
Romană. Ion Stinghe. jun. Dumitru Pascu. Ster. Stin- 
glie. S. Mărgiueanu. V. Voina. G. Navrea. Th. Zerno- 
veanu.

Cerculă III. Radu Popea, pr. Alexe Verzea, pr. 
George Ludu, pr. Eremia Verzea, pr. George Dogariu, pr. 
George Urdea, pr. Anast. Bârseanu, învăț. Math. Grama.

Cerculă IV. Iosifă Comanescu, pr. Iosifă Micu, pr. 
Alex Măierușianu, pr. lonă Marin, învăț. George Proca, 
învăț. Dumitru Nan, pr. Ștefană Tausă, învăț.

In urma acăsta, s’a procedată la alegerea delega
ți loră și s’au alesă unanimă: în cerculă, 1 dd. Dr. A. 
Mureșianu și G. B. Popă; în cerculă II, d. Diamandi 
Manole și Preotulă V. Voina; în cerculă III, dd. Alex. 
Verzea și Victoră Popea; în cerculă IV. dd. Dr. I. Neagoe 
și Sim. Mărgineanu, adv.

Conferința a decursă în cea mai esemplară ordine, 
ceea ce face ondre alegătoriloră români.



Felicitări la adresa nostră.
Cricău 15 Aprile.

Gratulezi! atitudinea d-vdstră și curagiulii desvoltatii 
față cu apăsătorii noștri. Grigorie Mezei.

Sibiu 15 Aprile.
Gratulezi! la avansamentil. Iontt Popa.

Lip pa 17 Aprile.
Gratulezi! la progresul!!, că (Jiaruli! d-vostră prețuită 

apare în tâtă (|iua. I- Ardeleana.
Selșigu 18 Aprile.

Vă gratuleză și vă poftescă succesă la întreprinderea 
mărăță. Teodoră Indreși,

protopopii.
Becheșu 18 Aprile.

Primiți gratulațiunile mele cele mai sincere pentru 
aparițiunea cuotidiană a multă prețuitului diarfi, ce-'lă 
redigățî. Al. Sterca Șuluțu.

Veteranulă diară de dincolo de CarpațI >Roniânulă*  
ne salută cu următârele cuvinte:

*) Als ați a-Lotaringia sâu Elsația-Lorena (Lotha- 
riregnum, clas Reich Lothars; germ. Elsass-Lothringen) sunt două 
mici, dâr frumose provincii germane, cari au datu ansă la resbe- 
lulu dintre Francia și Germania (resp, Prusia) din anii 1870 -71, 
ce s’a terminată cu căderea lui Napoleonii III, cu întemeiarea re- 
publicei a treia francese și cu restaurarea imperiului germană (18 
lanuariu 1871) sub dinastia Hohenzolleriloru.

«Gazeta Transilvaniei,*  începândii cu numărulă dela 
1 Aprile a devenită (pară cuotidiană. Printr’o stăruință 
neobosită și o muncă neîntreruptă, d. Dr. Aurel Mureșianu, 
directorulă acestui (Jiară, a isbutită să-i creeze mijloce în- 
destulitâre pentru a-lă pute scâte în fie-care di.

, Gazeta Transilvaniei*  va împlini în curendă cinci
zeci de ani dela aparițiunea sa. Nu ne îndoimă, că și 
de aci înainte Românii din t<5te părțile îi voră dâ celă 
mai mare sprijină. Românii de sub cordna S-lui Ștefană 
din parte-le au salutată cu bucuriă noua cale, pe care a 
apucată .Gazeta*  și adresările de felicitare îi vină din 
tâte părțile."

Mulțnmindu din totu sufletulfi. pentru aceste 
încuragiatdre dovedi de simpatiă, dorimu ca 
urările ce ni se făcu să fiă făcute într’unu ciasu 
bunii!

Lugoști, 6 Aprile 1884.

Domnule Redactori /
Cu câte-va săptămâni înainte de acâsta vă arătasemă 

într’o corespondință prigonirea începută asupra studenți- 
loră români dela gimnasiulă din Lugoșă din causă, că 
aceia țînură o ședință publică. După trimiterea acelei 
corespondințe se mai întâmplară totă în acea afacere lu
cruri demne de a fi substernute aprețierei on. publică 
română.

Nu am voită însă a reveni la acea cestiune, mai 
nainte de a pută notifică desnodământulă ei finală. Acuma, 
deorece acela a sosită, mi iau voie a reluă firulă isto- 
riorei, ce din bagatelă, cum se păre unora a fi, deveni 
la urmă lucru forte seriosă, căci din ea vedemă inten- 
țiunea, ce o au cei de la putere de a ne paralisâ câtă 
mai multă, precum pre alte terenuri, așa și pre celă ală 
învățământului, șicanândă în totă modulă tinerimea nostră, 
persecutându-o și făcându-o să părăsâscă studiulă sâu să 
trăcă preste fruntarie, pentrucă în modulă acesta să îm- 
pedece formarea generațiunei nouă, să rărâscă numărulă 
oșteniloră din legiunea tânără, carea va ave să dea 
pieptă cu ei. Spre acestă scopă răutăcioșii, ei au în 
serviciulă loră pre mulți din acei rătăciți dela tabăra 
națiunei loră, cari nu cunoscă altă ideală, afară de în- 
teresulă propriu și căruia sacrifică: mamă, tată, națiune, 
limbă și totă ce-i mai sfântă pre acesta lume și cari se 
alătură cu trupă cu sufletă la aceia, pre cari i vedă că 
sunt puternicii dilei. — Pre unii rătăciți ca aceștia i- 
vedemă astădi punândă multă zelă în persecutarea tine- 

rimei române, ca și cândă și ei ar fi adevărați descen- 
dențl ai lui Ârpâd, pre cândă numele loră i arătă a fi 
Slovaci, Armeni sâu cine mai scie ce, numai Maghiari 
nu. Va fi destulă a produce nume ca și Kalyâosky, 
Lehotzky, Klein, Fecht, Breanu, Petracu etc., totă nume 
de profesori dela gimnasiulă Lugoșului, pentru a-le aflâ 
adevărata loră naționalitate.

Dar destulă că ei figureză de cei mai aprigi Maghiari.
Acești domni profesori, voindă a pune mână pre 

biblioteca studențiloră români, după ce incercarea de a 
amăgi pre tinări să o transporte din localulă scolei gr. 
or. în gimnasiu nu li succese, merseră și încălcară lo
calulă scolei gr. or. mai ântâiu singuri, apoi cu subpre- 
fectulă (solgăbirăulă) și fără vr’o causă sigilară biblioteca, 
după ce mai ântâiă scoseră din ea registrulă cărțilorii. 
In contra acestei procedări ilegale se înaintâ recursă 
bine motivată (?) din partea competentă. Ce ave însă 
să se întâmple cu [tinării, cari cutezară a-și eseîcea limba 
în acestă țeră atâtă de liberală (?) guvernată?

Printre studenți se lățise vestea, că din consiliulă 
profesoriloră eșise sentința de eliminare a 6 din tineri, 
cari participaseră la ședință și că acâstă sentință este 
trimesă locurilorfi mai înalte spre aprobare. Se vede 
însă că acolo li-se cassă o sentință atâtă de patriotică (?), 
căci numai astfelă se potă esplicâ cuvintele unui profe- 
soră adresate unui studentă: «Decă voia ministrulă de 
culte, te putei duce la dracu.*  Ce făcură însă neofiții 
Maghiari (cu puțină escepțiune), ca să-și arate puterea de 
răsbunare? La 3 inși, doi din clasa a VI și altulă din 
clasa a IV dederă din purtarea morală notă rea.

Și să însemnămă, că unulă, Ioană Lupulescu, este 
primulă eminentă în a 6-a clasă și celă mai bună stu
dentă în totă gimnasiulă și până aci cu purtare morală 
esemplară; ală doilea, Ștefană Lipovană, de asemenea 
studentă forte bună cu purtarea morală bună; nu mai 
puțină și ală treilea. Nu se mărginiră domnii profesori 
la atâta, ci dederă tuturoră studențiloră români, cari 
participaseră odată seu de două ori la societatea română, 
din purtarea morală calculă de: puțină legală seu abia 
legală. Eră scădârea noteloră din eminențe în prime 
studențiloră celoră mai buni și clasificarea de totă rea a 
celoră mai slabi dovedesce din destulă scopulă conjura- 
țiloră noștri dușmani: de a împuținâ studenții români, 
de a desgustâ pre cei mai buni și de a împedecâ pre 
cei mai slabi dându-le note rele.

Cei trei cu calculă rău din purtarea morală voră 
trebui negreșită să trecă preste fruntarie, ca să-și con
tinue studiele. Atestatele loră semestriale sunt și trimise 
la Ministrulă Instrucțiunei.

Venimă acuma a întrebă, cum, pre ce base a dată 
corpulă profesorală calculă rău din purtarea morală ce
loră trei studenți, căci asemenea calculă se dă celoră ce 
visitâză locurile publice neoneste și alte de acestea, pe 
cândă însă celoră trei nu li-se pâte împutâ așa ceva. Că 
învață limba maternă, studiu obligată în gimnasiu pentru 
Români, că au țînută o ședință publică, credă că o 
minte sănătosă nu o pâte găsi de purtare morală rea. 
Der lucrulă este deja făcută și apoi a recurge astădi noi 
Românii contra unei ilegalități, este a-ți aprinde și mai 
rău paie ’n capă; sciută este, că Românului din partea 
Maghiarului a-i se face dreptate, ar fi atâta, câtă a-și 
renegă Ungurulă totă trecutulă. . .

Lozinca Maghiariloră a fostă și este: prigonirea 
Româniloră ca Români adevărați pre tote terenurile, ca 
să rămână fii lui Ârpâdă singuri stăpâni pe locurile nâstre. 
Pe tcnării inteligenți suspițiunându-i de Daco-româniști, 
nu încetâză a-i trămite în România.

Dar cu modulă acesta nu voră ajunge a rămâne 

singuri în acâsta patriă iubită de noi mai multă decâtă 
de ei, nici a-ne contopi în elementulă loră, nici a-ne 
îndulci pentru idea înfrățîrei cu ei. Ară trebui să sciă, 
că tânării prigoniți de aici trecă, ce este dreptă, frun- 
tariele, însă cu pieptulă colcăindă de răsbunare și 
cu acea resoluțiune, cu carea văzură în istoria stră- 
buniloră Muciu Scevola întrândă în castrele regelui 
Porsena.

Ce se mai plângă Ungurii de o Româniă iredentă, 
când ei și-o pregătescă și ei dorescfi se-o aibă? —

De trei ori dureros!! lucru-i însă, când vedemă, că 
astăZi ca odinidra în timpurile nefaste, când prin lege 
eramă opriți, nu putemfi gustă nectarulă sciinței nici 
chiar în institutele ridicate din sudâre de sânge a popo
rului română! Căci bine să fimă înțeleși, acestă gimnasiu 
este ridicată cu banii poporațiunei comitatului și acesta 
în absolută majoritate este română. Și după adevără și 
dreptate, Românii ar fi îndreptățiți a cere ca celă puțină 
trei studii să se propună în limba română. Dar departe 
de a ridică asemenea pretențiune îndreptățită, nu au ma- 
car mângâierea, ca să-și potă cresce fii într’ânsulfi, căci 
sub preteste meschine sunt eschiși și siliți să trecă frun- 
tariele, pentru ca să se lumineze mai departe.

Purtarea Maghiariloră însă sperămă că va avă efec- 
tulfi salutariu asupra Româniloră bănățeni, că văZendu-se 
tratați atâtă de nedemnă, ’șl voră ridică cu sudărea 
propria ună gimnasiu națiunală, la care să potă recurge 
tinerimea setăsă de învățătură.

încheia rândurile acestea cu cuvintele marelui poetă 
V. Alecsandri:

Până când să credă lumea, o copii de Româniă, 
C’ori-ce doră de libertate a perită, s’a stinsă din voi; 
Până când să ne totă plece cruda, orba tiraniă, 
Și la căru’i de trufiă să ne ’njuge ca pe boi ? 1

I. Sonea.

DreutulU limbiM în staturi cn naționalitate micstă.
(Urmare.)

Alsația-Ijotaringia*).

Evenimentele politice, cari au adusă cu sine căde
rea Alsației-Lotaringiei la imperiulă germană, ne arătă, 
că Germania urmăresce pe față în provinciile imperiale 
de nou câștigate o politică de germanisare. Deci de sine 
se înțelege, că aci întâmpinămă în legislațiune pră pu
ține disposițiuni pentru regularea drepturiloră limbiloră 
în înțelesulfi egalei îndreptățiri. Numai fiind-că suntemă 
consecinți și ținemă la tema, ce ne-amă propusă, adecă 
de a produce ună tablou câtă se păte mai sinoptică des
pre relațiunile limbistice în tote staturile mai mari cu 
naționalitate mixtă, ne vedemă îndemnați, ba, constiînșl 
chiar, a mai adauge la espunerea nostră încă o partiă 
mai puțină interesantă (Polonia-prusiană și rusăscă).

O parte din poporațiunea Alsației-Lotaringiei, ce 
numără mai bine de P/a milionă și, care cum se scie, 
este de origine curată germană, (din Lotaringia și adecă 
din prejurulă Mețului) a fostă înstrăinată cu timpulă de 
limba s'a maternă și vorbesce mai preste totă fran- 
țozesc'e. Totuși în partea aceea a Lotaringiei, ce se în
tinde dela VogesI până la Meță, se vorbesce mai multă 
germănesce, ca și în Alsația. In viața socială și în co-

FOILETON U.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

Atunci deodată sare Alexandru, roșu și galbină în 
față de cătrlnitfi și strigă:

„Purcarului și văcarului, care vă mână vitele la 
câmpă, îi plătiți mai multă de câtă învățătorului vostru, 
care vă cresce copiii și copilele în frica lui D-Zău și alte 
lucruri folositdre. Der copiii voștri sunt âmenl după ti- 
pulă și asemănarea Iui D-^ău, nu dobitâce necuvântătâre. 
Nu vă este rușine de păcatulă, ce faceți? — Sciu pre 
bine, că lada satului e totdâuna gâlă, cândă trebue să 
dațl pe ceea ce este de lipsă, și că bieții âmenl, cari 
abia au căpă și mămăligă, nu-șl potă plăti învățătorulă, 
d’aceea mă îndatoreză a vă fi învățătoră și nu vă cerii 
nimică... Mai dicii odată: vreau să fiu învățătoră și 
nici comuna, nici singuraticii, să nu-mi plătescă o para 
chiâră 1“

Omenii se uitau unii la alții cu gurile căscate. 
Nu-șl credeau urechiloră. După-ce se mai desmeticiră, 
unii strigau, că nu le trebue dicândă, că vrea să le vândă 
sufletele copilașiloră diavolului. Cei mai mulți din contră 
gândiau, și cu totă dreptulă, că învățătoră mai ieftină 
nu-șl potă căpătă, și astfelă strigau și făceau larmă, că 
Sandulă să le fie învățătoră. Făcându-se alegere, par
tida lui Cremene cădii.

Irina, auZindă acestea, eră să-i crepe obrazulă de 

rușine. Alexandru să primâscă a fi învățătoră? pe cândă 
în sată numai purcarulă și păziforulă de nâpte erau mai 
pe josă de câtă învățătorulă! Numai de câtă o tuli la 
mâră, ca ieșită din minte și ca și cândă i s’ar fi întâm
plată cea mai mare nenorocire. Chiar și morarulă su
părată, clătină din capă dicândă: „mi să pare, că lui 
Alexandru îi lipsesce o dâgă;"

Alexandru rămase la hotărîrea lui. Deregătoria sa
tului l’au și propusă de învățătoră la locurile mai înalte. 
Elă să duse acum la orașă, făcu examenulă de lipsă și 
fu întărită în tâtă forma.

7. Alexandru ține școlă.
«Irină, Irină, nu mă supără cu nemulțămirea ta și 

nu fi atâtă de obidată,*  Zicea Alexandru cătrâ nemân- 
găiata fată a morarului. ,fin privesce! bătrânii sunt 
stricați, ei nu le mai potă îndreptă. Cine scie, dăcă prin 
o crescere bună a copiiloră nu voiă pută aduce eră în 
vedă sătulă nostru, atâtă de urgisită. Altă cale nu este. 
Adevărată că învățătorulă din sată este nebăgată în semă 
și desprețuită, dâr, câtă de tare s’a dejosită Mântuitorulă 
lumei, ca să îndrepte, să învețe și să fericâscă pe âmenl! 
De amă avă noi cârmuire înțeleptă și cu sufletă, care 
s’ar interesă de binele săteniloră mai multă ca d’ală 
loră, ar pune mai multă preță pe învățătorulă din sat.fi.*

5Alexandre, Alexandrei*  strigă Irina, ,nu scii ce 
rău ai lucrată.*  Der nu spuse pentru ce.

Intr’aceea, apropiându-se ârna, Alexandru începu 
cu scâlă. în diua dintâifi se puse și primi băieții la 
ușă. Cei ce aveau încălțăminte întinate trebuiau mai 
întâii! să și le curețe cu paie seu cu răzăitorea de feri! 

făcută anume de Alexandru pentru aceea, ca să nu se 
mânjâscă podinile curate din scălă. După aceea fie-că- 
ruia îi dâ mâna prietinesce. Decă vr’unulă nu avea 
mâni curățîle, îlfi trămitea în curte la fântână, ca să se 
spele. Dăcă părulfi nu le eră bine pieptenată îi tră- 
metia, pe acasă, să se pieptene, fir pe cei curați și 
bine pieptănațl, zimbindfi îi sărută pe frunte.

Copiii și copilele nu sciau ce însemnâză asta, — 
unora le eră rușine, alții rideau, alții plângeau. Așa ceva 
nu li se mai întâmplase nici odată.

A doua și a treia Zi Alexandru primia băieții tot.fi 
la ușă. Asta merse așa câteva cjile, până ce toți șco
larii veniră așa cum poftia elfi. După aceea îi primia 
în scâlă. Dăcă se întâmplă să mai vină câte unulfi ne
pieptănată, ori cu încălțăminte întinată, câte o oră în- 
Irâgă îlfi punea se stea în mijloculfi scâlei, ca să fie de 
rîsulfi celorfi lalți, pe urmă îlfi trămilia a casă să se 
curețe.

In satfi se supărau mulți pe Alexandru, der în 
scâlă nu-i puteau porunci. Aici trebuia să lase după cum 
vrea elfi. în câteva săptămâni, copiii de scâlă, micii și 
mare săracii și avuții, toți până ’ntr’unulfi erafi fârte 
curăței, celfi puținii până se aflau la învățătorii.

Der Alexandru nu se ’ndestulă cu atâta. După ce 
se deprinse băeții câteva luni la rânduâlă, îșl îndreptă 
luarea aminte asupra îmbrăcămintei loră. Hainele Zicea 
elfi, să nu fie murdare, pătate, să nu fie cu praffi și no- 
roiu, chiar și decă sunt vechi și rupte. Cela ce peste 
săptămână eră mai curățeii! nunumai în scâlă, dâr și 
afară de scâlă, prin satfi, pe uliță și în biserică, acela 
eră iubitulii lui. Aceluia în săptămâna ântâiă îi dă unii 



municațiune însă, mai alesă în orașe, este limba fran- 
cesă limba dominantă.

Guvernulă imperială germană însă a impusă acuma 
pentru aceste provincii ca limba de afaceri a auto- 
ritățiloră administrative și judiciare și de instrucți
une în scâlele mijlocii și superiâre limba germană. Eră 
pentru părțile provinciei cu poporațiune, care vorbesce 
franțozesce, s’a păstrată în scâlele poporale limba fran
ceză ca limbă de instrucțiune. Și pe tărămulu justiției 
și ală administraț.iunii precum și în corpurile representa- 
five s’a concesă locuitoriloră, cari vorbescă franțozesce, 
usiilă limbei franceze pe ună timpă parte hotărîtă, parte 
nehotărîtă. Astfelă conține legea dela 14 luliu 1871 cu 
privire la limba de afaceri a judecătoriiloră următorele 
disposițiuni: Pertractarea orală înaintea tri
bunalelor ă de comerciuși de pace, precum 
și în afaceri polițiane și corecționale sepâte 
face (§. 11 ală legii citate) în limba francesă 
fără a mai luă ună dragomană, dăcă tâte per
sanele active și participante sciu acestă 
limbă și dăcă partidele, martorii seu esper- 
ții nu cunoscă lim ba germană. Sub asemenea 
presupunere se pâte face o ascultare judecătorescă pe 
lângă o pertractare orală, său și fără de aceea în limba 
francesă, fără â mai acvirâ ună dragomană. Liberarea 
sentinței însă (§. 12) se face în limba germană, și spe
sele traducerii, ce are a se dă la cererea partideloră, au 
să le părte acestea. Din celelalte disposițiuni ale citatei 
legi, care conține în paragrafii 13 și 14 numai conce
siuni transitorii, și prin urmare deja espirate, cu privire 
la usulă limbei francese pentru pertractări notarilale și 
pentru pledoariele și actele advocațiale, mai este de re
levată §.-lă 15. (Va urmă).

Tergulti Mnreșului 10 (22) Aprile. Conferința elec
torală a aderențiloră partidei naționale române a decursă 
astăzi aici în ordine esempiară. Au participată din trei 
cercuri electorale peste 200 alegători, cari în unanimitate 
și cu entusiasmă s’au dechiarată pentru programa din 
1881 Maiu. Pe largă cu proxima ocasiune.

R. Fogarașl.

Drama de la Circii.

Cetimă în »România« din Bucuresci: în săra 
de Pâsci, o mare nenorocire s’a întâmplată în Circulă 
Sidoli de pe Bulevardă. Pe la 9 și jumătate, venindă 
o puternică furtună, a desfăcută o parte din pânza, ce 
acoperea clădirea Circului, causândă stingerea mai multoră 
lămpi. A patra parte din publică, văcjendă acăsta, a 
părăsită localulă. I). Sidoli, eșindă afară, asigură publi- 
culă că n’ară fi nimică, vântulă are să trăcă și că repre- 
sentația pâte urmâ, clădirea înfățișândă destulă siguranță. 
Pe la ărele 10 însă, două pocnituri puternice se audiră. 
Țipete sfășiătore. în momentulă acela, o pânză se lăsă 
josă acoperindă publiculă de prin sta le. Lămpile se stin
seră, oamenii, bărbați, femei și copii incepură a da nă
vală la ușă. In cădere, o parte din pânză luă focă. 
Atunci țipetile deveniră îngrozitâre. In mintea fie-căruia 
venise nenorocirea de la Ringtheater din Viena. Ce eră 
de făcută. Oricine își pote închipui. Viața fundă scumpă, 
fiecare se silia să și-o salveze. De aci îmbrânceli și 
înghesuell, cari au ocasionată măr tea câtorva femei și a 
unui bărbată și rănirea a unui numără considerabilă de 
omeni. Se zice, că ar fi murită cinci persâne, între 
cari putemă numi pe d-ra Șerbănescu și o domnă de 
pe strada Senatului. D. Al. Marghilomană și d. generală 
Haralambie au fostă tare răniți. Mare parte dintre femei

și dintre răniți au fostă duși în cafeneua Grand-Hotel 
de Bulevard, unde li s’au datu primele ajutore. Domnișorei 
F...., care venise cu guvernanta, i s’au ruptă amândouă 
urechile de ună miserabiiă. care găsise tocmai momentulă 
să-i fure cerceii. Pe la 10, s’a desfășurată cumplita 
dramă îa Circă, și d’abia pe la 11, funcționarii inalți 
ai Poliției și’au arătată pe la circă fețele. Pompierii au 
sosită după ce ieșise totă lumea din Circă. Acăsta este 
fidela descriere a nenorocirei întâmplate în prima di de 
Pascl. --------------

Bucuresci, 13 Aprile.
Mari pregătiri aci pentru primirea părechei prin

ciare de coronă. Câmpulă dela Bănesa plină de armată. 
Stradele principale se împodobescă. Se iau diferite dis
posițiuni polițienescl pentru circulațiunea publicului. Po
liția cumpără flori pentru înfrumsețarea stradeloră, umblă 
din casă ’n casă și obligă pe locuitori să facă stâgurî 
austro-ungare și să le atârne pe la uși și ferestre în Zi
lele de 13, 14 și 15. Mare mișcare în capitală; din 
provincie sosesce multă lume.

Bucuresci 26 Aprile (Telegr. Gaz. Trans.)
Timpulă fiindă ploiosă, armata a defilată dinaintea 

palatului regală de pe calea Victoriei; aspectulă marțial. 
Dorobanții în costume române escelau; mii de omeni pe 
strade. De sără mare hal. La nopte Inalții âspeți plecă.

Diverse.
Sinodulă arohidiecesană gr. or. își va începe în 

Sibiu ședințele sale ca de ordinară în Dumineca viitâre 
(D. Tomii).

Dulapă ruptă. — In diua de Pasci s’au întâmplată 
mai multe nenorociri în Bucuresci. Afară de incidentulă 
din circulă Sidoli, s’a ruptă ună dulapă (scrânciobă), care 
se numesce la Pipera, tocmai pe cândă se învârtea cu cea 
mai mare repediciune. Două persăne au murită, și unei 
fete i s’au ruptă amândouă mânile. Dulapulă încă fu
sese visitată de ună ingineră, ca și circulă Sidoli.

Prințulă Nîollita. — „Pol. Corr.“ spune că prin
cipele Muntenegrului Nichita are de gândă să dea pono
rului său o constituțiune și să creeze o cameră de de- 
putațl.

Prințulă de coronă. — Se facă pregătiri mari în 
Bucuresci pentru primirea archiducelui Rudolfă și a so
ției sale. Inalții âspeți au sosită Vineri în Bucuresci. 
A^I Sâmbătă se face pe câmpia Bănesei o mare manevră 
militară esecutată de ună corpă de armată. Sera va fi 
bală în sala teatrului, de unde prințulă și princesa de 
corână voră plecă deadreptulă la gară.

Prințulă Bulgariei. — Luni a fostă în Bucuresci 
principele Alexandru ală Bulgariei și a făcută o visită 
M. S. Regelui României. Principele Alexandru a luată 
dejunulă la paiață, și după amâ<}I a plecată la Rusciucă.

Granițele închise. — »R o mân ia Liberă*  cere, 
ca ministrulă de esterne ală României să iea măsuri în 
contra abusului, ce facă Ungurii de dreptulă de carantină, 
de âre-ce pesta bovină nu mai esistă în România.

Atentată pe drumulă de feră. — La Șeica-mare 
puse ună individă, pănă acuma încă necunoscută, Joia 
trecută săra 15 snopi de fașine pe șinele drumului de 
feră. Trenulă, care venia la 10 ore dela Sibiiu, a fostă 
oprită, fără să iasă din șine (deraieze). A întârziată nu
mai cu o oră. O anchetă judecătorescă cerceteză după 
făptuitoră, care pote că a voită, ca să deraieze trenulă 
seu să-și răsbune asupra cantonerului, scoțându-lă din 
pâne. --------------

MB**  Se caută pentru Gazetă unft Culegătoriti de 
litere la Tipografia Alexi în Brașovtt.

Dare de seină.
(Urmare.)

Prin colecta de la Adalbert MiliailoviciU, adv. în 
Șeria: Ioanii Vancu 2 11., Ana Vancu 2 fl., Liviă Beldea 
5 fl., V. Zsiroș 1 fl., I. Bogdanii 2 fl., Adalbert Mihalo- 
vicitî 10 fl., — Prin colecta dela Gregoriă Marinescu, 
din Lipova: N. Scherbanîi 2 fl., Ioanii Ardeleanii 1 fl., 
Ioanii Tuducescu 2 fl., Marinescu 2 fl., Aurelianii Micu 
1 11., Hotorats Mladinu 1 fl., Adrianii Micu 1 fl., Cle- 
menlii Rață 2 fl., Davidti P. Simonii 2 fl., Constantinii 
Dogevits 1 fl. — Prin colecta dela Vasiliu Ignatii adv. 
în Beiușă: Vasiliu Leșană 1 fl., A. Antal 1 fl., Petru 
Mihuță 1 fl., Ioanii Buteanii 1., Ioanii Ardeleanii 1 fl., 
1). Negreanu 1 fi., Georgiu Marianescu 1 fl., losifă Gallă 
1 fl., Vasiliu Pappii 1 fl., Georgiu Borha 1 fl., Demetriu 
Fekete 1 fl., Georgiu Papii 1 fl., Eufcmia Stefania-Duma 
1 fl., Ambrosiu Cretz 1 fl., Alexiu Ardeleanii 1 fl., Ga- 
vrilă Cosma 1 fl., Ioanii Lazară 1 fl., Alexandru Gramma 
1 fl., Ana Cosiolțeană 1 fl., Ioanii Erdâly 1 fl., Con- 
stanțiu Boitz 1 fl., Vasiliu Ignatii 3 fl. — Prin colecta 
dela Ioanii Bartolomeiii, din Caransebeșă: Ștefanii Ve- 
lova 1 fl., Petru Popoviciii 1 fl., F. Adamii 1 fl., Ioanii 
Bartolomeiii 1 fl. — Prin colecta dela Dr. N. Ciaclanii, 
medicii în Pecica: Georgiă Petroviciii 5 fl., Sidonia Ta- 
masdanii 10 fl., Etelca Popa 5 fl., Ioanii Ardeleanii 2 fl., 
Petru Cimponeriă 2 fl., Emilia Ciorgariii 2 fl., Luisa 
Barbura 10 fl., Ana Novacii 3 fl., Iulia Iosa 2 fl., Sofia 
Ghebeșă 2 fl., Dr. Ciaclanii 2 fl. — Prin colecta dela 
Justină Popoviciii, din Ghiula: Justină Popoviciii 2 fl., 
losilă Besanii 1 fl., Ioanii Marcușiă 50 cr. Petru Biberia 
1 fl., Elena Biberia 1 fl., Lazarii Bogariu 1 fl. — Prin 
colecta dela Nicolau Zigrea, adv. in Oradia-mare: Ieroteii 
Beleșiii 5 fl., Petru Ionașă 1 fl., Simeonii Bica 3 fl., 
Petru Suciu 3 fl., Gavrilă Neteii 3 fl., Elia Bochișă 1 fl., 
Georgiii Horvath 1 fl., Ioanii Popii 2 fl., Nicolau Zigrea 
3 fl. — Prin colecta dela Visarionii Romanii din Sibiiă, 
Elia Macelariu 5 fl., Parteniu Cosma 2 fl., Elena Ba- 
ronesa Papii 1 fl., Gregorie Mateiu 3 fl., Ioanii Popescu 
1 fl., Petru Petroviciii 50 cr., Nicolau Cristea 1 fl., Moise 
Lazarii 1 fl., Ioanii Moga 2 fl., Ioanii Preda 1 fl., Petru 
Roșea 1 fl., Nicanorii Frateșii 1 fl., Ilariu Pușcariu 1 fl.
D. Crișanii 1 fl. Suma.......................... 369 fl. 30 cr.
Suma totală a veniturilor^..................... 873 fl, 80 cr.
Se scadă spesele balului..........................271 fl. 10 cr.
Rămâne venită curată.........................' 602 fl. 70 cr.

Aradă, 14 Aprile 1884. Letiția Oncu,Cass. Reun.

Cursulu la bursa de Viena 
din 15 Aprile st. n. 1884.

Rentă de auru ungară 6% 122.60
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.53
Rentă de hârtiă 5% . . 88.45 
împrumutul^ căiloru ferate 

ungare......................... 141.80
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 95.90

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

Amortisarea datoriei e.ăi-
1 oră . ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 100.40 

Bonuri rurale ungare . . 101.50 
Bonuri cu cl. de sortare 100.50 
Bonuri rurale ■ Banat-Ti-

mișă.................  100.50
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 99.75

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

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

ung................................. 115.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80
Renta de hărtiă austriacă 79.95
Renta de arg. austr. . . 81.15
Renta de aură austr. . . 100.75
Losurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile băncel austro- 

ungare .......................  852.—
Act. băncel de credită ung. 318.— 
Act. băncel de credită austr. 319.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.72
Napoleon-d’orI................ 9.63
Mărci 100 împ. germ. . . 59.40 
Londra 10 Livres sterlinge 121.35

Editară: lacobft Mnreșianu. 
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

chipă său o câlă de hârtiă albă, într’a doua altă semnă 
de distingere, în sfârșită o sărutare înaintea tuturoră. Celă 
sărutată avea apoi dreptulă a se plimbă Dumineca cu 
învățătorulă său dăcă ningea și erâ timpul urîtă a pe
trece la elă acasă și a se uită într’o carte mare cu chi
puri, din care învățătorulă sciâ să spună multe istoriore 
frumâse.

Alexandru sciâ să-și țină demnitatea și față de âmeni 
mari; elă nu batjocuria pe nimeni, dâr nici nu se temea 
de nimeni, — nu erâ deci nici o mirare dăcă toți copii 
simțiau o stimă față de elă, și că în urmă îlă iubiau 
mai tare chiar și de câtă pe părinții loru. Erâ o plă
cere să-i vâcjă omulă cu ce evlaviă îlă lingușiau toți, 
câtă de bucurosă alergau la elă, cândă îlă întâlniau, 
cum se siliau a-i ceti gândulă din față și cum ună 
semnă, erâ de ajunsă, ca să-i urmeze cu plăcere.

Pentru Bogățeni erau aceste ună lucru neînțelesă, 
cu atâtă mai vârtosă cu câtă acestă învețătoră nu folo- 
sia nici bâta de alună, nici nuiaua de mestăcănă. Cei 
fricoși își închipuiau totă felulă de istorii. Babele strigau 
în drumă, că nu este lucru curată. Ele stăruiau să nu 
se mai trimită copii la scâlă. Până acolo totuși n’a ajuns 
trăba.

Curățenia inimei e sănătatea sufletului, curățenia 
trupului e sănătatea lui. Dobitocele se potă tăvăli în 
tină, dâr omulă cu chipulă lui Dumnedeu, curată, să se 
rădice spre cerulă senină, lnceputulă crescerei copiiloră 
se fie a stârni în ei conștiința, că sunt omeni, adecă 
ființe mai pre susă de animale. Atunci poți face din ei, 
ce vreai, pentru că sunt, mlădioși. Din animale nu poți 
face nimică. învățătorulă, care cu seriositate și iubire 

nu e în stare să facă pe copii să-i urmeze, acela nu-și 
pricepe chiămarea. Unulă ca acela ar fi vrednică, ca 
bățulă, cu care vrea să învețe băeții ca pe nisce câni 
sâu alte animale fără minte, — bățulă acela să se mă- 
sure pe spatele lui.

8. Ce se întemplă în sculă mai departe.
Prin sată erâ mare sgomotă. Se vorbia, că Ale

xandru strică băeții, că bagă în ei lege nâuă și că nu 
învață nimică dela elă. Pentru-că îi prindea pe toți 
mirarea cum trăgeau acum copii pe fie-care Zi să mărgă 
la scâlă, pe cândă de comună, nu să pre obicinuescă a 
a cercetă bucurosă scâlă. Asta e ună lucru contra fi- 
rei. Pe lângă aceea în scâlă erâ tăcere, ca în biserică, 
pe cândă âmenii din bătrâni au pomenită, că în scâlă să 
fie o larmă și ună alaiu, de resunâ sătulă. Astădi, 
chiar în ârele de cântări să aude numai ună murmăitură 
ca de albine. Mai departe, la rugăciuni se facă înnoiri 
supărăciâse și copiii se deprindă la vrăjitorii.

Acestea și alte cârtiri ajunseră în sfârșită la ure
chile preotului, cum și la ale inspectorului școlară din 
orașă. Și fiind-că în faptă nime nu sciâ și nu înțelegea 
ce să întâmplă în scolă, să rândul o comisiă de cerce
tare. Asta se compunea din doi domni dela orașă și 
din preotulă satului. Tustrei aceștia intrară într’o di- 
mineță pe neașteptate în scâlă, înainte d’a se începe 
lecțiile. După-ce spuseră învățătorului, de ce au venită, 
cerură ca în fața loră să urmeze cu băeții așa, cum face 
cândă să află numai elă singură cu dânșii.

Băeții veneau unulă câte unulă. îți erâ dragă de 
ei, să-i vedi, cum veniau de liniștiți și câtă sunt de 

curăței. Care cum întrâ se ducea mai âatâiu la învă- 
țătoră, îi sărutâ mâna, dup’aceea se îndreptă în tăcere 
la loculă său, unde șoptiau între sine voioși și priviau 
asupra străiniloră. De toți erau cinci-decl-și-cincl de 
copii. Băeții ședeau de o parte, copilele de alta.

După-ce s’adunară cu toții, învățătorulă începu cu 
viersă înaltă: ,,iubiți copilași! înainte de tâte să ne ple- 
cămfl genunchii înaintea lui D-(jău, părintelui nostru, 
care e în totă loculă de față și să ne rugămă lui cu 
supunere/ țiicându Alexandru acestea toți cei cincl- 
Zeci și cinci de băeți își încrucișară mânile și îngenun- 
chiară privindă la pământă în tăcere.... a îngenun
cheată și învățătorulă. Domnii din comisiă, văZândă că 
toți să umilescă înaintea a-lotă-puternicului D-Zău, ur
mară și ei pilda băețiloră. După acesta învățătorulă ceti 
o rugăciune frumâsă și pătrunZătâre dintr’o carte, care 
erâ pe scaună dinaintea lui. Asta erâ atâtă de în- 
țelesă, în câtă o putea cuprinde chiar și micuțulă celă 
de șese ani. Acesta pătrunse inima unuia din străini, în 
câtă îi umplură ochii de lacrimi.

Acum se rădică cu toții. Școlarii cei mai vechi 
își îndrâptă ochii spre o tablă negră pe care erau scrise 
note, cu cuvinte, și cântă în două voci o frumâsă ru
găciune de dimineță. Cei mai mici încă bombăniau 
cântarea încetă, pentru sine. După acăsta școlarii cei 
mai buni cetescă dintr’o carte pe schimbate o poesiă 
evlaviâsă; dâr fie-care șiră se repețâ cu voce mai slabă 
de cătră toți școlarii. Cartea să închide. Copii repe- 
țescă mai întâiu cu toții poesia de rostă, pe urmă și 
singuraticii, pe cari îi strigâ învățătorulă.

(Va urma).



GAZETA TRANSILVANIEI"
DIARV CUOTIDIANU.

Ca mâne se ’mplinescă 50 de ani, de cândă 
„Gazeta Transilvaniei,“ sub cea mai cumplită 
prigonire a nâmului românescă, a arborată în 
mijloculu valoroșilor^ și patrioticilor^ comercianți 
din Brașovă, acestă emporiu ală Transilvaniei, 
drapelulu redeșteptării naționale.

T6tă suflarea românâscă cu bucuriă și cu 
căldură a îmbrățișată acestu diară-apostolă ală 
poporului română și grupatu-s’au cu toții sub dra- 
pelulă arborată de elă și lucrat’au cu însuflețire 
și bărbătescă statorniciă 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 glăsuiă 
ca în seminariulă românescă din Aradă se se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
tote confesiunile s6 se admită și să func
ționeze numai astfelu de preoți, predicători 
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 di, căci în cealaltă diminâță se 
iviră ârăși nuori furtunoși pe ceriă. Rota sorții 
aduse din nou prigonirile de odinidră asupra ca
pului nostru. Pai’’ că sdrtea a voită se încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu t6te uneltirile și prigonirile însă „Gazeta 
Transilvaniei44 își ridică fruntea și unindă su- 
fletesce pe toți Românii luptă necurmată și fără 
pregetă pentru drepturile și libertățile opincii 
românesci.

Adversarii noștri neperdând din vedere acâstă 
luptă și prețuindă resultatele dobândite de până 
acum după adevărata loră valore și-au îndoită 
puterile, și, acum după 50 de ani, și-au per
fecționată și rafinată mijlocele pentru su
grumarea și stingerea ndstră. Prin urmare, și 
noi cei de astădi, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea să ne strîngemă rândurile, și să 
ne îndoimă puterile de apărare.

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

Ast-felă împinși de dorulă de a ne folosi 
dilnică și cu energia de acestă pacinică mij- 
locă apelămă la publiculă celă mare română 
pentru a ne susțină în dilnica nostră luptă na
țională și în firma ndstră speranță de a fi încu- 

ragiați, deschidemă abonamentă la diarulă nos
tru cuotidianft

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă priinulti. 
organtl de publicitate românii, tot asemenea, 
și astădi e priniulti organă cuotidianiî ro
mânii, ce apare dincoce de Carpați.

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

Privindă dâr cu încredere la viitoră, Gazeta 
Transilvaniei dela 1 Aprile a începută a eși în t6te 
clilele, 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-Ungaria pe ană 12 fl., 
pe 6 luni <> fl., pe 3 luni 3 fl. Pentru Ro
mânia pe ană 3G lei, pe 6 luni 18 lei, 
pe 3 luni O lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentulă cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celă mai ușoră mijlocă de 
abonare este prin mandată poștală.

iniDUTHVEA.
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S’au schimbată cu totulă tablourile în Panorama și sunt cu 
multă mai superiore celoră din primulă ciclă. De pildă menționămă: 
Creațiunea, Potopulu, Dărîmarea Ierusalimului prin Titus, o furtună 
pe mare la litoralul^ englesu, catastrofa pe drumulu de fer la 
Dundee in Scoția, festivitatea indiană în onorea prințului Wales, te
ribila catastrofă a corăbiei „Mosel“ în portulu Bremeî, 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 noulu podu
de fanții, 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, Bern în Elveția pe timpulu crăciunului, batălia 
dela Zeidzur sub comanda lui Osman-Pașa.

Pe lângă aceste se p6te vedâ o colecțiune fârte mare de chipuri de 
câra artisticii esecutate din mitologia, etnografia și istoria. Toții asemenea 
capete încoronate din trecută, și presentii.

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

Desehisu dela IO dimineța pană IO ore sera.

strada

Zambach și Gavora,
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesc! de rită lat. și gr.

Vațiului, Vâczi-utza Nr. 17.
altariu, potirurl, 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,
Falonă sâă Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachinu, 
prapori. T6te feliu- 
rile de stâguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covor pe

IPuMicatiune-
Se face cunoscut^ cum-că’ tergulu de țeră celtî 

mai de aprope în comuna Lîpova, se va țîne In 4 Maiu 
1884 st. nou, eră târgulu de vite se va începe cu doue 
(Jile mai nainte+

Lip o va (Bănatu) în 20 Aprile 1884.
Antistia (prîmăriă) comunală.

TIPOGRAFIA ALEXI, B rasovu.
9

Unica tipografia românâscă în tâtă Austro-Ungaria susținută de ună particulară, care s’a distinsă la esposițiunea națională din Sibiiă 
în anulă 1881 și în care se tipăresce acum și primuliî diaru românii cuotidianîi.

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

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

Dintre operile publicate până acum in editura nâstră ni permitemă a recomanda:
G. Cur țiu s. Gramatica limbei elenice prelucrată 

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

Gramatica limbei română, întocmită pentru 
scălele secundare de Nicolau Pilția, 
profesor la gimnasiulă română greco- 
orientală din Brașovă, prețulă...................

2.50

1.25

X

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

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

fl. —.30

Mortea lui Miliai Vitezulft, dramă națională
în 5 acte, de Stan Părjol, prețulă . » —.40 

Rumănisclie Kunstdichtuugen, ubersetzt von
Theochar Alexi, prețulă . . . . fl. 1.—

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

Domnii librari îsl pottî procura dela acestă tipografie

Romanurî originale ilustrate
spre VENDARE cu BROȘTRA.

Si
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Tipografia Alexi Brașovă.


