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ANULU XLVII.

NR 49. Luni, Marți 17 (29) Aprile 1884.

Brașovu în. 16 (28) Aprile.
De câte ori Reuniunea școlară germană, așa 

numitulu „Schulverein,“ ține vre-o adunare, te
roriștii din Pesta sâmtu, că le furnică ceva prin 
corpii, ceva rece ca frigurile, ce cuprindă orga
nismul^. omului când să adună prea multă fiere 
în elfi. Nici nu e lucru puțină pentr’unu Ma
ghiară, fie și mai puțină ndoșă, a ceti prin foile 
mari germane, că cutare profesoră învățată dela 
Berlin susțîne cu tăriă în cutare adunare cerce
tată de unu publică numerosă și distinsă ger
mană, că despotismulă maghiarii,, ce apasă pe 
Sașii din Transilvania, a devenită nesuferită, că 
elă tinde a nimici cu totulă elementulă germană 
prin maghiarisarea succesivă a scoleloră cu aju- 
toriulă legii oră votate la 1879 și 1883 și că 
amenință chiar și cultura generală deorece Ma
ghiarii nici în limba loră propria nu sunt apți 
de a. fi învățătorii altora.

Nu voimu să cercetămu decă tdte câte le-a 
vorbită renumitulu istorică, profesorală berlinesă 
Wattenbach, în sensulă de mai susă, suntă pe A,
deplină adevărate său nu. Intr’ună punctă însă 
credemă, că nu-lîi. va pute combate cu succesă 
nici chiar o dialectică de trei ori mai ascuțită ca 
aceea a lui „Pestei: Lloyd,“ în punctulă adecă 
în care combate intoleranța și despotismulă ma
ghiară. Sașii din Transilvania au fostă tractați 
încă cu ’ ăre care cruțare în asemănare cu Ro
mânii. Profesorală Wattenbach ar fi trebuită să-și 
procure numai câteva estrasuri din plângerile, 
ce au vădută lumina dilei dela anulă nou încăce 
în foile naționale române, spre a se convinge, 
că Sașii ardeleni să află încă abia la începutulu 
persecuțiuniloră și că va fi și mai rău de ei 
când voră ave de a îndură în egală măsură tote 
prigonirile, ce trebue să le îndurămu noi astăzi.

Compatrioții noștri Sași au fostă până acuma 
loviți cu mai puțină înverșunare ca noi, pentru 
că politica teroristă maghiară de „divide et im- 
pera“ a voită să-i folosăscă în contra ndstră și 
din nenorocire și-a și ajunsă scopulă pănă la 
ună punctă dre-care. Aceea-și politică infernală 
dela care să trage totă nenorocirea Ardălului, 
sperăză acum de a avă trecere la conlocuitorii 
noștri sași, cari de cândăau fost prinși în lațulă 
ungurescă la 1865—1868 și-au pierdută totă 
ecuilibrulă politică și retăcescă de 14 ani cu 
naia loră printre stâncile periculdse ale maghia
rismului, fără nici ună compusă și fără nici ună 
plană pentru viitoră, speculândă numai și numai 
la câte ună compromisă putredă de a<ji pănă 
mâne cu dușmanii loră de mdrte.

Intr’aceea opera de distrugere a maghiaris
mului violentă înaintăză gradată dăr sigură și 
naționalitatea sasescă din Ardălă pierde totă mai 
multă din terâmu, până ce ca mâne nu va mai 
pută fi vorbă de ea ca de-o naționalitate cu dreptu 
de esistență deosebită. Organulă guvernului un
gurescă întrăbă de pe acuma pe Sași ironică: 
„credeți că la casă cându Maghiarii ar procede 
radicală la stingerea elementului săsescă arde- 
lănă, Schulverein-ulă și-ar mobilisâ bataliănele și 
s’ar pune în mișcare contra Maghiariloră ?—“

Amenințările aceste urmărescă totdăuna unul 
și acelaș scopă, de a înfricâ pe Sași și ai câș
tigă pentru nouă planuri de desbinare și nimi
cire a naționalitățiloră prin ele însele. Se înțe

lege, că spre a prepară almagamulă acela, care 
încă dela 1848 se numea „contopirea celoră două 
națiuni sorori —“ adecă a nației unguresc! din 
Ungarfe. cu cea din Ardălă — trebue se se ni- 
micăscă mai întâiă organismulă națională ală Ro- 
mâniloră și ală Sașiloră, bucată de bucată. Mai 
întâiu s’au apucată de noi, că suntemă cam mulți 
și s’au folosită de Sași contra nâstră; totă-odătă 
cândă le vine bine lovescu și cu câte ună Ro
mână său doi în Sași și așa înaintăză succesivă 
procesulă de distragere. Le vine rândulă la 
toți.

Aceste observări ni le-a provocată ună pa
sagiu din articululă de fondă ală (Jiaralui „Pester 
Lloyd“ de Sâmbătă, care,- după tdte insultele, ce 
le aruncă în fața Germaniloră și a Sașiloră ar
deleni, susține c’unu tonă obraznică, că chiar din 
sînulă Sașiloră celoră mai naționali s’a făcută 
o propunere de împăcare guvernului și că tăte 
diferențele se mărginescă „numai la unele cestiuni 
administrative. “

Amu dori ca din parte competentă săsăscă să 
aflămă dăcă într’adevără lucrurile stau astfelă, 
căci noue nu ne vine a crede, că politica com- 
patrioțiloră noștrii Sași se fi ajunsă deja așa de
parte pe povârnișulă propriei sacrificări prin nisce 
continue concesiuni făcute maghiarismului, fără 
nici o garanțiă pentru esistență loră națională 
în viitorii.

Sciri telegrafice.
(Serviciulă particulară ală «Gazetei Transilvaniei.*)

Tergulft Mureșului (Marosvâsârhely,) 26 
Aprilie. — Rafinăria fabricei de spirtă a arsă. 
Paguba se urcă la 250,000 florini. Nici o per- 
dere în 6meni și animale.

Bucuresci, 26 Aprilie. — Regele Româ
niei și-a esprimată în toastulă seu la prânzulă 
curții mulțumirea pentru visita părechei princiare 
de cordnă, fiindă că în acăsta vede o nouă ga
ranția. pentru legătura, ce esistă între amândouă 
statele. Parada trupeloră a eșită strălucită. 
Regele și prințulă de coronă au asistată călări. 
Defilarea a durată 4^2 6re, și au luată parte 
16,000 de oșteni. Prințulă de cordnă felicită 
fdrte cordială pe șefulă corpului. Populațiunea 
a primită cu entusiasmă părechia princiară.

Viena, 26 Aprilie. — Principele Bulgariei, 
care călătoresce incognito la Darmstadt, a sosită 
aci. Maiestatea Sa l’a onorată cu o visită de o 
jumătate de oră, pe care principele a întors’o 
mai târziu; s’a dată ună prânzu de gală.

(Biroulft telcgr. din Pesta.)

Cronica eveneminteloru politice.
D. C. A. Rosetti, scrie în „Românulă,“ 

cu ocasiunea venirei prințului și princesei ndstre 
de cordnă, următdrele rânduri :

«Archiducele Rudolfă și archiducesa Stefania voră 
sosi în Bucuresci Vineri.

Salutămă, cu cea mai sinceră bucuriă, visita ce face 
viitorulă Imperatore și viitorea Impărătăsă a Austriei Re
gelui și Reginei României.

Românii au dorită tot-deuna să fie în legăminte 
de sinceră amiciă cu Austria și cu tăte puterile vecine, 
mari și mici.

Ei salută dăr venirea în Bucuresci a principelui 
Rudolfă și a princesei Stefania, ca ună semnă de bună 
și deplină înțelegere în viitoră între împeriulă austriacă 
și Regatulă română, în tăte cestiunile, cari privescă drep
turile legitime ale tuturoră Româniloră.

Negreșită că România, fiindă o națiune mică, are 
multă mai mare interesă să fie în bune și sincere rela- 

țiuni cu cele două mari imperii, cu cari se învecinesce; 
totuși însă, stăruimă a crede și a afirmă că imperiele, 
ori câtă de mari ar fi, au și densele fdrte mari interese 
d’a câștigă încrederea și iubirea naționalitățiloră celoră 
mici.

Să primimă der pe iluștrii ospeți astfelă în câtă 
să-i facemă să simtă ei înșiși nobilele simțimente, cu cari 
natura a înzestrată pe toți Românii și să'-i convingemă, 
că statulă română este Ia Dunăre ună elementă de or
dine, de civilisațiune și de frățietate pentru totă penin
sula balcanică.«

*

Camera deputațiloră din Pesta și-a terminată aprăpe 
desbaterea asupra proiectului de lege a industriei. Cu 
câte-va modificări neînsemnate, proiectulă va deveni în 
curăndă lege sancționată. Ea restrînge încâtva libertatea 
necondiționată a industriei. Vomă reveni asupra acestei 
legi, când va eșî dintre păreții camereloră.

*
Kolnishe Zeitung a primită o telegramă din 

Berlină, în care să. c^ice, că nu s’au stabilită încă con- 
dițiunile în care puterile voră consimți să se țină con
ferința egiptenă. Acestea aternă multă dela atitudinea 
Franciei, care are mare interese în Egiptă. Așteptămă 
hotărîrea, ce va fi luat’o consiliulă de miniștri din Parisă, 
care s’a ocupată cu acesta cestiune.

*

Englesii iau măsuri grabnice pentru eliberarea lui 
Gordon pașa. Să formăză ună corpă de 200 de volun
tari, cari voră fi trimiși în Sudană. Consululă generală 
francesă din Cairo, Camille Barrere, a primită dela con- 
sululu francesă din Chartum următărea telegramă: „N’am 
nici o temă și sunt gata la tote. Situațiunea e des
perată, starea sănătății însă e în genere bună.“ Greua si- 
tuațiune din Sudană nu se p6te atribui decâtă politicei 
fără tactă a d-lui Gladstone.

Prințulă de coronă Rudolfu în Bucuresci.

Bucuresci, 13 (25) Aprile 1884.
(Coresp. part, a «Gaz. Trans.*)

Ca corespondinte ală «Gazetei Transilvaniei*  
îndată după sosire, m’am presentată la prefectura poli
ției capitalei, de unde am primită bilete de legitimaținne 
spre a pute asistă la festivitățile de primire a AA. LL. 
Imp. și Regale, Archiducele Rudolfă și Archiducesa Ste
fania.

Primirea va fi măreță și strălucită. încă de acjl 
dimineță tricolorulă română, stindardulă belgiană,*  și 
drapelulă negru-galbenă ală Austriei impodobesce casele 
și stradele capitalei țării românesc!.

De sără la 7 ore Altețele Loră imperiale și regale 
voră sosi la gara Filaretă, unde demnitarii țării cu mare 
pompă și cu cele mai cordiale semțimente voră primi 
pe viitorulă Impărată ală Austro-Ungariei.

Mâne se va dâ la palatulă regală ună prânză de 
gală și este proiectată a se țîne între Bănăsa și Bucu
resci o mare revistă militară, ca AA. LL. Imp. și regale 
să aibă ocasiunea de-a cunăsce mai d’aprâpe pe vitezii 
luptători români de la Plevna.

in teatrulă celă mare se dă totă mâne ună splen
didă bală în onorea Altețeloră Loră. Costumulă de gală 
este de rigore, pentru domni: fracă, cravată și mănuși 
albe și pentru dămne: costumulă națională.

La aceste solemnități voiu asistă împreună cu co
legii mei (jiariștî din capitală și nu voiu întârtjiâ a vă 
raportă despre reușita loră.

Bucuresci, 14 (26) Aprile st. v.
Aseră la orele 5, Maiestatea Sa Regele și Regina 

au plecată c’ună trenă specială la Comana, unde au pri
mită pe A. A. L. L. Imperiale și Regale Archiducele 
R u d o 1 fă și Archiducesa Stefania. Maiestatea Sa Re
ge le, purtă uniforma de colonelă ală regimentului de 
infanteriă austriacă, ală cărui șefă de onore este.

La orele 5 Va toți miniștrii și demnitarii țării în 
frunte cu d. președinte ală consiliului de miniștri, Ionă 
Brătianu, și principele Dumitru Ghika s’aflau la gara Fi
laretă, care eră splendidă decorată cu'cetină, drapele ro
mâne, austriace și ungare.

La gară se mai afla și înaltă P,. S. S Mitropolitul^ 



Primato ală Ungro-VIachiei alăturea cu Monsignorele 
Paoli, Archiepiscopulă catolică din Bucuresci, din miniștri 
puteriloră străine am vădută numai pe ală Austro-Un- 
gariei, Turciei și Belgiei, toți în ținută de gală a amba- 
sadeloră lorii.

La ora 7 și 40 minute, trenulă regală anunciată 
prin salve de tunuri a intrată în gara, care era fârte 
frumosă iluminată. Vestibuleie și ferestrele erau împo
dobite cu lampione maghiare și române. Peronulă dela 
drâpta a fostă acoperită cu postavă roșu, pe care s’au 
grupată domnii miniștri Brătianu, Voinovă, Chițu, Aure- 
liană, Sturza, Gâmpinianu, Dabija; președintele senatului, 
prințulă Dumitru Ghika, cu ună frumosă buchetă com
pusă din flori naturale formândă t r i c o 1 o r u 1 ă belgi
ană, generata Lecca președintele Camerei. Mai multe 
domne din înalta societate, între care am vădută pe gra- 
țiosa soțiă a domnului ministru de esterne, Sturdza, li- 
nendă în mână ună buchetă de flori în forma unui co- 
șuleță, lucrată cu multă artă, destinată a fi oferită Al
teța Sale Archiducesei Stefania. Domna Elena Câmpi- 
nianu asemenea avea unu frumosă buchetă în mână. 
Baronesa de Herz, născută principesa Dumitru Ghika, 
avea ună mare buchetă de flori compuindă tricolorulă 
maghiară și austriacă. Pe buchetă s’afla următorea in- 
scripțiune în limba maghiară și germană: »Societatea 
austro-maghiară, Bucuresci 25 Aprile 1.884.«

Consiliulă comunală în frunte cu locuțiitorulă de 
primară, d. D. Ionescu, care ținea în mână ună frumosă 
buchetă de flori, pe care l’a oferită Archiducesei Stefa
nia, a felicitată celă ântâiă în numele capitalei de »bună 
venire« pe Auguștii ospețT.

Ordinea în gară erâ ținută de o polițiă de onore, 
compusă din magistrațl și mai mulți tineri.

Din societățile particulare s’au presentată la gară 
numai deputațiunea coloniei austro-ungare, compusă din 
30 persone, în capulă căreia s’aflâ baronulă Herz în 
uniforma de ulană austriacă, Veress Sândor și Vândory 
Lajos.

Centrală gării a fostă ocupată de musica regimen
tului ală 3-lea de infanteriă, âr în stânga era înșirată o 
companiă din regimentulă ală 3-lea de liniă aven dă în 
mijloculă ei gloriosulă stâgă ală regimentului, eșită sfâ
șiată din luptele pentru neatârnarea țării.

La sosirea trenului regală tunurile bubuiau, armata 
a presentată arma și musica a intonată imnulă Augustei 
case domnitore a Habsburgiloră.

Archiducele Rudolfă îmbrăcată în uniformă de ge
nerală austriacă cu tunică albă, și Archiducesa îmbră
cată într’o rochiă bleue-pâle avândă o pălăriă asor
tată și părulă încrețită pe frunte, au descinsă pe peronă 
însoțiți de M. Loră Regele și Regina României și urmați 
de numerosele loră suite.

MM. LL. Regele și Regina presentară Archiducelui 
și Archiducesei pe toți domnii miniștrii, pe dd. presidenți 
ai senatului și cameril, pe d. prim-președinte ală curții 
de compturi D. Grădișteanu, pe domnele ministriloră, pe 
domna baronâsă de Herz, pe Mitropolitulă-primată și 
pe Monsignorele Paoli.

Domnii președinți ai camerii și senatului, d. baronă 
de Herz în numele coloniei austriace, domnele Dabija și 
Sturdza oferiră Alt. Sale Arch. Stefania fruntașele buchete 
de mai susă.

După presentare M. S. Regina și cu Archiducesa 
Stefania se suiră într’o trăsură inclusă â la Daumont, 
trasă de patru cai, vizitii mânândă călare. Imediată după 
acâstă trăsură urmă o trăsura deschisă în care s’aflâ M. 
S. Regele cu Archiducele Rudolfă. Apoi urmau trăsurile 
suiteloră loră, și în acâstă ordine sosiră la orele 8^2 la 

palatulă din Bucuresci, unde după ce musica cântă im
nulă austriacă, intonâ marșulă lui Radetzky, marșă fa
vorită ală M. Sale împăratului Austro-Ungariei.

în totă percursulă dela gara Filaretă până la pa
iață, stradele erau frumosă decorate cu verdeță și ste
gari, âr la podulă dela calea Rahovei. se înălța nnă arcă 
de triumfă.

Curtea palatului era iluminată cu lumină electrică. 
Deci de mii de omeni circulau pe stradele capitale ale ora
șului. Timpulă însă a fostă nefavorabilă, și ună vântă 
violentă a împedecată multă iluminarea orașului. Cu 
tote aceste s’a putută face retragerea militară cu torțe de 
cătră tote musicele corpului ală doilea de armată întru
nite. Părechea princiară apăru împreună cu Suveranii Ro
mâniei în balconă și fură aclamați eu entusiasmă de po- 
porațiune.

Astădi timpulă continuă a fi forte urîtă, plouă și 
bate ună vântă rece. Dâcă timpulă se va schimbă în 
bine pănă la ora 2 după amedi, defilarea armatei va ave 
locă pe bulevardulă Academiei în fața statuei lui Mihai- 
Vodă-Vitâzulă*).

•) ScimU din telegrama aceluiași d. corespondenta, ce amfl 
publicat’o în Nr. trecută, că din causa ploii armata a defilată dina
intea palatului regalii. Red.

Motnltt. _________ >

Felicitări la adresa nostră.
Viena 20 Aprile 1.884,

Stimate Domnule Redactorii!

In luptele seculare, ce le-a avută nemulă românescă 
pentru apărarea esistinței sale naționale, trista și totodată 
gloriâsa nostră istoriă ne arată bărbații, cari au servită 
generațiuniloră următore necurmată ca modelă de bărbățiă.

Astădi, cândă încă nu suntemă părtași de cele mai 
mari bunuri omenesc!: de libertatea națională; astăzi, 
cândă poporală română din Ungaria, Bănată și Transil
vania luptă încă din răsputeri, cu tote armele permise, 
pentru păstrarea celei mai scumpe moșteniri, ce i-au lă- 
sat’o străbunii, pentru păstrarea limbei; astăzi, cândă se 
pare, că adversarii noștri nu mai au câtă de puțină 
simță de dreptate și adevără: privimă cu deplină încre
dere în viitoză, vă^ândă marea câtă de luptători zeloși, 
demni de antecesorii loră.

Intre aceștia sunteți și D-vostră, Domnule Redac
tară, carele ați luptată și luptați încă cu inimă curată, zelă și 
bărbățiă demnă de sfințenia causei. Acâstă ați dovedit’o 
între altele mai alesă prin »Gazeta Transilvaniei,*  carea 
venimă a-o salută ca făie cuotidiană.

Junimea română din Viena profită de acestă oca- 
siune, aducendu-vă cele mai căldurdse felicitări, dorin- 
du-vă din adânculă inimei celă mai strălucită succesă 
și asecurându-vă și pe viitoră de simpatia, ce v’a păs- 
trat’o totdâuna.

Să trăiți la mulți ani!
I. T. Mera, stud. în med., Drd. George Roșea, Dr. 

Is. F. Popă, med. secund. în spit. centr. din Viena, Drd. 
Ilie Stăuilă, Drd. Gavrilă Dobreauti, Drd. Victoră Milialașitt, 
Drd. Aureliu Moldovautt, Ștefană Petroviciă, st. în dreptă, 
Valeriu Petco, st. în dreptă, Corneliu Romană, st. chem., 
Dimitrie Săvoiă, Aurelă Capsa, st. mecli., Toma Mătlincea, 
st. med., Nicolae Maximă, st. ing., Dimitrie Dascălă, st. 
med., Inliu Moisilă, st. chem., Iosifă Turcii, st. med. Si
mfonii Popă, silvanistă, D. Brăteann, st. ing. George Do- 
brină, st. în dreptă, T. Ghermană, sL. med., Sabină Se- 
cula, st. med., Drd. Aureliu Demiană, Romulus Z. Boia, 
st. în dreptă, A. Popă, Drd. Aureliu Monda, Victoră Roșea, 

st. med., Titu Valeriu Gerendi, st. chem., G. 1. Popă, 
st. chem., Drd. Emilă Codru-Drăgușauu, Ștefană A. Po- 
poviciă, st. Ac. com., Barbn Const. Țăpârdea, st. mech., 
Drd. lână Cnpărescu, Cliristea Misirii, st. med., Mihaiă 
Vișnevsclii, G. Țeranu, I. Mavrocordato, D. A. Goîlavă, 
I. Papanicolu, Em. Doctoră, st. med., Aurelă Grigoro- 
vicl, st. med., Aurelă Diaconă, st. ing. și archit.

Deeșu, 11 Aprile.
Gratuleză din adânculă inimei pentru zelulă nefa- 

tigată, ce ați desvoltată spre a ridică «Gazeta,*  vechia și 
fidela apărătore a drepturiloră poporului română, la (Jiară 
cuotidiană. (Jupcea.

Mulțăinindu din totu sufletulu pentru aceste 
încuragiătdre dovedi de simpatia, dorimu ca 
urările, ce ni se facă să fiS făcute într’unu căști 
bunu!

Conferința electorală: pentru cerculă Șasea co- 
mitatulă Carașu-Severină s’a ținută în 22 Aprile a. c. 
st. n. luândă parte aprdpe 300 de alegători. Conferința 
a enunțiată cu mare entusiasmă aderarea sa la programa 
națională din Sibiiu. Față cu alegerile viitore de depu
tată dietală s’au făcută pregătiri pentru o acțiune intensivă 
și resolută. S’a constituită comitetulă electorală și de 
președinte s’a alesă D. I. Tamașelă, preotă în Vrâny. 
In comitetulă comitatensă centrală s’au alesă D-nii I. Ta
mașelă și Octavian Madin cea; âră ca delegații 
pentru conferința generală din Sibiiă D-nii Vincențiu 
Babeșiu și Ioană Roșiu.

In acestă cercă sunt mai toți alegătorii Români, și 
încă ce Români! cu inima curată, credincioși și însuflețiți; 
avemă deci firma speranță, că conducătorii bravi, dâcă 
voră desvoltâ energia cuvenită, causa nostră națională va 
triumfă în acestă cercă. D. Tabaydi și D. Jakabffi umblă 
prin cercă, ca să pună în aplicare tote instrumentele de 
tortură ale închisițiunei mongolesci pentru intimidare și 
terorisare, — noi însemnămă totă pașiulă loră, ca la (jiua 
dreptei judecăți să avemă motive pentru o drâptă și ne- 
parți lă sentință asupra tuturoră fărădelegiloră.

Procesulu verbală
despre conferința alegătorilor!! români din cerculft de alegere 

alfi Orăștiei ținută in Orăștia la 12 Aprile 1884 c. n. 
înainte de tote se constată cu plăcere, că la apelulă 

făcută s’au înfățișată 200 de alegători din diferite părți ale 
cercului electorală, care împregiurare îmbucurătore ser- 
vesce de onore inteligenței conducătore.

I. Convocătoriulă acestei conferințe, advocatulă și 
proprietariulu Samuilă Popu, salută frațesce pe alegă
torii, cari îngrijați de celă mai vitală interesă ală patriei 
în genere și ală poporului română în specie, nu cruțară 
ostenâla a luâ parte în ună numără așa de însemnată. 
Arată în liniamente pricepute scopulă întrunirei și mulță- 
mindă căldurosă pentru ascultarea simplei sale convocări, 
— propune constituirea conferinței.
Ad. I.. La propunerea d-lui Dr. Ștefană Erdâlyi se aclamă 

de președinte protopopulă Georgiu Berciană, âr de 
secretariu Lauriană Berciană și Vasiiiu Bologa.
II. Președintele și secretarii, ocuptndu-și loculă, 

celă dântâiu mulțămeșre pentru încrederea atribuită, rogă 
mai departe alegătorii a procede cu demnitate la resol- 
virea puncteloră din programă. Dup’acâsta pune la or
dinea dilei punctulă 1. din programă adecă: constituirea 
subcomitetului electorală. In urma acestora advocatulă 
Samuilă Popă propune ca: biroulă conferinței se stato- 
râscă în principiu numărulă merhbriloră, cari voră formă 
subcomitetulă cercului.

FOILETON U.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

Pe păretele din fața copiiloră erau atârnate patru 
table negre, pe cari se vedeau scrise parte litere parte 
silabe, parte rânduri întregi. Copii împărțiți după scaune 
în patru părți îșl îndrâptă acum privirea la câte una din 
table. Toți scriau sâu desemnau cu creionulă pe tăblițele 
de piâtră, ce aveau în mână, scrisorea de mustră. Ale
xandru mergea dela copilă la copilă, pe unulă îlă lăudâ, 
pe altulă îlă învăță, la ală treilea îi arătă cum să țină 
creionulă mai bine, și altele.

După ună câsă, copii se împartă în alte patra 
grupe și in locă de ună învățătoră, se vedeau patru. Pen
tru că cei ce sciau mai bine ceti aședau pe table litere, 
cuvinte ori tăceri întregi, după cum credea învățătorulă. 
Literele erau tăiate din hârtiă grosă, una câte una și se 
puteau mișcă. învățătorulă se uită apoi, decă se află totulă 
bine așezată, și fie-care din micii dascălașl îngrijea ca copiii 
din boteiulă (grupa) lui se cetescă cu voce mai lină lite- 
rile, silabele, cuvintele și ducerile aședate. Nici unii nu 
zădărniciau pe cei lalți. Ochii și urechile lui Alexandru 
erau pretutindinea și, încetă, ajută acum în drâpta, acuși 
în stânga.

După ună altă câsă, alte grupe și în loculă lite- 
riloră se vedeau numeri, exemple din socotâlă cu alțl în
vățători și învățătorese. Unii cetiau numerii, alții adă- 

ogau, unii iarăși subtrăgeau, alții deprindeau: „odată unulă“ 
și altele. Cei ce sciau socoti mai bine căpătau teme 
în scrisă și lucrau singuri. La sfârșită îșl spuneau fie
care resultatulă. învățătorulă se uită pe tăblițe și spunea 
îndată, dâcă e bine ori rău.

Vrednică de admirată erâ tăcerea, rânduâla și do- 
rulă fie-căruia de învățătură. Așa ceva nu văzură in- 
spectorulă de școlă și preotulă în tată viața loră.

Petrecându-le înaintea ameții astfelă, copiii, se du
seră acasă, dâr mai nainte îșl luară diua bună de la 
învățătoră și dela domnii cei străini. EșițI odată afară, 
se începu ună rîsă și o veseliă de gândeai, că nu mai 
suntă băeții cei tăcuți din școlă.

După amâdl școlarii eră se vedeau dinaintea table
tară celoră negre desemnândă figuri măiestrite de linii 
drepte și strâmbe, unii chiar chipuri de animale. Sfîr- 
șindă cu acestea cei mai buni cetiau dintr’o carte isto- 
rfore glumețe și pline de învățături. Să fi văzută cineva 
numai buucuria băețiloră pentru totă ce cetiau și au- 
t|iau. După asta porunci învățătorulă, ca cei ce scriu 
mai bine, până mâne să aducă scrisă totă istoria așa, 
cum au au^it’o, dâr fără greșeli. Pe urmă lăudă în fața 
tuturoră pe cei ce s’au purtată în diua asta mai bine 
spunându-i și cu numele. Și fiind-că aceștia erau șese 
la numără, mai stete cu toții încă nnă câsă întregă și 
le povesti felă de felă de lucruri fruntașe. Intre altele, 
le istorisi o întâmplare înfricoșată despre ună omă, pe 
care în mijloculă ernii îlă apucă somnulă pe uliță și 
îngheță, în câtă a doua di îlă găsiră mortă. Nisce țărani 
nepricepută îlă duseră îndată într’o casă caldă, ca să se 
desghețe. Venindă însă ună medică numai de câtă des- 

brăcă mortală și-lă îngropă în zăpadă, în câtă numai 
nasulă îl remase afară, ba după aceea îlă puse chiar în 
apă rece, de se prinse ghiață subțire în jurulă membre- 
loră. Pe urmă învălindu-lă în pânijătari reci, îlă duse 
într’o chiliă caldă și-lă frecă bine cu o pânijătură, până 
începă mortulu a se trezi. învățătorulă spuse cum s’au 
put ui ă întâmplă acestea tote.

Așa se termină cjiua de șcălă.

9. Școla de Duminecă și întâmplarea din moră.
Cam în felulă acesta învăță Alexandru băeții, pe 

fie-care di avea ceva nou pentru ei. Comisia cercetă- 
tore îlă încărcâ de laude dicândă, că este celă mai har
nică învățătoră din câți cunoscă. Asta n’o puteau pri
cepe Bogățenii. „Ți-ai găsit-o,“ diceau ei, „Sandu va 
fi mai pricopsită, de câtă învățătorii cei bătrâni, pe cari 
i-amă avută noi! De, elă scie multe boscâne, de bună 
sâmă a fermecată pe domnii streini câtă și pe părintele 
cu tatu. Nu e lucru curată cu învățătorulă!1

Peste veră nu se ținea școlă în Bogată nici odată, pen
tru că băeții mai mărișori trebuiau s’ajute părințiloră la 
lucru. Alexandra chiemă și peste vâră pe micuți la sine, 
îi învăță câte-va câsurl, le dedea jucării sâu îi punea 
la lucru în grădinuță și pe câinpă unde curățiau tacurile 
de petricele, buruene și altele. Văijândă acâsta ceilalți 
copii, stăruiră să-i primâscă și pe ei. Astfelă cândă nu 
aveau lucru, primia și p’aceștia la sine și le dedea în
vățături. Ba dumineca și ’n sărbători eșiâ cu ei și în 
primblare la câmpă și tn pădure, le arăta plantele veni- 
n6se și le povestia despre ele diferite istoriâre înfioră- 
târe, sâu le vorbia de economia viteloră, le vorbia des- 



Ad. II. Enunțiațiunea președintelui se primesce eu sgo- 
motose strigăte de: să trăiască!
Asemenea se primesce propunerea advocatului Sa

muilă Popă.
III. Ca liesce-care alegătoriu să aibă deplină cu

noștință despre constituire în astfelă de afaceri, sec.re- 
tariulă conferinței, Lauriană Berciană face istoriciilă con
stituire! comitetului centrală ală tuturoră alegătoriloră 
români efectuite la 1881 în Sibiu, mai departe ală co
mitetului centrală comitatensă și în urmă ală subcomi
tetului cercuală, ce se voră alege cu acăstă ocasiune.

Arată cum acestea, pe basa solidarității, stau în 
strînsă legătură în tote afacerile electorale. In fine arată 
că atâtă legile patriei câtă și ordonanțele ministeriale 
concedă astfelă de constituiri.

In legătură cu punctulă precedentă, în numele bi
roului face propunere: subcomitetulă electorală ală cer
cului Orăștia se constitue din ună președinte, ună secre
tară și 4 membri cari toți împreună, conformă punctului 
2 ală programei, să fie și membri în clubulă electorală 
centrală ală comitatului cu reședința în Deva.

Cere în fine indemnitatea elegetoriloră, ca la casă 
de necesitate subcomitetulă să potă designa bărbați de 
încredere în tdte părțile cercului pentru eventualele ese- 
cutărl ale concluseloră ce se voră aduce în conferințele 
tuturoră alegătoriloră, ale comitetului centrală comitatensă 
său ale acestui subcomitetă.
Ad. III. Tote aceste propuneri se primescă cu una

nimitate.
IV. Cerându-se suspendarea ședinței pe 5 minute 

pentru consultare asupra personeloră, ce au să se alegă 
în subcomitetă și acordându-se, după redeschiderea șe
dinței, Nicolau Herlea propune de președinte pe advoca- 
tulă Samuilă Popă, de secretară pe Lauriană Berciană 
și de membri pe Dr. Avramă Tincu, Dr. Ioană Mihu, 
Dr. Ștefană Erdâlyi și preotolă Bogdană.
Ad. IV. Conferința primesce acestă propunere cu una

nimitate.
V. Dr. Ștefană Erdâlyi, înainte de a procedă la 

alegerea delegațiloră, învită conferința se-șl dea o decla- 
rațiune solemnă, că ea adereză solidară cu trupă și cu 
sufletă la resoluțiunea și programa conferinței generale a 
celoră 153 de delegați ai alegătoriloră români din 1881 și 
acum și în viitoră; ăr de altă parte să se dea o decla- 
rațiune pe calea jurnalisticei române pentru publicitate, 
că acea conferință din 1881 n’a fostă numai q frântură 
a corpului nostru națională — după cum cuteză a sus
ține adversarii noștri — ci ea a fostă sufletulă și inima 
nemului nostru, adevărații. representanțl ai intereseloră 
poporului nostru, pe cari însuși și i-a alesă, condusă de 
nemărginită iubire și încredere în ei, — propune deci 
să se facă ântâiă acestă declarațiă și apoi să urmeze la 
ordinea de cji; alegerea delegați lor ă.

Vasiliu Basarabă parochă, din incindentulă, că noi 
nu putemă sci viitorele decisium ale conferinței generale, 
ce se va ține în Sibiu, face contrapropunere: să trecemă 
preste acestă declarațiă.

Crișianu parochă, vedendă că sărtea poporului dela 
anulă 1881 nu s’a îmbunătățită întru nimică și că o 
îmbunătățire reală se pote aștepta numai dela esecutarea 
programei din 1881, face deci ună adausă la propunerea 
d-lui Dr. Erdălyi, ca să ne unimă în cugete și în simțiri 
spre apărarea cu demnitate a drapelului nostru națională, 
spre redobândirea drepturiloră prin procedarea de până 
acum, îmbrățișândă și mai departe resistența prin pa
sivitate.

După aceste discusium, ridicândă cuventulă Lauriană 
Berceană, dechiară, că noi în specială, alegătorii români 

din cerculă Orăștiei, amă fostă toldăuna solidari și aface
rile năstre electorale și că nu a lă de consultă, nici chiar 
de rațională, a dă instrucțiune delegațiloră ce se voră 
alege nici cu referință la pasivitate și cu atâtă mai puțină 
la activitate, — ce voră a pretinde antevorbitorii, acesta 
să o încredințăm^ delegațiloră după buna loră chipzuire 
avendă în vedere împregiurările conferinței generale din 
Sibiu, câtă pentru noi rămâne numai să ne dechiarămă 
că vomă păși și de aici înainte solidari față cu conclu
sele ce se voră luă.
Ad. V. Conferința în urma acestora se declară de soli

dară față cu conclusele aduse la anulă 1881 și ce 
se voră aduce în conferința anului corentă.
VI. Alegă toriulă Ioană Mihaiu face propunere, să 

se alegă ca delegați Dr. Avramă Tincu și Dr. Ioană Mihu.
Nicolau Herlea face contra-propunere, recomandândă 

conferinței alegerea advocatului Samuilă Popă și Dr. 
Tincu.

Ridică cuventă preotulă Vasiliu Basarabă și reco
mandă de delegați pe protopopulă Nicolau Popoviciu și 
Dr. Avramă Tincu.

In urma acestora presidiulă arată, că punctulă 3 
ală programei n’a fostă admisă la desbatere, fiindcă ale- 
gătoriulă Lauriană Berciană s’a însinuată la cuventă, 
amplificarea acestui punctă, și deci admisă fiindă de în- 
să-șl conferința face propunere: punctulă 3 ală progra
mei să se întregescă astfelă: ca conferința să alegă pe 
lângă 2 delegați ordinari și 2 suplenți, ca la casă cândă 
unulă său altulă dintre delegații ordinari ară fi prin afa
cerile loră reținuți dela participare, să pătă luă parte 
delegații suplenți.

Se primesce.
In urma acestora, totă alegătoriulă Lauriană Ber

ciană propune și recomandă de delegați ordinari pe ad- 
vocatulă Samuilă Popă și Dr. Avramă Tincu, ăr de 
suplenți pe Dr. Ioană Mihu și Dr. Ștefană Erdălyi. 
Ad. VI. Alegătorii prin vii aclamărf de: să trăiască! 

primescă propunerea acăsta din urmă cu majoritate 
preponderantă.
VII. In urma acestora, fiindă mai multe propuneri, 

alegătoriulă Nicolau Trifu cere votisare prin bilete.
Ad. VII. Renunțândă Dr. Ioană Mihu dela delegația or

dinară — prin care procedare a dovedită, că scie 
prețui solidaritatea, — se trece preste propunerea 
iui Nicolau Trifu, er biroulă se însărcineză, ca să 
provedă delegații cu credenționalele recerute.
VIII. Alegătoriulă Nicolau Herlea cere deslușiri, 

întrebândă: care delegată suplentă, pe care delegată or
dinară suplinesce.

La acăsta, propunătoriulă suplențiloră trage aten
țiunea alegătoriloră la ordinea, cum corespunde inducerea 
loră după cum sunt propuși, respective aleși. 
Ad. VIII. Se ia la cunoștință.

Cu acestea, trecăndă preste punctele programei, 
președintele punăndă la inima delegațiloră și subcomi
tetului alesă consciințiosa împlinire a încredințărei alege
toriloră, mulțămesce onorabililoră membri pentru brava 
loră purtare în decursulă conferinței, prin care au docu
mentată din nou, că n’au alta în inima și sufletulă loră 
decâtă înaintarea patriei în tote direcțiunile și binele 
obștescă și, dupăce mulțămesce comisariului conferinței 
în persdna primăriului Josef Schuller pentru asistarea la 
acestă actă, rugându-lă a raportă superioriloră săi despre 
lealitatea alegătoriloră, după cum însuși s’a putută con
vinge, încheie ședința cu acăste cuvinte: dea Dumnedău 
ca acestă înțelegere frățescă se se pătă realisâ și cu 
celelalte nemuri!

Cu acăsta, s’a încheiată ședința și procesulă ver
bală s’a subscrisă.

D. u. s.
Georgie Berciană m. p. Lauriană Bercianu m. p.

președinte. secretara.
Pentru autentica extragere

Lauriană Berciană, 
secretarii.

Diverse.
Suspendare. Aflămă că prefectulă Făgărașului D. 

Mich. Horvath a suspendată din postulă de pretoră 
ală Branului pe D. Const. Popă, în urma unoră intrige 
țăsute de rău-voitorl. Vomă reveni asupra acestei afaceri, 
îndată ce vomă avea informațiunl amănunțite.

Conferința ou pricina, ce s’a ținută în Sibiiă la 1 
Aprilie, a dată — ne spune «Telegrafulă română*  —- 
următorulă resultată: Voturi au fostă 151; din acestea 
3 au fostă duple și deci s’au înlăturată. Voturi valabile 
au rămasă prin urmare 148, care s’au împărțită astfelă: 
câte 50 pentru d-nii Dr. Aurelă Brote, Nicolau Cristea, 
Dumitru Comșa și I6nă Bechnitz; câte 98 pentru d-nii 
Elia Măcelaru și Visarionă Romană; câte 97 pentru d-nii 
Ionă HaneaȘși Ionă Popa ; câte 1 pentru d-nii Parteniu 
Cosma și Dr. Nicolau Olariu.

Răspundemă »Telegrafului română®, că noi nici odată 
n’amă pusă la îndoială onestitatea alegătoriloră din Sibiiă, 
precum ne împută elă. Dar ne pare bine că f6ia din 
Sibiiă însăși ne spunecă avemă să ne convingem de 
ceea ce are să facă cândăse mână apa pe mâra ei. Adecă 
profită de neînțelegerile nostre, pentru ca să’șl facă men
drele cu fratele ei de ună gândă din Pesta.

Castelulu prințului de oorână. — Pe rîpa dreptă 
a Tisei, unde se j varsă părîulă Guți, se va construi 
ună castelă de vânătore pentru prințulă de cortină. In 
tomna acesta castelulă va fi gata și se va legă cu rîpa 
stingă a Tisei printr’ună podă.

Vindecarea tuberculosei, (ofticei.) — Colegiulă doc- 
toriloră din Viena s’a ocupată în ședința din urmă de 
vindecarea tuberculosei. Profesorulă Schnitzlera de
clarată, că acestă bolă se pdte vindecă. După o dis- 
cuțiune mai îndelungată, propuse ca să se adune t<5te 
observațiunile ce le-au făcută medicii tractândă acăstă 
b61ă, ca în urmă să se pătă lua o decisiune.

Desooperiri nouă. — Se telegrafiază din Berlină: 
Schliemann anunță din Tyră, că a descoperită ună pa
iață colosală cu nenumărate colone care cuprinde întrâga 
acropole. Dușumeua și zidurile suntă bine păstrate.

Tifosulă. — In Zurich (Elveția) a isbucnită tifosulă 
de care s’au bolnăvită, de la 15 până la 18 Aprilie, 73 
de persone.

Cholera. — O telegramă din Alexandria anunță 
că în săptămâna până la 18 Aprilie au fostă la Calculă 
157 cașuri de choleră. Mortalitatea e fdrte mare.

Reuniunea carpatină, (Karpathen-Verein). Secțiunea 
din Viena a reuniunei carpatine ardelene va serba înte
meierea sa în 30 Aprile, în șalele Hotelului «Crucea de 
aură.< VI Mariahilferstrasse.

Cursulu pieței Brașovii 
din 26 Aprile 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.24 Vând. 9.25
Argint românesc ..... . » 9.20 9.22
Napoleon-d’ori..................... . » 9.58 > 9.60
Lire turcesc!......................... . « 10.84 > 10.87
Imperiali............................. . « 9.84 > 9.88
Galbeni..................... . » 5.60 > 5.62
Scrisurile fonc. «Albina*  . . . » 100.50 > 101.50
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.
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pre animalele sălbatice, le vorbia de isvore, de rîurl, de 
munți și peșteri, de țări, de dmeni, le vorbia de stele, 
câtă sunt de departe și câtă suntă de mari! Tote acestea 
le sciâ său din vieța lui, seu Ie cetise ’n cărățl.

Văcțendă acesta junii cei mai mărișori căpătară și 
ei poftă d’a merge Dumineca la învățătoru. Alexandru 
îi primia cu bucuriă, pentru-că îlă durea inima de pros
tia loră. Le dă totă felulă de învățături, le spunea ce 
să cetescă, ce să calculeze și să scrie pe acasă, cândă 
au vreme peste septămână. Dumineca se examinau tote 
lucrările acestea. în modulă acesta se introduse o scolă 
de Dumineca. Numărulă juniloră crescea pe fie-care (JL 
Acela însă, care nu erâ destulă de curățefă, care bătea 
cârciumele, care juca cărți, care înjură,1 blăstămâ ori se 
bătea, — nu mai avea intrare la elă. Alexandru le eră 
judecătorii și totuși se purtă cu ei, ca și cândă ar fi de 
săma loră. Peste septămână junii îi ajutau bucurosă la 
ori-ce lucru, făr’ a fi rugați de elă.

Der în sată tinerii, cari umblau cu învățătorulă, 
erau de rîsă și batjocoriți din partea soțiloră loră. Li 
se dă nume de batjocură, se porecleau dascăli, pro
copsiți și așa mai departe. Căpeteniele satului se bu
curau din inimă de câte ori auijiau că-șl bate cineva 
jocă de învățătorulă și de omenii lui, pentru că se te
meau că-șl va face partidă și se va alege în loculă loră. 
D’aceea scoteu totă felulă de vorbe rele despre elă și 
cu totă prilegiulă ațițau pe săteni în contra lui. — Din 
causa asta Alexandru nu cercetă pe nimeni. Singură la 
moră se ducea regulată. Aici eră totdăuna bine primită.

O dată, venindă ără la mdră, de unde până unde 
t.Otă familia morarului o găsi turburată. Bătrânulă erâ 

tăcută și îngândurată, morăresa, rece și necăjită, trântea 
după sine ușile de gândeai că totă țăndări se facă, âr 
Irina erâ cu ochii roșii de plânsă.

«Ce nenorocire s’a ’ntemplată aici?*  întrebă Ale
xandru pe Irina îndată ce rămaseră numai amândoi.

>Ce duchă rău a intrată în astă casă paclnică? 
Mi se pare, că v’ațl schimbată cu toții. Spune-mi, Irino, 
ce aveți?*

,Da, Alexandre, trebue să-ți spună,*  răspunse Irina 
tremurândă. Nu-ți mai potă ascunde. Eu... sum de 
totă nenorocită. ..*  suspină și nu putu vorbi mai departe. 
0 năpădiră și lacrimele.

După ce o mai liniști Alexandru, ea adause:
«Acum este anulă, Alexandre, de când m’ai aflată 

cu ochii scăldați în lacrimi și, cândă mai întrebată: de 
ce am plânsă, nu ți-amă spusă. Atunci venise la noi 
Buturugă, cârciumarulă, și mă ceruse pentru feciorulă 
loră, care are și o moră în sătulă vecină. Părințiloră 
mei li-ar fi plăcută astă încuscrire, pentru că cârciuma- 
riulă este celă mai bogată din sată și, pe cum scii, jude. 
Elă ne pote strică, der și folosi multă. Eu le-am răs
punsă, că suntă, tinără și vreu să mai așteptă ună ană. 
Lucrulă a rămasă într’atâta. Mi-au dată pace. — Anulă 
a trecută și astă-(|i er a fostă cârciumarulă cu fecioru- 
său la noi. Au prânzită aici, tata și mama au pusă 
tdte la cale cu cârciumarulă. De sără erâ să fie încre
dințarea, dăr eu le-am spusă, că nu mă voiu mărită nici 
odată, pentru că tinărulă Buturugă este urîciosă și ne
suferită întocmai ca tată-său. Stă, de unde vine supă
rarea ndstră în casă.*

Alexandru auijindă acestea erâ fărte nedumerită. 

Tăcândă se primblâ prin casă cu pași rari. în taină și 
elă își făcuse speranță, că Irina trebue să fie soția Iui 
dre-când. Deodată păși iute spre Irina și dise:

«Irino, scumpă Irino, nu vreai să te măriți nici o- 
dată? Ei, bine! așadară și eu voiu remâne flăcău în totă 
viața, pentru că nici odată nu mi-așă fi alesă pe alta 
de câtă pe tine. Și apoi eu totdăuna te-am iubită mai 
multă ca pe mine și totdăuna am crezută, că-ți va plăcă 
de mine.. .*

Irina, plângândă, își răzimă capulă de pieptulă lui 
Alexandra și cjise cu voce întreruptă: vai, Alexandre, 
D-ițău scie că-mi ești pră dragă! Dăr tatălă meu bo
gată și vrea ăr unu ginere bogată. Elă ce cjice odată, 
nu lasă. Tu ești numai ună învățătorii sărmană și nu 
ești în stare să ții o femeiă.*

Alexandru o strînse cu focă la inimă... buzele loră 
se atinseră pe neștiute.

»De adl înainte ești mirăsa și logodnica mea,“ 
șopti Alexandru, „și nici o putere pămentănă nu te va 
smulge de la mine. Nu te teme dulcea mea... de acum 
ești a mea.“

picendă acestea eși afară să caute pe bătrâni. 
Irina îi aucji pe toți vorbindă tare și răstită, dăr nu în
țelegea nimică. Tdtă tremură de frică și nu sciâ, ce să 
facă. Intr’acea cădu în genunchi lângă lavița dela fe- 
râstră, își împreună manile spre ceră și cu ochii plini 
de lacrimi se rugâ fierbinte, pe cândă ceilalți se certau 
nu departe de ea. După ce se mai ușura nițelă, se re- 
dică, căută spre ferâstră și ce vede? — Alexandru ta
tălă și muma ei, se ducă cu toții cătră sată.

• (Va urma.)



„GAZETA TRANSILVANIEI*
DIARU CUOTIDIANU.

Ca mâne se ’mplinescu 50 de ani, de cându 
„Gazeta Transilvaniei/4 sub cea mai cumplită 
prigonire a ulmului românescu, a arborată. în 
mijloculu valoroșilor^ și patrioticilor^, comercianți 
din Brașovu, acestu emporiu alu Transilvaniei, 
drapelulu redeșteptării naționale.

T6tă suflarea românâscă cu bucuria și cu 
căldură a îmbrățișată acestu diaru-apostolu alu 
poporului românu și grupatu-s’au cu toții sub dra
pelulu arborată de elă și lucrat’au cu însuflețire 
și băi'bătâscă 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 glăsuiă 
ca în seminariulă românescu din Aradă se se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
fote confesiunile s6 se admită și să func
ționeze numai astfelil de preoți, predicatori 
și vicari, cari sciu unguresce.“

Aperatu-s’aă cu bărbățiă Românii dintre Tisa 
și Carpați în contra acestoră uneltiri dușmane 
și sosit’a după ndpte și vijeliă și o di cu sdre, 
dar numai o <ji, căci în cealaltă dimindță se 
iviră drăși nuori furtunoși pe ceriu. R6ta sorții 
aduse din nou prigonirile de odinidră asupra ca
pului nostru. Par’ că sdrtea a voită se încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu tdte uneltirile și prigonirile înse „Gazeta 
Transilvaniei44 își ridică fruntea și unindă su- 
fletesce pe toți Românii luptă necurmat u și fără 
pregetă pentru drepturile și libertățile opincii 
românesc!.

Adversarii noștri nepercjend din vedere acestă 
luptă și prețuindu resultatele dobândite de până 
acum după adevărata lorii valore și-au îndoită 
puterile, și, acum după 50 de ani, și-au per
fecționată și rafinată mijldcele pentru su
grumarea și stingerea nostră. Prin urmare, și 
noi cei de astăcji, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea se ne strîngemă rândurile, și să 
ne îndoimă puterile de apărare.

Adversariloră noștri, avendă ei puterea țării 
în mână, le-a fostă pre ușoră. de a ne lovi în 
tdte interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în șcdlă ca și în biserică, 
în limbă ca și în avere, nouă nu ne-a mai re- 
masă altă mijlocă de apărare de câtă condeiullî, 
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 
cjilnică și cu energia de acestă pacinică mij
locă apelămă la publiculă celă mare română 
pentru a ne susține în cjilnica nostră luptă na
țională și în firma ndstră speranță de a fi încu- 

ragiați, deschidemu abonamentu la diarulll nos
tru cuotidiaiiu

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă priinuliî 
organft de publicitate românii, tot asemenea 
și astăcji e primulil organtt cuotidianîî ro
mânii, ce apare dincdce de Carpați.

Suntemă siguri, că publiculă românii e pe 
deplină convinsă de principiile, ce le profesâză 
acestă diarîi și de modulă cum acestă organă ală 
Româniloru dintre Tisa și Carpați a sciutîi chiar 
și în cele mai grele împrejurări să ție sus ti 
stindardulă naționalității române.

Privindă dâr 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 cjiară din monarcliia Austro-Ungară: ,

A.MEUTE:
Pentru Austro-Ungaria pe ană ÎS fl.,v 

pe 6 luni <6 fl., pe 3 luni 3 fi. Pentru 52o- 
mânia pe ană 36 lei, pe 6 luni 18 lei, 
pe 3 luni 9 lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentulă cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celă mai ușoră mijlocă de 
abonare este prin mandatti poștalii.

REDACTICXEA.
9

Losurile cele mai bune și eftine!
6 TRAGERI PE AHtfl Zg

Totă la două luni tragere cu câștiguri de fl. 100.000, 50,000, 
SOOO, 1OOO etc. etc.

Tragerea viitDre va fi deja la 1 Maiu 1884.
Câfligulu principalii : 100,000 fl.

Obligațiunele combinate și emise de mine cu ocasiunea ultimei trageri a Iosu- 
riloră crucei roșii austriace și unguresci au fostă atâtă de căutate, încâtu coman- 
dele făcute în 4’lele din urmă (înaintea tragerei) nu s’au mai putută efectua. Acestu 
succesă însemnată mă îndemnă cu privire la tragerea losuriloră crucei roșii austriace, 
ce se va face Ia 1 Maiu a. c., se emită din nou obligațiunile atâtă 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.

—încă numai vreo câteva dile.

tali loi W. Wiitsr | espilia ile arii
EELA -Vuă-EzEil.

Deschișii în fle-care di dela 10 dirni- 
neța până la 10 ore sera.
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Marți în 29 Aprile

ultima ți pini tas
crucea

crucei roșii austriace, câtă și cee lunguresci, în urma escelentului 
plană, după care sunt făcute și prin care întrecă pe tote celelalte losuri, s’au suită 
mereu în valăre și de bună semă 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 p6te mai repede, care se va efectuâ cu tătă 
promptitudinea, până cândă voiu mai avea încă losuri pentru scopulă acesta.

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

Casa vienesă A. Gutfeld, odinidră Leutholz & C-nie 
(esistentă din 1870)

Viena, I, WippHngerstras.se 37.
©CC Losurile întrebuințate pentru obligațiuni sunt totdeuna conformă legei In lo- 

oalnlă susă numită, pentru a pute fi vecțute d^p<osesorii promeseloru.

rfM SI IU EfflOffl
• GG ■ V

rate lunare de câte 4 fl.
Intrarea 20 cr. — Copii și militarii fără gradu 

plătescu IO cr.
WINTjESB.

Zambaeh și Gavora,
Fabrică de vestminte și recuisite bisericescl de ritu lat. și gr.

in£Budapesta, strada^Vațiului, Vâczi-utza Nr. 17.

V ■ •
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a)

b)

c)

d)

ERE.ȘOVTT,
Primesce depuneri spre fruptificare dela 50 cr. în susă, î-n 
ori-ce mărime și plătesce pentru acele interese pe ană, anume: 
5°/o cu însciințarea de 3 luni.
4% cu condițiunea a se însciința rădicarea cu una lună înainte; 
3®/o plătibile la t6tă cererea;

Jumătate din competința de stată o plătesce institutulă; 
împrumută pe efecte notate la bursele de Viena, B. Pesta și Bu- 
curesci cu 85% din cursulă cailei, pe lângă 6°/0;
avansâză împrumute pe mărfuri și producte, cari au â va- 
16re positivă și escomptâză polițe pă lângă interese moderate. 
In fine
cumpără și vinde totu felulă de monede, bani de hârtiă străini 
și alte efecte de preță și rescumperă cupdne espirate.

 I«  

Falonîi sdîi Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldacliinu, 
prapori. T6te feliu- 
rile de stdguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covor pe

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

Publîcatiuue.
Se face cunoscută, cum-că; tercjulu de țâră celil 

mai de aprope în comuna Lipova, se va țîne in 4 Maiu 
1884 st. nou, eră târguit! de vite se va începe cu doue 
dile mai nainte.

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

Tipografia Alexi Brașovă.
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