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Brașovu în 17 (29) Aprile.
Unulu din diatele cele mai bine informate 

din Londra „Pali Mall Gazette44 ne spune, că 
e fbrte de temută, că voru isbucni turbnrărl se- 
ridse în Egiptulă de susă și afirmă că se p6te 
prea ușoru întâmplă ca toți Europenii domici- 
liați în Cairo se fie măcelăriți. Citatulu Qiaru 
rdgă guvernulă ca imediată se trămită în Egiptă 
5000 soldați.

Veștile aceste rele caracteriseză în destulă 
desperata situațiune, în care să află adi Egiptulă. 
Anglesii, cari după vechiulu loru obiceiu, au 
încercată a monopolist și acăsta țâră fructiferă, 
s’au dovedită incapabili în mai multe privințe. 
Politica cabinetului Gladstone a făcută fiasco în 
Egiptă, pentru că n’a fostă în stare aș câștigă 
necum sprijinulă și simpatia, dâr nici măcarfl. 
respectulă indigeniloră. Fruntașii egipteni, cu 
Șerif- și Riza-pașa s’au retrasă, de 6re-ce n’au 
voită se iea asupră-le responsabilitatea pentru 
faptele Anglesiloră, cărora le impută c’au încur
cată tdte afacerile țării și au creată o stare a- 
narchică așa că acum sunt la ordinea fiilei tâl
hăriile de totă felulă.

Cându a fostă isbucnitu crisa egiptenă în 
urma revoluțiunii lui Arabi-pașa, tâtă lumea cre
dea, că Anglia și Francia, cari pe lengă Sulta- 
nulă erau mai multă interesate decâtă tdte cele
lalte puteri la restabilirea păcii și a ordinei în 
Egiptă, voră merge mână în mână. Cabinetulă 
Freycinet făcea la începutulă lunei lui Iuliu 1882 
declarațiuni solemnele în camera francesă, că a- 
lianța Franciei cu Anglia esistă și că guver- 
nulă francesă procede cu moderațiune și precau- 
țiune mergendu cu Anglia dâr „nedepărtându-se 
de Europa?4

„Europa,44 care impunea Franciei acâstă re- 
servă, eră puternica ei rivală Germania. De frică 
ca nu cumva să se încurce cestiunea Orientului 
printr’o intervențiune franceso-anglesă în Egiptă, 
guvernulu francesă nu s’a încumetată se facă 
nici ună pasă decisivă, remâindă pe lângă de- 
clarațiunile sale teoretice, pănă ce Anglesii au 
trămisă năile loră de resboiu și soldații loru în 
Egiptă.

De-o parte lipsă totală de energia, de altă 
parte o esploatare obraznică a situațiunii mo
mentane. Perfidulu Albionă și-a croită planulă 
de cu vreme și încă în Iuliu 1882 declarară foile ofi- 
cidse din Londra, că dâcă Francia și Italia nu 
voră voi a coopera cu trupele anglese pentru 
restabilirea ordinei în Egiptă, Marea Britaniă va 
face singură acâsta trâbă și atunci va dobândi 
dreptulă de protectdre a Egiptului, resolvândă 
cestiunea egiptână conformă cu interesele sale.

După cura stau astădi lucrurile, Anglia este 
deja sătulă până în gâtă de resultatele nefavo
rabile, ce le-a dobândită ca protectdre a Egip
tului, de unu ană și jumătate încdce. Adminis
trația anglesă s’a dovedită incapabilă de a sus
țină ordinea în acâstă țâră; autoritatea Chedivului 
e nulă; ună prefecții de polițiă în Europa occi
dentală are mai multă vâ^ă decâtă acesta um
bră de Domnitoră egiptenă. Sudanulă, acâsta 
importantă și bogată provincia, este ca și per- 
dută pântru Egiptă și teribilulă Mahdiu a ară
tată „Inglisiloră,44 mai multă decâtu reposatulă 
Cetevajo, regele Zulușiloră, că încă și barbarulă 

ține la libertatea și independența sa și mai bine 
preferă se remâie barbară și independentă decâtă 
civilisată apoi subjugată și despoiată de cătră 
Anglesi.

încurcătura, în care au intrată Anglesii, este 
o meritată pedâpsă pentru procederea bruscă a 
cabinetului Gladstone și faptulu, că acestă ca- 
binetă se vede silită a apelă acum și la Europa, 
cerândă întrunirea unei conferențe care se se 
ocupe cu cestiunea egiptână, prepară Franciei 
celei atâtă de multă ofensate o adevărată satis- 
facțiune.

Sci-va Francia să-și susțină și să-și apere adi 
interesele sale mai bine ca în 1882? Etă o în
trebare însemnată. Cu temerile continue de-o 
eventuală desfășurare a cestiunei orientale nu mai 
merge, căci situațiunea pretinde categorică con
lucrarea Franciei, de aceia sperămă că la viitâ- 
rea conferință egiptenă Francia va eși din re- 
serva ei, ce și-a impus’o într’unu modă așa de 
fatală pentru constelațiunile politice europene.

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

Viena, 28 Aprile. — Camera senioriloră 
s’a ocupată cu darea pe spirt.ă, a primită pro
punerea comisinnii, chre hofăresce ca nu o cadă 
de 55 hectolitri, precum stabilise camera depu- 
tațiloră. să fie supusă, dării, ci numai de 50; la 
celelalte abateri să se restabilâscă proiectulă ori
ginală ală guvernului. La 1 Octomvre întră 
acesta liotărîre în vigăre.

Belgrad, 28 Aprile. — La primirea cor
pului oficerescă, prințulă de cordnă conversă în 
limba sârbâscă, germană și francesă. Pe toți 
i-a surprinsă faptulă, că cunâsce limba serbâscă. 
Serbarea națională din parculu Topcider nu s’a 
făcută din causa timpului urîtă. La drele 6 și 
jumătate a fostă în grădina de ârnă a caste
lului regală prânzulă de gală la care au luată 
parte 49 persdne. Săra la 8 bre, pe o pldie 
torențială, o procesiune cu facle plecă înaintea pa
latului regală. In balconă, înalții dspeți au fostă 
salutați cu strigăte-de-Z siv io. După ce s’au 
cântată himnele austriacă și sârbescă, procesiu
nea porni spre cetatea Savei așteptândă pe înăl
țimile Loru. La 9 bre, părechea princiară plecă 
însoțită de regele, regina și miniștri la loculă 
de desbarcare. Despărțirea a fostă cordială. Va- 
porulă porni în bubuiturile tunuriloră și în cân
tecele himnului austriacă.

Portshmouth, 28 Aprile. — Noua construc- 
țiune a qasarmei de cavaleriă s’a dărîmatu; toți 
cei ocupați ca lucrători au fostă îngropați sub 
dărîmături, der scăpați cu vieță; 12 arestați și 
2 gardiști au fostă greu răniți.

Adunarea alegetoriloru români în Abrud ii.

Abrudti, 28 Aprile.
Conferința alegetoriloru a fosta bine cercetată, ade- 

reză la programa din 1881. A alesă delegați pe advo- 
cații Filipă și Crisiană, și vota încredere și recu
noștință (jiareloră «Gazeta Transilvaniei‘,’Observatoriului*  
și «Luminătoriului.*  Filipfi.

Adunarea alegetoriloru români în Clizeriu.
Zilău, 28 Aprile.

Conferința cercului electorală ală Zilăului, ținută 
Ia 27 Aprile în Cizeriu, aderăză unanimă la decisiunile 
conferința din Sibiu, aduse în 1881. A alesă delegați 
pe lână Nichita și Alexandru Vicasiu. A votată recunoș
tință «Gazetei Transilvaniei*,  «Observatoriului*  și «Lu
minătoriului*  pentru apărarea causei naționale. Gratu-

lâză «Gazetei*  pentru prefacerea ei în fbie cuotidiană, 
poftindă neobositului ei redactoră cea mai splendidă 
isbândă. Năstureii.

Politica moderată.
«Politica moderată*  este recepta celoră, cari s’au 

numită pe sine omenii Viitorului. Frumosă vorbă, 
decă gura păcătosului adevără ară grăi. Din norocire 
însă etichetele nu voră ajunge nici odată să substitue 
esența, mai cu sămă în vremurile nostre, cândă realitatea 
este atâtu de sdrobitore. Prâ multă se abuseză de cu
vintele : politică moderată. Trebue să restabilimă adevă- 
ratulă loră înțelesă, după cum elă reiese din situațiunea 
politică, în care se găsescă Românii.

Este mai pe susă de ori-ce îndoielă, că orl-care 
poporă are dreptulă d’a trăi și a se desvoltâ în confor
mitate cu trebuințele lirei sale particulare. Fără acestă 
dreptă elă este espusă a-și perde caracterulă său distinctă. 
Care este acum situațiunea Româniloră? Respectă Ma
ghiarii acestă dreptă pentru poporulă română? Nu. Care 
pdte li der acțiunea nostră principală politică? Negreșită 
în a-i face se respecte acestă dreptă. Der n’avemă pu
tere, (jicu Gișii moderați. Să admitemă că așa este; der 
de aici urmâză Ore să ne dămă legați? Demnitatea na
țională nu mai are temeiulă ei d’a fi?

Vă înșelăți însă domniloră moderați, cândă credeți, 
că poporulă română n’are puterea d’a face să fie respec
tate drepturile sale. CundscețI rău său nu voițî să cu- 
ndsceți poporulă, pe ai cărui umeri v’ați ridicată. ț)icețl, 
că calculați cu factori reali. Apoi de unde luați aceșH 
factori? Din trecutulă Româniloră? Apoi nu-i vedeți, că 
au resistată <}eci de secoli și au rămasă Români? Din 
presentă ? Apoi nu vedeți, că poporulă nu este cu voi; 
că elă voiesce să resiste până atunci, până cândă își va 
vedă asigurate condițiunile sale de progresă?'

Că sunt Românii mai slabi decâtă Maghiarii, este 
forte adevărată; ?der acăsta nu este ună cuvântă d’a 
perde credința în viitoră. OrI-câtă de tari ară fi astăzi 
Maghiarii, ei totă nu voră fi destulă de tari spre a de
veni deplini stăpâni peste evenimentele, ce se voră des
fășură. Prin esclusivismulă loră ei și-au înstrăinată tOte 
simpatiile și isolați, lăsați de sine, nu scimă, cum voră 
pută face față tuturoră nevoiloră, cu cari are să lupte 
ori-ce poporă în mersulă vieței sale.

Pre iute v’ați speriată, omeniloră ce vă diceți ai 
viitorului, de șovinismulă maghiară. Aveți mai multă 
încredere în vitalitatea poporului română și altă dată 
cândă voițî se faceți politică, pipăiți mai bine pulsulă 
națională. Nu este frumosă să vă închideți în orisontulă 
strimtă ală intereseloră personale, și confundândă inte
resele particulare cu interesele generale să diceți că fa
ceți politică moderată. Apoi se pote ăre politică mai 
moderată decâtă aceea, care nu tinde decâtă a dobîndi 
condițiunile indispensabile pentru libera desvoltare a Ro
mânului oa Română?

Numai niște omeni, cari și-au uitată cu desăvârșire 
de datoriile ce au față de poporulă, din care au eșită, 
potu dice că a capitulă înaintea unui guvernă vitregă 
însemneză a face politică moderată. Ori-cum, Românului 
de sigură nu i se pote împutâ că n’a fostă moderată; 
densulă n’a conspirată nici odată nici contra tronului, 
nici contra patriei sale; și-a împlinită totdeuna datoriile, 
ca cei mai leali cetățeni, atâtă în timpă de pace câtă și 
în timpă de răsboiu; n’a avută nici odată pretențiunea 
de a deveni stăpânulă altoră nămurl. Totă ce a cerută, 
a fostă dreptatea și egalitatea. Să fie ăre și acăsta pră 
multă?

Nu este politica poporalui română, domniloră ițiși 
moderați, care împedică realisarea dorințeloră poporului 
română. Causa este că Românulă din firea lui este răb- 
dătoră, este pră moderată. V’a suferită pe voi, cari ați 
avută curagiulă să spargeți solidaritatea națională,, să ve 
mai dațl numele de fii ai poporului română. De multă 
ară fi trebuită să se introducă în sînulă poporului ro
mână o disciplină esemplară și să se înfiereze toți câți 
sub masca unei politice moderate, își vădă în prima liniă 
de interesele loră personale.

Ce n’a fostă însă va fi.



Felicitări la adresa n6«tră.
Cehulă Silvaniei, 23 Aprile.

D-le Redactorii!

întru tbte aderândă și din parte-mi, ve acludă 
felicitările emanate la adresa D-vostre dela alegătorii ro
mâni din cerculă electorală «Cehulă Silvaniei < (Selagiu) 
în conferința ținută în Băsesci la 22 1. c. st. n. —

Totă-deo-dată vă acludă biletulă de visită ală ono
rabilului domnii Georgiu P o p u, proprietară și posesore 
în Băsesci, prin care se aboneză la dece esemplare din 

. diarulă «Gazeta Transilvaniei.*  . ..
Procesulă verbală ală conferinței precumă și vor

birea D-lui Georgiu Popu o veți primi cu poșta de mâne.
Primiți felicitările și salutările mele cordiale.

Demetriu Suoiu, adv.

Băsesci, la 22 Aprile.
Domnule Redactorul

Alegătorii români din cerculă electorală «Cehulă- 
Silvaniei*  (Selagiu), adi la 22 1. c. st. n. întruniți în Ba- 
sesci, intr’o conferință electorală, salută cu bucuria și 
cu totă căldura inimei transformarea «Gazetei Trensil
vaniei» în diară de tbte dilele, prin care întreprindere 
salutară s’a realisată o dorință universală, ardentă, de 
multă și adâncă așteptată.

«Gazeta Transilvaniei*  a fostă totdeuna manifes- 
tulă aspirațiuniloră și echoulă dorințeloră românesc!, sor
gintea și drapelulă redeșteptării naționale, a apărărei 
causeloră și intereseloră naționale române, ală dreptății, 
egalității și frățietății, care în lupta crâncenă de 2 și 3 
dile pe săptămână într’o jumătate de seculă a combă
tută tote ideile și intențiunile eretice și ne-amice popo
rului română, luptândă pentru dreptate și libertate.

Luptândă pentru postulatele juste române, acumă 
cândă e aprope de 50 de ani, «Gazeta*  s’a renăscută ca 
ună fenice devenindă diară cuotidiană.

Salutare cordială acestui diară și bravului său Re
dactare; fiă-i dreptă recompensă: eluptarea drepturilor^ 
și aspirațiuniloră naționale.

Alexia Varna. Demetriu Suciu.
președinte. secretaru.

Băsesci, 22 Aprile.
Reînoescă gratularea conferinței de eri. Te salută 

și îmbrățișeză frățesce și. te rogă a spedâ — pe lângă 
garanția și obligo meu — 10 esemplare din «Gazetă*  a- 
celoră indivizi, a căroră nume ți-le va comunică d. ad
vocată D. Suciu. La revedere în Sibiiă.

Georgiu Papp.

Abrudă, 28 Aprile.
Intregă corpulă electorală din conferință felicită 

aparițiunea «Gazetei*  C8 (Jiară cotidiană. Filipft.

Hioșă, 12 Aprile.
Anunciulă, că Gaz. Trans. va fi diuară cotidiană, 

l’amă primită cu cea mai mare bucuriă, de care e capace 
inima omenescă.

In timpă potrivită și bine a venită! Învinuirile, 
suspicionarea, nedreptățile, șicanele s’au înmulțită tarte, 
nu numai în contra individiloră, ci a națiunei in- 
tregl. Individulă se apără; ofensa onorei naționale însă 
îi sângeră inima. Sentinela acestei onorî — fiarele — 
îi veniau într’ajutoră abia de 2—3 or! pe săptemână. 
D-vbstră v’ați angajată a stâ (ji și nopte ca o sentinelă 
lângă poporulă română, spre a combate atacurile nedrepte.

Peptulă mi se 'nalță, cândă cugetă la misiunea 
D-vostră atâtă de sublimă, der totodată grea 1 D-deu să 
vă ajute! Credă firmă, ba sunt convinsă, că diarulă

cotidiană ce redigețl — seu incai și două — sub îngri
jirea și auspiciile simțului națională — potențiată prin 
noua șarlataniă politică — va prosperă. — D-<jeu să ne 
ajute!

Vă asigură totodată, că din tote puterile mă voiu 
nisui a lăți diarulă ce redigeați, care este o espresiune 
atotă vigorosă-energică și fidelă a opiniunei-talentului-as- 
pirațiunei poporului română. D-dău vă dă ani nestoriani 
și vă concădă a vedă încoronată lupta, ce susțineți cu 
atâtă devolamentă, prin învingere!

Gregoriu Pupă, 
Administratorii Par. în Acoști.

St. Mar tină, 14 Aprile.
Fiindcă ați împlinită cea mai ferbinte dorință a 

Româniloră, D-deu să vă lungescă dilele, ca să vă puteți 
serbâ jubileulă de 50 ani, ca redactoră ală primului diară 
cotidiană. Vasiliu Muldovanfi,

preș, forului pupilarQ.

Confrații noștri dela (Jiarulă „Carpații" din Craiova 
ne felicită prin următarele rânduri căldurbse:

Salutămă cu inima plină de bucuriă, plină de nouă 
speranțe, aparițiunea dilnică a celui mai vechiu organă 
de publicitate ală frațiloră noștri de preste munți: «Ga
zeta Transilvaniei,*  taie, care, de o jumătate de seculă 
luptă pentru deșteptarea frațiloră noștri, luptă pentru 
drepturile loră, luptă pentru ei, luptă pentru noi, căci ea 
luptă pentru tată stirpea română, ocupându-se și trac- 
tândă afacerile și nevoile tuturoră Româniloră. De cinci
zeci de ani aprope, nici o persecuțiune, nici o »prigonire 
cumplită*,  cum se esprimă ea în ultimu’i prospectă, n’a 
fostă în stare să o îngenunche în luptele-i uriașe în 
contra asupritoriloră, fie ei Nemți seu Unguri.

Salutămă aparițiunea ei dilnică plini de mândriă, 
că în miiloculă atâtoră organe de diverse graiuri din 
statală împestrițată ală Unguriloră, se ridică unulă în 
dulcea limbă a colonieloră romane, menită să pătrundă 
în ultima colibă a unchiașului română ca o hrană de 
tote Zilele a inimei și a sufletului lui, ca o voce dum- 
neZeiescă, care să-i amintâscă Zi cu Zi, graiulă lui 
română, ființa lui deosebită de a străinului venetică în 
tara lui.

Salutămă plini de nouă speranțe «Gazeta Transil
vaniei,*  ca pre o sentinelă neadormită, cu drapelulă sdren- 
:uită de lupte și de timpă, der susă și mândru, și înaintea 
căruia cu toții ne plecămă capetele, după o jumătate de 
secolă de amaruri și de sacrificii-

Mulțămindu din totti sufletul ă pentru aceste 
încuragiătore doveZi de simpatiă, dorimă ca 
urările, ce ni se facil se fiă făcute într’ună cești 
)unu!

Prințulu de coronă RudolfB în Bucuresci.

Bucuresci, 15 Aprile 1884.
In săra de 13 Aprile, după sosirea la paiață, M. S. 

Regele a presentată Archîducelui Rudolfă în curtea pa- 
atului pe toți oficeril garnisbnei și al corpului ală II., cu 
care Alteța Sa a dată cu fie-care mâna, și a vorbită 
câte ceva.

După sfărșirea acestei reviste, M. S. Regele și înal- 
tulă său bspe se opriră în mijloculă curții palatului și 
defila pe dinainte-le ună detașamentă din regimentulă 
de Dorobanți de Teleormană care a formată garda pa
latului.

In urmă, MM. SS. s’aă urcată în salonulă de gală 
și intrară în curtea palatului tote musicele corpului ală 
II. însoțite de soldați din t<5te armele cu lampibne aprinse.

Musicele aă cântată mai ântâiă imnulă austriacă, apoi 
imnulă belgiană și retragerea. Porniră apoi din curtea 
palatului în aceeași ordine, în care veniseră, cântândă 
marșulă lui Radetzky.

La 14 Aprile, la brele 11 înainte de ameZl, s’a 
ținută în sala de gală a palatului recepțiunea oficială. 
Mai înlâiă s’a presentată consiliulă de miniștrii, după aceea 
a urmată corpulă diplomatică sub conducerea decanului 
ambasadoriloră, Suleimană bey, și în fine oficeril supe
riori din garnisonă.

In același timpă, sociele miniștriloră reședențl, pre
cum și dbmnele din înalta clasă a societății române s’au 
presentată Alteță Sale Archiducesei Stefania.

După ameZl, din causa plbei, revista militară nu 
s’a putută face la Bănesa.

La 3 bre fără ună sfertă, M. S. Regele încălecându, 
s’a pusă în capulă trupeloru și a începută defilarea 
în fața palatului din Bucuresci.

In curtea palatului era Alteța Sa Archiducele Ru
dolfă călare, unde în urmă s’a așeZată și M. Sa Regele 
împreună cu suita sa și-a privită defilarea care a ținută 
mai bine de o oră.

M. S. Regina și A. S. Archiducesa Stefania pri- 
viau dela lerâstra din sala tronului. La celelalte ferestre 
din aripa dreptă a palatului se află principele și princi
pesa Urusof, minislrulă plenipotențiară ală Rusiei la Bu
curesci. Totă în acâstâ parte a palatului erau și ceilalți 
membrii ai corpului diplomatică și miniștrii români.

Musicele militare cântau în curtea palatului, și de
filarea a începută prin elevii școlei militare, a căroră ți
nută a fostă de totă lumea admirată. Părea că pă- 
șesce numai ună singură omă, și rândurile așa erau de 
drepte și aliniate în câtă toți au rămasă încântați de a- 
cești viitori oficeri ai armatei române.

Veni apoi batalionulă ală doilea de vânători, două 
regimente de liniă, două regimente de Dorobanți,' bata
lionulă ală patrulea de vânători, două alte regimente de 
liniă și de Dorobanți, ună batalionă de gemu, regimen- 
tulă II. de aitileriă, o bateriă călăreță și una teritorială 
ună regimeată de roșiori, și în fine, trei regimente de 
călărași, peste totă mai bine de 12,000 de soldați.

Stegurile sfâșiate de glonțele dela Grivița, Plevna 
Rahova, arătau cu graiu viu valorea și vitejia armatei 
nostre. După școla militară, au escelată Dorobanții seu 
Curcanii, cari în uniforma loră românâscă și cu căciuli 
ca a lui Mihaiu-Vodă-Vitâzulă aveau ună aspectă mar
țială și o ținută împunătore.

Cu fote oă timpulă era tarte urîtă, ună publicu 
tarte numerosă privia pe strade și mulți dintre asistenți, 
cândă treceau Dorobanții, îl aclamau cu cuvinte însufle
ți tbre de «bravo.*

în adeveră, în momentele cândă te afli în fericita 
posițiune de a privi la acâstă bravă armată resărită ca 
din pământă, în aprinderea simțiminteloră, îți uiți de 
ori-ce necază și suferințe, și capeți o nouă putere și în
credere în viitorulă nemului românescă.

După defilare, la orele 4-Va, M. S. Regele și Regina 
împrennă cu InalțiI ospeți au eșită fără escortă în două 
trăsuri â la «Domaă*  șî s’au primblată prin orașă, fă- 
cendă și o visită înaltă Pre Sânției Sale Mitropolitului 
primată ală Ungro-VIachiei.

La 6l/2 s’a dată ună prânză de gală, la care 
au fostă invitate peste 60 persone. Demnitarii țârei și 
membrii corpului diplomatică au luată parte împreună 
cu sociele loră la acestă prânză.

La 9 bre sâra, dela grădina episcopiei pănă la tea
trală națională era strada escelentă luminată. Peste optă 
arcuri de triumfă erau rădicate și luminate cu gază ae-

FOILEȚONU.
Sătulii cu comorile.

Novelă poporală.
(Urmare.)

Acesta îi mări frica și spaima. Din ntară nu scia 
nime, unde s’au dusă bătrânii cu învâțătorulă. Numai 
Irina sciâ, sârmana! Alexandru eră cam iute și se aprin
dea ușoră... elă a putută greși ceva față de părinții ei 
și acum să ducă la judele, și acesta erâ — Buturugă, 
în nemărginita ei supărare se rugă neîntreruptă pentru 
Alexandra și pentru sine.

Se înserase. Orele Zece- Afară s’aude sgomotă. 
Era tatălă, muma și Alexandru. Morarulă apucă pe Irina 
de mână și Zice:

«Așa dăr tu iubescl pe Alexandru?*
«Eu sunt de vină pentru asta? voi încă-lă iubiațl.*
Atunci părinții puseră mânile ei într’ale lui și-i bi

necuvântară, ca pe copiii loră. Irina erâ nebună de bucuriă. 
Nu sciea: visâză ori este aievea ceea ce vede și aude?

10. Alexandru capetă nume ren.
Dumineca următore, cândă se făcu ântâia strigare 

în biserică, toți Bogățenii își frecau mânile de mirare, 
âr femeile șoptiau necontenită ceva una la alta în ure- 
chiă. Buturugă ieși din biserică cu spume la gură de 
mâniă și amenințândă, că nu se va odihni, până ce nu 
va sfărmâ de totă pe morarulă, care și-a călcată cuven- 
tulă, pe familia lui și pe învățătorulă, nu să va o- 
dihni până nu-i va alungă din sată băgându-i său în 
temniță sâu ducendu-i la spenzurătbre.

'Cu tbte astea, în birtulă cârciumarului, după trei 
septămâni Alexandru îșl serbâ cununia cu bina.

Sâra, cândă mirii ieșiră din mbră spre a merge la 
casa învățătorului, Irina îșl strînse bărbățelulă pe după 
capă și Zise:

»D-Zeule, câtă sunt de fericită! Se credă bre, că e 
adevărată ? Să dice, că sunt și căsătorii rele, nepotrivite. 
Amă pută încetă ore vre-odată d’a ne iubi unulă pe al- 
tulă, bre nu vomă fi siliți vre-odată să mai dorimă a 
trăi despărțițl, de câtă uniți pentru totdeuna?

Amândoi vomă trăi fericiți pe pămentă, câtă vomă 
trăi,*  răspunse Alexandra, dăr trebue să facemă ună ju- 
rământă întreită. Până vomă țină acestă jurământă, 
buna înțelegere și bine cuvântarea Cerului totdeuna voră 
fi cu noi. De aZi înainte tu trăesci pentru mine, eu 
pentru tine și nici odată nu vomă ave nici o 
taină unulă față de celălaltă, chiar și dâcă 
amă greși ceva, numai de câtă să ne împărtășimă unulă 
altuia ori-ce greșâlă. Prin asta vomă încungiurâ multe 
greșeli și multe neînțelegeri, cari adese potă să aibă ur
mări durerbse. A doua: Din trebile nostre cas
nic*  nu vomă descoperi nimărui nimică, nici 
chiar tatălui, nici mamei nostre, ca să nu se 
potă amestecă nimenea în treburile nostre. în urmă: 
Nici odată se nu ne mâniămă, chiar nici în 
glumă, unulă pe altulă. Glumele adese se schimbă 
în seriositate și omulă ușoră se dedă spre ceea ce re- 
pețesce din cândă în cândă.*

Așa vorbi Alexandru. Și amândoi se făgăduiră 
înaintea lui D-Zău, că voră ține acestă jurământă. Pe 
cândă ei legătura asta o sigilau c’o sărutare, dinaintea 

casei, în tăcerea nopții, să auZi o melodiă dulce, de mai 
multe voci. Erâ corală băeteloră*  și băețilQră, cari voiau 
să facă și ei o plăcere bunului loră învățătoră.

A doua Z’> desă de dimineță, sculându-să nou că- 
sătoriții, zăriră în depărtare bărbați, femei și copii, adu
nați în cete, privindă și arătândă spre casa loră.’ Ale
xandru, curiosă, deschide ferestra și totă casa și-o vede 
împodobită și încinsă minunată cu cununi de flori. Erâ 
fapta scolariloru și scolărițeloră. Chiar copiii cei mai 
mici încă adunaseră flori de câmpă și de grădină pentru 
scopulă acesta. De cândă erâ Bogata nu s’a mai po
menită așa ceva. Alergendă Alexandru eră la scolă, în 
Ziua dintâiu după cununiă, toți băeții, mică cu mare, 
avută și săracă, ținâu mănunchi (vârste) de flori în mână, ca 
și cândă ar li fostă o mare sărbătbre. învățătorulă și so- 
ția-sa se bucurară fbrte multă, pentru că asta vădiâ i- 
nimi iubitore și recunoscătore. Și amândoi au sărutată 
băeții. Irina făcu o pogace albă ca sbrele și o împărți 
între copii împreună cu mere și nuci.

In timpulă acesta prin satu se vorbiau multe de 
tbte despre ospăță. Fie-care avea altă părere despre 
nuntă. Pentru că nimenea nu credea să fie aici lucru 
curată. «Cine a mai pomenită ca morarulă celă mai bo
gată din țeră să-și mărită o fetiță fruntașă, singura moș- 
tenitbre, după ună învățătoră calică ? Pe Irina ar fi cerut’o 
chiar și domni de frunte de la orașă, așa erâ de fru
ntașă și bogată. Omenii ar fi dorită tare să afle, de ce 
a făcută morarulă o nebuniă ca asta ? Der morarulă nai- 
bei își rîdea numai în pumni. Nimeni nu putea scbte 
nici cu cleștele o vorbă de la elă. Pe morărâsa încă o 
năcăjiau suratele ei în totă felulă. Ele se mirau, cum de 



riană. La marginile coroneloră formate d’asupra arcu- 
riloră de flăcările gazului străluciau literile: R. S. și C. E. 
formate din mărgelele luminii gazului, ce transpirau din 
arculu de feră prin sute și mii de becuri mici ca măr
gelele.

Pe la ărele 9 și ’/4 eșiail din curtea palatului două 
trăsuri regale de gală, în cea d’ântâia s’afla grațiosa nos- 
tră Regină cu Archiducesa Stefania și mergeau vesele la 
bală, îmbrăcate în costume naționale române; 
în cea d’a doua M. S. Regele cu Alteța Sa Archiducele Ru- 
dolfă, care purtă uniforma de col onelă ală regi
mentului I. română de liniă, ală cărui șefii de o- 
nore a fostă astădl numită.

între ărele 12 și 1. după miedulă nopții Auguștii 
ospeți plecă. Stradele dela teatrală națională pănă la 
gara Târgoviști sunt spledidă iluminate.

împodobirea și iluminarea numai a garei Tergo- 
viște, se i|ice, că costă peste 20,000 Lei.

Moțulfl.

Convocare-
Alegătorii români din cerculă electorală ală Șim- 

leului-Silvaniei, se invită prin acesta a participa la con
ferința electorală, ce se va țînâ în Șimleulă-Silvaniei la 
Dumineca Mironosițeloră 4 Maiu st. n. a. c. 2 ore p. m. 
în localitatea școlei române — pentru de a ne dețărmuri 
atitudinea ce să observămă față de viitdrele alegeri 
dietale și a alege delegații la conferința generală din Sibiiu.

Șimleulă-Silvaniei la 26 Aprile 1884.
Comitetul fi de cereți.

Dreptulîi Milorfi în staturi cn naționalitate micstă.
(Urmare.)

Alsația-Lotariugia.

Conformă hotărîrii citatului paragrafă se facă per
tractări judecătoresc! și se dau sentințe la judecătoriile 
de pace din Meță și din alte câteva localități citate a- 
nume, precum și verificațiunî notariale și esecuțiuni ju
decătoresc! «pănă mai încolo« în limba francesă, dăcă 
persănele participante și active nu cunoscă limba ger
mană.

Din disposițiunea cuprinsă în §.-lă 1 ală legii din 
31 Marțiu, 1872 care lege ordonă, ca și limba de afaceri 
a autontățiloră administrative se fie cea germană, numai 

3 ală acestei legi conține o escepțiune, ce consideră 
într’o forte mică măsură elementulă francesă. Acestă 
paragrafă dispune, că la pertractări înaintea aceloră au
torități președintele pote admite limba francesă, dăcă 
tote personele active seu participante cunoscă limba fran
cesă, și unele dintrânsele nu pricepă pe cea germană.

Pentru corpurile representative ale provinciei im
periale legea din 24 Ianuariu 1873 admite și usulă lim- 
bei francese în represeutanțele districtuale din Lotaringia 
și în representanțele cercuale*)  ale aceloră părți ale provin
ciei, în cari întrăga poporațiune seu o parte dintrensa 
vorbesce franțozesce**).  Mai departe s’a dispusă prin 
ordonanța din 28 Maiu 1873 deocamdată pentru ună pe- 
riodă de cinci ani (care periodă însă a fostă prolungită 
pănă mai încolo prin președintele țărei împuternicită la 
acesta), ca actele precum și protocolele, ce emană dela 

*) Cele trei despărțgminte (departements) de mai nainte se 
numescii acum districte (județe, comitate—Bezirke) și se împartd 
în cercuri.

**) Provinciei imperiale nu i s’a concesii dieta; funcționeză 
numai und comitetfl provincialii și în acesta se pertractGză în limba 
germană. 3

susă numitele corpuri representative, să se compună în 
limba germană și francesă și ca la proiectele, ee vină 
înaintea acelora, să se adaoge o traducere francesă.

Din tote aceste disposițiuni se vede, că pe lângă 
totă năsuința intensivă a guvernului imperială, spre a 
întorce pe poporațiunea Alsației-Lotargiei, ce în mare 
parte vorbesce franțosesce, âră la germanismă, totuși se 
consideră într’ună modă forte cruțătoră obiceiurile și 
trebuințele locuitoriloră țerei și resultă ună contrastă în
semnată între considerațiunea limbei, de care totă se bu
cură poporațiunea francesă a acestei țări cucerite, care 
încă totă mai resistă ordinei celei nouă a lucruriloră, și 
între tractarea naționalitățiijpolone în :

Polonia ’ruiesoă șl prusiana.

în tote staturile cu naționalitate micstă, în cari 
amă ținută pănă acum revistă, pretutindinea, unde a pă
trunsă cultura europenă și unde locuescă naționalități, 
cari au consciință de sine, puturămu constată cu satis- 
facțiune o cruțare a sâmțăminteloră naționale și o mă
sură mai mare său mai mică de protecțiune legală. Nu
mai pe ună poporă cu ună asemenea trecută, cu caracteră 
națională tare pronunțată și tare desvoltată, pe poporulă 
polonă, afară din Austria, zace o mare greutate, care-i 
amenință cumplită esistința națională. (Ba, și alte poporă 
mai au o asemenea șorte. Naționalitățile din Ungaria, 
der mai alesă Românii, în privința limbei și a naționa
lității, nu se bucură de o mai bună sorte. — Red.) Ar 
însemnă a nu iubi adevărulă, dăcă amă căută motivulă 
pentru acăstă tristă aparițiune numai în împrejurarea, că 
poporațiunea polonă în ambele puternice imperii vecine 
ale monarchiei nostre este în minoritate ușoră de dri- 
pită. Germanii din Provinciile-baltice rusesc!, Finii și 
Svedii Finiei alcătuescă o minoritate și mai neîn
semnată, fără ca ei se-și fi perdută din causa acăsta 
naționalitatea și valorea limbei lord. Tote aceste națio
nalități au pricepută a se alipi la întregulă statului ca 
ună membru folositoră, pe cândă Polonii s’au străduită 
se-șl conserveze nu numai limba și naționalitatea și mo
ravurile loră, ci și a-șl restaurâ statulăjloră națională, 
și adese-orî amenințară cu putere înarmată întregitatea 
imperiiloră, ai|căroră cetățeni sunt de iure și de facto, 
pănă ce în fine guvernele acestora cugetară a săvârși 
ună actă imperativă spre susținerea loră înnăbușindă 
ori-ce mișcare națională. Urmarea dela acăsta este, că 
în acele imperii (Rusia și Germania) nu pote fi încă de 
felă vorba de o regulare a drepturiloră limbiloră, și că 
în legislațiune, mai vârtosă într’a Rusiei, nu se pote des
coperi nici cea mai mică urmă a unei disposițiuni rela
tive la egala îndreptățire a limbiloră, încâtă suntemă si
liți să ne nemărginimă a schiță cu câteva trăsături is
torice posițiunea Poloniloră atâtă din punctă de vedere 
națională câtă și limbisticft.

(Va urmă.)

Diverse.
Legea școleloră medii. — Ministrulă instrucțiunii 

a luată o mulțime de măsuri administrative, de când s’a 
ordonată esecutarea articolului din lege XXX. din 1883. 
Una din problemele, pe cari ministerulă instrucțiunii le-a 
găsită mai urgente, este organisarea celoră douăspredece 
districte școlare. Și acăsta, ne spune «Pester Lloyd*  
a înaintată așa de multă, încâtă sancționarea și numi
rile se voră publica în filele acestea. Nici vorbă că 
voră fi numiți cei mai înverșunați maghiari.

f Hecrologă. La 26 ale curentei, a reposală in 
Sîbiiu Friderică Wăchter, fostă comite supremă ală co
mitatului Sibiiu și mai multă timpă deputată ală Sași- 

loră din Brașovă, Ia camera din Pesta. »Era un timptt, 
dice «Hermanst. Zt,« cândă reposatulă avea multă po
pularitate în Brașovă. In urmă născându-se deosebire 
de vederi politice între Sașii din Brașovă și Intre Wăchter, 
popularitatea lui a începută să apună.»

Reposatulă ce e dreptă era un înfocată aderentă, 
ală tuturoră guverneloră cari sau perendată la cârma sta
tului ungară, dela 1876 și până astăzi.

Opera lezio grafică. Aflămă că o comisiune ad 
d-ni! Alexandri, ’Maiorescu și Hașdeă, se ocupă spre a 
formula o programă asupra lucrări! operi! lexicografice, 
cerută a se face din fondurile M. S. regelui.

Cabinetulă de hotanioă din BuourescL Studenții 
universarî CraiovenI, cu autorisarea Comitetului centrală 
diu Bucurescî sub președenția ilustrului Brad dela Mir- 
ceștl, au decisă formarea unui sub-comitetă în Craiova 
cu scopă de a veni în ajutorulă reînființării cabinetului de 
botanică, distrusă de flăcările mistuitore ale incendiului 
dela Academiă.

Comitetulă e compusă din bravii studenț! universi
tari DD. N. Mitescu, M. M. Trișcu, M. Quintescu și I. 
Isvorană.

Dorința acestui comitetă și a celoră l’alțl membrii 
în numără de vr’o doue-^ec! studențî, a începută a se 
esecutâ printr’o serată-concertă în săptămâna luminată.

Carsulu la buraa de Vlena 
din 28 Aprile st. n. 1884.

Rentă de aurit ungară 6°/0 122.80
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.65
Rentă de hârtia 5°/0 . . 88.40
Imprumutulii căilorâ ferate 

ungare.......................... 141.40
Amortisarea datoriei căi-

lorO ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.10

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 118.50

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 101.—

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

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

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

vină ung.............................98.—
Imprumutulii cu premiu

ung.....................................116.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116,— 
Renta de hărtiă austriacă 80.50 
Renta de arg. austr. . . 81.—
Renta de aurii austr. . . 100.90 
Losurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................... 851.—
Act. băncel de creditii ung. 318.25
Act. băncel de creditii austr. 319.40 
Argintulu —. — GalbinI

împărătesc!................ 6.72
Napoleon-d’orI.................. 9.631/,
Mărci 100 împ. germ. . . 59.40 
Londra 10 Livres sterlinge 121.36

din 29 Aprile 1884.
Cursulu pieței Brașovă

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.24 Vând. 9.26
Argint românesc . . ... » 9.20 » 9.22
Napoleon-d’orI . . . ... » 9.58 » 9.60
Lire turcesc! .... ... » 10.84 » 10.87
Imperiali................ ... > 9.85 » 9.89
Galbeni..................... ... > 5.60 » 5.62
Scrisurile fonc. «Albina « . . . > 100.50 « 101.50
Discontulă » . . . 7—10 °/a pe ană.

Bursa de BueurescY.
Cota oficială dela 15 Aprile st. v. 1884.

Renta română. (5°/0). . . . Cump. 94’/* vând 95
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 95V< > 95*/.

> convert. (6°/0) . . > 100V, > 101
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 32 > 34
Credit fonc. rural (7%) • . » 1041/a » 105

> h (5°/o) • 5Î 931/* 93’/<
» » urban (7°/0) . . > 103V, > 104
> , (6«/o) • . > 99Va » 100
» > (5°/0) . . > 90 » 90*/.

Banca națională a României 1450 > 1460
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 366 > 375

« » » Națională . . > 238 » —
Aură > 3.3O°/o » 3.50
Bancnote austriace contra aură > 2.9 » 2.10

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

șl-a dată ună bobocă de fată, ca a ei, după ună das- 
călașă, la care nici șorecii nu se țină în casă? Moră- 
resa deși erâ tare evlaviăsă, erâ sumeță femeiă. De 
acea îi cădeau greu vorbele de batjocură și odată, aprăpe 
plângândă de mâniă, cjise cătră cârciumăresa lui Creangă : 
>Isprăviți odată cu clevetele văstre cele proste. Voi nu 
scițl nimică. Alexandru e în stare să cumpere și pe 
bărbatu-tău și pe cârciumarulă Ciupercă. Elă are mai 
multă de câtă îșl închipuesce cineva. Asta am vădut’o 
cu ochii mei.... când ml-ar fi iertată să vorbescă, v’aș 
descoperi lucruri, de ați slâ cu gura căscătă și a-țî în- 
holbâ ochii...«

Vorbindă astfelă tăcu de odată, supărată ore-cum, 
c’a luat’o gura pe dinainte, și că în foculă ei ar fi vor
bită despre lucruri, de cari ar fi trebuită să tacă. Câr- 
ciumărâsa n’a mai aliată nimică de la ea, din contră a 
trebuită să făgăduescă, că cele aucjite nu le va împăr
tăși nimănui.

Vorbă să fie, cârciumăresa nici n’a spusă de câtă 
bărbatului ei și la soru-sa, și și acestora numai după ce 
jurară, că Iotă lucru îlă voră ține ascunsă. Aceștia.! 
vorbele morăresei le tâlcuiră așa, că ea a văzută cu och 11 
ei la Alexandru grămedl de aură și argintă și că Alexan" 
drn, cândă ar vre, ară pută cumperâ întregă sătulă, c& 
în casa lui Alexandru se întâmplă câte odată lucruri de 
cari, când ară fi ertată să se vorbâscă, ți s’ară face pă
rută măciucă. Lui Crengă și cumnatei lui li se și ri
dică părulă în capă de grdză; nici nu se pute altcum. 
Ei descoperiră secretulă numai la câțl-va Omeni forte 
d’aprope.

După câteva dile Bogățenii sciau multă mai multe, 

de câtă spusese morăresa. Se vorbiâ, că Sandu stă în 
legătură cu Luciferă, - (dracu), căruia i s’ar fi închinată 
cu sufletă cu totă. Ca răsplată diavolulă este datoră, 
în timpă de trei-decl de ani să împlinâscă tote dorințele 
învățătorului. La sfârșitulă anului din urmă în ndptea 
Crăciunului, între Orele 11 și 12, după ce-i va întorce 
falca în cefă, îi va luă sufletulă să-lă ducă ca gândulă 
în împărăția lui cea de focă. Se vorbiâ mai departe, că 
Irinei i-ar fi dată o băutură fermecătore, de care seu 
ară fi trebuită se nebunâscă, seu să mără seu să-l ia 
de bărbată... că Alexandru pdte alungă duhurile, pOte 
desgropâ comori, pote face ca vacile să dea lapte vânătă, 
seu chiar sânge în locă de lapte, că se unge cu ceva,, 
de nu-lă prinde nici foculă nici glonțulă, că sbOră prin 
aeră călare pe o mătură și alte nesdrăvănii multe, cari 
le-a învățată din cărți primejdiOse.

Din clipa asta Bogățenii se temeau înfricoșată de 
Alexandru. O vorbă legănată nu i-ar fi mai <)isă ni
menea temândn-să de o parte de răsbunarea lui, de alta 
de tovarășulă lui din iadă. Nici chiar Buturugă nu mai 
cuteză se facă ceva în contra morarului sâu în contra 
învățătorului. In secretă mulțl îșl făceau cruce cândă 
se întâlniau din întâmplare cu Alexandru.

11. Irina capătă nnnie bună.
Der cândă întâlniau feciorii satului pe Irina, care 

înfloriâ ca o rujă, nu-șl făceau cruce dinaintea ei, din 
contră fie-care îi dă binețe prietinesce. După ce trecea, 
mulțl se opriau în locă și se uitau după ea. Pentru că 
cjău, Irina erâ frumăsă femeiă, și în fie-care di părea 
totă mai frumOsă. Chiar fetele din Bogata se minunau 
de ea. Nu, nu erâ mai scumpă îmbrăcată seu mai gătită, 

ca alte femei, dâr ori când o vedeai Dumineca, In cji 
de lucru, diminâța, săra, tot-dâuna . erâ ca o păunniță 
cugetai că e gătită de jocă. Dâr apoi harnică ce era 1 
Lucrâ la câmpă sâu în grădină în arșița sărelui, — 
mergea în grajdă, grijâ de vacă și de porci, ducea în 
orașă legume și ouă de vândare și totdeuna erâ curată 
și gătită fără nici o pâtă pe haine.

«Mai îmi vine a crede, c’a învățată șj ea se vră- 
jescă/ dicea odată femeia lui Buturugă ștergându-șl na- 
sulă cu mâneca.

«De bună semă scie fermecâ, răspundeau tinerii 
într’ună glasă. Dăcă Irina n’ar fi măritată, la toți ni-ar 
furâ inima, așa-i de frumOsă.*

Er bărbații însuzați îșl certau femeile, le bațjoco- 
riau, ba le și pălmuiau, de ce n’au rămasă și ele fru- 
mose ca învățătorâsa. Femeile începeau și ele a blăs- 
tămâ, a înjură și-a sgâriâ pe bărbați cu unghiile loră 
netăiate.

Două fete, prietine cu Irina, cari erau să se mă
rite în curândă, veniră la ea și-i diseră:

»Irino dragă, tu ești mai de multă nevestă și ești 
frumăsă ca o feciără și toți bărbții se minuneză de tine, 
și tote femeile crăpă de ciudă pe tine. O, Irino, spu- 
ne-ne și nouă, cum faci ? Jfu veiji, că îndată ce se mărită 
o fată din sată, se face hîdă și dragostea încetâză. La 
tine e din contră.*

>0 să vă spună,*  cjise tinera nevastă. «Vina o 
p<5rtă femeile. Până sunt fete mari și vreu să se mă
rite, ca se placă fecioriloră, se împodobescă ca turturelele 
și toți banii, cari îi au și-i agonisescă, îi pună pe găteli 
și sulimane, (Va urma.)



GAEETA TRANSILVANIEI4
țflARIJ CUOTIDIANU.

Ca mâne ae ’mplinescă 50 de ani, de cândă 
„Gazeta Transilvaniei,“ sub cea mai cumplită 
prigonire a nâmului românescă, a arborații în 
mijloculu valoroșiloră și patrioticilor^ comercianți 
din Brașovă, acestă emporiă ală Transilvaniei, 
drapelului redeșteptării naționale.

T6tă suflarea românâscă cu bucuria și cu 
căldură a îmbrățișată acestă diară-apostolă ală 
poporului română și grupatu-s’au cu toții sub dra- 
pelulă arborată de elă și lucrat’au cu însuflețire 
și bărbătâscă 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 glăsuiâ 
ca în seminariulă românescă din Aradă se se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
tdte confesiunile să se admită și să func
ționeze numai asifelu de preoți, predicatori 
și vicari, cari sciu unguresce.“

Apăratu-s’aă cu bărbățiă Românii dintre Tisa 
și Carpați în contra acestoră uneltiri dușmane 
și sosit’a după n6pte și vijeliă și o di cu sdre, 
dai*  numai o di, căci în cealaltă diminâță se 
iviră erăși nuori furtunoși pe ceriu. R6ta sorții 
aduse din nou prigonirile de odinidră asupra ca
pului nostru. Par’ că sdrtea a voită să încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Tipografia Alexi Brașovă.

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

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

Adversariloră noștri, avândă ei puterea țării 
în mână, le-a fostă pră 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 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 
di Ini că și cu energiă de acestă pacinică mij
locă apelămă la publiculă celă mare română 
pentru a ne susțină în (jilnica ndstră luptă na
țională și în firma ndstră speranță de a fi încu- 

ragiați, deschidemă abonamentă la (liarulu nos
tru cuotidianil

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă priinulii 
organd de publicitate românii, tot asemenea 
și astăfji e primulti organft cuotidianil ro
mânii, ce apare dincoce de Carpați.

Suntemă siguri, că publiculă română e pe 
deplină convinsă de principiile, ce le profesâză 
acestu diară 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 ddr cu încredere la viitoră, Gazeta 
Transilvaniei dela 1 Aprile a începută a eșiîntdte 
(iilele, afară de Duminici, și serbători, și pentru 
a pute cu înlesnire străbate până chiar și în 
săraca colibă a țăranului română, va fi celă mai 
eftină diară din monarchia Austro-Ungară:

Pentru Austro-Ungaria pe ană 13 fi., 
pe 6 luni 6 fi., pe 3 luni 3 11. Pentru Ro
mânia pe ană 36 lei, pe 6 luni 18 lei, 
pe 3 luni 9 lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentul^ cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celă mai ușoră mijlocă de 
abonare este prin mandată poștală.

RE O ACȚIUNE A.

treita.

fi. 93 cr. costă ur- 
mătorele obiecte de va
lore, care precum se pbte 
dovedi, au costatu în

Aceste obiecte voră face sensațiune. 
1 cesă deșteptători, de bronză; 
1 ochiană optică: care vede în de
părtare de 3 miluri; 1 cesă de sore, 
ce se pdte înțrebuința ia ori-ce casă; 
3 farfurii de cristală pentru com- 
potă; 3 tave de metală albă pentru 
apă; 1 instrumentă care atrage 
venatulă; 1 albumă de piele forte 
elegantă pentru 40 de fotografii, 1 
ornamentă; 12 săpunuri de dife
rite soiuri, precum de plante, viorele, 
rose etc., costândă bucata 20 cr.; 
nnu ornamenta pentru domne și domul 
din aură duplu bună, precum broșe, 
cercei, nasturi de benți, 3 nasturi 
de cămăși; 1 păreche de pantofi rococo 
pentru casă, eleganți pentru ddmne 
adu domni; 1 pomzStwră de masă în 
stilă rococo, brodată cu aură, 12 lin
guri de metală patentată, care remâne 
totdâuna albă; 1 necesarii pentru or
namente și cusută, cu degetară, ace, 
etc.; 1 zaharniță fdrte fină, ce se în
chide; 1 instrumenta de făcuta foca 
la v&nătore cu capă de vulpe, o fru- 
mdsă poddbă în cameră; 1 păreche 
de paraglodurl patentate, de cele mai 
nouă, cu mașină; 1 bricegu necesara 
cu scobitdre de dinți, în ureche, sub 
unghii; 1 p&reche de sfeșnice elegante. 
Tdte aceste obiecte se capătă numai 
pentru 4 fi. 93 cr.

La trimitere se mai plătescă 46 cr. 
pentru ladă.

FABRICA: VIENA, II, PRATERSTRASSE 16.
In marele deposită Biz.

Sensațiune!!!
Noutăți pentru domni.

Numai pentru 2 fi.
se dau

următorele obiecte:
12. nasturi pentru gulere, forte fină 

aurite.
1. pipă de spumă de mare, îmbră

cată în argintă de China și cu 
ciubucă.

3. țigarete de spumă de mare cu 
chihilimbară.

1. apărată aprinzătorii.
30. rebuse spiritiste.

— Gemenii siamesi, jocă fdrte 
interesantă, distrage o societate 
de o sută de persdne.
— Oglinda gândului, aparată 
spiritistă, distracțiune pentru fie
care. Microscopulă minunată mă- 
resce de 500 de ori. Spiritistulă, 
cea mai nouă minune. Norocă 
trebue să aibă ori care pdrtă 
acdsta.
Talismană minunată, fdrte fină 
lucrată, pentru atârnată la cd- 
sornică.
Tdte aceste 50 de obiecte 
minunate se potă căpăta nu
mai pe fabulosulă preță de 3 fi., 
prin rambursa său trimițându-se 
prețulă înainte, de la B. Miiller, 
Viena I. Fleischmarkt Nr. I.

Losurile cele mai bune și eftine!
w 6 TEAGEBI PE AEtT!

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

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

Obligațiunele combinate și emise de mine cu ocasiunea ultimei trageri a losu- 
rilorti crucei roșii austriace și unguresc! au fostă atâtu de căutate, încâtu coman- 
dele făcute în (jdele din urmă (înaintea tragerei) nu s’au mai putută efectuâ. Acestu 
succesă însemnată me îndemnă cu privire la tragerea losuriloră crucei roșii austriace, 
ce se va face la 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 condițiunl, și totă odată plățile se facă în 
modulă celă mai regulată.

GRVFA _Z\_.
2. Losuii crucea r. austriace 1 . „
9 nnmiMonU in 24 rate lunare de câte 2 11.â. ,, ,, UlIglUtSldJ

ZB.
3. Losuri crucea r. austriace 1 . , ...
3. „ „ „ unguresc! j ,n 24 rate lunare de câte U*

G-ZR’U’ZF’^ O.
4. Losuri crucea r. austriace 1 . a,
4. „ „ „ unguresc! J in 24 ra^e ^unare de câte 4 li.

Atâtă iosurile crucei roșii austriace, câtă și cee lunguresci, în urma escelentului
plană, după care sunt făcute și prin care întrecă pe tăte celelalte losuri, s’au suită 
mereu în valăre și de bună semă se voră mai sui într’afâta, încâtă losurile crucei 
roșii austriace voră ajunge la cursulă de 20 fl. ală lo.surilotă rudolfiane. Dreptă- 
aceea recomândă o comandă câtu 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, cumpSrătorulă primesce obligațiunea provătjută cu 
seria și numărulă losuriloră și timbrală legală, și prin acesta -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 Leutliolz & C-ilie 
(esistentă din 1870)

Viena, I, IVippIingerstrasse 27.
Losurile întrebuințate pentru obligațiuni sunt totdeuna conformii legel în lo- 

oalulu susu numitu, pentru a pute fi vecțute de posesorii promeseloru.

B U L D O G G.
Revolveru, micu, comodu, cu șese

focuri 3 fi. 88 cr.; același mai mare 4 fi. 50 cr., 5 fl.
50 cr-; Pusei, 5 fi., 8 fi., 18 fi., 20 fi., 30 fi., peste tota 
cea mai bună și mai probată fabricațiune.

Se primesetî comande:
Viena», Praterstrasse 16, Rix.

^ASCHEN» ftUHREN 
XÎ2.1S.

Giaso:*iiice  fl. 2.78.
Celă mai bună cdsornică din lume, cu lanță 

și cutie 3 fl. 78 cr. C6sorniculii de 
Geneva de oțelă de nikelă adevărată, cu ca
pace cilindru de cele mai fine, se întdree totă 
la 36 de dre, cu adevărată lanțu de cuirasă 
4 fl. 46 cr.; același c6sornicii anker

cu 15 rubine, cu lanțu de cuirasă 5 fl. 96 cr. Adevărate c6sor- 
nice remontoir de oțelu pe nikelă, ce se întdree fără cheiă, cu 
lanțiî adevărată de cuirasă 8 fl. 95 cr.; același de argintă adevărată 
11 fl. 30 cr. Cesornice fdrte fine de ddmne cu adevărată lanță de 
cuirasă â 4 f 1. 80 cr., 5 f 1. 80 cr., 6 fl. 80 cr.; lanțuri 
de cuirasă singură 1 fl. 30 cr.

Cesornicarulu RIX, Viena, II.


