
N* 51. Joi în 19 Aprile (1 Mai) 1884.

Brașovu în 19 (30) Aprile.
Întâmplarea, care de multe ori își bate joci! 

și de planurile cele mai fină. țesute ale mm-ito- 
rilorîî, hazlia și capricidsa întâmplare a voită ca 
în aceea-și 4b care *!• ^r- ^ax Falk a scrisă 
în „Pester Lloyd," că Sașii din Transilvania 
voră sâ se împace cu guvernul!! și că preten- 
siunile loră sunt „numai de natură administra
tivă" și „nu se întemeiază pe momente politice 
și naționale/ ca în aceeași Qi, (jicemu, să scrie Orga- 
nulă partidei naționale săsesc! din Transilvania 
„ Sieb enbilrgisch - deutsches - Tageblatt" Nr. 3151 
dela 26 Aprile sub titlulu: „Zur Klârung und 
Aufklârung" (spre lămurire și deslușire) urmă- 
tdrele:

„Soirile împăciuitdre puse în circulațiune 
„cu privire la relațiunile guvernului față de Sași 
„n’au fostă seridse. Decă ele ar fi fostă seri- 
„6se, atunci acesta ar fi presupusă o schim- 
„bare totală a politicei guvernului nu 
„numai față cu Sașii, ci față cu t,6te 
„naționalitățile; o presupunere care nu nu- 
„mai că nu este prin nimică. dovedită, der este 
„chiar desmințită de ună șiră de fapte, ce nu se 
„potă tăgădui."

„Resultatulă. — adauge organulă germană — 
„este tristă atâtu pentru stată, câtu și pentru 
„naționalități. Acestea trebue se alăgă una din 
„două: ori să lupte pentru esistență consumân- 
„du-ș! nobilele puteri, pe cari în alte împreju
rări mai favorabile le-ar pută întrebuința pen- 
„tru înaintarea culturei loră, ori să nu-șl apere 
„esistență de dragulă continuărei lucrărei loră 
„culturale. Dâr în casulă din urmă, vrândă a 
„zidi mai departe, naționalitățile s’ar pomeni că 
„fundamentulă, pe care voiescă să clădâscă, li-se 
„distruge și atunci cându s’ar pără că clădirea 
„e gata, ea p’odată s’ar și surpă. Prin urmare 
„în realitate nu mai au ce alege, ele trebue sâ 
„se apere. Prin acâsta amu arătată și direcți
unea politicei săsesc! pentru viitorii: trebue 
„s6 ne apărămu."

....„Nu e iertată a se trece cu vederea că a- 
„câstă politică nu este o politică unilaterală să- 

„săscă, cum i se împută câte-odată în modă re- 
„utăciosu; căci apărându dreptulă nostru, apă- 
„rămă totă odată drepturile tuturoră naționali- 
„tățiloru."

Cum se potrivescă 6re cu acesta declarațiune 
destulă de cătegorică a celui mai de căpetenia 
organu națională săsescu palavrele lui „Pester 
Lloyd," că: „din sînulă Sașiloră adevărată na
ționali s’a inițiată o împăcare cu guvernulă pe 
„basa unoră dorințe și pretensiuni, cari n’au 
„nimică comună cu acusările cel oră dela Schul- 
„verein și că diferirițele ce mai esistă se înte- 
„meieză numai pe momente administrative și 
„nici decum pe momente politice și naționale?"

Cui să-i credemă mai multă, d-lui Dr. Wolff 
din Sibiiu ori d-lui Falk din Pesta? Mai pdte 
fi 6re o dubietate în privința acesta? Noi cre
demă, că organulă partidei naționale săsesc! din 
Ardelă este singură competentă de a ne dă des
lușiri despre înclinările Sașiloră, și de aceea tre
bue se aj ungem u la resultatulă că Sașii „adevă
rată naționali" de cari ne vorbesce „Pester Lloyd" 
nu sunt decâtă numai nesce unelte ale guver
nului. Constatândă aeâsta suntemă pe deplină 
luminați asupra însinuăriloră cutezătăre ale foiei 
pestane și este acum la rcndulu (|iai’eloru. să
sesc! ca să-și tragă socotâla cu d. Dr. Max Falk.

Pe noi ne interesâză declarațiunea talarului 
„Sieb. d. Tageblatt" nu atâtă pentru că dă de 
minciună insinuațiunile foiloru guvernului, ci mai 
vârtosă fiind-că pentru prima 6ră accentuâză în 
modă hotărîtă solidaritatea Sașiloră cu celelalte 
naționalități nemaghiare în apărarea intereseloră 
loră de viâță.

Trebue să ne apărămă! — Acesta amă 
dis’o și-o (jicemă și noi mereu și confrații noștri 
dela „Tageblatt" din Sibiiu ne voră dă, credemă, 
testimoniulă, că noi întotdăuna, la fie-care ocasi- 
une ce ni s’a ivită în cursulă luptei, amă sus
ținută, că trebăe să ne apărămă, nu stându fie
care isolată pe terâmulă intereseloră sale speci
fice naționale, ci unindu-și tdte naționalitățile for
țele spre o comună și bine combinată acțiune, 
fără de care, mai alesă pentru noi Ardelenii, nu 
este speranță într’unu resultată practică și favo

rabilă condițiuniloră ndstre comune de esis
tență.

Nu e destulă după a ndstră părere a dice, 
că Sașii și Românii apărându-și drepturile sale, 
apără totă odată și drepturile celorlalte națio
nalități nemaghiare, și dăcă este ca apărarea fie
cărui în parte și a tuturoră la o laltă se aibă 
efectă practică trebue se o combinămu.

De aceea este de lipsă după a ndstră părere 
ca cu ajutorul!! unei discusiuni <4-iari9tice nepre
ocupate și conduse de adevăratele esigențe ale 
luptei năstre pentru esistență, cu toții împreună, 
Români și Sași, să căutămă un punctă, de la care 
pornindu să ne putemă creâ o basă pentru o co
mună conlucrare în interesulă bine înțeleșii alu 
patriei nostre și ală paclnicei conviețuiri și des- 
voltări a popdreloră sale.

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

Madrid, 30 Aprile. — Din causa coleril, 
proveniențele din Indii fără deosebire sunt supuse 
la carantină.

Triest, 30 Aprile. — Locotenința domnăscă 
a dată o strălucită serată în ondrea archiducelui 
Albrecht.

Paris, 30 Aprile. — Admiralulă Lespes a 
întrată eri în Shangai.

Granada, 30 Aprile. — Telegrafulă cătră 
Moteil e întreruptă. Șefulă armatei de nordu, 
generalulă Pavi anunță, că banda lui Mongado e 
energică urmărită.

Porthsmouth, 30 Aprile. — Vaporulu 
„Crocodilă" a sosită cu trupe din India. In cur
sulă călătoriei au murită șăse persdne de choleră 
și mai multe s’au bolnăvită. S’au luată măsuri 
energice spre a fi oprită comunicațiunea cu țăr- 
mulă. ------------

Cronica evenemintelorfi. politice.
„Norddeutsche Allg Ztg." Reproducândă 

ună articolă ală (jirului polonesă „Dzienik Poz- 
nanszki," care susține, că Germania rîvnesce la 
cuceriri, <|.ice, că Polonii disperândă de a mai 
pută învrăjbi pe Rusia cu Germania se silescu 
acum de a ațîțâ zizaniă între Austria și Ger
mania.

F ,O I L E T O N U.
Reamintiri dela gara Filaretu din Bucuresci.

Vineri, la 13 Aprile, împodobirea stradeloră vestea 
sosirea viitorului împărată cu viitorea împărătesă a Aus- 
tro-Ungariei în orașulu Bucuresci.

Orășenii doritori de a vedâ pe clironomulă puter
nicului Impărată a marei împărății vecine, cu miile șer
puiau pe ulițe, silindu-se fie-care a-șl găsi ună locă po
trivită, de unde să pătă mai bine vede pe cei cari veniau 
să găzduescă și să ospăteze la Curtea domnâscă din 
Bucuresci.

Eu ca scriitoră la »Gazeta Transilvaniei,* — 
vorba Românului, cine are carte are parte, — isbutisemă 
a fi chemată în casă după ușă, der neputăndă străbate 
prin puternicile ziduri formate de privitori și proptite de 
polițai, am trebuită șă rămână pe din afară.

La începută, mulțimea gendarmiloră pedestri și că
lări și alergarea în ruptulă capului a curieriloră, mă 
cam pusese pe gânduri; dăr târna și spaima mea a în
cepută să se potolescă, îndată ce am văzută c’aceștl 
omeni sunt înșirați numai pentru ținerea bunei rânduieli. 
Din mișcările loră și din blăndeța, cu care tractau pe 
cei neastâmpărațl de-a eșf din rendă, m’am convinsă că 
chemarea âmeniloră stăpânirii în țăra românâscă la ase
menea ocasiuni nu e spionagiulă și denunțarea ca în 

alte țări, unde cei tari să temă de cei slabi. In țâra 
românescă poți scrie, până îți amorțesce mâna, numai să 
ai cine să citescă «beția de cuvinte* grămădite pe hâr- 
tiă și să grăescl până răgușescl numai se fie cine să-ți 
asculte palavrele.

Numai în țera românescă, în acâstă țâră a liber
tății și a ospitalității, am vădută împărați și fii de împărați 
primblându-se năptea și diua pe ulițe, fără gardă și es
cortă, și fără ca agenții puterii publice să aibă de furcă 
cu vre-ună nihilistă, socialistă, anarchistă și mai sciu și 
eu ce numire mai au toți câți sunt desmoșteniți.

Miile de privitori înșirați de-a lungulă margineloră 
ulițeloră habar n’aveau de polițai, rîdeau, glumiau și fă
ceau politică, la care luau parte chiar și domnii polițai.

La 14 Aprile, cum am efistb mi s’a întâmplată și 
mie, ca să nu potă străbate în casă și să stau mai bine 
de două cesuri tescuită pe marginea uliții dinaintea pa
latului domnescă pe la calea Victoriei. Nu-mi pare rău 
de locă de acestă timpă petrecută în mijloculă popo
rului suverană. Mi-am petrecută fărte bine și ascultamă 
cu mare plăcere la părerile unora și ale altora privitore la 
venirea în Bucuresci a înalțiloră ăspețl.

Dintre toți vecinii mei însă, cari făceau mai multă 
politică și cari de felulă loră erau «băcani,* celă mai 
bine informată mi s’a părută a fi ună bărbieră, care îșl 
întemeia, părerea pe următărea argumentațiune:

>BoerI d-vostră, de și băcăniile să bucură de mulți 
cercetători pentru a bea țuică și a mâncâ măsline, cu 
tdte acestea trebue să scițl ună lucru’ că în cabinetulă 
meu, la <file mari, mulți boerl mari vină pentru a fi 
tunși și rașl și i-amă audită vorbindă în taină des. 
pre țînta acestei înalte visite.

„Așa unulă din ei șoptea atâtă de încetă altuia în- 
câtă am audită și eu și calfele mele tâtă «politica sco
pului* visitei.

,Neapărată nu ve potă destăinui totulă, dâr vă 
spună atâla că politica visitei este să ne împăcămă cu 
Dunărea și adecă, că până la mijloculă Dunării partea 
apei ce curge spre țărmulă stângă să fie a Româniloră, 
er partea apei din spre țărmulă dreptă să fie a Austro- 
Ungăriei.

»Bravo bărbierule ai ghicită, ’ strigă ună comisară 
de polițiă, der mijloculă Dunărei ală cui să fie?

,Mijloculă Dunării?* răspunde cu multă cumpătă 
bărbierulă, are să fie ală Bulgariloră și Sârbiloră, ca 
luntrele Româniloră să nu se pătă ciocni cu plutele Un- 
guriloră.

,Ei bine frate, dâr Bulgarii și Sârbii pe unde să 
străbată cu vapdrele loră la mijloculă Dunării?» întrâbă 
c’ună glasă ascuțită o coconă fărte curiosă.

«Asta-i trâba loră cocănă,* răspunde terminând ă 
marele politică bărbieră.



In Dublină se împărțiră mai dilele trecute 
placate cu margini negre tocmai în loculfi, unde 
junghiară Fenienii pe Lordulu Cavendish și pe 
Mr. Burke, pe care se află cu litere roșii ca sîn- 
gele, următdrea inscripțiune: Cei ce învingibill 
și nedumeribili îșl voru. răsbunâ, Dumnedău să 
păzăscă Iria. De fie-care placată era acățatft 
cu o legătură verde o cartușă (fișagu) um
plută. Din acestea se vede, că teribilii FenienI 
nu se astâmpără și că și denșii ieau în aceea 
măsură represalii, în care întrebuințăză guver
nului englezii măsuri teroristice în contra Irlan- 
desiloru.

*
Multe minuni se întâmplă în dilele ndstre 

în lumea politică, de cândă le vedi stai înmăr
murită și te întrebi cu uimire, că 6re ce va mai 
însemnă și asta. Așa aduce „Narodni Listy“ o 
scire curiăsă din Cetinie, capitala principatului 
Muntenegru, că principele Nichita a însărcinată 
pe representantulă său de pe lângă Pdrta oto
mană din Constantinopole, ca să încheie cu sul- 
tanulă o alianță ofensivă și defensivă. Pe lângă 
t6te relațiunile cele amicale, dintre sultană și 
dintre domnitoriulă Munțiloră-negri, lucrulă to
tuși n’a ajunsă atâta de departe, încâtă să ne 
aflămă în fața unei fapte complinite. Dâr ca ună 
semnă ală timpului, în care trăimă, merită vocea 
din Cetinie o considerațiune 6re-care.

*

„Pol. Corr.“ află din Constantinopole, că 
realegerea lui Aleco-pașa de guvernatoră ală 
Rumeliei se consideră ca zădărnicită cu totulă. 
După hotărîrile tractatului din Berlină e destulă 
ca o singură putere să se opună numirii unui 
candidată, pentru ca acâsta să nu se p6tă face. 
In casulă de față e Rusia, care face oposițiune 
lui Aleco-pașa.

Felicitări la adresa nâstră.
Bucuresci, 29 Aprile.

De pe malurile Dîmboviței salutămă plini de bu- 
curiă aparițiunea cuotidiană a «Gazetei,® a vechei lup- 
tătăre pentru drepturile naționale ale celui mai vechiu, 
mai numerosu și mai bravă poporu din Transilvania. 
Viața, influința, și succesele »Gazetei« pe acâstă cale 
tradițională legitimă și sigură, dorimă să fiă neperitore și 
puterile redactoriloră puteri de legionari.

Nic. Densușianu. Ionii Biann.

Copăceiti-Mărgineui, 20 (8) Aprile 1884.
Prd iubite D-le Redactoru !

împinși de bucuria, cu care amă întâmpinată apa- 
rațiunea ,Gazetei» ca (fiară de di, venimă cu sincerile 
năstre felicitări rugândă tot’odată pe Dnmne(făulă ro
mânismului, ca se-șî reverse darulă ’și spiritulă său asupra 
D-Tale și a fatigiâsel întreprinderi ajutându-ți se poți, 
țină pe iubita năstră «Gazeta», la înălțimea chemărei 
sale și în spiritulă și principiele de până acum intru 
apărarea neprescriptibileloră drepturi ale nâmului nostru 1

Să trăiți la mulțl ani d-le Redactoră în fruntea 
«Gazetei!*

Să trăiască «Gazeta,» cu devis’ai presentă!
Să trăiască națiunea română în solidaritate!

In numele mai multoră colegi:
Georgin Dobrinu. Nic. Traianft Poptt.

Mulțămindu din totă sufletulă pentru aceste 

încuragiătâre dovedi de simpatia, dorimu ca 
urările, ce ni se facă să fiă făcute într’ună câsu 
bună!

Corespundință pârtie, a „Gaz. Trans.“

Rîmniculă-Sărată, 27 Aprile.
Amă cetită o mulțime de felicitări la adrfesa Doin- 

niei-Vostre și aprâpe în fie-care să dice, că vă felicită 
pentru i d e i a ce ați avută: a scote »Gazeta Transilva
niei» în fie-care <ji.

Ei bine, frațilovă, acesta nu este o simplă ideă, 
ea este mai multă: este ună sacrificiu!

Ună sacrificiu adusă de nisce omeni, cari să vede 
că au luată hotărirea definitivă a-și pune totă capitalulă 
nu numai morală, dâr și materială pe altarulă națiunei.

Sunt sigură, că acești âmeni demni de străbunii 
loră, cari au scăpată Roma de Hanibalu, nu se voră îm
bogăți prin acesta întreprindere diaristică, afară numai 
dâcă totă Românulă, care o pote ceti și înțelege o va 
și abonâ; — dâr cumcă noi ne vomă îmbogăți inimile 
setose de liniștea ce-o căutămă de atâția ani, asta e mai 
multă decâtă sigură.

ScitI voi, frațiloră, ce va se dică ună diară cuo
tidiană ?

Să vă spună o anecdotă istorică, pe care toți o 
sciți și care se potrivesce de minune cu ideea-sacrificiulă 
«Gazetei.»

Regele Dariu, înfuriată de atitudinea provocălâriă 
a Atenieniloră, cândă cu svatulă loră de-a i dărimâ po- 
dulă preste Islru, pentru a-i îngrăunâ întdreerea sa din 
espedițiunea întreprinsă în contra Scițiloră ar fi vrută 
să plece imediată spre Elada, pentru a o cutropi.

Nu erâ însă pregătită, pentru că de! cu omeni cari 
mănâncă zemă nâgră și facă gimnastică în tote dilele 
sciâ și elă, că nu te poți bate numai așa fără nici ună 
sistemă. îi trebuiâ timpă pentru a se pregăti.

Dariu însă mai sciâ încă ceva: mai sciâ, că timpulă 
vindecă tâte bâlele, prin urmare și furia. Ce se facă 
dâr, să nu-i scape prin urmare și răsbunarea?

A chiămată ună sclavă și i-a (fisă: «Mei! tu de- 
câte ori mă vei vedâ punendu-me la mesă, ca să mă
nâncă, se întrl pe ușă și să-mi strigi din inimă: «Domne! 
aduțl aminte de Atenieni!» —

Totă așa și «Gazeta» cuotidiană:
Diminâță cândă ne sculămă și-o primimă din mâna 

conductorului poștală, ne-aducemă aminte de — Unguri.
Abonați toți, iubițiloră Români, și veți vedâ, că în 

curându vomă realisâ acâsța anecdotă, însă cu susu ’n 
josă: mâncândă zâma nâgră a Spartaniloră, făcândă 
gimnastică și punândă pe Sclavulă — «Gazeta® să ne 
strige dilnică din inimă: «Români! aduceți-vă aminte de 
Ungurl«, ne vomă preface noi în Atenieni și Ungurii voră 
jucâ rolulă lui Dariu după — Marathon! M. L.

Galați, 8 (20) Aprile.
Domnule. Redactorii!

Periniteți-mi a vă face o întrebare: «Gazeta» avea 
o singură lacună, că nu erâ diară cuotidiană. 
Aparândă dela 1 Aprile în fie-care di, ea nu lasă abso
lută nimică de dorită. Românii de peste munți au așa 
dâr ună organă cuotidiană, cu niște principii bine 
stabilite și aprobate de toți Românii în decursă de 
50 ani. Care e dâr scopulă, ce urmă reșcă cei din Si
biu cu fundarea unui diară cuotidiană prin ac ții?

A creâ ună diară cuotidiană mai tare în credulă 
poporului română, de câtă «Gazeta?» Der acesta e im
posibilă; trecutulă «Gazetei» o certifică, cărare ori ună 

(fiară a lucrată cu atâta perseveranță și abnegațiune, ca 
>Gazeta«. A creâ ună diară cu aceleași credințe 
politice, der care să-și grupeze în juru-i totă 
poporală românescă de peste munți? Las’, că 
dâcă noulă diară ară ave aceleași credințe, este cu 
totulă superfluă; dâr spre a ajunge să se acrediteze, 
să fie credută, să recere muncă, probe, fapte, cari 
se câștigă numai printr’o muncă îndelungată. 
Care e scopulă? Ună câștigă materială directă, scosă 
din venitulu unui (fiară, nu pote fi; căci popolațiunea 
română de peste munți este împilată și storsă, și ună 
diară cuotidiană nu pote răsplăti acolo munca unui Re
dactorii proprietară; cum ar putâ așaderă răsplăti o aso- 
c-iațiune compusă din mai mulțl bărbați? Tocmai în aceste 
momente grele ară fi trebuită să se grupeze toți împre- 
jurulă «Gazetei®, care de aprope o jumătate de secolă 
apără, interesele și drepturile nâmului românescă.

Primiți, vă rogă asigurarea distinsei mele consi- 
derațiunl. a. Rada

Răspundemă Onor. D. A. Radu, că (țiarulu 
din cestiune a apărută și se p6te vedâ din progra- 
mulă lui, ce scopu urmăresce.

Toastulu regelui Caroiu I. și răspunsulu archiducelui 
Rudolfu.

Regele Ca rolă a disă:
Țâra întrâgă se bucură împreună cu noi, că avemă 

onorea de-a salută în capitala României pe Augustulă 
moștenitori ală Coronei Habsburgiloră însoțită de gra- 
țiâsa sa soțiă. Visita Altețeloră Vostre Imperiale și Re
gale ca ună mare evenimentă va dăinui în inimele nostre 
și într’unu modă neuitată se va întipări în mintea nostră. 
îlă salutămă dâr cu atâtu mai mare mulțămire, cu câtă 
vedemă întrensulă o nouă chizășiă a legăturiloru stabi
lite în modă atâtă de fericită între statele nostre, pe 
care noi punemă ună preță forte mare. Esprimândă 
ferbințile dorințe pentru fericirea casei Habsburgiloră, 
bâu în sănătatea MM. LL. Auguștiloră Voștri părinți și 
în sănătatea Altețeloră Vostre Imperiale și Regale, prâ 
străluciți ai noștri ospețl.

Archiducele Rudolfă a răspunsă:
Vă rogă pe Maiestățile Vostre a primi sincera nostră 

recunoștință pentru amabila primire, ce ni s’a făcută în 
România. Profită de ocasiune de-a bea în sănătatea 
Maiestății Sale Regelui și a Maiestății Sale Reginei și pentru 
prosperarea frumosului și marelui Vostru regată, cu care 
noi prin înaltele interese și prin cele mai eordiale sim
patii nă simțimă strînsă legați.

Defilarea armatei române.

„Ung. Post“ dela 27 Aprile scrie cu pri
vire la defilarea armatei române următdrele:

După recepțiunile oficiale dela paiață, s’a ținută o 
paradă militară. Esemplara ținută a trupeloră, 
iuțâla și precisiunea, cu care esecujtau miș
cările, a întâmpinată din partea tuturora la
ude și recunoscință. Regele și Archiducele Rudolfă 
au participată călare la paradă. Regele, care erâ încon
jurată de o suită numerosă avea pe peptă marea cruce 
a ordinului »s. Ștefană,» âr Archiducele Rudolfă marele cor- 
donă ală «Stelei României.» Cu totă timpulă celă rău. 
o mulțime imensă de privitori se îmbulzia pe strade. 
Primirea altețeloră imperiale-regale a fostă forte entusi- 
astă; fote clasele societății manifestau simpatii cordiale.

După încetarea destăinuiriloră bărbierului, m’am 
depărtată și m’am așezată lângă ună altă grupă de po
litici. Aici unulă ce avea aerulă de-a fi burdufă de 
carte, întreținea pe ceilalți cu primirile dela Filaretă și 
le spunea, că la întâmpinarea A. Sale moștenitorului tro
nului, primarulă orașului a vorbită franțozesce, baronulă 
de Herz nemțesce și Vandory Lajos unguresce.

«Dâr românesce cine a vorbită?» întrebă unulă 
dintre pacinicii ascultători.

,Românesce,» răspunde celă întreruptă a vorbită 
bătrânulă gazetară Rosetti în fruntea .Românului,» 
glăsuindă astfelă cu condeiulă înmuiată în fundulă inimii:

«Românii au dorită în totdâuna să fie în legă- 
. minte de sinceră amicițiă cu Austria și cu tote puterile 
«vecine.

„Ei salută dâr venirea în Bucuresci a principelui 
„Rudolfă și a principesei Stefania ca ună semnă de bună 
„și deplină înțelegere în viitoră între imperiulă austriacă 
„și Regatulă română în t6te cestiunile, cari privescă 
„dreptnrile legitime ale tuturoră Româniloră.“

----------------- Moț ul fi. 
Sătulii cu comorile.

Novelă poporală.
(Urmare.)

«Atunci sunt curate, fruntea le sclipesce ca sorele, 
părulă le este ca zugrăvită. După ce-șl capătă bărbată 
nu se mai gândescă să placă, diminâța până târziu âmblă 

nepieptenate, cu capulă plină de pae și pene, uită se se 
spele totă dâuna, cândă se raânjescă, din contră gândescă 
că atunci, cândă sunt mai negrijite, le stă mai bine, 
ele țină, că prin asta arâtă mai muncitore. De altă parte 
trebue să scie cruță. Bărbatulă are lipsă de bani, cari 
nu-i mai potă prăpădi pe găteli, cum făceau ca fete. 
Hainele se învechescă, se pătâză și se rupă, cârpirea loră 
costă bani, a le face singure n’ațî învățată. în felulă 
acesta se dedau cu sdranțe și murdăriă și prin necură
țenia, mai ținendă la sine, se diformâză cu totulă. Băr
bații, în urmă se facă nepăsători, ori le este greță de 
ele și apoi, îndată ce femeia âmblă cu mânecile găurite, 
nemulțumirea e în casă.«

«Ai dreptate, răspunseră fetele.
• Cândă am luată pe Sandu,® adause Irina, îndată 

m’am gândită, ce să facă, ca să-i placă neîntreruptă, 
pentru că mie-mi plăcea tare de elă, și mi-am pusă 
în gândă să fiu și mai și, să nu mă arătă înaintea lui, de 
câtă spălată și gătită, ca o fior?. De aceea purtam mare 
grije de haine, în grajdă, în bucătăriă trebuiau să fie 
tote curate ca într’o odăiță. Astfelă hainele mele erau 
totă dâuna nouă și în ele, pentru bărbatulă meu, și eu 
eram nouă.®

«Ei bine, Irino,« disecă fetele, dâr vremea rupe în 
fine și haina cea mai curată, de unde să-ți iai haină 
nouă, decă bărbatulă n'are bani?»

»Eu,« răspunse Irina, «am lipsă de mai puțini bani 
pentru haine ca altele. Pentru că cu câteva împunsături 
de acă, eu diregă gaura cea mai mică, ca să nu se facă, 
mai mare. Și nu mă costă de câtă ața. Altele îșl portă 
haina până se învechesce și n’o cârpescă, dâcă se rupe. 

In modulă acesta gaura mică se face mare și în scurtă 
totă haina se face sdranțe, pe cândă eu portă totă haina 
cea veche și cruță paralele. Femeile, cârl nu sciu cârpi 
și cose, risipescă mulți bani și totă nu âmblă cum se 
cade.«

Cândă vorbiâ Irina astfelă, cele două fete se înro
șiră, începură a plânge și a dice: «noi n’amă învățată a 
cose și a cârpi frumosă, ca tine, asta ne va strică multă 
în casă și pare că vedemă, că bărbații nu voră fi mul
țumiți cu noi, dâr, nu mai putemă schimbă lucrulă.®

Cu acestea se depărtară supărate.
Mai târziu Irina povesti bărbatului ei totă întâm

plarea cu prietinele și adause că le va învăță a câse și 
a cârpi, pentru că i-ar fi milă să le vâdă nefericite.

Alexandru își strinse soția la peptă și dise: «prin 
fapta asta vei dobândi binecuvântarea Cerului, și sin
gură vei fi binecuvântarea casei mele. Nu învăță numai 
pe aste două, dâr pe tote, care voră vrea să învețe. Multe 
familii din sată sunt lipsite și sărace, pe lângă totă 
munca lori, numai și numai pentru că femeile nu cu- 
noscă adevărata gospodăria a casei. Nu pricepă să șl 
cultive grădina cu totă felulă de legumi, ca să aibă schim
bare în mâncări. Cândă vrâu să fiârbă odată bine, pun i 
slănină, unsâre și uleu multă, ceea ce vine scumpă și 
totuși nu se face de câtă o mâncare nesănătâsă. Mân
carea rea produce sânge și sucuri rele. De aici se nască 
bole, cari costă mulțl bani. De altă parte omenii bol
năvicioși lucră greu. Totă așa este și cu hainele. Pe 
sate, ce e dreptă sunt cusetore, dâr, fiind-că acestea 
trăescă din cusută, nu învăță pe altele. Lucru firescu, 
care nu sciu cârpi și cose, âmblă cu mânecile rupte,



Cronica qlilei.
Maiestatea Sa împăralulă Franciscă losifă I a de

corată pe regele României Carolă I cu celă mai mare 
ordinii, numită: V e 1 e r u I ă de aură.

*
Diarulă «Telegrafulă* din Bucuresci anunță, că 

Alteța sa Archiducele Rudolfă a fostă forte mulțumită cu 
ținuta trupeloră. Aspectulă marțială ală regimenteloră, 
21, 20, 5, 6, 7 de Dorobanți și ținuta școlei militare a 
impresionată într’atâtă pe Alteța Sa, încâtă a de 
câte-va ori: «Bravo.*

*
Același (Jiară afirmă, că absența ministrului pleni- 

potențiară ală Rusiei la recepțiunea oficială a corpului 
diplomatică a fostă băgată de semă la paiață.

D. Cantacuzen, ministrulă de resbelă ală Bulgariei, 
imediată după esecutarea ordinului princiară privitoră la 
întâmpinarea Altețeloră Loră Archiducelui Rudolfă și 
Archiducesei Stefania, a primită o depeșă din Petersburg, 
prin care a fostă rechiămată în Rusia.

*
Sinodulă bisericii ortodoxe române a fostă deschisă 

Dumineca trecută de cătră Mitropolitulă și Archiepisco- 
pulă Romană și s’a și constituită.

*
In Sibiiu a apărută ună nou diară română cuoti- 

diană cu numele «Tribuna.*
Acestă diară este fundată de ună consorțiu de ac

ționari în a cărui frunte să află domnii: I. Bechnitz, 
particulară în Sibiiu; Dr. A. Brote, directorulă băncii 
de asigurațiune «Transilvania* în Sibiiu; Eugen Brote, 
proprietară în Sibiiu; Iuonu D u ș o i ă, comerciantă în 
Brașovă; Diamandi Mano le, comerciantă și presidentă 
ală camerei de comerciu din Brașovă; Simionă M ă r g i- 
neanu, advocată în Brașovă; Dr. Ioană Neagoe, me
dică la Brașovă; George B. Popp, fabricantă în Bra
șovă; Ioană de Preda, advocată în Sibiiu; Ioană Sla
vici, particulară în Sibiiu.

Directoră și redactară politică este d. I. Slavici, 
în programă declară’ că să unescă cu conclusiunile 

luate de unanimitatea representanțiloră trămișl de alegă
torii români la conferența ținută în 1881 la Sibiiă.

Abonamentulă costă 14 fl. pe ană.
Felicitândă aparițiunea noului ^a,,h dorimă din 

inimă confrațiloră noștri deplină succesă pe teremulă 
publicisticei 1

*
Prin orașele și satele din Rumelia se țînă meetin- 

guri, care trămită Țarului petițiuni cerendu-i să întervie 
spre a creâ Bulgaria de la San-Stefano.

*
Națiunea din Bucuresci află, că Archiducele Ru

dolfă, cu ocasiunea defilării ară fi disă: «Românulă și 
dincolo de CarpațI ca și dincoce de Carpați e tată bună 
soldată.* *

«România liberă* spune, că D. maioră Magheru 
este numită atașată militară pe lângă legațiunea română 
din Viena. *

«Le Temps* din Paris a primită din Bucuresci o 
telegramă, în care se cjice, că comisiunea europănă a Du
nării, care se va întruni la Galați în luna viitore, nu se 
va ocupă în sesiunea acăsta de înființarea comisiunii 
mixte, propusă de Austro-Ungaria. Cabinetele din Ber
lină și Viena găsescă, că ară fi rău alesă momentulă 
actuală pentru acesta.

Aflămă de prin diare, că ministrulă Zancof din So
fia ară voi să dimisioneze pentru motivulă, că o parte 
din membrii partidei sale s’a aliată cu partida rusă.

Dreptnia limDilortt in staturi cn naționalitate rnicstă.
(Fine.)

Alsația-Ixotaringîa.

Națiunea polănă din Rusia și Prusia n’a fostă tolă- 
deuna în decursulă acestui seculă așa de apăsată ca 
astădi. Napoleonă I. formă la anulă 1807 din teritoriulu 
polonă desfăcută de Prusia în urma păcii dela Tilsită 
ducatulă Varșoviei și prefăcu orașulă Danzigă cu ună 
teritoriu de două milurl într’o republică și a pus’o sub 
protecțiunea Prusiei și a Sacsoniei. Mai târziu la anulă 
1809 elă augmentă noulă ducată prin părțile acelea po- 
16ne, ce le smulsese dela Austria. Sferșitulă nenorocosă 
ală espedițiunii din anulă 1812 făcu, ce e dreptă, capătă 
creațiuniloră lui Napoleonă, însă după stipulațiunile con
gresului din Viena orașulă Cracovia deveni dimpreună 
cu teritoriulă său o republică nedependență, și partea 
aceea din imperiulă vechiă polonă, care cădu la Rusia, 
capătă titlulă de regată polonă cu o orgațiune constitu
țională, cu administrațiune națională, cu institute națio
nale de învățămentă, acordândui-se și o sistemă monetară 
națională. După-ce revoluțiunea anului 1830 provocată 
prin acte rusesc! arhitrare a fostă sugrumată pe lângă 
tată resistența eroică a Poloniloră, împăratulă Nicolau I. 
înlocui constituțiunea din anulă 1815 prin statutulă organic 
din annl 1832 (o copiă depe statutul organic din principatele 
române Muntenia (Valachia) și Moldova). Universitățile 
din Varșovia și Vilna au fostă cassate, soldați! poloni 
au fostă băgați printre cei rusesc!, limba națională fu 
totă mai tare scdsă din oficii și din școlă și în loculă 
monetei poldne s’a Introdusă cea. rusescă. Răscola din 
anulă 1846, care a isbucnită de odată în tote părțile 
imperiului polonă de odinioră, a avută în Rusia și Prusia 
ca și în Austria ună sferșită tristă (tragică; și a răpită 
cea din urmă representanță a independenței poldne, pre
cum . și suveranitatea republicei Cracoviei. Deră ■ totă 
mai vădă odată Polonii din Rusia în decursulă acestui 
seculă ună viitoră mai bună înaintea ochiloră loră. Im- 
păratulă Alexandru II, ascultândă de sfaturile marchisului 
polonă, Vielopolski, luă în anulă 1862 măsuri de natură 
conciliantă. Vielopolski a fostă dată ca șefă ală admi- 
nistrațiunii regatului de adiată fratelui împăratului. Cele 
cinci gubernii ale țârei căpătară guvernorl poloni. Aveau 
se se alegă consiliart guberniali, districtuali și munici
pali, administrațiunea avea să se decentraliseze și uni
versitatea din Varșovia să se ’poloniseze eră. Polonii 
însă respinseră mâna, ce li se întindea spre împăcare 
și la anulă 1863 apucară din nou armele. Răscăla a 
fostă sugrumată după puține luni și a trasă după sine 
cele mai grele măsuri represive din partea guvernului 
rusescă. Usulă limbei polone în oficii a fostă interzisă 
de totă, totă asemenea și cumpărarea de bunuri în 
țeră prin persâne de origine poldnă, în scurtă s’a inau
gurată acelă sistemă de resuficare, care până astăzi este 
acolo în pracsă.

Ceva mai bine, der totă nu de invidiată, s’a des- 
voltată starea poporațiunei poldne în Prusia*). Pentru o 
parte din trensa părea a se deschide o perspectivă mai 
îmbucurătore, cândă prin ordinulă regală de cabinetă 
din 26 Aprile 1848, o parte din marele ducată Posănă 
a fostă separată, ca să capete o constituțiune propriă

•) Prusia numără în cele trei provincii Posentt, Pusia și Si- 
lesia cam 2.215,000 de Poloni. In Posentf nu mai sunt 1.800,000.

și să-șt organiseze administrațiunea, justiția și instrucțiunea 
pe basă națională, pe cândă restulă acestei provincii, 
care restă conțîne o poporațiune germană numărâsă, care 
se opune polonisării, avea să fie încorporată cu confede- 
rațiunea germană. Linia de demarcațiune, ce a fostă 
trasă mai târziu printre ambele păr ale provinciei, s’a 
recunoscută de parlamentulă din Francfurtă în anulă 1849, 
Insă în urma nemulțămirii necurmate a poporațiunii și 
îu urma reacțiunii anului 1850 totă, ce se făcuse în 
favorulă Poloniloră, s’a sistată, și limba polână a fostă 
esilată din oficii de tată, eră din școlă în mare parte.

Din cele lOVa miliOne de Poloni, cari își au locu
ințele loră în cele trei meri imperii vecine, numai aceia, 
cărl se află sub sceptrulă austriei*), se bucură in timpulă 
de față de o princiosă desvoltare a naționalității loră. 
După-ce ei a învățată destulă în ssola cea grea, a espe- 
riinței este de sperată, că atâtă în interesulă propriu 
cât și ală confrațiloră loră locuitori afară din Austria, 
voră da ascultare vocei prudenției și nu voră trece cu 
pretensiunile loră peste aceea, ce să p6t.e uni cu binele 
imperiului, ai cărui cetățeni liberi sunt, ba în unele pri
vințe chiar preferiți.

Diverse.
Presa periodică în Grecia. — »Anuarulă societății 

studieloră grece* publică ună .studiu interesantă ală lui 
M. Bikelas dice că nicăerî nu e atâtă de ușoră de a 
lănda ună diară; cu câteva drahme poți ușoră să-ți faci 
plăcerea d’a scote ună numără. Decă nu-ți câștigi abo
nați, încetezi publicarea; der’ încercarea ai făcut’o.

In Atena sunt 30 de 4*are> dintre cari 15 sunt 
cuotidiane, în provincia 22, cari mai tote sunt săptă
mânale. Partea cea mai mare sunt redigeate după mo- 
delulă diareloră franceze. In număru însemnată sunt 
foile satirice, scrise cu multă spirită, dâr mai moderate 
decâtă pe timpulă lui Aristofane. Limba nu e tocmai 
curată, ci infiltrată cu multe cuvinte streine.

0 mașină infernală. — Din Newyork se scrie: In 
Noembre veni aci ună oină anume Nathan Fish, ună ti
pografă din Canada și trase la ună hotelă mică. Era 
forte retrasă și liniștită omulă și se părea că n’are nici 
ună cunoscută. In Februarie se boluăvi și fă dusă în 
spitală, unde se sinucise. Intre lucrurile sale era și o 
ladă de lemnă de Mahagoni, care era închisă cu ună 
lăcată și șuropată. In ea s’au găsită 12 patrone, fie-care 
de ună funtă și jumătate și umplute cu pulbere Hercule, 
apoi capse, o bateriă electrică și două pista le oblii, mo“- 
delă Benungton, în tocmai ca cele găsite la stațiunea 
polițienescă din Londra, și ală căroru cocoșă era astfelă 
așezată, că printr’o apăsare pe capaculă lădii cădea pe 
patronă. Pe ladă era scrisă ună biletă: «Morte sigură 
pentru ori care ar deschide-o.« S’au mai găsită hârtii 
stenografate, din care se putea deduce că era plănuită 
aruncarea în aeră a unui vaporă.

Cursulu pieței Brașovă 
din 29 Aprile 1884.

♦ Polonii din monarchia nâstră sunt cam 3.239,000 la nu
meri! după celtt mai nou recensămentd.
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Argint românesc .... . . » 9.20 » 9.22
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Editară: Iacobti Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

ori cârpite atâtă de prostă, în câtă petecile stau mai 
urîtă de câtă spărturile. E păcată de mbrte, că nu se 
află în fie-care comună celă puțină o femeiă bravă și 
înțeleptă, o preotăsă, o învățătoresă, său alta, care să 
pricepă la bucătăriă, la grădină, la cusută la cârpită și 
să învețe fetele pe nimică. Astea ar opri mulți bani în 
sată, ar cășună bunăstare, și ar face multe căsătorii fe
ricite. Nevestă dragă, fă-te vrednică de o mare răsplată 
cerâscă.«

Așa vorbi Alexandru.
A doua Irina chiămâ, prietinile la sine, și’n tote 

tjilele, cândă nu eră cuprinsă cu altă lucru, le arătă mă- 
estria d’a cose rufele frumosă, d’a cârpi haine purtate 
seu rupte așa, în câtă d’abia le mai puteai cunosce. Le 
învăță să croescă cămeși pentru bărbați, femei și copii, 
împărțindă pânza astă-felă, ca din lungime și lățime se 
nu se pierdă aprope nimică. Le purtă apoi prin casă. 
Aici totă-deuna eră rânduielă, pentrucă orice lucru îșl 
avea loculă său și decă folosiâ cineva ceva, âră-lă punea 
la loculă, de unde îlă luase.

Le purtă prin grâjdiă, prin pivniță. Aici eră curată 
și uscată. Le duse prin grădină, le arătă cum se semănă 
și cum se resădescă totă felulă de legumi; le spuse apoi 
cum au să le păstreze și să le folosescă la mâncare. Le 
duse prin bucătăriă și le arătă cum să pregătescă și se 
ftarbă mâncări cu unsore puțină și prăjitură simplă, ca 
totuși bucatele să fie plăcute, nutritare și sănătose, une
ori de probă se pregătia câte-o friptură eftină. Irina 
învățase dela muma-sa a pregăti iute totă felulă de 
ciorbă, de fripturi, dela ea a învățată cum se păstreze 
peste ernă fasole, curechiă, (varză) crastavețl și alte legume.

Cele două fete se minunară forte. Așa lucruri n’au 
vădută nicl-odată la mamele loră. Ele nu mai puteau a- 
cum de bucuriă că, după ce s’oră mărită, voră sci să 
facă bărbațiloră tote după placă și nu le va veni scumpă.

Fiindă-că densele spuseră și la alte fete, ce-au vă
zută și ce-au învățată dela soția învățătorului și cum ele 
se voră purtă întocmai ca Irina...., ce se gândiră cele
lalte fete? aidi! și ele una câte una Ia Irina rugându-o 
să le învețe și pe ele. Pe urmă se ținea la învățătoresă 
o adevărată scolă de fete, pentru că tote voiau să placă 
bărbațiloră ca învățătoresă.

La începută avea Irina ce e dreptă, greutăți, der 
pe urmă se deprinse și-i plăcea, pentru că avea destulă 
ajutoră în tote părțile. Câte-odată îșl ferbiau altele 
pentru ea, cândă nu aveau altă lucru. In anulă urmă- 
toru se cunoscea prin grădini, că e altă renduelă. Ve
cinele priviau sumețe una la alta peste gardă și se în
trebau , ce sâmenă, ce resădescă și cum facă ? și îșl 
cereau una de la alta semințe și răsaduri. Primăvâra 
și tomna să fi vădută apoi cum cărau din prisosă la orașă 
și se ’ntorceau d’acolo cu părale. De asta se bucurau 
cu totale. Numai acelea nu, cari nu puteau face și ele 
bani. Acum se duseră și acestea la Irina și o întrebară 
de una și de alta. Ea le sfătuiâ pe tote, spunea totă 
ce sciâ și ce-a mai prinsă de cândă învăță pe altele, 
o făcea de totă bucurosă, pentru că era bună de inimă, 
și apoi vorbele nu sunt scumpe, mai alesă la neveste 
tinere.

In chipulă acesta, soția învățătorului îșl câștigă 
multă iubire, nume bună și toți se siliau să-i facă pe 
voie și să n’o supere cu ceva. In sată tată lumea jă- 

lia pe femeia cea bună și frumosă și îi era milă de ea, 
c’a luată de bărbată pe Alexaudru, care o să ajungă în 
fundulu iadului. Pentru că se sciâ bine, că elă e vră- 
jitoru, care âmblă cu draculă și că e perdută cu trupă 
și sufletă.

12. Buturugă cade în nasu, ce se întâmplă mai departe.
Ori ce făcea, ori ce învăță Alexandru, omenii i-o 

tălmăceau pe dosă. De pildă cândă învăță pe copii, că 
nu sunt pe lume stafii seu năluci și că acestea ar fi 
numai închipuiri și născociri de omeni fricoși, cu cre
dință deșertă, — omenii din sată diceau că elă nu crede 
nici în D-deu nici în diavolă. Său cândă în școlă arătau 
băețiloră plantele veninâse de pe câmpă și din păduri, 
ca să le cunoscă și să se ferescă de bobele și rădăcinile 
stricăciose, — se dicea că învăță copiii să facă venină. 
Cu deosebire Buturugă îlă pândia și adună cu grijă tate 
vorbele rele despre elă.

Cândă a cugetată acum, că scie destule, Buturugă 
dise în sine: «sciu de ajunsă, ca să-i potă frânge gâtulă. 
Alexandru trebue se vină înaintea diregătoriei, și, chiar 
socră-sa, morărăsa, trebue să mărturisăscă, ce scie des
pre elă. Datoria mea de jude este să nu tacă. Nu-mi 
este iertată să mai suferă, altcum mă facă și eu răs- 
pumjătoră.

Așa într’o Duminecă se îmbracă în hainele de ser- 
bătore, își ia bățulu ferecată în mână și cu pași iuți 
plăcă din sată cătră orașă, der nu descoperi la sufletă 
de omă ce are de gândă? Se temea bietulă, că dăcă 
aude vrăjitorulă ceva despre gândulă lui îi pote face 
vre-o crândiță înainte de a ajunge în orașă. (Va urma.)



„GAZETA TRANSILVANIEI"
DIARV CUOTIDIANU.

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

T6tă suflarea românâscă cu bucuria și cu 
căldură a îmbrățișată acestă ^iai’ă-apostolu ală 
poporului română și grupatu-s’au cu toții sub dra
pelulu 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 
ea în seminariulă românescă din Aradă sâ se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
t6te confesiunile s6 se admită și să func
ționeze numai astfeld de preoți, predicători 
și vicari, cari sciu unguresce.44

Apâratu-s’aă cu bărbățiă Românii dintre Tisa 
și Carp ați în contra acestoră uneltiri dușmane 
și sosit’a după ndpte și vijeliă și o di cu s6re, 
dar numai o <ji, căci în cealaltă diminâță se 
iviră ârășl nuori furtunoși pe ceriă. 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.

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

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

Adversariloră noștri, avândă ei puterea țării 
în mână, le-a fostă pre ușoră de a ne lovi în 
t6te interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-nă 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 COlldeiultt, 
cu care toți Românii datori sunt de a strigă 
în lumea largă și de a cere dreptate și libertate 
pentru poporulă română dintre Tisa și Carpați.

Ast-felă împinși de dorulă de a ne folosi 
(jilnică și cu energiă de acestă pacinică mij
locă apelămă la publiculă celă mare română 
pentru a ne susțină în (jilnica ndstră luptă na
țională și în firma năstră speranță de a fi încu- 

ragiați, deschidemu abonamentă la (liarulll nos
tru cuotidiantt

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă primultl 
organu de publicitate românii, tot asemenea 
și astădi e primulii organiî cuotidianu ro
mânii, ce apare dincoce de Carpați.

Suntemă siguri, că publiculă română e pe 
deplină convinsă de principiile, ce le profesâză 
acestă diară și de modulă cum acestă organă ală 
Româniloră dintre Tisa și Carpați a sciută chiar 
și în cele mai grele împrejurări să ț i e s u s ă 
stindardulă naționalității române.

Privindă dâr cu încredere la viitoră, Gazeta 
Transilvaniei dela 1 Aprile a începută a eși în t6te 
(jilele, afară de Duminici, și serbători, și pentru 
a pută cu înlesnire străbate până chiar și în 
săraca colibă a țăranului română, va fi celă mai 
eftină diară din monarchia Austro-Ungară:

-A.BOZST-A-ZvdZSnsri’S:
Pentru Austro- Ungaria pe anii 18 fl.9 

pe 6 luni 6 fi., pe 3 luni 3 fi. Pentru Ro
mânia pe ană 36 lei, pe 6 luni 18 lei, 
pe 3 luni O lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentulă cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celă mai ușoră mijlocă de 
abonare este prin mandatâ poștală.

REDAdUNEi.5

Eu Wilhelmina Rix
declar u în publică, că ca veduvă a re- 
posatului Dr. Pix sunt singura pro-

ducător e de pasta Pompadour veritabilă și ne
falsificată.

Acâstă pastă renumită, cunoscută de 100 de ani chiar și în cer- | 
curile cele mai înalte, face se dispară, pe garanția, pistrui, pete, de ficată, 
sgrăbunțe, pete de vărsată, coji, nasuri roșii, și mâni roșii, c’ună cuvântă 
t6tă necurățenia din față. Atestate de totă feliulă dela profesori însem
nați asupra bunătății și că e nevătămătdre acestă pastă sunt’ depuse în 
destilariă la vederea flăcăruia. Pasta dă o col6re prospătă pielii și o 
fineță deosebită, o netezesce și feresce pe omă^de crețe până în cele mai 
adânci bătrânețe. Acâstă pastă în gura poporului numită pastă minunată 
este cu deosebire preferită de cătră damele vienese, căci succesele ei sunt 
surprinfj&târe. Prețulă în pachete sigilate 1 fl. 50 cr. cu instrucțiune 
cu totă. Fără sigilulă și subscrierea lui Dr, Rix să nu primiți pasta.

Wilhelmina Rix, văduva doctorului.
Wien, Stadt, Adlergasse 12, im eigenen Hause, 1 Stiege, 1 Stock.

In Transilvania:
Alba-Iulia, Farmacia Sieg. Michellyes; Clnșiu, Farm. Vicol. Szeky. |

Conformă desemnului de mai află încă 
de venerare 8766 de câsornice remontoir de aurii verit. Washington, cu câte 
9 fl. 78 cr. și 3967 de cesornice verit. de Elveția cu câte 4 fl. 85 cr.

Mărimea pentru domni și dame. Tote aceste câsornice sunt pe secundă 
îndreptate și esacte. Fața cesornicelorO lucesce noptea de sine așa, încâtti în 
orl-ce vreme se pote ved6 la câte ore este. Unu câsornicti remontoir pentru 
dame probatii, care înaiute a costatîi 75 II., acum e numai cu 28 fl.; cesornice 
remontoir mari pentru domni, mai înainte cu 90 fl,, acum numai cu 35 fl.; în 
argintO B 1. oficioșii probate, suflată cu aurii forte fină, pentru dame mai înainte 
30 fl.. acum numai 14 fl,: pentru domni mai înainte 25 fl., acum numai 12 fl 
50 cr.: cesornice de argintă veritabilii de Geneva cu capacu aurită, mai înainte 
15 fl.; acum numai 8 fl. 50 cr.; cesornice remontoir patentii verit Washington 
cum numai 9 fi. 78 cr.; cesornice anghiră (ancre) de Geneve cu 17 rubine, cu 

capacurl de nikelă-arginttt sâu în aurii double, cu aparatii de nikelă patentă regulată și esactă mai 
înainte 22 fl., acum numai 8 fl. 75 cr.; unu cesornică de Elveția lucrată forte gentilă, cu mecha- 
nismă de anghiră, mai înainte 15 fl., acum numai 4 fl. 85 cr. Afară de acestea primesce coman- 
dorulă pe de geba, (gratis), ca dară dela etablismentulă nostru o păreche de cercei de dame cu 
aură de 14 kar. probată de cătră ofic. c. r. de punțare, cu mărgână verit. mărgele seu rosete; mai 
departe o cruce la gâtă cu lanță, o broșă fină gravată, ună medalionă cu față frumosă, ună inelă 
de brilliantă simil, 3 garnituri de nasturi pentrn cămăși și manșete din nikelă-argintă, cu gravare 
fârte frumâsă, ună lanță de câsomică din aură doublâ, cu medalionă cu 12 fotografii picante de 
Parisă său cu taleri George, 1 țigaretă sculptată de spumă cu rose seu figuri împreună cu etua, 2 
albumurl conțânendă unulă 50 de fotografii, și celalaltă 234 articule diferife de luesă. —

Albumă de fotografii, formă cuadrată, de sorta primă cu aparată de musică verit. din Ge
neva, cântândă două piese, singuraticu ,7 fl, 50, ca adausă la câsornicele susă numite, numai cu 6 fl. 
mai multă. La fiecare câsornică se garant^ză cinci ani', obiecte comandate și neeonvenabile se pri- 
mescă retour seu se schimbă, de aceea nici o comandă nu e riscată. — Se espedâză în fie-care di 
afară de sărbătorile creștine: PascI, Rosalii și Crăciună.

Adresa: Uhren-Alianz aus Genf, WIEN, I, Adlergasse Nr. 1.
NB. Scrisori lăudătâre se voră primi în totădăuna cu mulțămită, însă nu se mai publică.

în

1.25

fl. —.30

Mdrtea lui Miliai Vitâzulă, dramă națională
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețulă . » —.40 

Rumăiiische Knnstdichtungen, iibersetzt von
Theochar Alexi, prețulii . . . . fl. 1.—

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

X

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

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

TIPOGRAFIA ALEXI, Brasovu
7 9

Unica tipografia românâscă în t6tă Austro-Ungaria susținută de unu particularii, care s’a distinsă la esposițiunea națională din Sibiiă 
anulă 1881 și în care se tipăresce acum și primul ii eliarii românii cuotidianii.

Acestei tipografii i-a succesîî de a dobândi de la magistratului orașului Brașovă furnisarea tipăriturilorii necesare pentru orașu, 
lnvingându prin concurență, pe cea mai vechiă și renumită tipografiă din Brașovu.”

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

Dintre operile publicate până acum in editura ndstră ni permitemu a recomanda:
G. Curți us. Gramatica limbei elenice prelucrată 

de Ștefană Iosifă, profesorii și directorii la 
gimnas. rom. gr.-or. din Brașovă, prețulă fl. 2.50 

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

Domnii librari îsl potir procura dela acestă tipografie

Bomanuri originale ilustrate
spre VENJ^ARE eu BROȘLRA.

Tipografia Alexi Brașovă.


