
REDACțIVNEA ȘI ADMIXISTRAȚIUNEA:
BRAȘOVU, piața maro Nr. 22.

„GAZETA" IESE ÎN FIECARE pi DE LUCRU.
Pe unfi anfl 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

România și HtrAinAtato:
Pe ană 36 fr., pe ș6se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

ANULU XLVII.

NR 52.

SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

BrașovtL în 19 Aprile (1 Mai).
întrunirile alegătorilorti noștri cu cât* sunt 

mai dese, mai numerdse și mai seri6.se și cu 
cât* este mai mare numărul* dmeniloru din po
por*, care iea parte la ele, cu atât* mai multă 
neplăcere și mâniă cășundză adversarilor* noștri. 
Ei ne credeau cu desăvârșire bătuți, desbinațl și 
risipiți în urma lovirilor* ce am* avut* se le 
suferim*. Cu ajutorul* unor* mameluci guver
namentali credeau, că ne vor* scdte din oposi- 
țiune și ne vor* sili se ne aruncăm* la picidrele 
marelui mandarin* din Pesta.

S’au înșelat* și, ce e mai frumos*, ei înșiși 
vin* a recundsce acâsta în organele lor*. Ro
mânii nu numai că nu sunt „striviți la părete," 
cum voia d-1* Tisza, se fie, dâr încă cu mai 
multă energiă și seriositate ca ori și când* să 
adună fruntașii împreună cu poporul* sfătuindu- 
se, că ce se facă și cum să se pdrte ca să nu 
strice, ci se folosăscă numai causei naționale, ce 
le zace la inimă așa de mult*.

Este acăsta o aparițiune din cele mai îm- 
bucurătdre pentru noi și mania nedumerită, cu 
care ne întimpină adversarii noștri din nou, pen
tru că ne adunăm* și ne consultăm*, dovedesce 
destuii* de vădit* însemnătatea și puterea po
porului român*.

Amu (jis* p6te prea puțin*: „mâniă," ad
versarii noștri sunt împinși de-o pasiune mult* 
mai cumplită și periculdsă, căci îșl i-au refu
giul* la insultele cele mai miserabile. Așa ceva 
p6te produce numai ura; ura fanatică a omului 
turbat*; ura de care să încârcă din nou a ne 
acusâ pe noi c^ să-și pdtă mulțumi semțul* des
potic* de resbunare. Aceea-șl fdie, care să aruncă 
cu t6tă furia ei selbatică asupra junimei române 
din Cluși*, pentru că a felicitat* cparulil nostru 
din incidentul* aparițiunei sale cuotidiane, „Ellen- 
zâk" strigă acum în gura mare, că adunările 
alegătorilor* noștri sunt- numai nisce conventi- 
cule nebune, unde se desfășură stegul* urei de 
rassă, și de aceea cere intervențiunea organe
lor* administrative și polițiane.

Ăsta-i liberalismul* unguresc*, astea sunt 
principiele unei foi Kossuthiane, care se dă îna
intea Maghiarilor* de luptătdre pentru libertate 
în contra reacțiunei, ce-o prepară d-nu Tisza cu 
patronii săi din Viena!

Ca se nu cumva să credă cineva, că esage- 
răm*, punem* în vederea cetitorilor* numai un* 
pasagiu din espectorările lui „Ellenzâk" asupra 
adunărilor* ndstre.

„In aceste adunări — (j’ce fdia maghiară — 
nu se luptă principiu contra principiu, ci popor* 
contra popor*. Motivul* mișcărilor* e ura, nu 
însă scopul* de a să înțelege mutual*. Românii 
se depărtară dela întruniri ducând* cu sine sem- 
țeminte de ură. Omenii fără de consciință și-au 
ajuns* scopul*, deșteptând* în toți antipatia con
tra Uuguriloru. Și țăranul* ține minte ce aude. 
Așa va țină minte și discursurile aurite ici și 
colo contra Ungurilor*. Dâcă un* țăran* aude 
asemenea discursuri dela un* cărturar* român* 
se îngâmfă și le reproduce și el* în cârciumă."

....„In loc* de a luptă pentru principii adu
nările române au desfășurat* stâgul* urei de 
rassă.,.,"

Vineri în 20 Aprile (2 Maiu)

Nici nu se p6te altfel* într’un* stat* unde 
tdte merg* anapoda și pe dos*. Se înțelege, noi 
Românii cerem* să fim* și noi împărtășiți cu 
bunătățile țărei, să avem* și noi drepturi și li
bertate, limbă, lege și patriă. Asta’i, după mintea 
adversarilor* noștri, ură de rassă pentru că a nu 
admite, că numai gintea maghiară p6te avă limbă 
lege și patriă în acest* stat*, însâmnă a-o urî, 
a nu-o iubi, a nu voi ca ea se fiă tare și mare. 
Numai Ungurul* pdrtă o „luptă de principiu," 
pentru că numai un* principiu esistă în acest* 
stat*, principiul* ca el* se domnâscă esclusiv*. 
Alegătorii români, cari au ținut* numerdselc a- 
dunărl din septămânile aceste nu și-au plecat* 
capul* dinaintea acestui principiu al* absolutis
mului constituțional* unguresc*; ei țin* că și 
Românul* are drept* a vorbi un* cuvânt* când 
se tractăză de binele și viitorul* țerii și a lo
cuitorilor* ei. Alegătorii români n’au făcut* 
prin urmare pe voia celor* din principiu despoți 
și de aceea alegătorii români au binemeritat* 
pentru patriă.

Sciri telegrafice.
(Serviciul* particular* al* «Gazetei Transilvaniei.*)

Pesta, 1 Maiu. — Comisiunea de trei a ca- 
meril magnaților* a primit* proiectul* industrial*, 
mâne depune raportul. Chiar în cursul săptemânei 
acesteia va intra în discuțiune. Ministrul președinte 
primesce mâne o deputațiune de 108 membrii din 
Oradia mare oferindu’i candidatura.

Londra, 1 Maiu. — Camera comunelor* res
pinse bflulu (proiectul*), combătut* de guvern*, 
care legalisâ arderea cadavrelor*.

Heidelberga, 1 Mai, — Părechea princiară 
de cordnă a Germaniei a sosit* aci ca să viziteze 
pe Impărătâsa Elisaveta.

Madrid*, 1 Maiu. — Oficeri din stațiunea 
de depou Santocolona, cari voiau să revolte țâra, 
a* fost* arestați. Căpitanul* Mangado fu ucis* 
banda împrăștiată și Spania scăpată de insurgenți.

Felicitări la adresa nostră.
Rocna vechiă în <Jiua înviării dreptății 

eterne la 20 Aprile 1884. 
Onorată Ptâdacțiune!

Inteligința română din bătrânul* Roconium dela 
isvârele Someșului mare împărtășesce cu deosebită plă
cere bucuria generală ce se manifestă în inima fiecărui 
Român* adevărat* la scirea importantă, că iubita nOstră 
«Gazetă* a devenit* diar* cuotidian*.

Vă felicităm* din adâncul* inimei pentru fericita 
ideă și ve dorim* succesele cele mai îmbucurătore.

Dâe Dumnede* ca stindardul* ce’l* faceți să fâlfâie 
cu atâta mândriă se întrunescă pe toți fiii națiunei în 
lupta pentru drepturile și interesele ei de viață. Aderând* 
întru tâte la principiele, de cari e condusă «Gazeta* și 
aprobând* ținuta ei demnă și bravă în apărarea causei 
nostre vitale față de cutropirea inimicilor*, urăm* ono
rabilei Redacțiunl un* întreit* «să trăiâscă!*

înainte cu Dumnezeu și națiunea va urmă.
Clemente Lupșaiu, parochul* Rocnei; Zacharia Pop*, 

proprietar*; Gerasimti Domide, preot*; Pantelimon* Do- 
mide, căpitan* c. r. în pens.; Floriantt Porcius; Avacom 
Anca; Macarie Pop*, director* reg. de cancel. în pens.

Oradea, 26 Aprile.
Ca creștini ne rugăm* pentru pânea de tote filele; 

ca Români, după cincizeci de ani ai jurnalisticei nâstre, 
am* ajuns* se avem* și pânea intelectuală de tote (filele. 
’ȚI gratulez* ca unuia dintre primii operări ai națiunei!

Ios. Romanii.
i Do boli in fer. 15 Aprile.

Domnule Redactori!
Aurind* îmbucurătârea veste, că pre prețuitul*
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diar* ce redactați, «Gazeta Transilvaniei,* s’a făcut* 
diar* cotidian*, vă felicit* pentru sacra întreprindere, 
prin care ați apărat* un* șir* lung* de ani interesele 
apăsatei nâstre națiuni române; dee ceriul* ca lupta-vă 
drăptă se fie încoronată cu succesul* cel* mai strălucit*.

ldnfi Popoviciit.
Mulțămindu din tot* sufletul* pentru aceste 

încuragiătdre dovedi de simpatiă, dorim* oa 
urările, ce ni se fac* să fiă făcute într’un* câs* 
bun*!

„Ellenzăk" dela 21 Aprile, scrie următdrele 
rânduri pline de înverșunare, pentru motivul* 
că tinerimea din Cluși* a îndrăsnitu a ne felicită:

„Drepturile răpite."

Tinerimea română din Cluși* asemenea felicită «Ga
zeta Transilvaniei,* pentru motivul* că apare în tdte 
(filele, dicend* că «Resuitatul* luptei să fie re- 
câștigarea drepturilor* răpite."

fică ce dice «Gazetei* tinerimea română din Cluși*.
Atât* tinerimei cât* și «Gazetei* trebue să Ie dăm* 

însămnătate mare. Dar cea mai mare importanță trebue 
să punem* pe cuvintele esprimate de tinerime.

E lucru cunoscut*, că Gazeta represintă o direcțiune .i 
anticonstituțională. Ea represintă un* resboiu pasiv* 
față cu alcătuirile legislațiunii ungurescl. Pentru ea nu 
esistă dietă la Budapesta, nici uniune, nici națiune de 
stat*, ea cunosce o »Transilvani*« pe basa legilor* aduse 
în dieta dela Sibii* în anul* 1863/4.

Cu un* cuvânt*: ea represintă absolutismul* față 
cu constituționalismul*.

Și care e tendința ei? Lucru fârte natural*: a răs
turnă constituțiunea ungurâscă de astăifl, și a o înlocui 
cu starea dela 1863/4; a răsturnă uniunea aprobată și 
întărită de corână; a distruge organismul* statului Un
guresc* cu scop* ca, Ardâlul* devenind* autonom*, Ro
mânii basațl pe numărul* lor* cel* mare să ajungă atot* 
puternici.

Acâsta o voesce acea partidă, care dă ființă și 
pâne «Gazetei.*

Ei bine! Acuma să vedem*, cum stăm* cu tine
rimea română din Cluși*.

0 mare parte din acăsta tinerime sunt* studențl 
ai Universității nâstre.

Nu Ie vom* înșiră numele, pentru că într’adevăr* 
la mulțl dintre ei li-amft pută creâ o posițiune fârte ne
plăcută.

Tinerimea acâsta e înzăstrată cu tâte cunoscințele 
âmenilortt învățațl, și are prin urmare putere de viâță, 
fiind* instruită și educată astfel*, ea este chiămată, ca, 
mâne, poimâne să fie leadării (conducătorii) poporului.

Și Românul*, când* va fi strîmtorat*, va cere 
sfatul* ei:

Sânge din sângele poporului curge prin 
vinele acestei tineriml, și poporul* îșl va 
respectă sângele său.

Tinerimea acesta a fost* crescută în mâni ungu
rescl, a învățat* în scoli ungurescl; cunoscințele mai înalte 
asemenea le dobândesce la Universitate ungurescă. în 
curend*, seu chiar mâne, acâstă tinerime va păși în 
vieța publică, va ieși de sub controlul* unguresc* și 
mai mult* nu vom* mai avă nici o influință asupra ei. 
Și acesta tinerime, acesta, care are deja vederea sa 
propriă felicită «Gazeta,* vorbind* de drepturile răpite 
ale Românilor*.

In fața acestei împrejurări e cu neputință a nu ne 
întrista I

Cine a greșit*? Cine e răspunzător* de simțămin
tele acestei tineriml? Cine a negligeal* de a deșteptă 
iubirea de patriă în aceste pepturî tinere ? Cine i-a cres
cut* astfel*, ca statul* maghiar* să li să pară că-i în- 
cătușâză?

în adevăr* trebue să ne întristăm* văzând* acâstă 
stare de lucruri desperată. Tinerii ieșind* de pe băn
cile scâlei ungurescl îșl încep* viâța publică prin a dis
truge constituțiunea statului! Mai bine dar fie-care scâlă 
să alunge din sînulti său pe tinerii români și să rămâiă 
stupizi, decât* să-i crăscă, să-i lumineze, dându-le prin

seri6.se


acâsta unii cuțită în mână, și dicendu-le: «Ecă acestă 
cuțită e ascuțită! poți ucide cu elă! Du-te tinere și dis
truge !«

»Drepturi răpite!* Astfelă esclamă tinerimea care 
și-a dobândită tote cunoscințele în scâlele nâstre ma
ghiare, ca să susție, că Românulă e jăfuită de Ungură, 
și că drepturile răpite trebue recâștigate.

Tinerimea acesta salută orl-ce luptă în acesta direc
țiune.

Ciudată prevestire! Ar fi timpulă să chibzuimă, să 
privimă în jură și să cercetămă, cine ațiță în tinerime 
aceste idei înspăimântătâre? Care sunt căușele ce con- 
tribuescă la deșteptarea acestui sîmță de răsbunare?

Ore acei germeni ce să prăsescă ca ciupercile, n’ară 
pute fi distruși, năbușiți, afumați și retezați?

Ar trebui cercetată, dâcă catedra de limba română 
dela universitate nu influințâză perversă asupra desvol- 
tărei sîmțăminteloră patriotice? Decă acea catedră nu 
formâză în societate astfelă de cluburi, în cari se cul
tivă ună șovinismă națională în direcțiune nepatriotică 
din punctulă de vedere ală Unguriloră? și în cari sub 
egida unoră societăți de lectură etc. — tinerimea se de
prinde în a sforăi prin lumea largă frase ca cele despre 
»drepturile răpite?»

Seu pote răulă zace aiurea? Acesta e o cestiune, 
eu care trebue să ne ocupămă, pe care trebue să o lă- 
murimă în interesulă statului, ală bunei înțelegeri între 
cetățeni, și în interesulă liniștei comune.

Pote că în curendă ne vomă mai ocupă de acestă 
cestiune, de âre-ce o considerămă ca forte seridsă.

Până atunci însă, tinerimea română din Glușiă, dâcă 
e perdută pentru idea de stată maghiară, celă puțînă să 
se ferâscă a nu dă cu capulă de părete și a fi pru
dentă 'și prevăcJStore chiar în interesulă națiunei sale I

Cronica qlilei.
Impăratulă nostru a dată 2000 fi. pentru locui

torii din orașulă Ghniany în Galiția, cari s’au nenorocită 
prin incendiulă celă mare], ce s’a întâmplată în acestă 
orașă. *

M. S. Regele Carolă I a conferită baronului de 
Mayer, ministrului plenipotențiară ală Austro-Ungariei la 
Bucuresci, marea cruce a Stelei României.

*
Națiunea) anunciă, că d. D Sturdza, ministru 

afaceriloră străine plecă la Parisă; de aci va merge la 
Londra. La întârcere se va opri la Viena, pentru a 
conferi cu diplomații străini asupra cestiunei Dunării.

*
Noua Revistă din Iași anunciă, că d. Octaviu 

Albineță, profesoră la Seminarulă. Socola, a fostă con
damnată de juriulă universitară din Iași la suspendare 
pe 18 luni, pentru că a luată mită ca membru ală ju
riului esaminatoră pentru bacalaureată.

*
Societatea română de cântări din Caransebeșă la 

17 (29) Aprile a dată o representațiune musicală.
*

Monitor ulu oficială din Bucuresci comunică, 
că Alteța Sa Archiducele Rudolfă, în timpulă aflării sale 
la Bucuresci, a înmânată M. S. Regelui Carolă o telegramă 
din partea M. S. împăratului, prin care M. Sa arată Re
gelui și Reginei în termenii cei mai afectuoși mulțămirile 
sale pentru 'buna și frumâsa primire, ce s’a făcută fiiloră 
săi.

*

D. R. Patița, adv. în Alba Julia, ne comunică, că 
d-nii Ilie Măcelaru și I. Popescu, profesoră, optândă a 
fi aleși delegați la Cisnădiă, pentru cerculă Vințului au 
fostă aleși dilele acestea d-nii R. Patița, adv. și V. Al- 
bini, proprietară în Cută.

❖
Astă sără, 1 Maiu la teatru se va reprssentâ «An- 

got.» Inceputulă va fi la 8 âre 'precisă.
*

Din Madridă se telegrafâza, că între Badajoz și Cin- 
dadreal a deraliată ună trenă și a cădută în rîu. Sunt 
60 de morii, între cari 50 de soldați concediațl. Diareic 
credă, că acestă nenorocire e opera conjurațiloră.

*
Monitorulă Romei desminte scirea dată de «Creuz- 

zeitung,« că papa a primită dimisiunea archiepiscopului 
Ledochowsky.

*
Ministrulă Mancini notifică ambasadorului englesă 

din Roma, că guvernulă italiană primesce propunerea 
pentru conchemarea unei conferințe, care să se ocupe 
cu regularea cestiunii financiare egiptene.

Bradă, în 24 Aprile 1884.
Prd Onorată Redacțiune!

Conformă dorinței unanime a alegătoriloră români 
din cerculă electorală ală Baiei de Crișă. întruniți în 
oonferința ținută în Bradă la 10 Aprile st. n. 1884; mi 
iau libertatea a vă trimite în copiă protocolulă acestei 
conferințe, rugându-vă ca să binevoiți a-lă publică în 
colonele «Gazetei Transilvaniei.*

In numele comitetului esecutivii: 
Ioană Germano, secretară.

La conferință au luată parte alegători din tâte co
munele cercului de alegere. — Numărulă totală ală alegă- 
toriloră în acestă cercă e de 1242 Români, și numai 83 
alte naționalități, adecă aprâpe întregă cerculă e româ- 
nescă. Biuroulă are la îndemână listele alegătoriloră din 
fie-care comună. Pre basa acestoră liste, au luată parte 
la conferință preste 160 alegători: preoți, învățători, ad- 
vocați și săteni. O mare parte din alegători, fiindă sala 
de întrunire pre mică, n’au putută întrâ, și trebuiră 
a stâ pe afară. Potă afirmă că preste 240 alegători s’au 
presentată la conferință. In protocolă s’a pusă numărulă 
celoră ce au fostă în sală. Coraisarulă încă nu a lipsită.

Conferința a fostă convocată pe cale privată — 
abia cu 3 ijile înainte, și totuși s’au presentată ațâți 
alegători.

In 6 Aprile, câțl-va alegători maghiari și vre-o 3 
notari români, întruniți totă aici în Bradă în numără de 
20 înși au candidată de deputată dietală pe guvernamen- 
tululă Fekete Zsigmond, fratele președintelui de la trihu- 
nalulă din Deva.

Agitațiunile s’au începută. La casă de a decide 
conferința din Sibiu intrarea în activitate în acestă cercă, 
lupta va fi mare.

Corifeii alegătoriloră români, cari au fostă șicanați 
dela alegerea din 1881 până în presentă, voră pâși cu 
totă resoluțiunea între alegători.

Corupțiunile și terorismulă voră fi ârăși în totă 
vigârea. La timpulă său, vă voiu țină în curentă cu 
mișcările de pe aici.

Dâcă aflațl de bine puteți face întrebuințare de în- 
formațiunile de mai susă. g.......

P r o t o c o I u I u
adunărei alegătoriloră români, din cerculă electorală Baiei 
de Crișă, ținută în Bradă la 10 Aprile st. n. 1884, fiindă 
presenți peste 160 alegători din tote comunele cercului.

1. La ârele 12 antemeridiane, alegătorii întrunin- 
du-se în localitățile șcâlei elementare din Bradă, alegă- 
torulă Petru Truța, în presența comisariului pretorială, 
cetesce hârtia convocătâre, emisă din partea sa și a 
alegătorului Teodoră Popă; totodată arată, că scopulă 
acestei conferințe este: organisarea alegătoriloră pre ună 
nou periodă electorală, și propune a se alege provisoriu 
de președinte Teodoră Popă, eră de secretari Vasiliu 
Damiană și lână Germană.

Propunerea se primesce și se proclamă de pre
ședinte Teodoră Popă, eră de secretari Vasiliu Da
miană și lână Germană.

2. Presidiulă pune la ordinea dilei programa con
ferinței de astădi, carea este:

a) Constituirea unui comitetă electorală esecutivă pentru 
cerculă de alegere Baia de Crișă.

b) Alegerea membriloră în clubulă electorală centrală 
din Deva.

c) Alegerea delegațiloră, cari să participe la conferința 
generală a partidei naționale române, ce se va țină 
în Sibiu; totodată râgă conferința, a se dechiara 
dâcă primește acâsta programă după cum e re
dactată.
Conferința unanimă primesce programa presentată.
,3. Se pune la ordinea dilei punctulă primă ală 

programei: alegerea unui comitetă esecutivă.
D. Petru Truța propune: comitetulă esecutivă va con

stă din ună președinte, unu vicepreședinte, doi secretari 
și 36 membrii ce au să se alâgă din cele 12 notariate 
ale cercului de alegere.

Propunerea se primește cu unanimitate.
4. Presidiulă propune a se alege, pre lângă birou, 

o comisiune de 5 inși, cari se se consulte și să propună 
adunărei pre membrii ce au să fiă aleși în comitetulă 
esecutivă; totodată să se suspindă ședința pe 10 minute.

Propunerea se primește alegăndu-se în comisiune: 
George Părău, George Bogdană, Simeonă Băcilă, Petru 
Rimbașă și Franciscă Uleiu, — conferința se suspinde 
pe 10 minute.

5. După redeschiderea conferinței, presidiulă pro- 
vocândă pe secretari a ceti lista compusă de comisiune, 
râgă conferința a se dechiarâ asupra membriloră, dâcă 
sunt bine aleși sau nu.

După cetirea listei, conferința unanimă dechiară de 
membri aleși în comitetulă esecutivă pe următorii:

Teodoră Popă, președinte, Franciscă Uleiu, vice
președinte, lână Germană și Vasiliu Damiană, secretari; 
âr de membri: lână Lesingă, Iacobă Oprita, lână Oncu, 
Alexandru Petrescn, Petru Oncu, Emilă Cosperda pentru 
notariatulă Nata de josă și Tomesci. lână Micluța, Da- 
nilă Giurgiu, lână Stăuila pentru notariatulă Rișculița. 
Adamă Clejă, lână Rusu, Iosifă Costea, pentru notariatulă 
Ribița. lână Iurca, lână Titu, lână Irimie, Antonie 
Oncu, pentru notariatulă Cebea. lână Romauă, lână 
Atanasie, George Coposă pentru notariatulă Luncoiulă de 
susă. lână Germană, Petru Golcea, pentru notariatulă 
Bradă. Simionă Băcilă, Petru Pcriană, George Părău, 
Popa Avramă, Tovie Periauă, pentru notarintulă Băița. 
George Bocană, lână Cămpeană, Tovie Todorană, lână 
Periană, pentru notariatulă Criscioră. Moise Ciocană, 
Petru Rimbașă, pentru notariatulă Mihăleiu. Simeonă 
Ardeu, Gavrilă Borza, lână Birău, pentru notariatulă 
Buceșă.

Pentru notariatulă Baia de Crișă nu s’a aflată de 
lipsă alegerea de membri, ci s’a concretjută întregă în- 
teligință, în frunte cu președintele comitetelui esecutivă.

6. Se pune la ordinea cailei alegerea membriloră 
la comitetulă centrală electorală din Deva.

FOILE T ONU.

Uatulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

Și cum se ducea acum pe drumulă țârii, în zelulă 
celă mare, v orbea tare cu sine, ca și cum ar vorbi îna
intea cutărui diregâtoră mare; într’aceea mergea cu pași 
totă mai iuți și în mânia lui îșî avânta mânile prin aeră, 
acuși în drâpta, acuși în stânga, ca ună popă cândă pre
dică din ușa bisericei. Cum mergea astfelă cufundată, 
de odată ii scapă bețulă din mână, se împiedecă și cade 
așa de frumosă, pălăria sare la câți-va pași, îșî turtesce 
nasulă, âr pieiârele i se ridică în aeră, de gândeai că 
vrea sâ sbâre cu ele. — Buturugă se scâlă gemândă și 
înjurândă, îșî ia pălăria din pulbere și, punândă mâna 
pe frunte, semte o îmflătură în formă de cornă, âr nasu-i 
sângeră și eră vânătă ca .o prună. Asta de bună sâmă 
mi-a făcut’o Alexandru, gândea elă și se temu se mârgă 
mai departe, ca se nu i se îmemple ceva și mai rău.

Pe cândă îșî ștergea încă sângele ce-i curgea din 
nașă, âtă că pe drumă s’apropiă ună călăreții în galopă, 
se opresce lângă elă și întrebă grăbită: «Este în sătulă 
ăsta ună domnă cu numele Alexandru și nu scii, a 
casă e?»

«Este și e acasă; dar de ce?«
«Prințulă moștenitorii vrea să vorbescă cu elă,» 

răspunse și se duse eră în sboră cătră Bogata.
Buturugă înholbă cu mirare ochii și dete din 

umără. «Ce a disă, prințulă moștenitorii... ună prință 
la Alexandru?» Abia scăpă vorba din gură și etă se 
ivesce o calâscă minunată, trasă de șese cai, înainte cu 
visitiulă și îndăreptă pe capră ședeau slugi bine îmbră
cate. In calâscă ședea ună domnă tânără într’o haină 
venătă, pe pieptă cu o stea de argintă. Calâsca trecu 
înainte spre Bogata.

«Să fulgere și se trăsnâscă,» strigă Buturugă «Prin 
țulă de sigură vrea să vină la mine în cortelă, eu nu suntă 
acasă... prin urmare se va duce la Ciupercă.

Buturugă a începută acum a fugi din răsputeri 
spre sată.

Ce face, ce nu, âtă-i alunecă bățulă din mână 
și cade ca ună trunchiă... îi pocniră tâte câstele și hai
nele i se umplură de noroiă. Acum înjurândă schio- 
pătâ încetă cătră sată. Nevădândă nici o calâscă îna
intea casei lui, numai că nu crepă de mâniă, crecțendă 
că prințulă a trasă la Ciupercă. Șchiopăta așa dară mai 
departo însă nu vădu trăsura nici la acesta. Se întorse 
acasă dar nu găsi sufletă de omă. Se desbracă, îșî 
spălă fața, dar încremeni vădendu-și în oglindă nasulă 
câtă pumnulă și cârnele minunate de pe frunte, — cu 
tâte că ’n oglindă, de murdară ce eră, puțină se vedea. 
Acum se cătrăni pe toți cei din casă. într’aceea vine 
slujnica abia gâfăindă și dice: «Domnule! la uivățătorulă 
a sosită ună împărată, ori ună craiă. Totă sătulă s’a 
strînsă înaintea casei Iui Alexandru.»

Buturugă nu sciâ, ce să facă. Totuși în sfârșită 
se duse și elă la âmenii dinaintea casei învățătorului. 
După o jumătate de ceasă prințulă ieși afară, ținendă 
pe Alexandră d’o mână-și pe Irina de alta. Cu amândoi 

erâ fârte prietinosă. Prințulă, după ce se sui în calâscă, 
le întinse înc’odată mâna la amândoi, apoi plecă ca ful- 
gerulă.

Toți sătenii îșî descoperiră capetele și, uimiți, ste- 
tâu cu gurile căscate.

In sătulă'întregă era acum lucru hotărâtă, că Ale
xandru nu e omă prostă. Prințulă nu vine nici la ună 
învățătoră numai casă-lă cerceteze și nu e numai de flori 
de mără așa prietinosă cu elă. Domnii mari au lipsă de 
mulți bani și pentru scopulă ăsta au lipsă de âmeni cari 
sapă comori, cari sunt plini de bani ca stupulă. Dom
nii cei mari nu sunt totdeuna și cei mai evlavioși, asta 
se scie, și nu-sl sfarmă capulă ce va fi după mârte, nu
mai aci să le mergă bine.

Aceste și alte vorbe de felulă acestora frământau 
de aici înainte capetele țăraniloră sdrențoși' și calici. 
Mulți erau mai prietinoși și vorbiau între sine: «Cândă 
aș sci cum să începă, nu mi-aș sparge multă capulă... 
încă astăcji m’aș închină satanei, dâcă ar trebui, numai 
să scapă de datorii și să amă bani destui.

Eu nu aș face ca învățătorulă. Elă e ună' prostă 
și jumătate, că trăesce aici, ca noi. Eu aș călători ca 
prințulă, cu șâse cai, cu slugi; în bucătăria aș avea totă 
friptură, âr pivnița plină cu vină. 0! numai decâtă mi- 
aș pune sufletulă!

Așa cuvinte blăstămate vorbiau âmenii fără sfiâlă. 
Averea strică inima, dar sărăcia încă o strică. Și cândă 
sărăcia, prostia și poftele rele sunt împreună, atunci dra- 
culă e mai mare. Așa e prin unele sate, așa era, din 
nenororere, și în Bogata.



Georgiu Bogdanii propune a se alege: Teodoră 
Popă advocată, Petru Truța advocată, Georgiu Părău 
administratoră protop. și Franciscă Uleiu proprietară.

Propunerea lui Georgiu Bogdană se primește, și se 
dechiară de membrii aleși: Teodoră Popă, Petru Truța, 
Georgiu Părău și Franciscă Uleiu.

7. Se pune la ordinea (filei alegerea delegațiloră 
la conferința generală ce se va țină in Sibiiu.

Petru Rimbașă propune să se alegă Teodoră Popă, 
Georgiu Părău și Petru Truța.

Presidiulă observă, că sunt a se alege numai doi 
delegați, totastfelă observă și Ionă Rusu, mediculă.

Petru Truța renunță de a fi alesă și propune în 
loculă său pe Franciscă Uleiu.

Ionă Germană e de părere, că ală treilea membra 
pote să vină namai ca suplentă, de aceea avândă în 
vedere, că Teodoră Popă și Petru Truța, au stată tot- 
dăuna în fruntea acestui cercă electorală, propune: să 
nu se primăscă abdicerea lui Petru Truța, din contră să 
se alăgă de delegați împreună cu Teodoră Popă ca or
dinari, eră de delegată suplentă să se alegă Franciscă 
Uleiu.

Punăndu-se propunerile la votu, se primește propu
nerea lui lână Germană și astfelă se proclamă de dele
gați pentru conferința generală ce se va ține în Sibiiu: 
Teodoră Popă, advocată in Baia de Crișă, și Petru Truța, 
advocată în Baia de Crișă; er de delegată suplentă Fran
ciscă Uleiu, proprietară mare în Ribița.

8. Petru Truța propune: Românii alegători din 
cerculă electorală Baia de Crișă aderăză la programa 
partidei naționale, statorită în 1881 în Sibiiu, eventuală 
se voră supune necondiționată și voră lucră solidari, 
pentru realisarea concluseloru, ce se voră aduce în con
ferința generală, în obiectulă acesta.

Propunerea acăsta se primește unanimă.
9. Franciscă Uleiu, avendă în vedere, că în acestă 

cercă s’a candidată până acum, de cătră câți-va alegă
tori maghiari, de ablegată dietală ună maghiară, propune: 
să se facă candidarea și din partea conferinței nostre; 
totodată elă candidăză de ablegată dietală pe advocatulă 
Petru Truța.

Presidiulă observă, că acăstă propunere nu este în 
programă și ară fi bine să trecemă la ordinea cjilei 
peste ea.

Ionă Germană propune să nu se ia în desbatere 
meritoriă propunerea lui Franciscă Uleiu, ci să se adre
seze la comitetulă esecutivă, carele la timpulă său să ia 
disposițiunile necesare relativă la acestă propunere.

Petru Truța, abstragândă dela persdna sa, că va fi 
candidată, ori nu, avăndă în vedere, că pentru părțile 
anexe la Ungaria, s’a decisă la 1881 în Sibiiu intrarea 
în activitate, spriginesce propunerea de candidare.

Petru Rimbașă este de părere, că în cerculă nostru, 
după resultatulă tristă din 1881, cându candidatulă nostru 
Sigismundă Boilea a căcfută — să ne dechiarămă pasivi.

Punăndu-se la votă propunerile se primește propu
nerea lui Franciscă Uleiu, în urma căreia se candideză 
de ablegată dietală Petru Truța.

10. Petru Truța, mulțămindă conferinței, pentru 
încrederea arătată, ’și descopere convingerile sale politice, 
cari sunt în acordă cu programa partidei naționale stabi
lite la 1881 în Sibiiu, și cetindă aceeași programă pro
mite a se conformă și pe viitoră întru tâte decisiuniloră, 
ce se voră luă în conferința generală ce se va țină în 
Sibiiu.

Conferința întimpină cu aprobări aceste declarațiunl. 
Președintele râgă conferința a’și alege o comisiune 

pentru verificarea protocolului.

Se alegă; Georgiu Bogdană, Georgiu Părău și 
Ioană Rusu (mediculă).

Ne fundă altceva la ordinea dilei presidiulă dechiară 
conferința de închisă.

D. M. S.
Teodori Popă m. p. Vasiliu R. Damiauă,

preșeeinte secretara.
Ioană Germană, secretară.

Intrunindu-se comisiunea verificătâre la datulă sub- 
însemnată, protocolulă presente se verifică.

Bradă în 23 Aprile 1884.
Georgiu Părău m. p. Ioane Rusu m. p.

Georgiu Bogdană m. p.
membrii verificători.

Tricolorulă românii.

«Kolosvâri Kzl.« de la 26 Aprilie dice că societatea 
eraldică din Budapesta țineridă (J'lele acestea o ședință 
publică, d. Rethy a vorbită despre emblema și colorile 
țării românescl.

Conferențiarulă afirmândă: că se ocupă de mai 
multă timpă cu venirea Româniloră în țările Dunărei, nu 
se unesce cu părerile emise de Roesler și Hunfalvy, ci 
susține că printr’ună studiu îndelungată a ajunsă la acelă 
resultată, că Românii din secululă XII. și XIII, au emi
grată din-spre Serbia în Transilvania și n’a fostă ună 
elementă omogenă, ci o aglomerațiune de Sârbi, Bulgari 
și Albanezi în frunte cu preoți și conducători sârbi și 
bulgari. D’aici se esplică, dice Rethi, causa pentru care 
limba bisericescă la Români a fost pănă în al XVII, secolă 
cea slavonă. In urmă Sârbii, Bulgarii și Albanezii con- 
topindu-să cu Românii s’aă format într’o națiune omogenă. 
O asemenea asimilațiune s’a făcută și în Moldova și în 
Valachia, care după resbelulă Mongoliloră s’aă constituită 
pe ruinele Cumaniel. Moldova, după d. Rethy, a fostă 
întemeiată de Ruteni, nu de Dragoșu și cea d’antâiă a 
el dinastiă a fostă ruthâna. Intemeiătoril Valachiei au 
fostă nu Radu Negru ci Bissenil, ună poporu uraltaică. 
de religiune mahomedană. Românii, urmâză d. Rethy, 
și astăzi asimileză pe cei de limbi străine. Esemplulă în 
acestă privință îl oferă Serbia, unde Românii de la Ne- 
gotină românisâză iute pe Sârbii, cari au ajunsă a crede 
că casa în care pune piciorulă o româncă e fără 
scăpare, românisată.

Cu privire la tricolorulă națională română, d. Rethy 
afirmă că în vechime nu erau colorile de astăzi: roșu, 
galbenă și albastru, colorile țârei românessi. Aceste cu
lori sunt vechile culori ale principiloră Transilvani și în 
timpurile mat recente Românii ardeleni le-au transportată 
în România.

Românii ardeleni, (fice d. Rethy, la începutulă seco
lului acestuia față cu tendențele unioniste ale Unguriloră 
și-au însușită culorile transilvane. La 1848 tabăra lui 
Iancu a aborată în munți stindardulă Transilvaniei, ale 
cărui culori trecuseră în domeniulă uitării, și astfelă au 
devenită culori naționale române.

D. Rethy a terminată conferința sa (jieândă că în 
timpulă resbelului ruso-turcă, nimeni nu s’a gândită în 
România că Dorobanții au luată redutele de la Grivița, 
sub stâgurile lui Bethlen și ale lui Rakotzy.

Amă pusă într’adinsă în vederea publicului confe
rința d-lui Rethy fără nici ună comentnră și sperămă că 
istoricii noștri! se voră grăbi a răspunde la aceste non
sensuri emise de »învățatulă« istorică ungură.

Convocare-
Comitetulă clubului alegătoriloră români din cerculă 

Clușiului și ală Gilăului a decisă, ca adunarea pentru 

alegerea celoră patru depui ați (câte doi de fie-care din 
memoratele cercuri electorali) la conferința electorală ge
nerală a națiunei române, ce se va conchemâ nu peste 
multă la Sibiiă’, să se țină la Clușiu-Monastură în 23 
Aprile st. v. — 5 Maiă st. n. a. c. la 10 6re înainte de 
amâtjî în șcâla confețională română gr, cat. — Sunt rugați 
toți acei Români din amintitele două cercuri, cari posedă 
dreptulă de a alege deputați pentru dieta țârei, ca în 
vederea mariloră cestiunl naționali-politice, ce ne fră
mântă, cum și a vitaleloră interese naționale, ce sunt 
legate de deslegarea fericită a aceloră cestiunl, să nu 
pregete a se înfățișa la numita adunare în numără câtă 
mai mare.

Din ședința comitetului Clubulului electorală rom. 
Clușiu 18 (6) Aprile 1884.

Președintele: Secretarultt:
Aleaasdra Bobățelâ. m. p. Alesin Popă.

Diverse.
Ună soldată nebună, — piarele italiene aducă din 

Neapole scirea că soldatulă Salvatore Misdei din 
Lirofano a mersă în casarmă la 13 Aprilie în stare tur
mentată de beție. Schimbândă ore-care vorbe cu cama
razii săi, căprarulă de serviciu i-a poruncită să fiă linis- 
cită și să se culce. Soldatulă la începută, s’a supusă, 
dar sărind ă repede din pată, și-a luată pușca din cuiă 
și provădându-se cu mai multe cartușe, ieși ca ună ne
bună pe ușă și trase asupra orl-căruia, pe care’lă în
tâlnea în cale. Situațiunea a fostă îngrozitâre. Răsu- 
netulă împușcăturiloră, țipetulă soldațiloră a alarmată 
întregulă cartieră. Era cu neputință de a prinde pe fu- 
riosulă, care a trasă cu pușca de 50 de ori. Celă dintâiă, 
care a cutezată să se apropie de elă, a fostă ună sergentă 
de vânători și, cândă era să’lă prindă, atunci i-a scăpată 
din mână și a fugită pe coperișă de unde a trasă asupra 
sergentului, și l’a rănită. Trei soldați au scăpată pe fe
restre, răuindu-se ușoră. Măcelulă ar fi fosră mai sân- 
gerosă, dâcă patru soldați, cari se ascunseseră sub pată 
nu l’ară fi apucată de piciâre, în momentulă cândă elă 
căuta prin cameră nouă jertfe.

Astfelă l’au trântită și l’au legată, după ce elă tră
sese cu pușca asupra mai multoră camerali de ai săi, 
dintre cari patru au murită, âr cinci suntă în agonia 
morțil; doi au scăpată ușoră răniți. Ucigașulă adusă în 
siguranță, în nâptea întâiă a urlată ca un turbată.

Curaulu la bursa de Viena
din 30 Aprile st. n. .1884.

Rentă de aură ungară 6°/0 122.60
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.95
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.75 
împrumutată căilor îl ferate 

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

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorQ ferate de ostil ung.

' (2-a emisiune) .... 118.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 101.—

Bonuri rurale ungare . . 101.50
Bonuri cu cl. de sortare 101.—
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt............................. 100.25
Bonuri cu cl.. de sortarelOO.— 
Bonuri rurale transilvane 100.—

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

vină ung........................98.—
împrumutul^ cu premiu

ung................................. 117.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.20 
Renta de hărtiă austriacă 80.15 
Renta de arg. austr. . . 81.40
Renta de aură austr. . . 101.05 
Losurile din 1860 . . . 136.—
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  852.—
Act. băncel de credită ung. 320.— 
Act. băncel de credită austr. 320.50
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.71
Napoleon-d’orl ..... 9.64
Mărci 100 împ. germ. . . 59.40 
Londra 10 Livres sterlinge 121,35

Editoră: Iacobtt Mureșianu.

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiaun.

13. Săpătorii de comori.
Mare mirare cuprinse pe Alexandru, vâdându me

reu, acuși pe unulă, acuși pe altulă, că vine la dânsulă 
și vrea sâ-i vorbâscă într’ascunsă, și-apoi ieșiâ deodată 
cu afurisitele cuvinte: «Alexandre, tu desgropi comori, 
asta o scie întregă sătulă. Invâță-mă și pe mine. Tu 
pricepi meșteșugulă dracului. Cândă se va arâtâ necu- 
ratulă, nu-mi va fi nici o frică. De-mi va cere iscăli
tura cu sângele meu, mâ închină lui cu trupă și sufletă. 
Vet)!, sunt lipsită de săracă, altcum n’așă face asta.«

Multă timpă Alexandru nu sciâ ce se cjică față cu 
stricăciunea âmeniloră ăstora. Fiindă însă că acum ve- 
niau totă mal mulțî și nu-lă slăbâu cu rugămintele, îi 
pofti pe toți, însă pe fiă-care în deosebi, ca sâ vină la 
dânsulă în cutare vreme pe Ia mierlă nopții.

In nâptea hotărîtă, după orele 11, fiindă întunerică 
bine, se furișâză unulă după altulă în locuința lui Ale
xandru. Acesta conducea în tăcere, pe care cum sosiâ, 
într’o odaiă întunecâsă. Erau cu toții trei-cjeci și doi 
părinți de familiă. Pe fiă-care îlu trecea fiori, cândă s’a- 
tingea în întunerică de altulă și cândă simțiă ceva viu 
lângă sine. Pentru că nici unulă nu sciâ de ceilalți. 
La mulțî le curgeau sudori reci pe față, alții ar fi tulit’o 
bucurosă la fugă, dâcă nu s’ar fi temută de ucigălă- 
crucea.

Așa petrecură o oră întregă în tăcere adâncă, cu 
frica în spinare și abia cutezândă sâ resufle. La mie- 
cjulă nopții deodată se deschide ușa și pășesce înăuntru ună 
ofițeră frumosă îmbrăcată, la chipiu cu până înaltă, cu 
o spadă lungă, pe peptă cu o medaliă. In mâni avea 
douâ luminări aprinse, pe care le puse înaintea loră pe 

mâsă. Cândă se recunoscură cu toții, la începută se 
rușinară unii de alții, pentru că băgară de sâmă, că fiă- 
care venise cu același scopă. Acum priviră ârăși asu
pra ofițerului mândra, pe care îlă credeau duhulă ne
curată, dar recunoscură în elă pe învâțătoră.

Invățătorulă dise cu o privire seriâsă: «Uitați-vă 
numai la mine nenorocițiloră I Mâ cunosceți cine sunt. 
Eu nu umblu cu necuratulă. Mai marele meu este Ddeu. 
Voi însâ ați căzută de multă dela D-deu. Voi v’ațl îm
bătată și v’ați desmerdată, ați înșelată și-ați mințită, ați 
furată, ați jucată Ia cărți, uitândă soția și copii, ați fă
cută tâte drăciile și blăstâmățiile. De aceea ați sărăcită 
și ați desnădăjduită. Omenia însâ e mai trainică, frica 
de D-rJeu te face bogată. In căile Domnului este bine
cuvântarea Domnului. Nu vreu sâ fiu bogată, dar să
racă nu sunt. De vreți să trăiți ca mine, faceți ca 
mine I«

Așa vorbi Alexandru și scose o pungă mare și-o 
deșertă pe masă. — D’odată cădură monede frumose. 
de aură, care să roteu pe masă și îți luau vederea.

Sătenii nu văzuseră în totă viâța loră atâta aură 
la ună locă. Li să sbătea inima și gura le lăsă apă.

Alexandru începu âră: «Dreptă vă spună, aurulă 
acesta nu te face fericită, dar cumpănâla cu care câș
tigi și folosesc! aurulă ea este care te face fericită. Voi 
ați venită la mine să vă învăță unde să găsiți comori, 
se vă învăță meșteșugulă d’a face bani. Meșteșugulă a- 
cesta este cea mai bună înțelepciune a vieții și mai 
multă vrednică de câtă aurulă însuși. Decă aveți în
țelepciunea, veți avea aură și nu-lă veți prețui așa tare. 

Dar nu veți ajunge la acesta înainte d’a fi probați. Tim
pulă de probă ține șâpte ani și șâpte săptămâni. Cela 
ce va ave răbdare până ’n sfârșită va avă bucurii peste 
bucurii. Eu ve stau bună că, împlinindă acestă restimpă, 
fie-care din voi va avâ pe masă mai multă aură de câtă 
vădă ochii voștrii aici. — Proba este însă grea pentru 
celă fără D-deu, și aspră pentru celă păcătosă. Pentru 
că trebue să se nască a doua oră.<

Cei treideci și doi ascultară speriați la vorbele în
vățătorului. Toți se uitau la dânsulă ca încremeniți.

»Acela,« dise Alexandru, «care dintre voi vrâ să 
țină proba de șepte ani și șâpte săptămâni, pâte să re- 
mână. Er acela, care se teme sâu se clatină în credință, 
să se care d’aci.«

Nu se duse nici unulă.
«Bine, strigă Alexandru, atunci înaintea Iui D-cjeu, 

care e în totă loculă trebue se jurați șâpte lucruri, 
aceste să le țineți cu credință șâpte ani și șâpte săp
tămâni. *

«Ântâiă: șâpte ani și șâpte săptămâni trebue să 
ocoliți tâte cârciumele, dar cu atâtă mai desă să cer
cetați bisericele, se ascultați cuvântulă lui D-(|eu și se 
ve îndreptați după elă 1

A doua: șâpte ani și șâpte săptămâni să nu luațl 
cărți de jocă în mânile vâstre

«A treia: șâpte ani și șâpte săptămâni nu este 
permisă să iâsă de pe buzele vostre nici ună blăs- 
temă, nici o înjurătură, clevetire ori minciună.

(Va urma).



„GAZETA TR A N SIL VANIEF
DIARU CUOTIDIANU.

Ca mâne se ’mplinescă 50 de ani, de cândă 
„Gazeta Transilvaniei/* sub cea mai cumplită 
prigonire a nemului românescă, a arborată în 
mijloculu valoroșiloră și patrioticilor^ comercianți 
din Brașovă, acestă emporiă ală Transilvaniei, 
drapelulă redeșteptării naționale.

Tâtă suflarea românescă. cu bucuria și cu 
căldură a îmbrățișată acestu 4iai’d-apostolă ală 
poporului română și grupatu-s’au cu toții sub dra- 
pelulă arborată de elă și lucrat’au cu însuflețire 
și bărbătdscă 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 să se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
tote confesiunile s6 se admită și s6 func
ționeze numai astfelft 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 nâpte și vijeliă și o (ji cu sâre, 
dar numai o (ji, căci în cealaltă diminâță se 
iviră ârăși nuori furtunoși pe ceriă. Râta sorții 
aduse din nou prigonirile de odiniâră asupra ca
pului nostru. Par’ că sârtea a voită se încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu tâte 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 nepercjând din vedere acâstă 
luptă și prețuindă resultatele dobândite de până 
acum după adevărata loră valâre și-au îndoită 
puterile, și, acum după 50 de ani, și-aă p e r- 
fecționată și rafinată mijlâcele pentru su
grumarea și stingerea nâstră. 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 
tâte interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne îi> șcdlă ca și în biserică, 
în limbă ca și în avere, nouă nu ne-a mai re- 
masă altă mijlocă de apărare de câtă COlldeiuliî, 
cu care toți Românii datori sunt de a strigă 
în lumea largă și de a cere dreptate și libertate 
pentru poporală 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 cjilnica nâstră luptă na
țională și în firma nâstră speranță de a fi încu-

ragiați, deschidemu abonamentu la (Jiatulft nos
tru cuotidianti

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă primulu 
organil de publicitate română, tot asemenea 
și astăzi e primulii organil cuotidianti ro
mână, ce apare dincâce de Carpați.

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

Privindă dâr cu încredere la viitoră, Gazeta 
Transilvaniei dela 1 Aprile a începută a eși în tâte 
filele, 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 (jiaru din monarchia Austro-Ungară:

Pentru Austro-Engaria pe ană 19 fl., 
pe 6 luni 6 fi., pe 3 luni 3 fi. Pentru Ro
mânia pe ană 36 Iei, pe 6 luni 18 lei, 
pe 3 luni lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentulă cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celă mai ușoră mijlocă de 
abonare este prin mandatti poștalii.

REI> ACȚIUNE A.
1—3

Concursă.
Pentru ocuparea postului vacantă de subnotară la subscrisulă ma

gistrată, împreunată cu ună salariu anuală de 600 fl. și 150 fl. bani de 
cuartiră; spre ocuparea, mai departe, alu postului de practicantă magis- 
tratuală, devenindă eventualmente vacantă, împreunată cu ună salariu 
anuală de 400 fl., se escrie prin acâsta concursă.

Concurenții pentru unulă din aceste posturi au să aștârnă, până 
celă multă în 15 Mai a. c. la 5 âre după prândă, pe lângă petițiuni, 
documentele asupra absolvărei studiiloră juridice în termină de 4 ani, 
asupra depunerei celă puțină ală esamenului de stată politică, și asupra 
împrejurărei, că nu au trecută peste etatea de 40 ani.

Brașovă, în 29 Aprile 1884.
Magistratulu orășenescu.

a)

b)

c)

d)

Primesce depuneri spre fruptificare dela 50 cr. în susă, în 
orî-ce mărime și plătesce pentru acele interese pe ană, anume: 
5% cu însciințarea de 3 luni.
4°/0 cu condițiunea a se însciința rădicarea cu una lună înainte; 
3% plătibile la tâtă cererea;

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

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

Mărimea pentru domni și dame. Tote aceste câsornice sunt pe secundă 
îndreptate și esacte. Fața câsornicelortî lucesce noptea de sine așa, încâtii in 
orl-ce vreme se pote vedâ la câte ore este. Unfl cesornicfi remontoir pentru 
dame probattf, care înainte a costate 75 fl., acum e numai cu 28 fl.; câsornice 
remontoir marî pentru domni, mai înainte cu 90 fl,, acum numai cu 35 fl.; în 
arginte B I. oficiosO probate, suflate cu aure forte fine, pentru dame mai înainte 
30 fl., acum numai 14 fl,: pentru domni mai înainte 25 fl., acum numai 12 11' 
50 cr.: câsornice de arginte veritabile de Geneva cu capace aurite, mai înainte 
15 fl.; acum numai 8 fl. 50 cr.; câsornice remontoir patente verit Washington, 

mai înainte 36 fl., acum numai 9 fl. 78 cr.; câsornice anghiră (ancre) de Geneve cu 17 rubine, cu 
capacurl de nikeie-arginte sâu în aură doublâ, cu aparate de nikelfl patente regulate și esacte mai 
înainte 22 fl., acum numai 8 fl. 75 cr.; unO câsornictî 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 ofîc. c. r. de punțare, cu mărgând verit. mărgele sâu rosete; mai 
departe o cruce la gâtă cu lanță, o broșă fină gravată, ună medalionă cu față frumosă. ună inelă 
de brilliantu simil, 3 garnituri de nasturi pentrn cămăși și manșete din nikelă-argintă, cu gravare 
forte frumosă, ună lanță de cesornicfi din aură double, cu medalionă cu 12 fotografii picante de 
Parisfi sâu cu taleri George, 1 țigaretă sculptată de spumă cu rose sâu figuri împreună cu etua, 2 
albumurl conțenândă uuulfi 50 de fotografii, și celalaltă 234 articule diferife de lucsă. —

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

Adresa: Uhren-Allanz aua Genf, WIEN, I, Adlergasse Nr. 1.
NB. Scrisori lăudătore se voră primi In totădâuna cu mulțămită, însă nu se mai publică.

4
0. 03 cr. costă ur- 
mătorele obiecte de va- 
lore, care precum se pote 
dovedi, au costată în
treită.

Aceste obiecte voră face sensațiune. 
1 cesii deșteptătorii, de bronză; 
1 ochianil opticii: care vede în de
părtare de 3 miluri; 1 cești de sore, 
ce se pâte înțrebuința ia orl-ce casă; 
3 farfurii de cristalil pentru com- 
potiî; 3 tave de metală albă pentru 
apă; 1 instrumentă care atrage 
venatulii; 1 albumH de piele forte 
eleganta pentru 40 de fotografii, 1 
ornamentă; 12 săpunuri de dife
rite soiuri, precum de plante, viorele, 
rose etc., costândă bucata 20 cr. ; 
nnă 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 domne 
sâu domni; 1 pânzătu/ră de masă în 
stilă rococo, brodată cu aură, 12 lin
guri de metală patentată, care remâne 
totdâuna albă; 1 necesară pentru or
namente și cusută, cu degetară, ace, 
etc.; 1 zaharniță fârte fină, ce se în
chide; 1 instrumentă de făcută focă 
la v&nătore cu capă de vulpe, o fru- 
mosă podâbă în cameră; 1 păreche 
de paragloduri patentate, de cele mai 
nouă, cu mașină; 1 briedgă necesară 
cu scobitâre de dinți, în ureche, sub 
unghii; 1 păreche de sfeșnice elegante. 
Tâte aceste obiecte se capătă numai 
pentru 4 fl. 03 cr.

La trimitere se mai plătescă 46 cr. 
pentru ladă.FABRICA: VIENA, II, PRATERSTRASSE 16.

In marele deposltă Rix.

Sensațiune!!!
Noutăți pentru domni.

Numai pentru 2 fl.
se dau

următdrele obiecte:
12 nasturi pentru gulere, forte fină 

aurite.
1 pipă de spumă de mare, îmbră

cată în argintii de China și cu 
ciubucă.

3 țigarete de spumă de mare cu 
chihilimbară.

1 apărată aprindătoră.
30 rebuse spiritiste.

— Gemenii siamesi, jocă fârte 
interesantă, distrage o societate 
de o sută de persâne.
— 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 pârtă 
acâsta.

Talismană minunată, fârte fin 
lucrată, pentru atârnată la ce
sornică.
Tâte aceste 50 de obiecte 
minunate se potă căpăta nu
mai pe fabulosulă preță de 2 fl., 
prin rambursă sâu trimițendu-se 
prețulă înainte, de Ia B. Muller, 
Viena I. Fleischmarkt Nr. I.

B U L1) O G G.
Revolveru, micti, comodti, cu șese

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

Se primeseti comande:

Viena, Praterstrasse 16,Rix.
Tipografia Ale» Brașovă.


