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Brașovti în 20 Aprile (2 Mai).
Incetulă cu încetulă Ungurii vorfl. fi con- 

strînșl de puterea reală a împrejurărilor^ se re- 
cunâscă, că lovindu în Români și vrândă a-le 
răpi limba prin mijloculă scdleloră ungurescl, ei 
se folosescu de-o armă cu două tăișuri, ce se 
pdte ușorii întdrce în contra elementului lorii.

Marele Ungurii Szechenyi dicea cătră con- 
naționalii săi pe la anii 1830: AidețI să dămti 
libertate Românilor!! și Slaviloru astăzi încă io
bagi, dăr să ceremu dela ei ca în scbimbulu a- 
cestui mare favoril să ne învețe limba și să se 
facă Maghiari.

Idea era grandidsă și dorința de a o vedă re- 
alisată isvdrea din credința, că Maghiarii, fiind puțini 
la număru și încungiurați de Slavi și Români 
numai prin assimilarea succesivă a popdreloru 
conlocuitdre își voră pută conservă supremația, 
dela care ei facil dependentă esistența chiar a 
întregului lorii elementu.

Intr’adevării istoria și nenumărate cașuri ne 
dovedescii, că Ungurulu numai ca domnii să pdte 
susțină căci redusă fiindu la o stare asuprită elfi 
să stinge curândă, căci este lipsită de acele 
însușiri cărora avemu a le mulțumi minunea 
esistenței de față nealterate a poporului românii, 
ca naționalitate deosebită, cu tote cumplitele pri
goniri pornite asupra lui de pretutindenea în 
cursă de multe veacuri. Acesta este așa de ade
vărată încâtă cutezămă a afirmă, că, dăcă abso- 
lutismulă nemțescă ar fi mai remasă în vigăre 
până în diua de astăcji, puterea națiunei ma
ghiare ar fi fostă așa de multă paralisată, încâtă 
nici chiar o încurcătură esteriără, ca cea dela 
1866, n’ar fi mai putut’o restabili.

Dăr Românii au progresată sub absolutismă, 
ei devenindă egali cu asupritorii loră de mai îna
inte au putută resuflâ doi-spre-c)ece ani și au îna
intată. Acesta este păcatulă loră, care trebue se 
și-lă ispăsăscă astăcjl. „Gazeta44 pentru că nu 
e mulțămită cu alcătuirile legislațiunii unguresc!, 
cari au făcută erășl ca Ungurulă să încalece pe 
Română, este înaintea celoră dela ,,Ellenzăk“ și 
a tuturoră Maghiariloră de calibrulă loră, repre- 
sentanta absolutismului față cu constituționalis- 
mulă.

■ Neapărată că cerândă acjl egalitate facemiî 
cu voie fără voie să se reamintăscă epoca abso
lutismului, cândă nemeșulă ungurescă era trac
tată cam totă pe aceea-șl trăptă. cu fostulă lui 
iobagiu română. P’atunci eramă celă puțină e- 
gală asupriți, astăzi suntemă asupriți numai noi, 
ăr Maghiarii benchetuescă la măsa întinsă a consti
tuționalismului ungurescă ca și cândă ar fi sin
guri în acăstă țâră.

Ceea ce supără însă mai multă pe cei dela 
fdia maghiară din Clușiă nu sunt atâtă princi- 
piele „Gazetei,44 câtă mai vârtosă faptulă, că 
tinerimea română profesăză aceste principii și că 
în specială tinerimea din Clușiă ne felicită do- 
rindă ca resultâtulă luptei ndstre se fie recâști- 
garea drepturiloră răpite.

î£tă p’odată tdtă munca de ' șepte-spre-cjece 
ani a maghiarisărei nimicită prin două rânduri 
scrise și subscrise de tinerii români.

Dăcă tinerimea română din Viena salută 
,,Gazeta“ mai are ună înțelesu, căci în Viena 
suflă fără îndoălă ună vântă absolutistică, der 

dăcă junimea română din Cțșșiu, fosta capitală 
a Transilvaniei, vine să n$P felîciteze vorbindă 
de drepturile răpite ale Româniloră, nu este a- 
căsta dovăda cea mai eclatantă, că școlile ma
ghiare și Universitatea, „maghiară și-au greșită 
scopulă pentru care au fostă înființate cu atâtea 
jertfe din partea statului? Mai păte-se 6re pre
tinde, că Universitatea din Clușiu este ună fo- 
cară ală maghiarismului, dăcă tinerii români, 
cari învăță acolo, nu-și renăgă sângele ce curge 
prin vinele loră.

Fdia Clușiană recunăsce puterea legăturei 
dicândă: „Sânge din sângele poporului cm-ge 
prin vinele acestei tineriml, și poporulă își va 
respectă sângele său.“ Ei bine, dăcă este așa 
c-a păcătuită tinerimea ndstră cândă și-a espri- 
mată dorința ca poporulă română să-și recâștige 
drepturile răpite?

Nu tinerimea a păcătuită. Fdia Clușiană 
este sinceră și ne spune, că tocmai aceia au gre
șită, cari ne-au răpită acele drepturi, pentru că 
n’au crescută pe tinerii noștri în scdlele loră 
destulă de unguresce.

Zădarnice sunt speranțele asupritoriloră noștri 
că prin școlile loră voră face vre-odată ca Ro- 
mânulu să-și renege sângele. Cuțitulă ce se dă 
în mâna tineriloră noștri din aceste scoli este 
cu două tăișuri, de aceea scimă se aprețiămă 
dorința cea mai nouă a celoră dela „Ellenzâk44 
ca toți tinerii români se fie alungați din școlile 
maghiare.

Dați numai bărbătesce înainte, căci atunci 
cu atâtă mai curândă veți trebui se-o și — 
sfârșiți!

ScirI telegrafice.
(Serviciul!! particulară ală «Gazetei Transilvaniei.*)

Budapesta, 2 Mai. — Comisiunea juridică 
a camerii deputațiloră respinse propunerea lui 
Mocsary pentru insultarea deputatului Otto Her- 
mann, de drece în casulă de față nu e necesară 
urgență. Ministrulă președinte primi deputațiunea 
partidei liberale a Oradiei mari, compusă din 120 
membri, și printr’ună discursă strălucită mulțămi 
pentru încrederea ce o aă în elă, primindă can
didatura. Săra a fostă banchetă, la care au luată 
parte 14 persdne.

Berlinîl, 2 Mai. — Comisiunea Reichsta
gului respinse legea socialiștii oră cu 10 voturi.

Londra, 2 Mai. — Turcia încă n’a răspunsă 
la propunerea pentru conferință; Francia consimți 
în principiu, dăr cere mai nainte amănunte. Alte 
puteri consimtă la propunere.

Cronica evenemintelorti politice.
e La ordinea cailei e conferința în cestiunea 

Egiptului. Gazeta de Colonia dice, că dăcă 
Francia s’ar mulțumi ca discuțiunea să se mărgi- 
nâscă numai asupra afaceriloră financiare, atunci 
conferința se va întruni pe la finele lui Maiă său 
celă multă pe la începutulă lui Iunie. Se crede, 
că Francia va cere garanții, ca Anglia să nu 
anecteze Egiptulă. Dăcă Anglia nu va da acele 
garanții, Francia va refusâ de-a trimite delegați 
la conferință.

Turcia pretinde, ca loculă întrunirei confe
rinței să fie Constantinopolulă.

*
Liga națională irlandesă a ținută în Turles 

ună mare meetingă, în care s’a luată următdrea 
hotărîre: „Numai răua guvernarea-Angliei e causa 
miseriei și a nemulțămirii generale ce domnesce | la

în Irlanda. Trebue dăr necurmată să luptămă 
pentru dobândirea independenții Irlandei. Legea 
agrariă nu e satisfăcătdre, trebue modificată. D. 
Parnell posede deplina încredere a tuturoră Ir- 
landesiloră.44

E caracteristică, că de ună timpă încdce 
Irlandesii demonstrâză într’una în contra dinastiei. 
Consiliulă comunală ală Dublinului a respinsă 
deunăzi propunerea d’a se trimte reginei o adresă 
de condolență pentru încetarea din viâță a prin
cipelui Albani. Asemenea s’a întâmplată, filele 
trecute ună incidență curiosă Ia banchetulă dată 
în Dublin în ondrea lordului Major. Ridicândă 
primarulă ună toastă în sănătatea reginei, ună 
preotă din clerulă superioră a șezută josă cu 
pălăria ’n capu.

*

Din Berlin sosesce soirea, că comisiunea, 
trimisă de cameră pentru studiarea proiectului de 
lege privitoră la socialiști, a primită cu 13 voturi 
contra 7 propunerea d-lui Windthorst relativă la 
înlăturarea articolului 9, care interzice întrunirile 
socialiștiloră.

*
Camera din Pesta, după votarea în a treia 

cetire a legii industriale, a începută a discută 
regulamentulă penitenciareloră, care a fostă luată 
în consideratiune.

Felicitări la adresa nostră.
Mediașă, în 26 Aprile 1884.

In firma sperare, că aparițiunea «Gazetei Transil
vaniei* va deschide și ochii paserilor!! nopturne de la 
«Viitorulă,* cari nu vădă, nici, presintele, — te felicită 
D-nule Redactorii, pentru greul!! sacrificiu ce ți-ai impusă, 
dorindu-ți puteri nedesecabile întru atingerea scopului 
salutară. Giorgiu Blășeanu, protopopO.

Vereșmortă, 27 Aprile.
Salulămă din adenculă inimei, aparițiunea cotidiană 

a mamei euristice, române ciscarpatine «Gazeta.*
înainte cu Dumnezeu, sentinelă română! și noi ur- 

mându-țl ne vomă grupâ sub stindardulă tău. Triumfulă 
tău, va fi triumfulă românismului; er’ devotatului și ne
înfrântului Redactoră îi dorimă puteri îndoite și (Jile în
delungate.

In numele mai multoră Arieșenî.
P. Iacobescu, preoții. 

Cacuciu, 13 Aprile.
Celă mai din urmă Română născută și crescută în 

opincă saltă de bucurie-: pentru buna intențiuue ce aveți, 
d’a redacta cliarulil «Gazeta Transilvaniei* în tdtă diua, 
prin urinare și eu. Vă poftescă dară succesă bună și 
Dumnezeu să Vă întărescă în credință și în tăriă sufle- 
tescă pentru ca se puteți stă față cu totu inimiculă și 
vrășmașulă.

Lucrați pentru națiunea română, ca să aveți pagine 
în istoria ei, căci astfelă după muncă va urma și încu
nunarea. Daniilit Farcașii d. p. p.

Mulțămindă din totă sufletulu pentru aceste 
încuragiătdre dovetjl de simpatia, dorimu ca 
urările, ce ni se făcu să fiă făcute într’ună cdsă 
bună!

Cronica (jlilei.
Sinodulă archidiecesană, din Sibiiu se ocupă 

cu vericarea titluriloră. îndată ce va începe desbaterile 
asupra cestiuniloră importante, vomă dâ amănunte în 
privința loră.

*
«Telegraphulă* aduce, scirea că proprietarii puțuri- 

loră de păcură din Caucasă au încheiată cu fabri
canții germani ună contractă pentru doui ani. Suma 
totală a petroleului și nafta esportate din Bacu a ajunsă 
la cifra de 700,000 de vedre pe di.

Același diară spune, că o personă anonimă a depusă 
cassa de bancă a d-lui Ștefană Ioanide din Bucuresc 



suma de 4,500 lei cu destinațiunea de-a servi la con- 
strucțiunea unui locală de scdlă, în comuna Cozoiul# 
din județul# Brăila. *

Confrații noștri dela «TelegraphulQ* din Bucurescî, 
reproducând# articolul# nostru de fond# dela 15 c. în 
care am# tratat# cestiunea visitei Archiducelui Ru- 
dolf <^ice: «Organul# de frunte al# Românilor# de peste 
Carpațî judecă cu cea mai mare dreptate importanța vi
sitei făcute la noi de părechia princiară a Austriei/

*
M. Sa împăratul#, spune Bud. C orr., a mulțămit# 

cordial# nu numai sultanului, ci și principelui Bulgariei, 
regelui României și regelui Serbiei pentru amicala pri
mire a părechei princiare de coronă la curțile respec
tive.

*
Din Madrid# se telegrafâză că în Cadix, Cordova 

și Barcelona s’au arestat# multe persdne civile și mili
tare. Inginerii statului au constatată că catastrofa de pe 
calea ferată dela Badajoz este opera unoră criminali.

*
Din Nizza se anunță, că Duminecă a fostă o crân

cenă încăerare în Saint-Philippe între FrancesI și 
Italieni. Aceștia strigau: »Mor te Francesiloră! < între 
numeroșii răniți se află și ună agent# polițienescă. S’au 
arestată Zece persâne. Alte amănunte lipsescă.

*
în Zurich tifusulă face mari progrese. La 27 

Aprile, numărul# bolnavilor# se urcă la 650. Spaima 
între locuitori e cumplită.

Velerulu de auru.
O telegramă din Viena cătră «Pester Lloyd* spune 

că decorarea regelui Carolă I. cu ordinul# Velerului de 
aură are fără îndoelă o însemnătate politică, căci 
nu se dă așa ușoră. Taxa pentru acestă ordină e de 
1000 de galbeni. A treia parte din acestă sumă o pri- 
mesce cancelarulă, o altă a treia parte funcționarii ordi
nului, și cea din urmă a treia parte erariulu. Vele- 
rulă nu se dă nici odată fără taxă. Devisa ordinului 
este: Je l’ay empris. (am întreprins’o!)

Discursul# de deschidere a Sinodului din Sibiiu 
rostită de Pre Sânția Sa Metropolitulă Mironii Romanul#.

Pră-stimațiloră Domni!
Iubițiloră frați, iubițiloră fii sufletesc!!

Biserica ortodocsă română din Ungaria și Transil
vania, ca în toți anii pe ■ acest# timpă, așa și astădî se 
întrunesce prin representanții clerului și ai poporului în 
sinâdele sale eparchiall, pentru a se consultă asupra mij- 
lâceloră necesari la desvoltarea vieții ndstre bisericescl.

Măreț# este scopulă, care-lă urmăresce biserica în 
generală și bine sunt combinate instituțiunile, prin cari 
în specială biserica nostră ortodocsă română se susține 
pe basele canonice ale bisericei universali și se desvoltă 
în spiritulă întemeietoriului bisericei, prin propriele sale 
puteri, prin concursulă tuturoră credincioșiloră săi.

La ună scop# măreță avemă să lucrămă și noi, 
cari ne întrunim# astăzi aicia în sinodulă archidiecesei 
năstre; avemă să lucrămă la perfecționarea organismului 
nostru administrativă bisericescă, ca prin acela să se 
reverse lumina cea curată a evangeliei lui Christosă 
preste tdte clasele poporului, și să prinijă tot# mai adânci 
rădăcini în poporulă nostru virtuțile sublime creștinescl; 
credința, caritatea și speranța, fără de cari nu esistă 
fericire durabilă.

Ca să putem# corespunde misiunei nostre cei de 
mare importanță, se recere din capul# locului, ca cu 
preferință noi în consultările nostre sinodali să mani
festăm# atinsele virtuți sublime creștinescl și să delătu- 
răm# totă ce ară repugna acelora; să ne unimă în spi
ritul# creștinătății și să contribuim# toți prin o conlucrare 
armoniâsă la prosperarea sântei nostre biserici, a uni
cului institută de origine divină, care ne p6te adăposti 
între tote valurile omenesc!.

Acestea se receră de la noi mai alesă între îm
prejurările de astădî forte nefavorabili progresului, cândă 
adecă spiritele agitate prin certe și lupte amărăciose pe 
terenulă politică, îș! caută răsbunare și, în pofta loră de 
isbendă, perdă adeseori din vedere chiar și sânțenia bi
sericii, carea înainte de acesta pote că de străini, der 
de fii săi cei adeveraț! nici cândă nu a fostă profanată.

Să nu perdemă din vedere, pre stimațiloră Domni, 
iubițiloră frați și iubițiloră fii sufletesc!, adevărulă con
statată prin istoria popâreloră: că asupririle din partea 
străiniloră ne adună și ne întărescă, âr certele și împă- 
rechierile din sînulă nostru ne risipescă și ne consumă 
puterile. Cele mai grele fatalități ale bisericei au pro
venită totdăuna din discordia nutrită intre aceia, cari 
erau chemați a propaga pacea și buna înțelegere. Dum
nezeu să ferâscă sânta ndstră biserică de fatalitățile, în 
cari o ar pute împimge lipsa de tactă s’au chiar impie
tatea fiiloră săi.

Premițăndă acestea ca sfaturi archierescl purcese 
din inimă rîvnitore pentru păstrarea și perfecțiunea insti- 
tuțiunilor# liberali ale bisericei nâstre ortodocse române 
din Ungaria și Transilvania, sesiunea ordinară a sino
dului nostru archidiecesană pentru anulă curentă 1884 
o dechiară de deschisă.

Afacerea gimnastului din Caranșebeșu.
Caraușebeșă, în Aprile 1884. 

«Ceri școli și nu-țl dă 
«Vrăi s6 faci și nu te lasă.

Din viața const. a Ungariei.

Comunele grăniț&resci din fostul# comitat# 
alu Severinului au înaintat# la 10 August# 1883 
pentru a doua dră și în luna trecută pentru a 
treia dră la d. ministru-președinte Tisza urmă- 
tdrea rugare:

Escelența Vostră! Cea mai ferbinte dorință a po- 
porațiunei din teritoriul# fostului regiment# confiniară 
româno-banatică Nr. 13, a fostă, este și va fi înfiin
țarea unui gimnasiu completă cu optă clase, în orașulă 
Caranșebeșă, înființare decretată deja prin Pre 
înalta resoluțiune re gâscă din 18 Maiu 1873.

Pentru realisarea acestei intențiun! salutarie, partea 
cea mai mare a comuneloră din numitul# teritoriu s’a 
dechiarată nerevocabilă prin acte autentice 
în modă legală a contribui cu considerabile 
sacrificii materiale la fundarea și susținerea 
amintitului institută de cultură.

Causa înființării acestui gimnasiu pe spesele co
muneloră, pre cum și ale altoră corporațiunî intere
sate, se află spre ulterioră decidere încă din luna lui 
lanuariu 1882 la în. ministeriu ung. reg. de interne.

Deci, pentru respectuosă solicitare a unei resolvirl 
favorabile a acestei cestiuni vitale pentru întregulă ținută 
ală fostului regimentă amintită mai susă încă în Fe
bruarie 1882 s’a presentată Esc. Vostre o 
deputațiune de 6 membri, trimiși din partea 
nâstră anume spre acestă scopă, predândă tot
deodată Esc. Vdstre aci sub alăturatul# memorială 
referitoră la absoluta necessitate a înființării acestei școli 

medie, și deși de la predarea acestui memorial# și de la 
înfățișarea deputațiunei înaintea Esc. Vdstre au trecută 
doi ani, totuși până astădî n’am# fostă învredniciți cu 
o resoluțiune la rugarea nostră întetițore, de altmintrelea 
basată acum și pe disposițiunea § 54 ală Art. de lege 
XXX. din anulă 1883, referitoră la șcâlele medie și la 
calificațiunea profesoriloră.

Este evidentă, că trăgănarea resolvirei favorabile a 
acestei cestiuni, repețimă: vitale pentru noi, produce 
daune nereparabile pentru cultura și subsistența popo
rului din teritoriul# fostului regimentă româno-banatică 
și prin urmare și pentru o parte însemnată a poporațiu- 
nei iubitei nostre patrie.

Deci alergăm# din nou la Esc. Vostră cu umilită 
rugare, ca îmbrățișindu-ne și pe noi ca pe fii 
adevărațl ai patriei, pentru a cărei apărare 
amu contribuită, contribuimă și vomă con
tribui averea și sângele nostru, Esc. Vdstră să 
binevoiți a pune odată capătă trăgănării atâta de 
păgubitore a acestei cause, încuviințândă petițiunea îm- 
pnternicițiloră noștri, predată Esc. Vostre în 18 Febru
arie 1882.

Ai Escelenței Vostre 
Urmăză subscrierile a aprope una mie de representanțl 

comitatensi și comunali.

Convocare la conferință-
SubscrișiI avemă onore a convocă pe alegătorii români 

din comitatul# Satu-Marelui la conferința electorală ce se 
va țină în opidul# Seini, otelul# »Corona,« la 12 Mai# 
st. n., 10 ore din Z’-

Obiectele confărinței vor# fi următdrele:
1) Alegerea delegaților# pentru conferința generală 

din Sibiiu.
2) Alegerea subcomitetelor# pentru- cercurile elec

torale.
3) Alegerea comisiuniloră pentru lucrarea statute

lor# unei asociațiuni de cultură pentru Românii din Un
garia, ca cea din Trannilvania, și încă cu teren# de ac
tivitate mai largă.

4) Discutarea eventualelor# propuneri, care însă se 
vor# face cunoscute presidiului în scrisă, cu trei Zile 
înainte.

Satu-Mare, 27 Aprile 1884.
Ion# Marc», protopop#; Andreiu Medanîi, proprie

tară ; Petru Ciceronescn, parochă ; Lazară lernea, paroch#; 
Michailu Lncaciu, docinte și proprietară; Ștefană Bilțiu, 
protopop# ; Alexandru Ferențiu, advocot# ; Dr. Vasiliu Lu
caciu, profesor#; Iân&Savany, advocată ; Alexandru Stețiu, 
proprietară și adv ; I6ue S. Selagiană, protopop#; Idnu 
Papp, advocată; Iacobu Papp, parochă; Aug. Mosolygl), 
preot#; Eman. Popă, preot#.

Zelău, 28 Aprile 1884.
Conferința alegătorilor# români din cercul# electo

rală Zelău ală comitatului Selagiu s’a țînută în 27 
Aprile st. n. a. c. în comuna curat# românâscă Cizeriu. 
Presențr au fost# cam 115 alegători, între cari inteligențl 
abia au fost# 1.5 inși — și aceștia afară de un# respec
tat# domn# advocat#, — toți preoți și învățători, — cei
lalți cam în număr# de 100 erau toți plugari. Aduna
rea constituindu-se și-a ales# de președ. ad-hoc pe M. 
O. D. Ion# Moldovan# protop., de notariu pe Gratian# 
Flonta, preot# român#; — s’a primit# solidaritate[a 
întru tâte cu conclusele conferinței gen. sibi- 
iană din 1881; așișderea față .cu alegerile dietale proc- 
sime, alegătorii acestui cerc# o să se orienteze după prc-

FOILETONU.
Sătulii cu comorile.

Novelă poporală.
(Urmare.)

,A patra: șepte ani și șăpte săptămâni lucrarea 
vdstră dilnică să fie rugăciunea și munca. Săra și di- 
minăța sărbătoresce să îngenunchiațl cu femei și cu copii, 
să vă rugați lui DumneZeu și să vă pocăiți de păcate. 
Lucrurile vostre să le împliniți cu hărniciă și credință si 
să nu mai faceți datorii.

«A cin ce a: cel#-ce în șepte ani și șepte săptă
mâni se greșesce și se îmbătă cu rachiu spurcat# o sin
gură dată, acela se va scote din societatea nostră.

«A șes ea: Pe ogorul# vostru să nu crescă buru- 
eni, în locuințele vostre să nu fie necurățenia. Căsuțele 
vdstre, grajdurile vitelor# și tdte uneltele ce aveți, să 
sclipăscă de curățeniă. Din acestea o să vă cunosc#.

»A șâptea: Trupul# vostru să fie biserică a lui 
D-Z#u, de aceea să fiți curați, înfrânați și cinstiți. Pielea, 
părul# și hainele vdstre să nu fie pătate de nici o mur
dări#. Tot# așa copiii voștri.

Acesta să fie semnul# nostru.
,Celă-ce jură și vrea să țină aceste șepte jură

minte, pășâscă înainte și-mi întinZ# mâna. Celui slab# 
îi vom# ajută/

După ce a grăit# Alexandru acestea, cei treiZecI și 
doi veniră înainte unul# câte unul# și-i întinseră mâna 
peste mâsa plină de aur# și Ziseră «eu vrâu să țin# ju
rământul#. *

«Acum duceți-vă în pace acasă și, înainte de cul
care, rugați-vă lui D-Zău să vă dee tăriă, ca să vă pu
teți țină jurământul#. Pe cuvântul# meu, vă spună, că 
trecând# timpul# acesta, fie-care din voi va aruncă pe 
masa sa mai mult# aur#, de cât# vede ochiul# vostru 
aici. —

Așa vorbi Alexandru și rugă apoi pe toți, înainte 
de tdte, să nu descopere la suflet# de om#, ce au vă- 
Zut# în ndptea acesta, ba nici între ei să nu vorbâscă 
său să pomenâscă despre cele văZute și auZite aici.

Cu acestea, cei treiZec! și doi să depărtară în tă
cere adâncă. Pe drum# nu schimbă nici unul# vorbă 
cu celalalt#. Atât# de pătrunși erau de minunea, ce vă- 
Zuseră și auZiseră. Ei se așteptau cu totul# la alte lu
cruri. Pe câte unul#, care gândea la jurământ#, îl# cu
prindea frica pentru că și era aspru jurământul#. Dâr 
taina cea mare, cei șâpte ani și șepte săptămâni, cuvin
tele lui Alexandru, masă plină cu aur# și ofițerul# mân
dru cu medalia pe piept#, și cesul# întunecat# de meZă- 
nopte nu le putea uită nici unul#. Totul# li se părea 
ca un# vis# ciudat#.

14. Omenii începfl a se miră.
«Cei asta, Vasile, Tddere?* întrebă un# bătrâu# 

șchiop#, trecând# a doua Zl d’alungulft satului, «ce se 
întâmplă? vine âră vr’un# prinț#, ori împăratul#, ori 
dâră solgăbirăul# (subprefectul#)? Ce este asta, de cu- 
rățițl astfel#?* Așa întrebă el# și dmenii rîdeau.

în faptă însă, mulțl se mirau de ce vedău, căci, în 
multe case eră o viață deosebită. Se frecau ferestrile 
se spălau podinele, se curățiau ușile, mesele și scaunele. 

Pe dinaintea caselor# chiar se așeZau tote în rânduelă 
gunoiul# se dă d’oparte, pentru tdte se alegea câte un# 
loc# mai bun#, mai potrivit#. Cei treiZe.pl și doi sciau, 
ce însemnă asta, dâră nu spuneau nimărui. Pentru că 
gândiau: peste șepte ani tdte lăZile ndstre sunt pline 
de aur#.

Când# văZ# Alexandru cât# de harnici sunt bieții 
dmenl, Z>se cătră Irina: «Singur# nu sciu, să plâng# ori 
să rîd# de ei! Pentru că etă, ceea ce nu făceau din 
însuși îndemnul# loră, din iubire cătră D~Zău, din lipsă 
și convingere, aceea fac# astăZI din frica ce vine din 
credința deșârtă și din nădejde. Cât# de nebuni sunt 
dmenii! — Lasă-i însă ca, prin credință deșertă, să vină 
la cunoscința adevărului și prin stricăciunea lor#, să 
ajungă omeni de trâbă.

Mirarea și surprinderea crescea în sat# din Zi iii 
Zi. Pentru că cârciumele erau aprope gole. Dumineca 
nu mai vedeai omeni jucându-se în cărți. Vinul# și ra
chiul# nu avea nici o trecere. Cei maî mulțl bărbat! 
steteau acasă la femei și copii, seu mergeau pe câmpii, 
se uitau la puținele lor# ogoră și se sfătuiau, ce ar li 
de îndreptat# la ele în decursul# săptămânei. Aceia, 
cari odinioră erau cei mai veseli, erau acum serioși și 
gânditori, pe cei desfrânați îi vedeai în biserică, forte evla- 
vioși. Aceia, cari umblau totă Ziua de ici colo haimana, 
acum de diminâță până ’n sără erau la lucru, pe plată 
său la moșiora loră.

Ciupercă, când# vedea Dumineca, că lavițele și me
sele lui sunt gole, vărsă lacrimi de durere. «S’au smin
tită ddră toți omenii? strigă elă. «Ce naiba le-a intrat# 
în creerl? Așa nu mai merge. In chipul# ăsta nu mai, 

treiZe.pl


grama conferinței gen. ce se va convocă în Sibiiu. —
S’a esprimată mulțămită și recunoscință (Jiareloră 

românescl, cari apără cu tâtă căldura interesele națiunei 
române, în specială .Gazetei Trans.* .Observatoriului și 
Luminătorului/ S’a alesă în fie-care comună pe lângă 
preotă și învățători, încă câte 2—3 representanțl. cari 
voră avă să participeze la tâte adunările ce se voră con
vocă de sub-comitetulă acestui cercă electorală. — S’au 
alesă delegați pentru conferința gen. din Sibiiu următorii 
alegători: S. D. Ionă Nichita advocată, și O. D. Ale
xandru Vicașiu preotă română. S’a constatată absența 
totală a notariloră români, de care nu avemă să ne mi- 
rămă, dăcă vomă consideră presiunea înfricoșată a celoră 
dela putere. Cu acestea mulțămindă președintele celoră 
presenți, s’a închisă ședința între urări de ,Să t ăâscă nâ- 
mulă românescu.* Notarială.

Deva, 26 Aprile.
Stimate D-le Redactoră! Alegătorii români 

din cerculă electorală Deva, întruniți în conferința con
vocată pe 24 Aprile a. c. au constituită ună comitetă 
electorală cercuală din 18 membri, fir pentru clubulă 
electorală centrală au alesă cinci membri.

De delegați pentru conferința generală, ce se va 
ține în Sibiiu, s’au alesă d-nii I. Papiu și G. Secula ca 
ordinari, er de suplentă F. Hossu Longinfl.

Desbaterile au decursă în cea mai esemplară or
dine, afară de momentulă, când judele în pensiune Ioană 
Balomiri într’ună tonă pătimașă și tremurândă propuse, 
ca conferința să între în discusiunea ținutei, ce va fi a 
se observă față cu alegerile viitOre și ca delegațiloră să 
li să dea instrucțiuni. Avândă în vedere, că alegătorii 
români din cerculă electorală Deva s’au pronunțată deja 
cândă cu raportulă foștiloră delegați dela 1881, — apoi 
în considerare, că representanțiloră nicăiri nu se mai 
dau adl instrucțiuni, în fine, din causă, că propunerea 
din cestiune nu s’a făcută la loculă său și nici n’a fostă 
pusă în programa conferinței, nu s’a putută supune dis- 
cuțiunei, de ore ce au făcută obiecțiuni contra ei 
chiar și, representantulă poliției. Timpulă a fostă urîtă 
și după usulă constituționalicescă presiunile și corum- 
perile, mai vârtosă în cerculă nostru, întrecă tolă închi
puirea. Cu tote acestea, au participată peste o sută 
cincl-^ecî de alegători români din diferite comune apro
piate și depărtate ale cercului. Funcționarii români mare 
parte au absentată. — Poporulă a ascultată cu mare 
atențiune cuvântulă de deschidere și desbaterile din con
ferință. —

Corteșiile, fiindă doi candidați maghiari, Em. llol- 
labi și G. Szathmari, au ajunsă până la scandală. C.u- 
noscusulă romanofagă Szăthmâri Gyorgy, de frică, că 
va căde, are cutezanța a face visită și pe la unii bărbați 
români, despre cari și elă, ca lumea, scie pre bine că 
nu-lă vomă părtini în veci. Ei, d-le Szatmâri d’apoi așa 
legislatoră și omă politică ești D-ta? Astfelă este conse
cința politică a D-tale?

Săracă lume ungurescă, pe cine ai ajunsă să ai de 
legislatoră. — Corumperea alegători loră se fare fără nici 
o sfială și cei chemați a supraveghia esecutarea legii dau 
din umără și unii însuși lucră pe sub mână.. Frumosă 
constituționalism!!, frumosă libertate la alegeri!?

Cassin.

Teatru română in Beclenu!
Deșu, 25 Aprile a. c. 

între alte mai multe mijloce pentru deșteptarea și 
perfecționarea semțului națională se numără și t.eatrulă, 

care încă este o șcOlă pentru adulțl ba chiar pentru 
omenimo.

Diletantă teatrali români din Beclână prima și u- 
nica societate din municipiulu Solnocă-Dobîca, constitu
ită abiâ de ună ană sub conducerea d-loră : Simionă 
Moldovană, bravului învățătorii, și Mnă Grecu, zelosulă 
cetățană — în 22 Aprile a. c. — a treia di de PascI — 
au representată în sala șcălei române de acolo piesele: 
»Fântâna de petră,* tragedia de I. Lăpădatu, și Câr
lan u,« vodevilă în 1 actă de C. Negruzzi, — spre 
mulțămirea publicului asistentă, compusă din tote clasele, 
din localitate și dimprejură.

Actorii au fostă .lână Dingană, Ludovica Rocneanu, 
născută Morară, Ludovica Dingană, Vasilie Chiția, Ionă 
Stragen, și Florica Dingană, George Cârteșiu și IOnă Mol
dovană, toți crescuți și eșițl din șcăla de modelă a Be- 
clânului.

Observă, că diletanții actori, — îmbrăcațl amăsu- 
rată cerință pieseloră și în costume naționale — la do
rința publicului trebuiră să repețâscă cânteculă din piesa 
ultimă, și bătrânulă I6nă Mârzocă le aruncă pe scena 
improvisată o cunună frumOsă de flori și spesă pentru 
ei. —

La finea piesei ne delectară iubiții noștrii actori 
încă cu 2 poesii:

»Colo în Plevna și’n redute, 
Stau păgânii mii și sute* etc. și
»Cânteculă gintei latine,4 ambele de bardulă 

națîunei V. Alexandri, dela Mircescî, între aplausele 
generale.

După acestea urmă baiu adese întreruptă de cân
tări naționale ale eroiloră serei. Acestea ținură pănă 
diminâța cătră patru ăre, în deplină veseliă. —

Eu le-am colectată din Deșiu, dela dd. Augustă 
Muntânu 1 fl. și 1 leu, Gavrilă Mânu, Vasile Hossu și 
I6nă Welle câte 1 fl. Venitulă bruto a fostă de 34 fl. 
v. a. în favorea șcdlei. —

ParticipătorI n’au fostă prâ mulțl, însă destul, — 
dintre âspeții din jură însemnă pe d. adm. Poppescu 
Idnă Deacă cu onor, familiă, dela Flișina, d-na proto- 
popesa, I. Oltănu cu onor, familiă, dela Ciceu-Cristură, 
d. teologă abs. de Gerla Isaiu etc.

Cei ce ar fi putută și n’au participată, aucjindă 
succesulu obținută ală teatrului, ț'de sigură se potă căt, 
fiindă-că merită acești începători diletanțT, ca propaga
tori de cultură, ca publiculă română din tote punctele 
de vedere să participe în numără mai mare.

Cnmcă juna societate a diletanțiloră teatrali a luată 
acea direcțiune bună, ce trebuia să ia, adevereză împre
jurarea regretabilă, că invidia începu a se ivi, că cei 
eclipsați prin acesta, nu luară parte, chiar și din locă. —

In fine dorescă micei societăți teatrale susținere și 
prosperare, și amiciloră conducători Moldovanu, Grecu ți 
Mârzocă perseverență, ca bine să mergă înainte I

P. Muresanu.
J

Diverse.
Ministrulă Tisza în nămolă. — Ministrulă președinte 

T i s z a, înspectându-și, dilele trecute, moșiile sale din 
comitatulă Beregh și vrândă să trecă prin Tohât, unde 
terenulă e forte mocirlosă, echipagiulă se scufundă așa, 
că caii nu-lă mai putură scote. Ministrulă fu scăpată 
din neplăcuta-i situațiune pe umerii unui Română 
țâpănă, care din întâmplare trecea p’acolo. Echipa
giulă fu scosă la locă uscată cu patru boi.

Ce întâmplare! D. Tisza, care șl-a pusă în capă să 
sdrobâscă națiunea românâscă, e scăpată de ună 
Română!

Datoria unui ministru. — In Anglia e la modă a 
se purtă la peptă câte ună mică buchetă de rose și dalii. 
Ministrulă de interne, Sir William Harcourt, încă se ține 
de modă și-i place să porte la peptă flori și foi mari. 
Der are neplăcerea d’a le cumpără, și din întâmplare își 
uitase să plătâscă contulă. Trei ani de-a-rândulă i s’au 
cerută de venclătoră banii, cari formau suma de 95 șe- 
lingi. In cele din urmă, ministrulă fu dată în judecată 
și condamnată să plătâscă datoria cu cheltuelile de jude
cată în timpă de 14 dile.

Dreptulă electoralii pentru femei. — In săptămâna 
trecută s’a ținută de cătră femei în Hampstead (Londra) 
ună meetingă, ca să discute asupra întinderii dreptului 
electorală și la femeile independente și cari plătescă 
dare. Intre vorbitore e de însemnată Mrs. Westlake, cu
noscuta luptătOre pentru drepturile femeiloră, care a (Jisă 
că femeile independente, cele cari închiriază case, ar 
avă aceâșl pretențiune la dreptulă de votă în alegerile 
parlamentare, ca cele două miliOne de bărbați, pe cari 
noulă bilă de reformă electorală îi face alegători. Ea 
protestă în contra eschiderii femeiloră, punându-le în ca
tegoria minoreniloră criminaliloră și nebuniloră, cărora 
le e interdisă dreptulă de alegere.

»Nu e rușine,4 strigă vorbitOrea indignată, că eu 
ca posesOre și birnică nu amă dreptă de votă, pe cândă 
visitiulă meu se bucură de acestă privilegiu!4 Mr. Wills 
ună deputată liberală, observă, că mulțl dintre colegii săi 
din camere comuneloră sunt încontra acestei inovațiunl. 
Se scie, că femeile sunt conservatâre, și mulțl liberali se 
temă că, susținândă acestă mișcare, își pregătescă ună 
biciu pentru spinarea loră. In urmă s’a luată o resolu- 
țiune, ca noulă bilă de reformă, spre a fi satisfăcătoră, 
să conțină hotărîri pentru întinderea dreptului electorală 
asupra proprietareloră calificate cum se cuvine. Mr. 
Woodall, representantă liberală pentru Stoke-on-Trent, 
va aduce la bilulă de reformă electorală ună amenda- 
mentă în sensulă acesta.

Asilu pentru sclave eliberate. — »Pol. Corr.* află 
din Cairo, că în hotelulă «Shepheard* s’a ținută o adu
nare de numeroși notabili, care primi o moțiune propusă 
de Sir Evelyn Baring pentru înființarea unui asilă ală 
sclaveloră eliberate. Mr. Baring ținu ună discursă forte 
interesantă despre sclavagiu, dicândă, că sclavele nu useză 
de dreptulă ce-lă au d’a cere eliberarea din motivulă, 
că nu potă esistâ. In acestă asilă deci, sclavele elibe
rate se voră întreține, dăndu-li-se de lucru. Mr. Baring 
făcu cunoscută, că regina Angliei a luată patronagiulă 
acestui institută filantropică și a dăruită 100 de funțî 
sterlingl. Lordulă Granville și Chedivulă încă au promisa 
sprijinulă loră. Adunarea a numită ună comitetă, care 
să ia măsurile necesare pentru acestă scopă.

din 1 Maiu
Rentă de aurii ungară 6°/0 122.60
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.95
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.75 
împrumutul^ căiloră ferate 

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

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

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

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

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

miștt.............................. 100.50
Bonuri cu cl. de sortarel00.25 
Bonuri rurale transilvane 100.—

Cursulu la bursa de Viena
st. n. 1884.
Bonuri croato-slavone . . 100.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.........................98. —
Imprumutulă 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’orI................. 9.64
Mărci 100 împ. germ. . . 59.40 
Londra 10 Livres sterlinge 121.36

Editoră: Iacobti Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.

pote trăi ună omă de omeniă. Trebue să se facă altă 
rânduelă ’n sată. Asta e pre afurisită.*

Decă ține blăstămăția asta* dicea judele satului, 
»caută să mă lasă de treburi. Vădă bine, că s’a făcută 
o legătură afurisită împotriva mea, cu scopă să m’aducă 
la sapă de lemnă. Dâr înainte d’așl ajunge ei ținta, să
tulă întregii să se prăpădâscă. Bareml d’aș pute aflâ 
cine a iscodită și drăcia asta?*

(Aiar și preotului încă îi bătu lucru la ochi. Elă 
își făcu socotela și află, că schimbarea atâtoră omeni 
se trage din Dumineca, în care ținuse o predică lungă 
despre a doua nascere prin credință. Presupunea deci, 
că dânsulă este causa, și asta o spunea și la alții. Au- 
cjindă acesta diregătorii satului, începură a-lă prigoni, 
unde numai puteau, âr cârciumarii îi făceau într’ascunsă 
totă felulă de supărări și nu se mai duceau la biserică.

Ciupercă, ca să-și trecă rachiulă, îlă vindea pe pre- 
țulă jumătate, în rachiu mestecă spirtă și-lă îndulciâ, 
apoi în totă Dumineca plătia nisce lăutari se cânte, dar 
din cei treizeci și doi, din feciorii și fetele loră, nu se 
arătă nime la cârciumă.

Buturugă se încercă asemenea să-și atragă muș
terii la sine. Eră prietinosă, cinstia câte unuia pe ni- 
mică și întrebă: »De ce nu vii să mai beai câte o lecă?«

«N’avemă bani,* eră răspunsulă.*
»Ei ce prostiă,* strigă atunci cârciumarulă, »voi 

scițl, că nu sunt așa rău, vă dau și pe credință. De 
voi nu ml-e frică.* —

Cu tâte astea omenii nu intrau la elfi.
Atunci mâniosulfi cârciumarfi se înfuriă și dise: 

»Decă-mi faceți voi de acestea și eu o să vă arătă pum- 
nulfi, să țineți minte pe Buturugă!*

Datoriile. — Casa <le pfisfrare și bucătăria.
Acum începură a se furișă cândă unulfi cândă 

altulfi din bieții Omeni, cari se ținâu de societatea săpă- 
torilorfl de comori; în casa învățătorului, își plângea ne- 
casurile dicândă: »vedi învățătorule, ori câtă de aspru 
e jurământulă meu. îlă țină cu mare îngrijire.

Este o jumătate de ană de cândă nu jocă, nu mă 
îmbătă și nu mă certă. Casa mea e curată, femeia și 
copiii âmblă spălat! și grijițl. Nime nu-mi pOte dice ni
micii. Der diregătorii comunei ne necăjescă în totă fe
lulă. Sunt datoră la unulfi și la altulfi și acum mă 
amenință, că m’orfi scote din casă, dăcă nu le plătescă, 
ori nu beau la ei. — Ajută-mi d-le învățătorii, ori îmi 
calcă jurământulă! Peste șese ani și jumătate am destui 
bani; împrumută-mi o sumișOră, c’atunci ți-o dau în- 
dărăptfi.*

Alexandru răspunse: ală putrălea punctă din ju- 
rământă (ii ce: rogă-te, muncesce și nu mai face datorii. 
Prin urmare nu-mi este ertată, să te împrumută. Der 
aretă-mi cum și câtă ești datoră și apoi ne vomă gândi, 
ce este de făcută.* \

Vorbindă astfelă, elă luâ penă și hârtiă și însemnă 
tote, câte se răspundeau, la întrebările ce le punea. întrebă 
pe fie-care în deosebi: ,cui ești datoră? câtă și cu ce 
dobândi? pe ce ai făcută datorii și ce ți-ai zălogitfi?*

După ce cunoscea întrâga datoriă întrebă eră: »Cu 
ce vrei să plătesc!? câtă poți tu, seu, câtă pole femeia 
și copii să câștige pe săptămână? Câte locuri, câte vite 

ai? și ce poți vinde preste ană, din ceea ce aduni tâmna? 
Cum te susții cu ai tăi? Câtă îți trebue pentru mâncare 
într’o săptămână, într’o di? Cum stai cu vestmintele, cu 
rufele și cu uneltele? Ce trebue să mai faci — și de 
unde poți cruță fără să simți ?“

Tâte acestea și le însemnă învățătorulfi cu luare 
aminte dela fie-care. Acum se descoperi totă nerân- 
duâla din economia casnică. Unii nu sciau nici câtă 
sunt datori, pentru că nu-șl însemnase nimică. Pentru 
aceștia trebuiâ să se informeze la creditori. Unii erau în 
restanță cu procentele de pe mai mulțl ani. Aici tre
buiau să se îngrijescă mai înlâiu de procente. Alții tre
buiau să plătâscă carnete 50, 60, până și sută la sută
pe ană. Alexandru trebui să mergă în cetate, să îm
prumute cu șese până la dece procente, ca să se pâtă
răfui cu cămătarii și să scape pe bieții omeni din pe-
rire. Mulțl erau datori cu mai multu, decâtfi prețuia 
averea lorii. Aici eră mai greu de ajutată. Totuși Ale
xandru îmbărbăta pe toți și le dicea: ,;Cruțarea și munca, 
cu ajutorulfi lui D-cjău, o să vă scape de datorii. Urmați 
numai sfatulfi meu în tote!“

Numai acum se convinse elfi pe deplinii, ce econo- 
miă rea au purtatii âmenii aceștia. Pe bieții creștini 
încă îi durea inima, cândă se convinseră de starea loră 
atâtă de ticălâsă. Numai acum putu afla fie-care după 
scoterea tuturoră datoriiloră, câtă avere are. La câte 
unulfi erâ de totfi puțină și să făcea părulă măciucă’ 
sermanului omă, de spăriată ce era. Astfelă toți se ho- 
tărîră să cruțe, să muncescă. Der cum să începă?

(Va urma).



„GAZETA TRANSILVANIEI"
DIARV CIJOTIDIAMJ.

Ca mâne se ’mplinescă 50 de ani, de cândă 
„Gazeta Transilvaniei,“ sub cea mai cumplită 
prigonire a nemului românescă, a arborată în 
mijloculă valoroșiloră și patrioticiloră comercianți 
din Brașovă, acești! emporiu ală Transilvaniei, 
drapelulii redeșteptării naționale.

T6tă suflarea românâscă cu bucuriă și cu 
căldură a îmbrățișați! acești! cj-iarîî-apostolîî ală 
poporului românii și grupatu-s’au cu toții sub dra
pelulii arborați! de elă și lucrat’au cu însuflețire 
și bărbătâscă statorniciă pentru înălțarea româ
nismului.

Grea și amară era lupta. Tendințele de a 
desnaționalisâ pe Români își ajunsese culmea. Le
gea dela 1832 adusă de dieta maghiară glăsuiâ 
ca în seminariulii românesc!! din Arad!! să se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
tfite confesiunile să se admită și să func
ționeze numai astfeld de preoți, predicatori 
și vicari, cari sciu unguresce.“

Apăratu-s’ai! cu bărbățiă Românii dintre Tisa 
și Carpați în contra acestoru uneltiri dușmane 
și șosit’a după nâpte și vijeliă și o (|i cu s6re, 
dar numai o <ji, căci în cealaltă diminăță se 
iviră ârăși nuori furtunoși pe cerii!. Râta sorții 
aduse din nou prigonirile de odiniâră asupra ca
pului nostru. Par’ că sârtea a voitii să încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu tote uneltirile și prigonirile însă „Gazeta 
Transilvaniei44 își ridică fruntea și unind!! su- 
fletesce pe toți Românii luptă necurmatu și fără 
pregeți! pentru drepturile și libertățile opincii 
românesci.

Adversarii noștri neperdend din vedere acestă 
luptă și prețuindă resultatele dobândite de până 
acum după adevărata lorii valdre și-au î n d o i t ii 
puterile, și, acum după 50 de ani, și-aii per- 
fecționată și rafinați! mijlocele pentru su
grumarea și stingerea ndstră. Prin urmare, și 
noi cei de astăzi, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea să ne strîngemi! rândurile, și să 
ne îndoim!! puterile de apărare.

Adversariloră noștri, având!! ei puterea țării 
în mână, le-a fostă prâ ușorii de a ne lovi în 
t6te interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în șcdlă ca și în biserică, 
în limbă ca și în avere, nouă nu ne-a mai re- 
masă altă mijlocă de apărare de câtă condeiul!!, 
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 cjilnica ndstră luptă na
țională și în firma năstră speranță de a fi încu- 

ragiați, deschidemă abonamentă la diarulft nos
tru cuotidianii

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă primulli 
organu de publicitate românii, tot asemenea 
și astăzi e primulîi organu cuotidianti ro
mânii, ce apare dincâce de Carpați.

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

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

^BOrr^MEMTE:
Pentru Austro-Ungaria pe ană 12 fl., 

pe 6 luni 6 fi., pe 3 luni 3 fi. Pentru Ro
mânia pe ană 36 lei, pe 6 luni 18 Iei, 
pe 3 luni 6 lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentulî! cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celă mai ușoră mijloci! de 
abonare este prin mandatîi poștalii.

RID AdirXEl.
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Eu Wilhelmina Rix
declară în ptiblicu, că ca veduvă a re- 
po satului Dr. Rix sunt singura pro-

ducătore de pasta Pompadour veritabilă și ne
falsificată.

Acâstă pastă renumită, cunoscută de 100 de ani chiar și în cer
curile cele ma.i înalte, face se dispară, pe garanțiă, pistrui, pete, de ficatu, 
sgrdbunțe, pete de versată, cqjl, nasuri roșii, și mâni roșii, c’ună cuvântă 
tdtă necurățenia din față. Atestate de totă feliulă dela profesori însem
nați asupra bunătății și că e nevătămătdre acâstă pastă sunt^ depuse în 
destilariă la vederea flăcăruia. Pasta dă o coldre prdspătă 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 
surprintjătâre. 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.
Wlen, Stadt, Adlergasse 12, im eigenen Hause, 1 Stiege, 1 Stock.

In Transilvania:
Alha-lulia, Farmacia Sieg. Michellyes; Clușiii, Farm. Vicol. Szeky.

Celu mai bună câsornică din lume, cu lanță 
și cutie 2 fl. 78 or. C^sornicnlu de 
Geneva de oțelu de nikelu adevărată, cu ca
pace cilindru de cele mai fine, se întorce totă 

a la 36 de 6re, cu adevărată lanță de cuirasă
4 fl. 46 or.; același c6sornică anker

15 rubine, cu lanță de cuirasă 5 fl. 96 cr. Adevărate c<îsor-

ÎPASCHEN' 
feUHREN ta 8

cu
nice reniontoir de oțelă pe nikelii, ce se întârce fără cheiă, cu 
lanță adevărată de cuirasă 8 fl. 95 cr.; același de argintă adevărată 
11 fl. 20 cr. Cesornice fârte fine de dâmne cu adevărată lanță de 
cuirasă ă 4 f 1. 80 cr., 5 f 1. 80 cr., 6 f 1. 80 cr.; lanțuri 
de cuirasă singură 1 fl. 20 cr.

Câsornicarulu ‘RIX,
Viena, II.

niTIPOGRAFIA ALEXI, Brasovu

□ A<

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

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

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

Dintre operile publicate până acum in editura nostră ni permitemă a recomanda:
G. Curțius. Gramatica limbei elenice prelucrată 

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

Gramatica limbei română, întocmită pentru 
scâlele secundare de Nicolau Pilția, 
profesor la gimnasiulii română 
orientală din Brașovă, prețulă .

greco-
1.25

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

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

fl. —.30

Mbrtea lui Mihai Vitâzulft, dramă națională
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețulă . » —.40 

Rumănische Kunstdichtungen, ubersetzt von
Theochar Alexi, prețulă . . . . fl. 1.—

Noua Biblioteca Română, anulă 1 și II . » 10.— 
Nonlti Călindară de casă întră în anulă ală V-lea.

Domnii librari îsi poți! procura dela acestă tipografie

Romanuri originale ilustrate
spre VlAIl.llli: cu BROȘLRA.
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Tipografia Alexi Brașovtt.


