
REI»ACTlt'MEA ȘI ADMIMSTKATIVA'EA: 
BRAȘOVIJ, piața mare Nr. 22.

„GAZETA'1 IESE ÎN FIECARE Dl.
Pe unu anO 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

România șl străinătate:
Pe antt 36 fr., pe șâse luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

ANULU XLVII.

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

ANUNCIURILE:
Oseriă garmondtt 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare.

Scrisori nofranoato nu so prlmesou. — manuscripte nu se retrămltu.

NR 54. Duminecă în 22 Aprile (4 Maiu) 1884.
■1

[gag?* Din causa sărbătorii <le Luni, Sf. George, diarnlft nu va 
apară de câtă Marți săra.

*) Pe românesce: «Primesce pre stimate și neîn- 
vincibile Redaclore! acesta a nostră sinceră salutare, pe 
care suntemă forte fericiți a ți-o adresă pentru neobo
sitele și însutit ele stăruințe, — Dumnedău pre bunulă 
să-ți ajute, ca precumă în timpurile grele de până acuma 
ai fostă luptăforă neobosită ală causei celei mai sânte, 
așa și de aci înainte să poți fi totdăuna apăratorulă celă 
mai consciințiosă ală preiubitei năstre națiuni române. 
Să trăescl, și încă odată să trăescl.

In numele mai multoră Român I din Roșia-montană.

Brașovu în 22 Aprile (3 Mai).
Mișcarea Româniloru în timpul ti din urmă 

a produsu mare spaimă între Unguri, mai alesu 
între Ungurii Ardeleni. ț)iarele loru se încarcă 
a ar&tâ câtu de periculosă este pentru ei a ceată 
mișcare, de altmintrelea atâtu de legală și drdptă. 
Conferințele electorale române ai felicitările ce ni 
se adres^ză de ele și de într^ga tinerime română 
pentru lupta dreptă ce purtămii, sunt veninulu 
ce otrăvesce pe Maghiari, și totu așa de otrăvite 
sunt și condeiele, cu cari scriu în parele loru, ce- 
rându să se iea măsuri în contra acestei miș
cări.

Nu înțelegemti de locu purtarea acesta a 
(Jiareloru unguresci. De-o parte ne cântă mereu, 
că constituționalismul!! ungurescu este fără să- 
mănu liberală și că nemaghiarii numai asupriți 
nu sunt, de altă parte strigă câtu îi iea gura, că 
solgăbirăii și polițaii nu-și facă datoria cum se 
cuvine, căci nu numai iărtă ca și Românii să se 
adune dăr îi lasă chiar se adreseze felicitări că
tră fiarele române din patriă.

Cine opresce pe Maghiari de a ține confe
rințe electorale și de-a adresă felicitări cătră di- 
arele loră? Cine împiedecă pe tinerii unguri de 
a-și manifestă semțemintele loră naționale? Ore 
numai noi alegătorii Români se nu fimă îndrep
tățiți de-a țină adunări, nude să cliibzuimă asu
pra mijldceloră, prin cari ne-amă pute îmbună
tăți sărtea?

Nu-i destulă că guvernulă și corpurile le- 
giuitdre maghiare mănțină de șăpte-spre-dece ani 
înedee legea electorală feudală pentru Transilva
nia, prin care ni se secuestrdză celă mai de că
petenia dreptă constituțională așa că, în propor- 
țiunea numărului nostru, mai că nici n’avemă a- 
legători, dăr fiarele maghiare mai ceru acum 
dela organele guvernului, ea se împiedice și pe 
acești puțini alegători români în pacinicile loră 
manifestațiuni.

Nu le ajungă adversarilor^ noștri nedreptă
țile ce ni le-au făcută și ni-le facă necurmată. 
Nici prigonirile din partea loră, nici jugulă ce 
ni l’au pusă în gâtă, și care silesce pe bieții 
6meni să-și părăsescă țăra, nu le satură inimile 
lacome; voescă mai multă, voescă mdrtea nostră.

Da, voiescă se ne omdre, când, după cam 
ne arată „Kolozsvâri Kozlony“ dela 2 Maiu — 
vice-comitele din comitatului Selagiului urmăresce 
pe cale disciplinară pe toți aceia, cari au parti- 
patu la adunările de unde s’au trămisă felicitări 
cătră foile naționale române din patriă și facă 
parte din organele administrative ale comitatului! 
Da, voiescă să ne omdre, când studenții români 
din Lugoșă sunt persecutați pentru că au îndrăs- 
nitu să formeze o societate de lectură, unde să 
se desvălte și cultive românesce! Da, voiescă 
să ne omdră când tinerimea română universi
tară este insultată și amenințată pentru că a în- 
drăsnită să ne felicite și să ne dorăscă isbândă 
in lupta pentru drepturile răpite!

Deputății unguri din Ardălu cei mai duș
mănoși intre contrarii noștrîi politici, ar trebui 
se se decidă odată a face finită tuturoru nedu- 
meririloră unguresci propuindii guvernulului și 
dietei ca se introducă în tdtă forma în Transil

vania absolutismului, care și așa se practică adi 
sub mască constituțională și să ne scape astfel din 
situațiunea deplorabilă, în care suntemă chinuițl 
<|i și nopte ne mai sciindu ce este lege și ce nu 
în acăstă țeră.

Deputății maghiari ardeleni potă cere și acesta 
dela guvernulă și dieta loră, care numai spre 
a-i mulcomf pe ei a nimicită autonomia Tran
silvaniei, a călcată drepturile Româniloru, a ma- 
ghiarisatu justiția, administrația și acum și-a în
cepută lucrarea distrugătdre atacându și ultima 
întăritură îndăretulu căreia se mai adăpostea limba 
și națiunalitatea ndstră: autonomia, școlară și bi- 
sericdscă, ce amu avut’o sub nemți și ce ni-au 
garantat-o chiar și legile unguresci.

Mare merită și-ar câștigă prin acesta depu
tății unguri pentru civilisațiune, căci Europa ar 
află cu-o di mai curându cine sunt dușmanii ei 
cei mai periculoși pe continentală său, și pentru 
patriă, căci ar face ca mai curândă să se hotă
rască la unu felă sdrtea ei și ca poporațiunea ei 
muncită, urgisită și prigonită să-și pdtă reîncepe 
în tdtă liniștea lucrarea pe teremulu culturei și

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

Budapesta, 3 Maiu. Comisiunea lucrăriloră 
publice a camerei deputațiloru, a primită proiec
tului de lege privitorii la concesionarea construirii 
drumului de feru de interesă locală între M.- 
Ludoșu și Bistrița.

Amsterdam, 3 Maiă. Cu trenulu-curieru de 
eri diminăță a sosită aici Maiestatea Sa Elisa- 
betha, Impărătdsa Austriei.

Belgrad, 3 Maiă. Regele Milan, a convocată 
Scupcina pe cjiua de 18 Maiă la Nișă.

Paris, 3 Maiă. Ministrulă de marină la 
redeschiderea sesiunei va depune unu proiectă de 
lege, prin care va cere dela corpurile legiuităre, 
pentru espedițiunea din Tonking, acordarea unui 
credită estraordinară de celă puțină 40 milidne 
de franci.

Madrid, 3 Maiă. Bande mai puțină numă- 
rdse de insurgenți urmăză a distruge liniile fe
rate și comunicațiunea telegrafică cu Barcelona a 
fostă din nou întreruptă. S’a ordonată aplicarea 
legii marțiale cu cea mai mare energia.

Afacerea „milei împerâtesci“ în Sinodu,
Sibiiu, 3 Maiă,

In cestiunea ajutorului dată de stătu cle
rului română, sinodulă a hbtărîtă să facă de 
urgență din sînulă săă în ședință plenară o re- 
presentațiune la d. Ministru ală culteloră și in
strucțiunii publice, și eventuală la Maiestatea Sa 
monarchulă nostru.

Felicitări la adresa nostră.
Paris, 28 Aprile 1884.

Vă felicilă pentru transformarea (Șiarului d-văstre 
în diară cuotidiană, urându-vă isbendă pentru reușita 
câtă se pote de mare a ideiloră românesc! .și apărarea 
loră.

SaluLându-vă în numele și pentru societatea st.uden- 
țiloră Români din Paris, vă rogă primiți încredințarea o- 
sebilei stime și recunoștințe ce vă conservă mă.

I. Dobrescn.
Șomcuta mare, 26 Aprile.

Ce nu pole face unulă, facă doi; ce nu potă face 
doi facă trei; der apoi trei milione câtă nu potă face? 
Numai se țină tare la ună lucru.

Nu trebue să ne batemă multă capulă spre a gâc 
ce este acelă lucru, Re nenumărate ori ne-a spus-o iu
bita năstră fo’ă «Gazeta Transilvaniei,» este: solidari
tatea.

Solidaritatea e parola de 4’ adi la Români.
Parola acăstă dilnică a ni-o reimprospălâ, v’ațî pro

pusă mulțl stimați bărbați dela «Gazeta Transilvaniei,» 
realisândă o dorință fierbinte a națiunei năstre prin trans
formarea «Gazetei,» in fdiă de (ji.

Fatigiosă dăr măreță chiămare!
Primiți și a nostră gratulațiune pentru pasulă acesta 

curagiosă ală D-V6stre. Vă dorimă să ajungeți dimpre
ună cu noi bucuria succesului fericită, dorită de întrăga 
națiune română: nimică mai multă decâtă eluptarea drep- 
turiloră naționale pe cale legală!

Șomcutenii de partida națională:
Andreii! Medanfi.

Roșia, (Munții apuseni) 25 Aprile.
Suscipe prestantissime, invicteque Redactor! Sin- 

ceram hanc salutationem, quam nos pro assiduis cen- 
tiesque jam multiplicatis Tuis laboribus mittere tibi satis 
fortunati sumus, — Deus teroptimus auxilio tibi sit, ut 
quetn admodum huedum certissimae causse luctator fue- 
ras indefessus, ita porroquoque dilectissimse nationis nos- 
trae românie in adversis temporibus candidus defensor 
semper fieri queas. — Ave I iterumque ave! I

Nomine plurimorum romanorum Alburnensium*).
Mulțămindu din totu sufletului pentru aceste 

încuragiătdre dovetjl de simpatia, dorinul ca 
urările, ce ni se făcu să fiă făcute într’unu cdsu 
bunu!

Cronica (jlilei.
Marele manevre militare din anulă acesta se voră 

ține împrejurulă Aradului, pe șesulă Mureșului. Se 
afirmă că M. Sa Impăratulă va visitâ manevrele, și va 
rămâne patru cjile în Aradă. Corpulă VII de la Timi- 
șoră va manevra la începutulă lui Septembre în ținutulă 
dintre Sân-Petru, Lipova și Brukenau. Pentru inspec
tarea și studiarea acestui teritoră, comanda corpului în 
cestiune va trimite, dilele acestea, mai mulțl oficerl su
periori.

*

In armata permanentă s’au făcută următdrele înain
tări pe (jiua de 1. Maiă: In arma cavaleriei a fostă înain
tată de loc. colonelă: [uliu Mihali de Apșa, reg. 10 
de husari; la gradulă de maioră: căpitană Bălașă, reg. 
husari din Brașovă; în arma infanteriei au fostă înain
tați la gradulă de căpitani cl. I: Petru Verclenă, reg. 79; 
Alexandru Conia, reg. 46; Carolă Suhană, reg. 54; la 
gradulă de căpitani cl. II: Georgiu PopovicI, reg. 64; 
la gradulă de locotenențl: lănă Aloiană, reg. 52; Basi- 
liu Pucariu, reg. 66; la gradulă de sublocotenenți: Iosifă 
Mustețiu, reg. 50; Antoniu Mazurană, reg. 102; Titu 
Mastriucă, reg. 94; Teodoră Caplană, reg. 28; Iuliu Bota, 
reg. 6.

*

, Wiener Allg. Ztg. ‘ anunță, că în cestiunea aten
tatului cu dinamită, proiectată de Richter a se face cu 
ocasiunea descoperirii statuei de la Niederwald, principele 
Wilhelm. după terminarea esercițieloru militare ținute la 
Postdam în 30 Aprile, a comunicată soldațiloră amănun
tele privilore la acelă atentală, dicendă, că și în viața 
loru privată să înfrunte cu bărbățiă tote uneltirile socia
liste și anarchiste. Ori cândă voră audi esprimându-se 
opiniunl socialiste, să se grăbescă a denunța pe opinatori, 
și ca soldați să dea peptă cu acestă soiu de omeni. 
Acestă batalionă de grenadirl de gardă se recruteză din 
ținutulă Berlinului, mai cu semă din lucrători de pe la fa
brici și țărani.



«Corespondință Provincială*  dela 1 Maiă combate, 
asemenea ca și ministrulă Putkamer, amendamentul^ 
d-lui Windthorst privitorii la legea socialiștilor^.

*

Vossiche Zeitung anunță că consiliulă Univer
sității din Oxford a hotărîtă ca și femeile să fie admise 
la esamanele de matematice, istoriă contimporană și sci- 
ințele naturale.

*

La finele lui Maiii se aștâptă sosirea Țarului, îm
preună cu moștenitorul^, în Varșovia. Acestă scire s’a 
răspândită de cercurile ce stau în legături cu guvernato- 
rulă, generaluiă Gurco. Se dice, că cu acea ocasiune 
Țarulii va merge la hotarele Austriei, unde va ave o 
întrevedere cu M. S. Impăratulă Austro-Ungariei. piua 
întrevederii se tăinuesce. Pentru siguranța Țarului în 
Varșovia, se <Țce, că poliția, ca și în timpulă încoronării, 
arestăză pe toți âmenii bănuițl.

*

Ministrulă de justițiă a permutată pe D. I, Tecântă, 
vicenotară la judecătoria cercuală a Nocrihulul, totă în 
aceeași calitate la judecătoria din Mercurea.

*

Se vorbesce, că guvernatorulă Rumeliei orientale, 
prințulă Vogorides său Aleco pașa, a mersă la Constan- 
tinopole pentru ca să declare Sultanului, că doresce a 
se retrage din postulă de guvernatoră ală Rumeliei. 
Pârta, până la numirea definitivă a unui guvernatoră, a 
însărcinată cu conducerea afaceriloră pe d. CrestovicI la 
Filipopole. _________

Delegați pentru viitorea conferență.
S’au mai alesă: pentru Alba-Julia Ales. T o r d ă - 

șiană protop. și adv. Mateiu Ni col a, în cerculă Vin- 
țului de josă Elia Măcelariu și Ionă P opescu prof. 
în Sibiiu; pentru cerculă Ighiului Axente S e v e r u și 
Ales. Danciu; pentru cerculă Aiudului I. M. Moldo- 
vană canonică și adv. B. 01 te a nu din Blașiu, ăr pen
tru cerculă salineloră mureșene Beniamină Popu prot. 
în Uibra și lacobă Popă proprietară în Noslacu.

Pentru cerculă Mureșului: d. R. Fogărași propri- 
etariu și Anania Trombitașă; pentru cerculu Acoșfa- 
lău: Ios. St. Șuluțiu, lonu Rusu protop. în Sibiiu; 
pentru cerculu Seredei Parteniu Cosma și Visarion 
Roman.

In cerculă B. Huedinului s’au alesă d-nii Anania 
Popă, protopopulă Morlaciei și Vasiliu Poruțiă, pro- 
topopulă Almașului

Raporturile detailate le vomă publica câtă mai cu- 
răndă.

Corespondință particulară.
Sibiiu, 13 (25) Aprile. 

Onorată Redacțiune.
Impregiurarea că corespondință din Nr. 41 ală »Ga

zetei Transilvaniei*  referitore la cele aduse de «Viitorulă*  
în Art. 39 sub titlulă „Alegerea delegațiloră pentru con
ferința din Sibiiu" a fostă subscrisă numai cu inițialele 
numelui meu de familiă, a folosit’o «Viitoriul*  în Nr. 
43 de Sâmbătă 7 (19) 1. c. de bună ocasiune spre a-ml 
înfige după maniera bandițiloră pumnalulă în spate, nu- 
mindu-mă poltronă, care nu am avută curagiulă a sub
scrie acea corespondință și a eși din «tufă*  și „unft 
perfidă caluniniatoră.“

Față cu «Viitorul*  aflu a dechiarâ: că Indicata 
corespondință din «Gazeta Transilvaniei*  Nr. 41 am 

scris-o din cuventă în cuvântă și pănă la cea din urmă 
literă eu subscrisulă, și cumcă susțină cu subscri
erea întregului meu nume pe deplină tote, câte 
le-am dish acolo.

După-ce acum »Viitorul*  scie cu numele pe celă-ce 
a sorisă acea corespondință și, după-eum dise elă, a 
comisă o faptă, ,carea se pedepsesce prin legile penale 
din totă lumea ca faptă infamă*  — credă și așteptă ca 
«Viitorul*  să-și procure satisfacțiune pe orî-ce cale i va 
conveni mai bine. La din contră va trebui să-lă pri- 
vescă de ună lașă, care scie mânuâ numai pumnalulă 
seu de nebunulă, care s’a luptată cu mora fie ventă.

Față cu onoratulă publică cetitoră nu am a adaoge 
nimică la cele din menționata mea corespondință. Ono
ratulă publică are înaintea sa «articolulă*  «Viitorului*  
din Nr. 39, și reflexiunile mele din Nr. 41 ală «Gazetei 
Transilv.*,  binevoâscă a judecă însuși din acele acte, 
dâcă «Viitorul*  a citată esactă său falsă pasagele din 
epistola comitetului electorală permanentă.

In meritulă cestiunei trebue să observă că «Viito
rul*  și de astădată se luptă cu sofisme necălite. E ade
vărată, că comitetulă electorală permanentă a inițiată 
alegeri de delegați numai pentru conferința partidei 
naționale române, dela care usulu generală și sim- 
țulă de onăre — la cei-ce îlă au — eschidă pe cei de 
alte partide. Eu însă am arătată și am documentată 
cu actă istorică, ce nu se pote răsturnă (conclusulă con
ferinței) că acestă partidă s’a formată la 1881 prin repre- 
sentanții legali ai tnturorfl alegătoriloră români din 
Ungaria și Transilvania, așa dâră din întrega na
țiune română.

Conformă adevărului trebue să observă aici, că cei 
5 âmeni din Pesta, și droia de renegați, cari în formă 
de nulă s’au alăturată loră, ca să facă împreună 50, pe 
timpulă acela nu jucau rolă de «fracțiune politică*,  
cum se numescă ei înșiși astădî (vedî citatulu • ar ticul ă' 
ală «Viitorului*  Nr. 39). Dâcă nu au esistată atunci, nu 
sciu cu ce obrază potă pretinde, ca lucrândă cineva pe 
basa dela 1881 să țină contă de bureții resăriți la 1884. 
E adevărată, că pe corpulă națiunei române, cum s’a 
constituită ea la 1881 într’o partidă națională, a 
răsărită la 1884 ună ce eterogenă de acelă corpă: Ca
valerii de tristă figură din Pesta, 50 la numără. Dâr 
pentru acâsta corpulă totă corpă rămâne, dupăcum ste- 
jarulă totă stejară și dâcă răsară câți-va bureți pe trun- 
chiulă său.

Copilărâscă până la ridiculositate e și a doua sofismă, 
de care se folosesce «Viitorul*  în Nr. 43 față cu comi
tetulă electorală permanentă. Elă dice, că .mandatulă 
ce-lă are comitetulă permanentă și pe basa căruia a 
dispusă cele de lipsă pentru convocarea conferinței, nu 
i s’a dată din partea unei partide, ci i s’a dată 
din partea representanțiloră tu tur oră alegătoriloră 
români. ‘

In Nr. 39 „Viitorul" denâgă comitetului dreptulă 
„de a vorbi în numele națiunei (române)"; âr în Nr. 
43 elă însuși afirmă, că mandatulă i s’a dată comitetului 
din partea representanțiloră tiiturorft alegătoriloră ro
mâni. Este logică, este minte sănătosă aici ? Der să 
vedemă ulteriorele deducțiuni ale „Viitorului". Pentru 
că mandatulă s’a dată de întrega națiune (română) 
constituită într’o partidă politică — ergo mandatulă 
sună ca: comitetulă să convoce la conferință pe toți 
alegătorii români, nu numai pe cei de o partidă, 
respective pe delegații acestora. „Frunză verde — lapte 
acru!“ Mai pote -stă cineva aici de vorbă ?

Altcum comitetulă chiar și după logica „Viitorului" 

și-a împlinită esactă datorința sa. Elă s’a adresată di
rectă la persâna fie-cărui repr esentantă ală ale
gătoriloră români, care ca delegată a repre- 
sentată în conferința dela 1881 vreună cercă 
electorală, astfelă de esemplu și cătră d. Csato Lu
dovicii din Blașiu, și spera, că toți cei dela 1881 voră fi 
față și la 1884, afară de d. Csato, care a avută tac- 
tulă de a dechiarâ, că deârece densul ii s’a anga- 
giată în altă parte, nu pote participă la ac
țiunile nostre. Ei bine! domniloră dela „Viitorul", 
ce maniere sunt acestea? Pe deoparte ne insultați, că 
v’amă eschisă dela alegerile de delegați și dela conferință; 
pe de altă parte dechiarați că spre a pute trece de omeni 
de convingere și caracteră politică nu puteți participă la 
acțiunile nostre, âr pe de a treia parte participați în 
faptă la conferințele cercuriloru electorale, d. e. la 
Bocșa română — ?

Stândă dumnâvăstră pe astfelă de basă și luptândă 
cu astfelă de arme, nu mă miră de locă, dâcă ulti- 
mulă refugiu vă sunt sofismele și înjurăturile triviale, 
cum sunt cele-ce le aruncați în contra mea în Nrl. 43 
ală organului d-vostră.

Anania Trombitașă, 
secretarii ală comitetului electoralo perma

nenta alU partidei naționale române.

Studiu economicd-pedagogicti
de Ioană C. Panțn, profesorii.

I. Ideea cruțării, astăzi ceva constatată ca folositoră, 
este indispensabilă a o sădi în fie-care omă. cu deose
bire în tinerime. Cum și prin ce voiu cercă să arătă 
prin ce urmâză.

Ar fi pote unii, cari ar (Jice, că dâcă vreai să în
veți să înnoți, trebue să te arunci în apă și că prin ur
mare dâcă vreai să Iii economică să treci treptată și na
turală prin tote împrejurările vieții, ca astfelă să faci 
esperiință. Cei cari ar susțină cele amintite și-ar avâ 
motivele loră, cu tăte acestea mi se pare multă mai co
rectă de a dă tinerimei ocasiune să muncâscă, de a dă 
tinerimei o mai sănătosă ideă de cruțare de câtă cea 
sâcă teoretică, cu alte cuvinte de a dă tinărului în modă 
pcactică o lămurită ideă despre cruțare.

Dâcă acum ne întrebămă, cândă să începemă și 
cum să inițiămă tinerimea in măeslria cruțării, va fi de 
lipsă a legă aceste idei speciale de celelalte idei, cari 
sunt cuprinse în educațiune și în instrucțiune. — Precum 
educațiunea începe în casa părintescă, totă astfelă și ideile 
de cruțare sunt a se însullâ tinerii generațiunî în etatea 
cea mai fragedă. La părinți trebue să esiste cruțarea; 
copiii văcjend’o se se deprindă cu ea intr’ună așa gradă, 
încâtă ideile de risipă, să li se pară ca ună lucru din 
cele mai urîtă, ea ună lucru periculosă și nenaturală, sâu 
vorbindă economicesce copiii încă de mici să fie deprinși 
a cunosce valârea bunuriloră, căci numai așa se voră 
învăță ei ale prețui, și numai așa voră fi pregătiți pen
tru viitoră. — Acestă lucru se pOte face însă numai unde 
este avere, căci unde e sărăciă nu pâte fi vorba de o 
cruțare în sensulă economică, fără numai de o abținere 
de o neîndeplinire a trebuințeloră de tâte filele.

Dela 6 ani în susă copiii se dau la șcâlă, devină elevi, 
și astfelă aci îi pulemă deprinde mai bine și mai cu folosii 
cu ideile de cruțare. In anii cei dintâi de șcâlă să de
prindă învățătorulă pe elevii săi și pe elevele sale a-șl cruță 
cărțile, caetele, cerusele și tâte lucrurile ce li le oferă 
părinții loră; âr în anii ultimi de șcâlă învățătorulă să-și 
introducă o industria ore care potrivită (d. e. o industria 
agricolă, de legumărilă, de legatulu cărțiloră etc.) pentru 
tru sine, și potrivită și pentru a-i face băgători de semă,

FOILE T ONU.

BatulA cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

învățătorulă avea nespusă de multă bătaie de capă. 
Dâr asta nu-lă supără. Mai ântâiă făcu pentru fie-care 
o cărticică, în care eră petrecută starea averii fie-căruia. 
După aceea se duse âră în cetate și căută de lucru 
pentru copii și pentru âmeni mari. Pe încetulă și asta 
îi succese. Ceea ce se câștigă în modulă acesta trebuiâ 
să se însemne di de $ și să se păstreze cu tâtă băga
rea de sâmă. Unii îi dedeau învățătorului banii spre păs
trare. Alții îi dedeau la săptămână, ca așa, încetulă pe 
încetulă să resplătescă vre-o datoriă făcută pentru ei.

Făcendă mai mulți acâsta și văijendă învățătorulă 
că să adună o sută și mai mulți fiorini și zacă, fără să 
aducă vre-ună folosă, să gândea în sine: pentru ce să 
zacă banii aceștia morți fără folosă9 Cândă ar aduce și 
aceștia interese în decursulă anului, bieții âmenl s’ar 
mai ușurâ de greutăți.

Așa își făcu o carte în care scrise tâte sumele, 
câte i le încredințâ fie-care pe săptămână. După aceea 
se duse în cetate și înduplecă pe ună orășană vrednică, 
ca, în fie-care lună, să primâscă banii cruțați, de ar fi 
și numai 20—30 floreni, și să-i pună cu interese, (ji- 
căndă, că sumă pentru binele unoră âmeni săraci și cru- 
țători. 'Orășanulă, care eră neguțătoră avută și sprijiniâ 
bucurosă lucrurile folositâre, primi banii, îi puse cu do
bândă și, după ce încasă la sfârșitulă anului interesele, 

le dă și acestea pe interese, încâtă interesele aduceau 
alte interese. Acasă scriă Alexandru în cartea lui, câtă 
facă interesele la fie-care.

Și eră mare fericire, că âmenii și copiii loră, că- 
pătândă lucru, puteau agonisi câte ceva și totodată nu 
să bolnăveau aprâpe de locă. Mai înainte nu eră așa.

Mai înainte, cândă se îmbălau Dumineca, Lunea 
aveau durere de capă și nu aveau poftă de lucru. Și 
fiindă că acum se pieptănau, se spălau și să țineau cu
rați, nu să lipiau de ei nici bole, cari sunt pedepsele 
și urmările firesc! ale necurăției.

Spunendă Alexandru celoră din societate, că a în
tocmită o cassă de păstrare și că banii, cari i se incre- 
dințâză lui, aducă interese, să mirară cu toții, dâr tot
odată se și bucurară. Și fie-care se uită în cărticică să 
vâdă câți bani i s’au adunată, și câtă sumă are să aș
tepte cu sferșitulă anului. La începută erau puțini, cari 
aduceau bani la învățătoră. Acum spunea unulă la 
altulă, câți bani are puși la păstrare și cum aucjiâ unulă 
că alții au câte 20—30 și mai mulți floreni, eră necă
jită, că nu pâte avâ și elă și, luându-și sumulița ce avea, 
o ducea învățătorului și-i <|icea: «ei, domnule învățătoră, 
de ce nu ne-ai spusă și nouă despre cassa de păstrare? 
Pune și banii, câți voiu pută cruță eu peste săptămână 
în cassă. Dâcă îi am la mine, mai curendă să facă ne- 
văduți, de câtă să crâscă. Cândă îți sunt la îndemână 
îi strici, când nu-i vecjl, uiți de ei. Decă nu-i păstrezi 
la d-ta, nu-mi voiu pută plăti nici când datoriile!*

Așa aducea fie-care peste săptămână suma, care o 
putea pune de-o parte și o depunea în cassa de păstrare. 
Fie-care se siliâ să se întrâcă cu celalaltă în cruțare. 

Mulți erau atâtă de sgârcițî, încâtă aprope lăsau să flă- 
mân^âscă femeia și copiii, numai și numai ca să potă 
adună cu doi, trei bani mai multă.' Asta nu-i plăcea 
învățătorului.

«Este fârte bine să fiți cumpătați, 4'se elă, der fe- 
meea și copiii nu trebue lăsați să flămâncjlâscă. Cela-ce 
mănâncă bine, are putere și inimă la lucru. Adevărată, 
câte-o femeiă, care încă ar pută lucră în câmpă sâu 
care încă și-ar pută câștigă câte-o para două prin altfelă 
de lucru trebue să șâdă acasă și să fârbă. Ce (JicețI ? 
cum ar fi ore cândă s’ar terbe într’ună locă pentru toți9 
Atunci n’ar trebui să se cumpere lemne și n’ar fi de 
lipsă să se piârijă timpulă cu adusulă loră din pădure. 
Din contră , din lemnele, cari le împarte comuna s’ar 
putâ vinde și s’ar putâ scote bani din ele. fită încă 
ună chipă de cruțare. Asta însă trebue să-o începemă 
cu socotelă.*

,Voi sciți, în timpuri grele, ce bucate slabe amu 
mâncată. Cum amă cruțată atunci, cândă n’aveam ii 
nimică, de ce să nu cruțămă mai cu înlesnire acumă, 
cândă avemă din ce cruță câte ceva? Astă-ijl avemă 
cartofi, fasole, curechiă, pâme, făină, pâne și carne cu 
prețuri mai eftine. Totă cu aceia-și bani putemă avâ 
mâncare mai bună, decâtă în timpurile cele grele și, pe 
lângă aceea, putemă și cruță binișotă. Dâcă de esemplu 
unulă din noi ar fierbe pentru toți, multe femei ar pute 
cruță timpulă, ar putâ să muncâscă și să câștige bani 
într’alte chipuri. La treizeci de vetre trebue de două
zeci de ori mai multe lemne, de câtă la una singură 
pentru treizeci familii. Mă pricepeți. Stă câștigulă. Dâr 



cum muncesce, și cum din venitulă acestei munci îșl pote 
agonisi unii micii capitală pe care-Iii va pută între
buința pentru felă de felii de scopuri școlare.*)

•) Așa se vede, că are de cugetă ministrulă Aurelianil a in
troduce în România.

După ce învățătorulă a atrasă atențiunea eleviloră 
asupra ideii de cruțare, pote începe și în modă teo
retică a-i face băgători de seină, și a le spune că totă 
insulă trebue să muncăscă și din prisosulă venitului să-și 
agonisăscă ceva. — Dăcă în comună sunt omeni buni 
economi, omeni cari se sbată in lume, cari muncescă 
și-și agonisescă, să-i aducă învățătorulă ca esemplu; totă 
asemenea să aducă elă și esemple contrare, să arăte 
cum unulă, care nu muncesce, nu pote agonisi, cum unulă 
carele nu-și agonisesce, atârnă dela alții, cu ună cuventă 
cum săraculă depinde dela bogată și cum bogatulă dom- 
nesce peste săracă. Decă în comună nu esistă omeni 
de modelă, atunci învățătorulă pote născoci o istorisire, 
prin carea espunăndă bine lucrurile, să facă cunoscută 
eleviloră principiulă economică mai nainte amintită.

In anulă ultimă de șcblă pote învățătorulă să predea 
pe scurtă în modă practică ideile principale din economia 
națională și prin esemple potrivite să lămurăscă diferitele 
principii și legi economice. Aci amintescă cartea lui M a u- 
rice Block >National Oekonomie*  (Aachen tra
dusă din franțozesce de A von Kaven 1879), carea es- 
pune tâte cestiunile mai însemnate din economia națio
nală, despre bunuri, despre circulaiiunea loră (bani) și 
despre consumațiune. Espunerea materialului este alcă
tuită pentru tinerime. Ca esemplu voiu luă ună capitulă 
din citatulă opă și-lă voi espune aci în traducere.

» Utilitate și valorez loniță se întorsese din capitală 
în comună și spunea verijl și uscate ce a vădută și ce 
a aurită. Ună lucru i s’a părută lui cam ciudată. Vă
zuse anume, că apa se vinde. Elă spuse acesta altoră 
băeți de scolă, der aceștia nu-lă crezură. Unulă dintre 
conscolarii săi, carele pe semne eră mai întrecută dise: 
»am audilă și sciu cu toții, că se vîndă boii, căruțele și 
plugurile, dăr apa nu se pote vinde, căci o pdte totă in
sulă scbte din fântână.

— Da, da, continuă loniță, apa erâ îutr’ună butoiașă 
(sacâ) pe o telegă cu 2 role, pe carea o trăgea ună cală. 
Sacagiulă vindea sacaua cu 20 de bani. — Dintr’o vorbă 
intr’alta ajunseră copiii la cărtă până în cele din urmă 
merseră la învățătorulă, ca să-i spună lui lucrulă.

— »Ioniț.ă are dreptate*  (jise învățătorulă. — Toți 
camarada lui rămaseră uimiți.

— »En spuneți copii*  continuăînvățătorulă, »putemă
noi trăi fără apă?* -------»Nu, nu, răspunseră cu toții!
— »Așa dâră,*  reîncepu învățătorulă »apa e folositore. 
căci fără de ea nu pntemă trăi; spuuneț.i-mi însă de ce 
nu cumpărămă și noi apă? — .Pentru că o căpătămă 
de giaba*  răspunse Ghiță, carele lot-deuna eră gata cu 
răspunsulă.

— >Așa est.e< grăi învățătorulă ,și dacă n’am că
păta-o de giaba, de bună sămă am cumpra-o.

»Ei bine copiii mei! Prin capitală trece ună rîu, din care 
totă insulă și-ar pută luâ apă, și cu tote acestea cei 
din capitală plătescă 20 de bani pentru sacâ. Der voi 
ce credeți, se plătesce apa? —

— ,Nu*  răspunse Ghiță >se plătesce sacagiulă!'
— »Așa este*  dise învățătorulă »se plătesce saca

giulă său mai bine (jicendă munca lui, căci elă trebue 
se muncăscă, șă-și țină ună cală și așa mai departe; va 
să dică cei 20 de bani se plătescă pentru munca lui. 
De altmintrelea nunumai in capitală dăr chiar și aci la 

noi în sală plătimă pentru apă, deși curge o vale prin 
mijloculă comunei.*

— Copiii vedeau, că învățătorulă vorbesce seriosă, 
și nici că ar fi putută ei crede altmintrelea. — îndată 
apoi întrebă învățătorulă: ,de unde aduceți apă?»

— »Din fântână*  dlsei>ă toți copiii de-odată.
— .Acăstă fântână a fostă decândă lumea?*  în

trebă mai departe învățătorulă.
— »Ba nu*  răspunse unulă dintre copii ,a făcut’o 

omenii, — a costată 100 de franci.*
— >Bine băeți; dăcâ fântâna costă 100 de franci 

și decă ea se pote întrebuințâ 20 de ani, câtă costă apa 
într’ună ană?*

— După o mică socotire băețiii strigară: că pe ană 
costă 5 franci.

— >Ei vedeți*  grăi învățătorulă ,și voi n’ațî -soco
tită aci funiile și găletele, cari se strică într’ună ană. Ast- 
felă să sciți, că tote lucrurile, pentru cari plătimă, »au 
valore*  de aceea se întrebă prin târguri »câtă costă cu
tare lucru seu ce preță are său cu alte cuvinte ce va- 
lore are elă. Lucrurile însă, pe cari le căpătămă de giaba 
precumă: aerulă, pldia, căldura lumina etc. sunt folo
sită re (au utilitate) n’au însă valăre.*  —

— Prin acestă citată am vrută să arătă cum se 
pote propune eleviloră cu mare succesă cele mai însem
nate cestiuni și principii economice.

Diverse.
Cununia principelui Battenberg. In Darmstadt s’a 

celebrată la 30 Aprile cununia princesei Victoria cu 
principele Battenberg, fratele principelui Bulgariei. Nun
tașii după terminarea cununiei civile au trecută la biserică 
prin curtea castelului pe sub ună baldachină. Intre 
cei de față se afla și regina Victoria cu sora miresei. 
Begina Victoria era în haine negre și la peptă purta o 
de?orațiune. înaintea miresei mergea ună gentilomă ți- 
nândă în mână ună frumosă buchetă de flori. Miresa 
era condusă de marele duce de Hessa și de principele 
Alexandru al Bulgariei. Mirele era îmbrăcată în uniformă 
englesă de marină. Mirele era condusă la altară de prin- 
cesa Carolă și de princesa Battenberg.

Archiducesa Stefania în Haremă. — Coresponden- 
tulă foiei »Bud. Hirlap*  a isbutitu a afla ceva, pe căi 
laterale diplomatice, despre visita ce a făcut’o Archidu
cesa Stefania în Haremă. Acesta a aflat’o elă dela o 
contesă.

»Așa dară visita in Haremă s’a făcută? Tocmai 
după programă?*  — »Tocmai după programă.*  — »Câtă 
timpă a durată visita?*  — ,Vr’o 25 până la 30 de mi
nute.*  -- »Ce s’a întâmplată în acestă timpă?*  — >Au 
fo«tă presentate dâmnele, s’au schimbată câte-va vorbe 
și s’a băută cafea negră.« - „Cine a fostă de față?"
— „Sullanulă, mamă-sa, cele două surori ale sale și 
soția sa...“ — „Nimenea altulă?’1 — „încă vr’o 30 de 
domne de onore... așa au fostă ele presentate.. ." — 
„Naturală, și d-vdstră ați credută. Der, din Haremulă 
Sultanului, care constă din 6364 de persone, n’ațî mai 
vădută nimică?“ — „Nu." — Frumose erau dâmnele ?"
— „Mama Sultanului nu e frumâsă, der fârte simpatică; 
surorile sale încă nu suntă frumâse ; din contră femeia 
sa e fârte frumâsă, dăr ca de filigramă; i-ar sta mai 
bine ca păpușe de zachară pe o tortă, der tema ar fi 
mare că vântulă pâte să o spulbere “ — „Și domnele 
de onore?" — „între acestea erau unele forte frumose, 
altele mai puțină frumâse." — „Cum erau îmbrăcate?"
— „Tote în toaletă europenă modernă; dăr trebue să 
mărturisescă, că nici croiala nici combinarea culoriloră 

nu erau după gustulă meu." — „Acăstă descriere di
plomatică însemneză așa dară, că erau fără gustă.11 — 
„Asta n’am dis’o." — „Cine a fostă interpretă?" — 
„Parte M. Sa Sultanulă, parte escelența sa Bachram 
Agha." — „Ah, Bachram Agha... Acesta este...?" — 
„Da, elă..." — „Altceva nu’ml puteți spune?" — „Nu.‘‘ 
— ,;Vă mulțămescă, contesă. Ați putea fi nu numai 
diplomată, ci și raportăre diaristică, dăcă n’ațî fi așa dis
cretă, d’a spune mai puțină decâtă sciți." — „V’am 
dată materială, d-vâstră trebue să-lă înfrumsețațl." — 
„Nu, voiu scrie numai dialogulă nostru, așa precum este, 
încă odată, domnă contesă, vă mulțămescă."

Ministrulu Tisza. — «Pester Lloyd*  spune că mi
nistru președinte Tisza a fostă numită membru de onore 
alu societății israelite Chevra Cădi șah din Oradea 
mare. După primirea marei deputațiuni de alegători, s’a 
presentată deputațiunea jidovescă compusă din membrii 
Șloim Levi, Isidor Ulmann,Jgnaț Adler, Ignaț Roos, Mo- 
riț Aufricht și Leibu Șvarț, predându-i diploma prin care 
l’au numită membru de onore ală societății Chevra 
Cădi șah. Șloim Levi, în numele deputațiunii, a ros
tită cu multă doră de patriă următorulă discursă: 
»Societatea sfântă jidovescă de 153 de ani nu face de
câtă fapte bune și în adunarea sa generală, ținută la 13 
ale lunei trecute, membrii ei, pentru a-șl manifestă dra
gostea și iubirea ce o au pentru Escelența Vostră, v’a 
făcută marea onore de a vă numi membru onorifică ală 
ei. Permite-ne dar, în momentulă cândă vă îmânămă 
diploma de onore, să rostimă cerului căldurose rugăciuni 
ca provedința se vă lungescă firulă vieții pentru fericirea 
scumpei nâstre țări și pentru fala orașului Oradia Mare.*  
(EIjen!).

D. Ministru a mulțămită și a declarată că cetățenii 
israelițl din Oradea Mare se distingă prin patriotismulă 
loră. (EIjen!)

Căsătorii. — D. Nicolae Xenopolă, unulă din 
redactorii diarului „Românulă," îșl va serbâ la 23 Aprile 
în BucurescI căsătoria cu d-șora Felicia Băicoianu 
fiica d-lui Maioră N. Băicoianu.

Notițe bibliografice.
Scola practică.

Magazinulă de lecțiuni și materii pentru instrucțiunea 
primară, Vasile Petri, și-a încheiată, cu numărulă 
de Martie a. c., tomulă II și deschide prenumeraținne la 
tomulă III (Aprile 1884 — Martie 1885), tomă, care până 
se va înființa în Năsăudă tipografia proiectată, va apără, 
ca și tomurile precedente, în 12 numere mensuale, de câte 
două cole fie-care, și va costă pe anulă întregă pentru 
Austro-Ungaria 3 fl., pentru România 10 lei noi, res- 
punșl înainte. Pe credită făia nu se dă nimănui, 
fiindcă abonamentele neachitate mai facă încă și astădl: 
dela tomulă I 66 fl. 75 cr., dela tomulă II 215 fl. 50 cr., 
dela »Scola Română*  408 fi. 50 cr.

,Scola Practică*  este unica fâie la noi Ro
mânii, care cultivă praxa școlară pe o scară atâtă 
de întinsă. Avendu în vedere devisa lui Diesterweg, că 
>puterea învățătorului este metodulă său.*  
.Scola Practică*  și-a propusă din capulă locului, a 
țină pre învățătorii noștri necurmată în curentulă me
todicei raționale de astăzi, și a-i smulge din 
cătușile unoră deprinderi învestite, bune de a tîmpi, dăr 
nu de a lumină spiritulă eleviloră. în scopulă acesta, 
fâia va conțină lecțiuni și materii practice, compuse ast- 
felă, ca învățătorii să le pătă aplică numai decâtă în 
scâlă; lecțiunile și materiile sunt alese din tâte obiectele 
de învățământă, de ună timpă încâce chiar și din Reli- 
giune, obiectă de cea mai mare importanță pentru sco
purile scălei, dăr care la noi este negligeată afară din 
cale. Din considerațiunile acestea recomandămă .Scăla 
Practică*  tuturoră catecheți loră și învățătoriloră noștri. 
Abonamentele a se adresă la redacțiune în Năsăudă 
Nassod, Transilvania).

unde se fierbe pentru mai mulțl, să cruță sare, legumi, 
vase și alte. Să facemă o cercare.*

Astfelă vorbi învățătorulă. Unii să invoiră, alții nu. 
Alexandru să duse la moraru și-lă înduplecă să gălâscă 
elă de mâncare și de trei ori pe săptămână să dee și 
carne, să înțelege pe bani. Cei. cari să învoiră, spuseră 
câtă zemă și carne le trebue. La începută erau șepte- 
spre-ilece familii.

Acum pe re odă, fie-care familiă, cândă îi veniâ 
(jiua, trebuiâ să dee pentru fiertă lemne și ună băiată 
seu o femeiă de ajutoră. Morăresa supraveghiâ tolulă 
deocamdată. în fie-care (ți să schimbau mâncările. Cine 
nu avea bani, putea plăti cu făină, pome, legume și 
cartofi. Asta-i veniâ ușoră fie-căruia. Numai carnea se 
plătea cu bani. Morăresa se pricepea la fiertă. Cele
lalte femei și fete, cândă veniâ rândulă la ele să ajute, 
învățau multe, ce nu sciau mai nainte.

Așa se întâmplă, că familiile cari țineau la olaltă. 
între cari să numără și invățătorulă și morarulă mâncau 
mai bine și bucate mai nulritâre de câtă alțl 6menl din 
sată, și totuși cu multă mai ieftină. In totă 4>ua fiertură 
de trei ori carne și friptură, pregătită în mai multe chi
puri. — Cum vădură ceilalți, ce bucate să pregătescă. 
se alăturară și dânșii și încă mulțl alții, cari nu să ți
neau de societate. Pentru că băgară de sămă îndată, 
că se cruță lemne, muncă, legume și că totulă iese cu 
multă mai ieftină.

In sfârșită erau prea mulțl părtași la mesa comună, 
deși pe fie-care c)i erau mai multe ajutore. Vădândă 
Ciupercă cum se îmbulzescă âmenii la mâsa morăresei. 
întocmi și elă o măsă comună cu gândă de a câștiga. 

Insă cei din societatea celoră treidecl remaseră toți la 
morărâsa. Ei îșl aleseră dintre ei pe cei mai isteți, ca 
să cumpere d’ale mâncării și să porte de grijă cum să 
întrebuințeză cele cumpărate. .Nu voiau să facă nimeni 
speculă cu bucătăria, din contră voiau să se folosâscă 
cu toții.

16. Cum să îiupnțineză cârciumele în sată și ce dictt 
hetrânii la asta.

In bucătăria lui Ciupercă mergea lucrurile allfelă. 
Elă fierbea lături, din care nu voia să mănânce nimeni. 
Mușteriii îlă părăsiră pentru că nu voiau se-șl dea banii 
pe nimica. Aceștia să însoțiră și ei, vrândă să facă ca 
cei de la morăresa. Dar nu reușiră liind-că nu erâ rân- 
duâlă și se înșela unulă pe altulă. Ciupercă se bucură 
și rîdea, vădendă că nici altora nu le merge mai bine.

La elă însă totuși mergea mai rău ca la alții, pen
tru că elă erâ împetrită la inimă și răutăciosă. Elă îșl 
adunase mulțl bani pe căi neomenâse și averea adunată 
pe nedreptă, nu sporesce. Vorba aceluia: haramulă ha- 
ramă să face.

Cândă pe timpulă scumpetei să trămisese dela îm
părăția bani ci să se adune de ale mâncărei și să se 
împartă între săraci. Ciupercă îndemnă pe fruntașii co
munei să nu-și mai facă de lucru cu bucatele, ci- să îm
partă banii așa gata între cei lipsiți. Apoi întovărășia 
cu Buturugă vindeau ei săraciloră făină și pâne, pe 
prețuri forte mari. Astfel intrară toți banii în pungile 
loră. Decă âmenii din sată lipsiți fiindă, voiau să vândă 
fână, vite, ori vre ună locă, pășiau ei amândoi ca cum

părători și se înțelegeau cu alțl fruntași ca să nu dea 
in nici ună chipă prețuri mari.

La începută făgăduiau sume micuțe, pe urmă mai 
adăugau câte ceva. In fine să 'retrăgea unulă după al
tulă, sub cuvântă, că prețulă e prea urcată și lucrulă 
de vândare este rău. Și fiindă că ei trecâu de âmenii 
cei mai cu minte din sată, alții nu se încumeteau să 
dea mai multă Dăcă însă se află câte unulă mai pri- 
cepătoru făgăduia mai multă de câtă ei, îlă spăriau cu 
amenințări, mai alesă decă acela le era și datoră. — 
,Ai bani pentru o marfă atâtă de rea,*  diceau ei, și 
vreai se dai mai multă ca prietinulă nostru; atunci ceră 
ca mai ântâiă să-mi plătescl datoria!*

Așa făcea Ciupercă. Dar cum am disă; averea 
câștigată pe nedreptă nu sporesce. Elă era omă sumăță, 
să mânia ușoră și pururea avea pîrl și procese pe la 
judecătorii. Chiar și cu frații și surorile sale încă să 
judecase pentru că-i înșelase la împărțirea moștenirei pă- 
rintescl. Mulți omeni din sată ajunseseră la sapă de 
lemnă, trași fiind în judecată de elă.

Peste totu, pofta de certă și și pofta d’a să ju
deca, era în Bogata una din căușele cele mai de că- 
peteniă ale sărăcire! poporului. Până cândă omenii 
erau în stare bună, voiau să se și fălescă câte puțină. 
Celă ce avea vr’ună procesă îșl închipuiâ, că cine scie 
cine e dânsulă, vătjendă, că toți vorbescă cu elă des
pre acelă procesă. Mai venia de altă parte și câte 
ună advocată șiretă și ațițâ pe unulă asupra altuia. Pen
tru că prostia și pofta de judecăți aduce acestora tot- 
deuna folosă. (Va urma).



Cnrsulft Ia bursa do Vlona
din 2 Maiu 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 
împrumutul^ căiloril ferate

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

loră ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.40

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 118.40

Amortisarea datoriei căi-
1 ord ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) . . . .101.30 

Bonuri rurale ungare . . 101.75 
Bonuri cu cl. de sortare 101.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miști.............................. 101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.25 
Bonuri rurale transilvane 100.25

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

vină ung......................... 98. —
Imprumutulfl cu premiu

ung.....................................117.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.20 
Renta de hărtiă austriacă 80.40 
Renta de arg. austr. . . 81.40
Renta de aură austr. . . 101.— 
Losurile din 1860 . . . 136.75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  853.—
Act. băncel de credită ung. 319.75 
Act. băncel de credită austr. 319.75 
Argintulă —. — Galbin!

împărătesc!................ 5.71
Napoleon-d’ori................ 9.64
Mărci 100 împ. germ. . . 59.40 
Londra 10 Livres sterlinge 121.40

Ju»ursa iie iîucuresci.

dela 21Cota oficială
— ,' » î

Renta română (5°/0). 
Renta rom. a mort. (5°/0) .

» convert. (6°/0)
împr. oraș. Buc. (20 1.) .
Credit fonc. rural (7°/0) .

„ „ (5“/0) ■
> » urban (7°/0) .

» n) •
» » ’ (5°/0) .

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. .

« > » Națională . .
Aurii 
Bancnote austriace contra aurii

Aprile st. v. 1884.

Cump. 943/4 vând. 943/8
• 95»/4 > 957,

» 10072 101
» 327» » 34
» 104!/2 » 105
Î5 93^4 937<
3 1037a > 104
* 997a > 100
• 90. » 9072

> 1440. 144273
» 367. 3687a
» 238.237Va » —

3.55
2.10

Cursuld pieței Brașovâ

din 2 Maiu 1884.

Bancnote românesci . . .. . Cum P.9.2472 Vând.9.257a
Argint românesc .... 9.20 » 9.22
Napoleon-d’ori................. 9.617a » 9.6272
Lire turcescl..................... 10.86 » 10.87
Imperiali......................... * 9.85 » 9.89
Galbeni............................. » 5.60 » 5.62
Scrisurile fonc. »Albina*  . » 100.50 » 101.50
Discontulă » . .. . 7—•10 % Pe ană.

Tipografia Alexi Brașovă.

Editorii: lacobft Mureșianu.
Redactorii responsabilii: I>r. Aurel Mureșianu.

„GAZETA TRANSILVANIEI4
LLIAIil CUOTIDIANU.

Ca mâne se ’mplinescă 50 de ani, de cândti 
„Gazeta Transilvaniei,“ sub cea mai cumplită 
prigonire a nâmului românescti, a arborată în 
mijloculă valoroșilor^ și patrioticiloru comercianți 
din Brașovă, acestă emporiu ală Transilvaniei, 
drapelulă redeșteptării naționale.

T6tă suflarea românâscă cu bucuria și cu 
căldură a îmbrățișată acestă cjiară-apostolă ală 
poporului română și grupatu-s’au cu toții sub dra
pelulă arborată de elă și lucrat’au cu însuflețire 
și bărbătescă 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 
fote confesiunile s6 se admită și să func
ționeze numai astfel ii 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 ndpte și vijeliă și o di cu s6re, 
dar numai o di, căci în cealaltă diminâță se 
iviră ârăși nuori furtunoși pe ceriă. R6ta sorții 
aduse din nou prigonirile de odinidră asupra ca
pului nostru. Par’ că sortea a voită sâ încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu tdte uneltirile și prigonirile însă „Gazeta 
Transilvaniei41 Își ridică fruntea și unindă su- 
fletesce pe toți Românii luptă necurmată și fără 
pregetîî pentru drepturile și libertățile opincii 
românesci.

Adversarii noștri neperdând din vedere acestă 
luptă și prețuindă resultatele dobândite de până 
acum după adevărata loră valdre și-au îndoită 
puterile, și, acum după 50 de ani, și-aă p e r- 
fecționată și rafinată miji <5 cele pentru su
grumarea și stingerea nostră. Prin urmare, și 
noi cei de astăzi, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea se ne strîngemă rândurile, și să 
ne îndoimă puterile de apărare.

Adversariloră noștri, avândă ei puterea țării 
în mână, le-a fostă pre ușoră de a ne lovi în 
tdte interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în șcdlă ca și în biserică, 
în limbă ca și în avere, nouă nu ne-a mai re- 
masă altă mijlocă de apărare de câtă condei ulii, 
cu care toți Românii datori sunt de a strigă 
în lumea largă și de a cere dreptate și libertate 
pentru poporulă română dintre Tisa și Carpați.

Ast-felă împinși de dorulă de a ne folosi 
cjilnică și cu energia de acestă paclnică mij
locă apelămă la publiculă celă mare română 
pentru a ne susține in dilnica ndstra luptă na
țională. și în firma nostră speranță de a fi încu- 

ragiațl, deschidemă abonamentă la diai’ulti nos
tru cuotidianii

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă primulti 
organd dc publicitate românii, tot asemenea 
și astăcji e primulft organti cuotidianii ro
mână, ce apare dincoce de Carpați.

Suntemă siguri, că publiculă română e pe 
deplină convinsă de principiile, ce le profesâză 
acestă dlară și de modulă cum acestă organă ală 
Româniloră dintre Tisa și Carpați a sciută chiar 
și în cele mai grele împrejurări să ție susă 
s t i n d a r d u 1 ă naționalității române.

Privindă der cu încredere la viitoră, Gazeta 
Transilvaniei dela 1 Aprile a începută a eșîîn tdte 
dilele, afară de Duminici, și serbători, și pentru 
a pute cu înlesnire străbate până chiar și în 
săraca colibă a țăranului română, va fi celă mai 
eftină (liară din monarchia Austro-Ungară:

A.EONA.MEIsrTE:
Pentru Austro-Vngarîa pe ană 13 fl., 

pe 6 luni 6 fi., pe 3 luni 3 11. Pentru ®to- 
înânia pe ană 36 lei, pe 6 luni 18 lei, 
pe 3 luni 9 lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentulă cu stimă sunt rugați a ne 

I trămite diferența. Celă mai ușoră mijlocă de 
i abonare este prin mandatu poștalii.

KE1) Al'TIIWIC A.
3_______________________________

Celu mai bunuNr. 4881—884. COHCUrSU. 2'~3
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, ală 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 6re după prâncjă, pe lângă petițiuni, 
documentele asupra absolvărei studiiloru 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 orăsenescu.

5

CSascavalu de ^enteleu
(Brânză bună

se găsesce de vendare la D-nu MaXeiu Mocanii 
la AZUGA (România) cu prețuri forte mode

rate. Comandele se se facă directu.

TIPOGRAFIA ALEXI, Brașovu.
în

Unica tipografia romândscă în tdtă Austro-Ungaria. susținută de ună particulară, care s’a distinsă la esposițiunea națională din Sibiiă 
anulă 1881 și în care se tipăresce acum și primulti dâarîî româuu cuotidianii.

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 p6te 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 ndstră ni permitemă a recomanda:
G. Curțius. Gramatica limbei elenice prelucrată 

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

Gramatica limbei române, întocmită pentru 
scălele secundare de Nicolau Pilția, 
profesoră la gimnasiulă română greco- 
orientală din Brașovă, prețulă . .

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

I u 1 i u I. Roșea. Sacrificiu pentru Sacri
ficiu, romană orginală, prețulă ...» —.35

fl. —.30

Mârtea lui Mihai Vitâzulft, dramă națională 
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețuit! .

Rumânisclie Kunstdichtungen, ubersetzt. von 
Theochar Alexi, prețuit! ....

Noua Biblioteca Română, anulă I și II
Noulft Călindarft de casă întră în anulă ală V-lea.

» —.40

1.25

Domnii librari îsi potu procura dela acestă tipografie

Bomanurî originale ilustrate
spre VENDARE cu BROȘLRA.

fl. 1.—
» 10.—

>
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