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Brașovti în 24 Aprile (6 Mai).
Astătjl publicămu raportulu ce l’amu primită 

dela Lugoșă asupra decursului adunărei alegăto- 
riloru români din acestă importantă orașu româ- 
nescu. Este românescă Lugoșulă pentru că lo
cuitorii lui sunt mai cu desăvârșire Români. Sunt 
Români, der cu durere trebue se mărturisimă, ei 
n’au dovedită pănă acum destulă energiă și des
tulă sâmțu românescă de solidaritate. Mai alesă 
de ună șiră de ani încdce desbinările și neînțe
legerile erau la ordinea dilei între Românii din 
Lugoșă, și cine profită din acâstă tristă situați- 
une? Dușmanii nâmului nostru; ei ajunseră stă
pâni peste voturile Lugoșeniloră, și acestă centru 
românescă, menită de-a fi ună fără luminătoră și 
conducătoră ală românismului din părțile bănă
țene și ungurene, a devenită o arenă, unde gu- 
vernulă își representă comediele sale constitu
ționale.

Pănă cândă Lugoșulă se mai j6ce rolulă 
umilitoră, ce l’a jucată mare parte și cu ocasi- 
unea alegerei noului vice-comite? Pănă cândă 
Românulă Lugoșană să se dejosăscă a servi de 
c6da toporului, cu care ne lovescă dmenii maș
terei guvernări de astăcji?

Sperămă că memorabila adunare electorală 
dela 24 Aprile a strivită capulă bălaurului îngro- 
zitoră ală desbinărei și a inaugurată o nouă 
eră pentru Lugoșeni, era solidarității, care să-i 
însuflețăscă pentru sfânta luptă și se deștepte în 
piepturile loră mândria națională, semțulă de dem
nitate, ce trebue se încălfjdscă inima fie-cărui Ro
mână adevărată.

Cu viuă bucuriă înregistrămă astăzi victoria 
ce a repurtat’o stăgulă solidarității naționale în 
adunarea electorală din Lugoșă. Onăre alegă- 
toriloră români, din cercurile Lugoșului, a Zor- 
lențului mare și a Făgetului; ei au sciută de 
astă dată se fie la înălțimea chiămărei loră de 
cetățeni și Români adevărați, legându-se serbă- 
toresce între sine de a fi solidari în luptă cu în- 
trăga națiune și de a servi cu trupă și sufletă 
interesele generale naționale și numai aceste. 0- 
n6re braviloră conducători ai Româniloră Lugo- 
șenî, cari prin stăruințele loră neobosite au sci
ută se dobendăscă acestă frumosă și îmbucură- 
toră resultată!

Votulă de încredere, cu care întrunirea din 
Lugoșă a onorată organulă nostru, și celelalte 
organe naționale, ne încuragăză și ne întăresce 
credința în viitoră. Suntemă mândri pe dove- 
dile de simpatiă și de aderință, ce le primimă 
dela alegătorii Români din tdte părțile, și cre- 
deină că nu le putemă mulțămi mai bine decâtă 
arătându-le necurmată, că pericolulă ce-i ame
nință, ce ne amenință pe toți împreună, este 
mare și devine din (ji în di mai înspăimântătoră. 
In fața acestui periculă este încă prea puțină ce 
s’a lucrată pănă acuma, este încă prea slabă 
breulă solidarității naționale, cu care, liară Dom
nului ! amă începută în t6tă seriositatea a ne în
cinge. Se ceră încă mari lupte ca se-lă delătu- 
rămă, se ceră înainte de tdte fapte, fapte ener
gice de Români pătrunși de chiămarea loră în 
acestă stată.

Fapte ceremă și dela Lugoșeni, fapte prin 
cari se dovedăscă adversariloră noștri, că zădar- 
nice sunt încercările loră de a ne magbiarisă,

fapte prin cari să le taie pofta de a face din 
tinerii noștri nisce păpuși unguresc! fără semță 
pentru sdrtea poporului, din care au eșită.

Vădut’amă cu toții în ce modă sunt mal
tratați școlarii români dela liceulă din Lugoșă; 
vedemă și ne convingemă pe fie-care <|i că să 
lucră în modă sistematică la sterpirea sămțului 
națională românescă în piepturile junimei năstre 
și că tinerii ce-șl manifestă acestîî semță sunt 
amenințați și prigoniți.

Adversarii noștri se sfătuescă tocmai acum 
în foile loră cum se facă ca fiii Româniloră din 
părțile bănățene și ungurene, cari neavendă li
ceul! romăne sunt siliți a âmbla la scoli ungu- 
resci, să se lapede mai curendă de sângele loră, 
și să-și găsăscă fericirea numai în a cântă și a 
declamă imnuri maghiare.

Și față cu asemeni uneltiri se mai stămă 
desbinați în nelucrare?

Alegătorii români se veghieze, căci adi nu 
e vorba numai de ei, ci de sărtea și de viitorulă 
copiiloră loră!

Sciri telegrafice.
Pojuiltl, 5 Maiu. — Adunarea alegătoriloră 

din ântâiulă cercă electorală a proclamată pe 
ministrulă culteloră Trefort de candidată.

Praga, 4 Maiă. — Impărătăsa Mari a 
A n n a, a răposată adi după amăcji, în urma 
unei operațiuni, în etate de 81 de ani. Curtea 
a luată doliu pentru trei luni.

(Răposata împărătăsă a fostă fiica Ini Victoră Ema- 
nuelă I. regelui Sardiniei, și soția fostului împărată ală
Austriei Ferdinandă I.)

Roma, 5 Maiă. — „Agenția Stefani“ ra- 
portăză din Londra că Anglia susține ca pro
grama conferinței egiptene să se mărginăscă 
numai la cestiunea regulării financeloră Egiptului.

Roma, 6 Maiă. — In cameră a depusă 
Genola convențiunile pentru construirea rețelei de 
căli ferate, care lăgă Adriatica cu Sicilia și Me- 
diterana. Regele a propusă, ca ambasadorulă din 
Viena să esprime simțămintele de condolență, 
familiei domnităre. Regele și regina voră fi la 
îmormântarea împărătesei Maria Anna. Papa și-a 
esprimată de asemenea, simțămintele de condo
lență. Episcopulă Strossmayer a sosită aci.

Paris, 6 Maiă. — Ministrulă de interne 
a ordonată prefecțiloră să supraveghieze cu as
prime pe Spaniolii fugari și internați și d’a îm- 
pedeca demonstrațiuni dușmane în contra Spanio- 
liloră.

Tanger, 6 Maiă. — Ambasadorulă fran- 
cesă a ruptă relațiunile diplomatice cu Maroco, 
fiindcă Sultanulă a refusată să destitue pe guver- 
natorulă din Vadnun.

Felicitări la adresa nostră.
Clușiu 21 Aprile.

Iți gratuleză din inimă pentru resoluțiunea româ- 
născă, dorindă «Gazetei Transilvaniei' și bravului ei re
dactară ani numeroși și victoria principieloră profesate! 

Dr. Gr. Silași 
Intregalde, (Munții apuseni) 19 Aprile.

Salută cu nespusă bucuriă primulă diară cuotidiană 
din monarchiă. Trăiăscă .Gazeta Transilvaniei.< Tră- 
iăscă tănărulă, zelosulă și curagiosulă ei redactară!

Josifii Nestorîl, jude comunala. 
Giurgiu, 18 Aprile.

Inima’mî palpită de bucuriă vătjândă că «Gazeta 
Transilvaniei' s’a prefăcută în diară cuotidiană, care, 
sunt, sigură, precum in timpă de aprăpe 50 de ani așa 
și în viitoră va sci luptă cu bărbățiă pentru causa năstră 
națională. Vă dorescă tăriă și isbândă!

Nicolaii Petcu, preoții româna.

.Posta' din Galați ne adresăză următarea felicitare 
căldurosă:

«Am lipsi dela. datoria nostră, uitândă "de a^aduce 
omagele năstre matrănei Ziaristicei române .Gazeta 
1 ransilvaniei« din Brașovă, care de o jumătate de 
secolă aprăpe (47 ani), neclintită cătră ținta sa, totdăuna 
gata pentru luptă, fie câtă de grea, încercândă tăte peri
colele, a luptată pentru câștigarea drepturiloră Români
loră și a fostă luceafărulă conducătoră ală Româniloră 
dela aparițiunea ei. Felicitămă der din inimă și pe re- 
dactorulă ei, căci astădl, cândă terenulă de luptă este 
mai întinsă, ’șî-a îndoită forțele făcendă astfelă din «Ga
zeta Transilvaniei® ună isvoră de lumină eucli
diană. Ondre lui și tuturoră Româniloră de peste munți, 
cari luptă pentru drepturile naționale ale frațiloră loră.®

Mulțămindu din totă sufletulă pentru, aceste 
încuragiătăre dovedi de simpatiă, dorimu ca 
urările, ce ni se facă să fiă făcute într’ună căsă 
bună!

Sinoduld archidiecesanu.
(Coresp. part, a «Gaz. Trans.«)

Sibiiă, 21 Aprile.
Din ore care împrejurări nu v’am putută relata 

nimică despre cele dintâiu cinci ședințe ale sinodului. 
Vă trimită însă o scurtă dare de sămă despre a șăsa 
ședință, care e de ună interesă deosebită și în care s’a 
desbătută afacerea milei împărătesei.

Cunăsceți faimosa ordonanță dela 18 Ianuarie a. c. 
a ministrului culteloră Trefort, care, atentândă la au
tonomia bisericii greco-orientale, și-a însușită dreptulă 
d’a împărți la preoți însuși ajutorulă dela stată, ăr nu 
consistoriulă! Raportorulă comisiunii organisâtăre, d. A. 
Trombitașă ceti în acăstă ședință ordonanța ministe
rială, și după ea să ceti representațiunea consistorială în 
contra acelei ordonanțe.

Dăr ce folosă că consistoriulă luase o hotărîre în 
contra acelei disposițiuni despotice a ministrului culteloră 
când acesta scia bine, că cei cari avău îndatorirea să 
esecute hotărîrea consistorială erau copiii săi giugiuliți, 
să mulțumiseră a scăte ună adăncă suspină suflefescă... 
fățarnică ?

Comisiunea a propusă în acăstă ședință ca sino- 
dulă să aprobe pașii consistoriului — nu cei de până 
acum, căci ar fi rău, — să facă o representațiune - la 
guvernă; în casă de neisbândă, să se adreseze consis
toriulă dietei țării, și dăcă și acăsta ar remână surdă 
și mută, cum e în totdăuna când e vorba de noi Ro
mânii, să se supue tronului acăstă afacere.

Președintele declară fără nici o jenă, că fiindă ocu
pată n’a putută termina revisiunea traducerii maghiare 
a representațiunei și prin urmare nu s’a putută trimite.

înaltă Prea Sf. Sa nici odată n’are timpă când e 
vorba d’a apăra căușele năstre.. Fărte bine a reflectată 
d. E. Brote, făcăndă istor culă acestei afaceri, că nu gă- 
sesce nici decum motivată amânarea privităre la trimi
terea representațiunii consistoriale, sub cuvântă că pre- 
sidiulă n’a avută timpă să corecteze traducerea în Un- 
guresce.

D. N. Cristea sperâ mai multă de la presidiu, 
care trebuia să prevăcjă pericolulă său să fi mersă să se 
plângă Tronului de nedreptatea ce șe face bisericei năstre.

După ce vorbescă mai mulți deputați, sinodulă pri- 
mesce propunerea D-lui E. Brote, d’a primi representa
țiunea, declarând’o de a sa (a sinodului.)

D. A. Trombitașă, raportară, recomandă a se 
înainta propunerea comisiunii la dietă.

Presidiulă, împreună cu mai mulți deputați, se de
clară în contra trimiterii propunerii la dietă. D. Dr. N. 
Popă motivăză acăsta pe faptulă că nici cu proiectulă 
de lege pentru instrucțiunea publică nu s’a făcută ni
mică cu representațiunea, măcar că acea lege a lovită 
nu numai pe Români în autonomia loră, ci și pe alții.

Părerea presidiului e ca să nu se facă pași ce ară 
strica bisericii, căci dieta, votândă ajutorulă bisericescă 
și pe viitoră, va pune condițiunea ca ministrulă să’lă 
împartă. în casulă acesta pașii ce s’ară face la corănă 
n’ar ajuta nimică.



Nu înțelegi! pentru-ce Escelența Sa Mitropolitulă 
ține atâtă de multă la ajutorii, când preoții au declarații 
odată că nu le trebue ajutorii cu risiculă de-a vedâ sdro- 
bită autonomia bisericii ndstre.

Sinodulii a decișii în cele din urmă astfelă: con- 
sistoriulii să fie însărcinatii a face, în casil când repre- 
sentația la ministerîi n’ar ave nicî ună resultată, o re- 
presentațiune la Maiestatea Sa, presentând’o prin depu- 
tațiune solemnă. Toții deodată să privesce de resolvită 
propunerea comisiunii ca sinodulii să declare că re
nunță la ajutorulă statului, dată în condi- 
țiuni așa de grele. S.

Cronica (jlilei.
Duminecă a fostă în Brașovii ambasadorul^ Austro- 

Ungariei din Bucurescî. Adi s’a întorșii îndărătă.
*

Esamenile la scăla de industriă din Brașovii s’au 
terminată cu ună succesă strălucită.

*
jRomânulă,*  veteranulă (Jiaristicei din România, 

consacră articolulă de fondă din numărulă de Duminecă 
22 Aprile mișcării nâstre electorale, și găsesce că dreptă 
e cererea Româniloră de dincdce de-a ave sufragiu u- 
niversală, căci dela elă atârnă viitorulă naționalității 
nOstre. *

«Monitorulă oficială» ală României va publică, dice 
«Indep. Rom./ în curendă scrisărea autografă ce Archi- 
ducele Rudolf a înmânat’o M. S. Regelui Carolă din par
tea M. S. împăratului Austriei.

*
Cheltuelile de recepțiune a Archiducelui Rudolfu 

la Curtea din Constantinopole — spnne ,L’Ind. Rum.» — 
au trecută peste 60,000 lire turcesc!. Sultanulă a dăru
ită Archiducelui o sabiă în valăre de ună milionă, și Ar- 
chiduaesei ună colană în valore de 800,000 franci.

*
Adi Marți la 24 Aprile, s’a celebrată la mitropolia din 

Bucuresci ună «Te-Deum,‘ cu ocasiunea Sf.-tei Elisa- 
veta, onomastica M. S. Reginei României.

*
»Națiunea« spune că Ministrulă plenipotențiară 

ală Austro-Ungariei la Bucuresci, d. baronă de Mayer, 
are dese întrevederi cu guvernulă română în ceștiu- 
nea Dunării. A avută Vineri o audiență la paiață. 
De asemenea Sâmbătă, M. S. Regele Carolă a primită în 
audiență pe d. P. P. Cârpă, ministrulă României la 
Viena. De sigură totă în cestiunea Dunării.

*
,România« află că Archiducele Rudolf a trimisă 

2000 franci pentru săracii din Bucuresci.
*

Ministrulă culteloră și instrucțiunii publice Trefort 
se aștăptă în săptămâna acesta în Clușiu. Tinerimea 
maghiară îi pregătesce o primire sărbătorescă.

*
«Rom. Liberă,« ne spune, că serbarea dela Cis- 

migiu, în Bucuresci, în favorea viitorei esposițiunl a 
cooperatoriloră, se va face la 29 și 30 Aprile. La Piro- 
technia din Bucuresci se lucreză artificii grandiose pen
tru aceste serbări.

*
La curtea din Petersburgă se facă mari pregă

tiri pentru serbarea proclamării marelui principe moște- 
nitoră ca majorenă. Orchestra lui Strauss din Viena e 
invitată în Petersburgă să cânte la balulă ce se va da 
cu ocasiunea acestei serbări.

Proiectulă privitoră la construirea noului edificiu 
parlamentară din Pesta s’a primită de camera deputa- 
țiloră cu 1.48 contră 100 voturi.

*
La 4 Augustă se va țină în Berna conferința in

ternațională pentru tribunalele arbitrarii și de 
pace. Aci se voră discută următdrele cestiuni: 1). Tri
bunalele internaționale arbitrare. 2). Neutralisarea cana- 
leloră maritime de pe continente. 3). Tribunalele inter
naționale. 4). Desarmarea internațională. Cei mai în
semnați bărbați din Europa și America voră lua parte la 
conferință.

*
In Pavia — <|ice »Românulă» — se va inaugura 

în curendă monumentulă ridicată în memoria lui G a r i- 
baldi. Suntă invitați să asiste la ceremoniă toți cei 
cari mai trăiescă din cei o miiă dela Marsala.

*
«Independința Română*  ne spune, după diarele bul

gare, că M. S. Regele României n’a primită ca d. M. 
N ac ev ici să fiă numită agentă diplomatică ală Bulga
riei pe lângă guvernulă din Bucuresci.

*
In Statele Newyork, Newjersey și Pensylvania au 

arsă mari întinderi de păduri. Orașulă Brichină a 
fostă distrusă cu totulă și vr’o 3000 de persone au re- 
masă fără adăpostă. Mai multe persăne au murită.

*
Din Madridă se scrie că s’a arestată acolo ună 

locotenentu-colonelă din Cadix. Aci s’au arestată mai 
mulți civili și militari. In Estremadura s’au lipită placate 
revoluționare. O cetă de insurgenți din provincia Ge- 
rona a fostă bătută.

Adunarea alegătoriloru români în Lugoșă.
Lugoșă, 28 Aprile.

O mișcare generală, puternică semnă de viața na
țională arată Românulă dintre Carpați și Tisa. O miș
care, carea fie-cărui Română binesimțitoră trebue să-i 
Inspire bucuriă și mândriă, căci prin ea se dovedesce, 
că Românulă în ciuda apăsărei și împilărei seculare, 
trăiesce și se afirmă prin sine însuși ca națiune consciă 
de însemnetatea sa numerică culturală și de factoră va- 
lorosă ală statului.

Astădi națiunea română serbătoresce pretinde egala 
îndreptățire de faptă cu națiunea maghiară în acestă 
patriă apărată cu scumpă sânge în decursă de 18 secuii. 
Ea pretinde și nu cerșesce, căc! se respectă și nu voiesce 
a-și întinâ fruntea. Pretinde ,și nu va încetă a pretinde 
până va dobândi și va dobândi, decă toți fii ei voră fi 
una, decă toți voră fi solidari, va dobendi, dâcă va 
merge pe calea urmată până acuma și care este unica 
mântuitOre.

Solidaritate ceremă așa der dela toți fiii națiunei 
remâne de sub corona St. Ștefană și atunci ca pe o oste 
bine disciplinată ne voră respectă inamicii noștri politici 
și nu multă timpă ne voră pută denegâ, ceea-ce ceremă: 
egala îndreptățire, aievea âră nu în deșertă cu
vântă, a națiunei nostre cu națiunea maghiară.

Ceremă dela fii poporului română, ca să asculte 
de .Gazeta Transilvaniei», «Observatorulă*  și «Lumină- 
torulă», cari sunt demne luptătâre pentru drepturile, ce 
se cuvină națiunei române și cărora esprimându-le mul- 
țemire și recunoscință, le dicemă: înainte cu Dumnedău 
și cu voința națională 1!

Dațl-mi voe d-le Redactoră, a descrie pentru onor, 
publică cetitoră ală «Gaz. Trans.» meetingulă ținută la 
Lugoșă în 24 1. c. de cătră alegătorii cercuriloră: Lu- 
goșă, Zorlențulă - mare și Făgetă. Observă, că acestă 
meetingă s’a ținută din inițiativa bravului advocată C o- 
riolană Brediceanu. Loculă de adunare a fostă 
curtea bisericei și școlei gr. or. adecă sub ceriulă liberă, 
în fața lui Dumnezeu și a lumei.

Inceputulă s’a făcută la 2x/a bre p. in. asistândă 
ună publică grandiosă în numeră pănă ta 800 alegători 
din tote straturile societății, preoți, advocațî, meseriași, 
învățători și poporă agricultoră și solgabirăulă locală ca 
asistentă de polițiă.

Advocatulă C. Brediceanu ca convocătoră lu- 
ândă cuvântulă salută de bună venire pe alegători și-și 
esprimă bucuria, vedândă representate tote clăsele socie
tății române și în deosebi vedendă pe țăranulă nostru 
consciu de drepturile ce-i competă din partea statului 
în schimbulă nenumerateloră sacrificie ce-i le face elă. 
Ilă salută deci cu bucuriă vedându-lă însuflețită de chiă- 
marea sa de a și voi, și nu numai de a totă ascultă 
și împlini poruncile și întoneză cu multă convingere și 
înduioșare, că sântă trebue să fie causa pentru care au 
alergată din depărtare considerabilă în mânia timpului 
nefavorabilă la acestă conferința. Apoi ca fostă preșe
dinte ală comitetului centrală depune mandatulă în nu
mele său și ală comitetului. (Urări viue de se trăiescă!)

Părintele Biraescu (din Lugoșă) esprime mulță- 
mita conferinței d-lui convocătoră și propune ca confe
rința să se constitue. Propune de președinte pe d. C. 
Brediceanu, carele este aclamată de conferința cu 
multă entusiasmă. Se alege 2 vice-președințl în perso- 
nele: Stefanoviciu preotă și Sudrieșanu asemine, 
2 secretari: advocatulă Iuliu Popoviciu și preotulu 
diaconă Part. Pesteanu. Biroulă își ocupă loculă pe 
tribuna construită anume pentru acestă scopă.

Președ. C. Brediceanu luândă cuvântulă dice, 
că ca alesă conducătoră ală conferinței va fi aperă’teră 
ală libertății cuvântului și ală convicțiunei. îndemna pre 
fie-care alegătorii, ca preferindă interesele publice celoră 
private să pună mâna pe inimă și astfelă lucrândă din 
convingere este sigură de salvarea intereseloră poporu
lui română și ale patriei. Cu aceste dechiară ședința 
deschisă.

întrebarea pusă la ordinea cjilei este: Voiesce con
ferința să aducă condusă în privința ținutei alegă toriloră 
din aceste cercuri elect. întrunite față cu vr’una din par
tidele politice esistente în patriă?

Părintele Pocreanu (din Lugoșă) suindă tribuna 
cu versă serbătorescă <|ice: 3 ani se implinescă de cândă 
s’a statorită de nou programa politică a poporului ro
mână din acestă patriă în memorabilă conferință dela 
Sibiiu din 1881. Accentueză, că acea programă cuprinde 
strictă numai acele puncte, cari sunt necesarie pentru 
afirmarea națiunei române de atare în acestă patriă co
mună. Iși esprime durerea, că deși în acea programă 
se cuprindă pretențiunile cele mai juste ale unei națiuni 
valorose de 3 milione suflete, ea a fostă neconsiderată 
de cei dela putere, poporulă română nu numai, că n’a 
dobândită ceva ușurare dela formularea aceleia, ba a fostă 
tratată cu mai multă vitregia. Vede dâră, că este cu 
atâtă mai necesară, ca Românii și mai strînsă să se 
grupeze în giurulă acelei programe. Propune deci, ca 
conferința să-și esprime aderarea sa la programa dela 
Sibiiu din 1881. (Să trăiescă! însuflețite și aderare una
nimă !)

D. advocată F. Re zei u luândă cuvântulă cjice, că 
deorece conferința a fostă convocată pe basa programei 
dela Sibiiu, nici era de lipsă dechiararea de aderare și 
propune trecerea la ordinea dilei.

După aceste președintele dă lectură unei telegrame 
de felicitare venite dela d-lă învățătorii I. Simu din Re
șița și care se finesce cu cuvintele: «Dumnedăulă părin- 
țiloră noștri vă protâgă!«

Apoi pășindă la tribună advocatulă Rezeiu prin- 
tr’o vorbire frumâsă, petrumjătore și plină de adevăruri 
nenegabile, aretă starea cea tristă în carea se află po
porulă română pe leite terenurile, apăsată de puternicii 
dilei până la desperare în totă forma, lovită în cele eco
nomice, persecutată în cele naționale, âră pe terenulă 
instrucțiunei năpăstuită cu totulă din adinsă. Află ora- 
lorulă ună adevără eternă în adagiulă: «Ajutați și-ți va 
ajută și Dumnedău.« Acesta dicere o recomandă Ro
mânului spre urmare. Apoi dice, că este rușinosă pentru 
Românii din aceste cercuri, că deși ’să curată române, 
totuși nicăiri acestă guvernă destructoră ală naționalității 
nâstre nu a reeșită mai cu înlesnire cu candidații sei, 
decâtă tocmai aici. Deci recomandă alegătoriloră ca acum 
ori nici o dată să arate, că și ei sciu îndeplini voința

FOILETON U.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

Cei ce purtau judecăți, erau atâtă de încăpăținațî 
pentru căușele loră, încâtă se jurau de o miiă de ori, 
că mai bucurosă vreu să pierdă totă averea, de câtă 
să lase din dreptă câtă e negru sub unghiă. Atâta le 
trebuia advocațiloră. Procesele se trăgăniau ani întregi 
prin totă felulă de măiestrii; se făceu replici, triplici, se 
apelă și în chipulă acesta se scotâu biețiloră dmeni banii 
din pungă. — Procesele costau de dece ori mai multă 
decâtă era suma de certă. Celă-ce pierdea, striga în 
gura mare, că judecătorulă a fostă părtinitoră. Elă ră
mânea cu buzele umflate și mâncâ răbdări prăjite, er 
advocații mâncau fripturi și beu la vină roșu.

De când venise Alexandru în sată abătuse pe mulți 
dela procese. Pentru că de câte ori îlă întrebă cineva 
de sfată, totdeuna regula lucrulă astfelă, de cei învrăjbiți 
se învoiau pe cale parinică. Elă le spunea următorea 
istorioră: «Doi câni întâlnindu-se odinioră pe o punte, 
ce eră aședată peste ună rîu, aflară o bucată de carne 
și începură a se certă: a cui să fie carnea? Atunci vine 
ună ală treilea câne, care încă ar fi mâncată carnea 
bucurosă. Acesta începu a șopti acuși unuia, acuși celui 
laltă: «Nu te dă, măi, nu te dă! După dreptă ți se cu
vine ție!« Cei doi începă a se bate până ce cadă amân
doi în apă. Ală treilea se așâdă atunci liniștită, mâncă 

carnea și se uită cum înndtă ceilalți. Așa se întâmplă 
cu cei ce pdrtă procese.»

Cerbicia costă multe parale și-ți aduce batjocură și 
rușine. Acela, care începe ună procesă, a și pierdută 
jumătate din ceea ce vrea să câștige, atunci cândă ilă în
cepe. Advocații răutăcioși sunt ca fOrfecele; se împreună 
ca să taiă, ce le vine înainte. Decă și câștigi în sfârșită, 
totuși mai multă ai pierdută, de câtă ți se pote întdrce, 
anume: timpă, lucru, sănătatea, care încă s’a sdrunci- 
nată prin supărare, năcasă, frică, grijă și nopți nedur- 
mite. ,—

Așa vorbiâ Alexandru. Ciupercă nu-lă întrebă de 
sfată nici odată și aprope în totă anulă avea procese 
nouă. Spesele cele multe, darurile la advocați și scrii
tori, alergările cele multe, îi secară averile, încelulă cu 
încetulă.

Pierdendă în sfârșită o causă, ce-o purtă contra 
unei comune vecine, pentru ună stejară vechiu, despre 
care ținea, că a stată pe loculă lui, nu pe ală comunei, 
ajunse în mare lipsă.

Stejarulă îlă costase peste o miiă de fiorini și nu 
sciâ, de unde să iee banii, căci casa și moșia erau inta
bulate mai multă de cum se credea. Creditorii vechi 
începură a fi îngrijați și-i cerură îndărătă sumele cre
ditate. Astfelă nu-i rămase decâtă să-și vândă casa, 
curtea și totă moșia, ca să-și plătescă datoriile.

Etă, care a fostă urmarea rîvnei de a purtă procesă.
Fiind-că locurile din câmpă nu le grijise, după 

cum ar fi trebuită, se vândură cu prețuri forte scă(|ute 
și fiind-că omenii numai cercetau cârciumile așa de desă, 
seu pentru-că nu avâu bani, seu pentru-că nu voiau să 

bea, — cârciumăritulă încă n’aducea cine scie ce pro
fită. Cumpărătorulă casei, văcjândă, că nu se’ndâsă nime 
la elă, ca să-și cheltuiescă paralele, nu mai voi să țină 
cârciumă. Astfelă rămase numai Buturugă cârciumară. 
Cei-lalți cârciumari, văcjândă că nu potă câștigă nimică, 
se restrăseseră de mai înainte.

Câți-va bătrâni, clătinau din capă și cjicâu: ,Amu 
ajunsă timpuri forte grele. Vedemă bine, că sătulă se 
prăpădesce. Odinioră atâția și atâția cârciumari erau 
deplină ocupați; astăzi abia pote trăi unulă singură! 
Rușine pentru Bogata ș’o dovadă, câtă de rău mergă lu
crurile la noi!»

La acestea răspunse învățătorului «nici de cum 
omeni buni! Din contră am nădejde, că de aci înainte 
tote voră merge bine. Eu am umblată multă în lume, 
și am vădută multe sate și orașe. Unde am văcjută câr- 
ciume mai multe, acolo eră mai mare sărăciă. Din contră, 
unde nu erau birturi, făr’ doră vre-unulă pentru călători, 
acolo se vedea bună-stare în casele omeniloră.

In comuna ndstră avemă astăzi numai o cârciumă. 
Der și cu acesta avemă pre multă. Cândă n’ară fi nici 
acesta, ar fi cu multă mai bine în sată. Celă-ce nu 
jocă în cârciumă cărți, își cumpără în casă o carte de 
rugăciuni, celă-ce nu bea în cârciumă pănă se face leucă 
și se bolnăvesce, își petrece acasă fără plată lângă fe- 
meiă și copil. Cine nu-și dă banii cârciumarului, îi păs- 
treză în pungă. Este mai mare cinste a avă în pivnița 
sa o singură glajă cu vină, decâtă în a cârciumarului o 
bute întrâgă.«

Așa grăi Alexandru. Bătrânii aprobau dândă din 
capă, pentru-că băgau de sâmă, că are dreptate. Der 



lorii, se lucre cu totă zelulfi, ea la alegerile ce ne stau 
înainte să alegă bărbați, de încredere din sînulă națiunei 
române, și despre cari suntîî convinși, că sunt apărători 
ai drepturilorii și intereselorii poporului românii. Si fiindcă 
solidaritatea este mijlocul i și arma cea mai bună pentru 
a duce la învingere îndemnă pe alegători să se învețe 
a fi solidari și să nu se lase a fi nici amăgiți nici Inti
midați, apoi face propunerea să se recunâscă prin con
dusă necesitatea organisărei partidei nostre politice. 
(Aplause îndelungate.)

Se constitue unii corni te tă centrală cu locuința în 
Lugoșă din mai multe persone, toți barbațl probați; de 
președinte ală aceluia se alege cu unanimitate junele der 
genialulă advocată C. Brediceanu.

Apoi se alegă subcomitete în fiecare cercă electo
rală constătătoră din mai multe persone: advocați, preoți, 
învățători și economi. •

Președintele amintesce că conformă inițiativei co
mitetului permanentă din Sibiiă se va ține o conferință 
generală pote în primele dile ale lui Maiu, deci urmăză 
a se alege câte 2 representanțl pentru fie-care cercă 
electorală care se ia parte.

Părintele Biraescu propune de delegați la con
ferința din Sibiiă pentru cerculă Lugoșului pe d. adv. 
Fab. Rezeiu și pe d. St. Velovană profesoră de pe- 
dagogiă în Caransebeșă. ț)ice că a avută fericirea â îuâ 
parte la memorabila conferință din 1881, în carea na
țiunea română a fostă representată prin florea, prin 
lamura inteligenței sale, așa câtă a impusă chiar și stră- 
iniloră. Esprime regretele sale, căci o fracțiune neîn
semnată de omeni dependențl a cutezată a sparge solida
ritatea și nu numai, ci a umblată a micșoră autoritatea 
conferinței generale dela 1881 din Sibiiu, deci cere câ 
conferința să de votă de desaprobare procedurei .Viito- 
r iști lor ă.« Propunerea oratorelui se primesce în în- 
tregulă său cu mare entusiasmă.

Apoi se alegă delegați pentru cerculă Zorlențului 
mare domnii Iuliu Popoviciu, advocată și N. Sleo- 
pone preotă, eră pentru cerculă Făgetului d. d. Dr. 
Salcelenă și G. Sierbană advocată în Caransebeșă.

In urmă preot ulă Dem. Iosufă luândă cuventulă 
aduce mulțămirile cele mai căldurâse ale conferinței dom
nului conducătoră C. Brediceanu, apoi propune votă de 
încredere Redacțiuniloră dela »Gazeta Transilvaniei*  »0b- 
servatorulă» și ,Luminătorulă‘ pentru țînuta loră băr- 
bătâscă întru apărarea intereseloră poporului română.

*) Vetjl >Sc61a română» Anulă II. Nr. 9 pag. 64 Năseudă.

După primire președintele cu câte-va cuvinte bine ros
tite și bine simțite încheiă pe la Ore acesta confe
rință împunătOre precum prin numeră așa și prin ordinea 
esemplară, în care a decursă. I. s.

Huniadâră, 3 Maiă 1884.
Alegătorii români din cerculă electorală Hu

ni adOra intruniți acji în opidulă Huniadâi-j. au alesă 
ună comitelă electorală cercuală de 18 membri, âr’ in 
clubulă electorală centrală cu reședința în Deva, au alesă 
2 membri.

De delegați, pentru conferința generală din Sibiiu, 
s’au alesă cu aclamațiune: Avramă Păcurariu, parochă 
gr. or. in HuniadOra și Franciscă Hossu Longină 
advocată în Deva; de suplentă Dr. Ioană Mihu in Orăscia.

Conferința a fostă cercetată de aprOpe 200 ale
gători. Ordinea a fostă esemplară. Corespondintele.

Morlaca, 2 Maiă 1884.
Conferința alegătorilor ă români din cerculă B. Hue

dinului în ședința sa din 1 Maiu cu însuflețire și una
nimitate se declară aderentă a programei naționale sta
bilite in adunarea generală din 1881 și solidară cu tâte 
decisiunile, ce se voră aduce in adunarea generală ce se 
va țină în Sibiiu.

Alege de delegați pentru adunarea generală viităre 
pe Domnii Anania Popă, protopopulă tractului Morlacei 
și Vasiliu Poruțiu protopopulă tractului Almașuluiă, 
âra de suplenți pe Domnii Artemiu Codârcea, preotă 
în Aschileu și Ioană Pa piu preotă in Mărgău.

Buturugă stâ să crepe de mâniă și bucurosă ar fi trasă 
la judecată pe Alexandru. Acesta însă ca omă cu minte 
i se feria din cale în tâtă bună vremea.

a
17. Trăsnetnlfi cade în casa parochială. Preotnltt celft nou.

Pe timpulă acesta, într’o nopte, se rădică o furtună 
înfricoșată. Gândeai, că se prăpădesce pămentulă. Dur- 
duia de se cutremurau vasele și iconele de pe păreți. 
Dăcă preste ană țăranii erau blăstămațl și nu-și aducâu 
aminte de D-dău, să-i fi vădută la astfelă de vremi grele, 
cmn făcâu la cruci, cum se rugau cu glasă înaltă, ară- 
lândă că le pare rău de tote greșelile — până trecea 
furtuna. Decă trecea și scăpau de primejdia, ără trăiau 
ca mai nainte.

Deodată, cu o pocnitură înfricoșată, fulgerulă se 
slobozi în chipulă unui sulă de focă asupra casei paro- 
cliiale. Din fericire însă nu aprinse nimică și nu vătă
ma pe nime. A doua (Ț se vădii urma pe unde intrase 
fulgerulă, făcândă o mare gaură în coperișă. Bătrinulă 
care se aflâ în casă, așa se spăriă de tare, în câtă din 
spaima asta a și murită peste câteva dile.

Țăranii începură a cârti ără asupra stăpânirei, di- 
cendă, că stăpânirea este de vină la totă nenorocirea. 
De n’ar fi oprită ea a se trage clopotele pe vreme grea, 
nu s’ar fi întâmplată una ca asta. Mai de multă putâmă 
alungă furtuna cu clopotele, astăzi, pace bună! Nici asta 
nu ne mai este ertată. Domnii cei mari nu mai au nici 
o lege. Și acum, poftimă! amă pățil’o.

(Va urma).

Se voteză încredere și recunoscință jurnalisticei na
ționale, care apără principiele și programa națională sta
bilită in adunarea generală din 1881.

Diverse.
Etatea unoră domnitorii. — Impăratulă Germaniei 

Wilhelmă ș’a serbată anulă ală 87-lea ală nascerei sale, și 
a ajunsă dintre toți domnitorii cunoscuți până acuma 
bătrânețele cele mai adânci. Domnitorii din familia Ho- 
henzolleriloră au trăită totă cam multă; etatea mijlociă 
a fostă în acesta familiă de 62 de ani. Din acesta fa
milia au fostă până acuma 18 domnitori. In anticitate 
au ajunsă la adencl bătrânețe: Pisistrată din Atena 83; 
Agesilau din Sparta 84 de ani. Dintre împărații romani 
Gordiană I. a ajunsă la cele mai adencl bătrânețe era 
de 80 de ani. Augustă, era cândă a murită de 76 de 
ani, Tiberiu de 78 de ani. Domnitorii din Anglia din 
casa hanoverană toți au ajunsă anulă ală 65-lea ală 
etății. George II. a ajunsă la o etate de 77 de ani. Eta
tea mijlociă este de 72 de ani. Mai puțină au trăită 
domnitorii rusesc! din casa Romanovă. In timpă de 270 
de ani, câtă a domnită acesta familiă nici ună domni- 
toră din acesta familiă, n’a ajunsă la adencl bătrânețe. 
Mai multă au trăită Alesandru II, că elă a ajunsă 63 de 
ani și de nu-lă omorau nihiliștii, mai trăia încă. Etatea 
mijlociă la acesta familiă domnitore face numai 44 de ani.

Studențl la universitatea din Viena. — De cândă 
esistă universitatea din Viena n’au fostă atâția studențl 
din țările de sub corâna Ungariei, ca în semestrulă tre
cută. Numărulă loră s’a urcată la 1164. Partea cea 
mai mare sunt siudențî în medicină și anume numărulă 
acestora e de 791; la dreptă sunt 196; la filosofiă 112; 
la teologiă 189. După provincie acestă numără se îm
parte astfelă: din Ungaria 931, din Transilvania 105, 
din Croația 64, din Slavonia 59 și din Granițele mili
tare 3. --------------

Studiu econoniicti-pedagogicti
de Ioană C. Panțu.

11. Paralelă cu teoria principiiloră economice se 
pote introduce pre lângă școla unele industrii, cari să nu 
vateme învățământulă, ci din contră să-lă ajutoreze. Așa 
de pildă, acolo unde se propune pomăritulă, se pote câș
tiga puține parale pentru respectivulă elevă, care se de
prinde cu acestă industriă. Totă asemenea se potă face 
în grădina școlii (dăcă esistă) straturi cu legume seu cu 
flori, cari încă ar pută cu deosebire la orașe să aducă 
ceva pentru a deprinde pe elevi cu economisirea. Decă 
ne îndreptămă privirile asupra școliloră de meserii, vedemă 
că metoda amintită se pote practica cu băeții mai pri
cepători și numai ce-i dreptă se și practică mai în tote 
părțile. (Se practică și la școla de sculptură din Satu- 
lungulă Săceleloră.)

Cu deosebire dăcă ne gândimă la școlile de fete, 
de bună sâmă lucrulă se pote tălmăci mai cu ușurință: 
și decă vomă fi în stare a introduce ideea de cruțare la 
copile, atunci scopulă urmărită de noi este pe deplină 
ajunsă. La elevele din cei doi ani din urmă, unde este 
introdusă lucrulă de mână, s’ar pute aplica câtă se pOte 
de bine cele desvoltete mai nainte. Presupunândă, că în 
anulă din urmă de școlă fetele au înaintată așa de multă 
încâtă să potă lucra sigură și frumosă, este de totă pro
babilă cumcă lucrurile produse de ele se potă vinde cu 
ună preță ore care. Cu atâtă mai vârtosă susținemă 
acesta, cu câtă acum mașina de cusută a făcută o în
lesnire fârte mare și nu ne mai îndoimă, că punerea în 
comerciu a multoră manufacturi ar aduce ună venită 
frumușelă. Prin acesta purcedere se dă ocasiune feteloră 
de a munci și după ce voră plăti miculă capitală împru
mutată, voră pute agonisi câte ceva, și voră pută să se 
deprindă cu ideea cruțării, care aduce ună bine nemărginită 
pentru omenime. — Dăcă în chipulă acesta fetele se voră 
pătrunde de ideile amintite, atunci bună starea unui po- 
poră este asigurată, căci fetele voră deveni cu timpulă 
mame, și mamele în acestă privință au ună mare rolă, 
de Ore ce economia e cea mai trebuinciâsă, este de prima 
necesitate la fie-care poporă.

Pentru tote cele <|ise până acuma se presupune, că 
învățătorii și învățătoresele încă sunt crescute cu astfelă 
de idei, căci numai atunci voră pute îndeplini cu ade
vărată chemarea loră. Și pentru scopulă acesta este 
datoria fie-cărui poporă a.se interesa, ca pedagogiile să 
fie astfelă alcătuite în câtă învățătorii și învățătoresele 
să fie conscii de aceea ce au a îndeplini în cariera loră.

Ca unu mijlocă prin care se deștâptă și se pro- 
movăză ideea de cruțare, se socotescă și băncile de eco
nomii în șcâle (casele de păstrare în scâlă). Acestea 
s’au introdusă mai întâi în Belgia în 1866 âr de aci s’au 
răspândită în Francia, în Anglia în Italia etc. Ideea con- 
ducătâre a acestoră bănci a fostă:*)  »a învăță pe școlari 
de mici și în modă practică, să păstreze; a-i face să 
renunțe de bună voe la plăceri deșerte, și prin acesta 
a le întări voia, ca să fie mai energici și mai resoluți; 
a-i deprinde cu averea și astfelă a deștepta în ei con
știința puterii propii.« Atâtă despre principiu, er întru 

câtă privesce manipularea se obicinuesce, ca învățătorulă 
să porte ună registru, în care fie-cărui elevă i se des
chide ună contă seu o partidă. In presența școlariloră 
învățătorulă trece în partea dreptă a contului, adecă în 
credită (Avere), aceea ce depune, âr partea din stânga, 
adecă în debită (Dare), remâne deschisă, până cândă se 
ridică banii toți seu numai o parte din ei. La săptă
mâna său la luna acești bani se depună la o cassă de 
păstrare mai mare, âr învățătorulă în fața școlariloră 
păstreză și controlâză cărțile de inlocare.

Cum amintisem, începutulă s’a făcută în Belgia în 
orașulă Gandă (care are 128,000 de locuitori) la anulă 
1866. Anume ună profesoră dela universitatea din Gandă 
scrise ună tractată în care apoteosă păstrarea ca o vir
tute cardinală, și recomandă cu tâtă căldura introducerea 
casseloră de păstrare în scâle. Nu trecu multă vreme 
și la 1873 dintre 16,655 de școlari 10,135 aveau cărti
cele de înlocare, cari împreună representau suma de 
franci 125,000. — în urma acestei esperiențe s’a intro
dusă ofîciosă, prin guvernulă belgiană, casse de păstrare 
în tâte școlile din țâră și resultatele dobândite au fostă 
de totă îmbucurătâre.

în anulă 1875 ideea casseloră de păstrare în școli 
ajunse și în Austro-Ungaria. Ună timpă forte îndelun
gată a fostă discuțiune asupra acestei cestiunî, în confe
rințele învâțătoriloră, și precândă âmenii fără studiu re
comandau introducerea casseloră, pe atunci din contră 
învățătorii combătâu introducerea loră. între altele di- 
câu ei că despre păstrare numai acolo pâte fi vorba 
unde presupunemă o muncă și că prin urmare darurile 
și banii, ce’i capătă copiii dela părinți nu corăspunde 
principiului economică națională. Recunâscemă și noi 
dică contrarii acestei instituțiuni, că școla e datâre a 
deștepta și a deprinde în elevi gustulă pentru păstrare; 
acestă scopă însă se ajunge în scolă învățândă pe elevi 
a-și păstra vestmintele, cărțile și recvisitele. — Introdu
cerea casseloră de păstrare va da nascere la pasiuni, va 
deștepta simțuri inmorale, căci până va fi deosebire în
tre săracă și bogată, până atunci totdâuna va fi o ură 
între aceste două clase, și de aceea <|ică ei că acâstă 
instituțiune nu se potrivesce cu pedagogia. Vădândă gu
vernulă din Ungaria, că desbaterile iau dimensiuni prâ 
mari, prin o circulară din 25 Maiu 1876 a adusă urmă- 
torele spre cunoștință: «introducerea obligată a casseloră 
de păstrare în scole nefiindă nici cu putință nici de do
rită, se lasă la judecata învățătoriloră și a diregetoriiloră 
școlastice a face cu ele încercări de probă.»

Decă reflectămă asupra acestora vomă putâ tjice, 
că la școlile, unde se pote introduce munca, acolo cassele 
de păstrare sunt o necesitate; va să cjică ca totulă să 
fie bazată pe economiă, trebue ca păstrarea să se facă 
din averea propriă a fiecăruia. Așa ar trebui să fie și 
totuși vedemă, că în țările civilisate, copiii pună la cassa 
de păstrare nu din resultatulă muncei loră ci din pre- 
senturile și din darurile ce le primescă dela părinți și ce 
este bătătoră la ochi, se ajunge frumosulă scopă de a 
promova idea de cruțare. — Ce pâte fi causa? — Tre
bue să presupunemă, că și aici stămă față cu o împre
jurare, carea pe terenulă instrucției o vedemă la totă pa- 
sulă. Cum ar trebui să fie școlile, cum învățătorii și 
cum instrucțiunea pentru ca să corespundă principiiloră 
pedagogice? — De sigură altfelă de cum sunt ele în 
fârte multe părți. Vedemă cu tote acestea, că totă să 
face ună progresă âre-care pe terenulă învățământului, 
și că deși învățământulă (cu deosebire la noi) nu atinge 
idealulă padagogiei, avemă cu tote acestea medici buni, 
juriști harnici și ingineri dibaci.

Ore să nu fie totă astfelă și cu principiile econo
miei naționale? Mie mi să pare, că deprinderea de păs
trare prin introducerea casseloră de economii, de bună 
sâmă celoră mai mulțl elevi le inspiră idei de cruțare, 
și în cele din urmă acelora, cari sunt crescuți în risipă 
nu le va strica de loculă locului. Ore nu stă lucrulă 
totă astfelă și cu instrucția, <5re totă insulă carele este 
crescută în moralitate va fi morală? Realitatea fârte 
desă ne răspunde, că nu! — Prin alcătuirea casseloră 
de păstrare facă elevii gimnastică întru idea cruțării și 
se pregătescă pentru anii viitori.

După ce se gată anii ordinari de instrucțiă, ținerimea 
nu trebue lăsată în mâna sorții ci din contră întrunită 
Dumineca și sărbătorea la prelegeri potrivite, trebue ini
țiată pentru a se asocia, a fi părtașă în vre o societate 
economică, de ori care natură. Până acolo ar trebui 
să mergă cu ideile de asociațiune, în câtă chiar munci
torii să fie asociați, să lucre în grupe și să se ajutoreze 
reciprocă, în cașuri de bâlă. Ce nu s’ar putâ face de 
pildă pentru a ajutora pe bătrânii neputincioși, cari slă
biți, neavândă o îngrijire orecare, își necăjescă viața prin 
cerșitorie, său cadă pe spatele urmașiloră și a rudeniiloră, 
răpindu-le acestora ună capitală, pe care l’ar putâ altfelă 
întrebuința; ce nu s’ar putâ face pentru cei ce se schi- 
lăvescă prin muncă, și ce nu s’ar putâ face pentru 
multe altele de felulă celoră spuse.

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



Cursulu la bursa de Vlena

Rentă de aură ungară 6% 122.45
Rentă de aurd 4°/0 . . . 91.80
Rentă de hârtiă 5«/0 . . 88.70 
Imprumutulil căilorQ ferate 

ungare.......................... 141.30
Amortisarea datoriei căi- 

lorU ferate de ostil ung. 
(l-ma emisiune) . . . 96.10

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 101.30

Bonuri rurale ungare . . 101.50
Bonuri cu cl. de sortare 101.25 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișil.............................. 101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.25 
Bonuri rurale transilvane J100.25

din 5 Maiu st. n. 1884.
Bonuri croato-slavone . . 100.— 
Despăgubire p. dijma de 

vină ung.........................98. —
împrumutul;! cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 116.15 
Renta de hărtiă austriacă 80.30 
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aurii austr. . . 101.— 
Losurile din 1860 . . . 136.75
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  854.—
Act. băncel de credita ung. 317.75
Act. băncel de credita austr. 316.75 
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.71
Napoleon-d’orl................ 9.65
Mărci 100 împ. germ. . . 59.40 
Londra 10 Livres sterlinge 121.40

ISursa de Bueuresei.

Cota oficială dela 21 Aprile st. v. 1884.

Renta română ("5°/0). . . . Cump. 943/4 vend. 94s/8
Renta rom. amort. (5°/0) . . D 951/4 » 95V2

» convert.. (6°/0) . . » 100V2 » 101
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 32i/2 . 34
Credit fonc. rural (7°/0) . . 104l/2 » 105

> „ „ (5°/o) • 931/4 , 930/4
> » urban (7°/0) . . 1031/, 104
» ’ » (6°/o) • • > 991/, 100
> ’ (5°/o) • • » 90. 90i/2

Banca națională a României » 1440. 14421/3
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 367. 368 Va

» Națională . . 238.2371/, —
Aură 3.45o/o 3.55
Bancnote austriace contra aură > 2.9. 2.10

Ctirsulu pieței Brașovd

din G Maiu 1884

Bancnote românescl . . . . Cum|>.9.24,/2 Văii I.9.25V-J
Argint românesc................. . « 9.20 9.22
Napoleon-d’orl..................... . » 9.61 Va » 9.621/.,
Lire turcesc!......................... . • 10.86 » 10.87
Imperiali............................. . » 9.85 > 9.89
Galbeni................................. . » 5.60 > 5.62
Scrisurile fonc. «Albina» . . . > 100.50 » 101.50
Discontnlă » . . . 7—10 % pe ană.

Numere complete din „ Gazetă “ 
dela 1 Aprilie a. c. se mai 
află.

„GAZETA TRANSILVANIEI"
DIARU CUOTIDIANU.

Ca mâne se ’mplinescu 50 de ani, de cându 
„Gazeta Transilvaniei/4 sub cea mai cumplită 
prigonire a nâmului românescu, a arborată în 
mijloculă valoroșiloru și patrioticiloru comercianți 
din Brașovu, acestu emporiu alu Transilvaniei, 
drapelulu redeșteptării naționale.

T6tă suflarea romândscă cu bucuria și cu 
căldură a îmbrățișată acestă diară-apostolă ală 
poporului română și grupatu-s’au cu toții sub dra- 
pelulă arborată de elă și lucrat’au cu însuflețire 
și bărbătâscă statornicia pentru înălțarea româ
nismului.

Grea și amară era lupta. Tendințele de a 
desnaționalisâ pe Români își ajunsese culmea. Le
gea dela 1832 adusă de dieta maghiară glăsuiâ 
ca în seminariulă românescă din Aradă se se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
tote confesiunile s6 se admită, și să func
ționeze numai astfelu de preoți, predicatori 
și vicari, cari sciu unguresce.44

Aperatu-s’aă cu bărbăția Românii dintre Tisa 
și Carpați în contra acestoră uneltiri dușmane 
și sosit’a după nopte și vijeliă și o di cu sdre, 
dar numai o (ji > căci în cealaltă dimindță se 
iviră 6răși nuori furtunoși pe ceriu. R6ta sorții 
aduse din nou prigonirile de odinioră asupra ca
pului nostru. Par’ că sortea a voită se încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Publicare de lîcitațiune. 1-2
In 21 Maiu an. curinte stilulă nou la 11 ore antemeridiane, se va 

țîne în locuința Domnului căpitană pensiunată Nicolau Cozgarea (ca 
membru ală subscrisului comitetă) în Făgărașu licitațiune minuendo pen
tru reparaturile de efeptuită la șcdla grănițerâscă din Mărgineni și Vaida- 
recea, comitatulă Făgărașului.

Acâsta se aduce la cunoscință publică cu adaus ală că fie-care lici
tante e deoblegată a depune 5% a sumei de licitațiune și anume 2420 fl. 
pentru lucrurile dela Mărgineni, și 605 fl. v. a. pentru cele din Vaida-recea.

Planulă, preliminariul!! și condițiunile de clădire se potă vedâ la 
susă-numitulă plenipotențiată ală nostru în Făgărașă.

Sibiu, 1 Maiu 1884.
Comitetulu administrativă de fondul d școlarii! 

ală foștilor!! grânițari din regimentul!! românii I.

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

Adversarii noștri nepertjând din vedere acdstă 
luptă și prețuindă resultatele dobândite de până 
acum după adevărata loră valdre și-au îndoită 
puterile, și, acum după 50 de ani, și-aă per
fecționată și rafinată mijldcele pentru su
grumarea și stingerea ndstră. Prin urmare, și 
noi cei de astăcji, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea se ne strîngemă rândurile, și să 
ne în doi mă puterile de apărare.

Adversariloră noștri, avândă ei puterea țării 
în mână, le-a fostă prâ ușorii de a ne lovi în 
tdte interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în șc61ă 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 
di Ini că și cu energiă de acestă pacinică mij
locă apelămă la publicul!! celă mare română 
pentru a ne susține în (jilnica ndstră luptă na
țională și în firma nostră speranță de a fi încu- 

TIPOGRAFIA ALEXI, B rasovu.
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ragiați, deschidemu abonamentu la diarulti nos
tru cuotidianil

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă primul!! 
organ!! de publicitate română, tot asemenea 
și astădl e primul ti organtt cuotidianil ro
mână, ce apare dincdce de Carpați.

Suntemu siguri, că publiculă română e pe 
deplină convinsă de principiile, ce le profeseză 
acestă diară și de modulă cum acestă organă ală 
Româniloră dintre Tisa și Carpați a sciută chiar 
și în cele mai grele împrejurări să țiesusă 
s tiu dar du lu naționalității române.

Privindă dăr cu încredere la viitoru, Gazeta 
Transilvaniei dela 1 Aprile a începută a eși întdte 
clilele, 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 (jiară din monarcliia Austro-Ungară:

A.EO1TA.ME1TTE:
Pentru Austro-TTngaria pe ană 12 fi., 

pe 6 luni 6 fl., pe 3 luni 3 fi. Pentru Ro
mânia pe ană 30 lei, pe 6 luni 18 lei, 
pe 3 luni lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentulă cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celă mai ușoră mijlocă de 
abonare este prin mandat!! poștalii.

h ......... .
Mulțumită publică. 1-2

Mai josă subscrisulă, vină prin acesta a rosti cea mai profundă mulțămită, 
Glarissimului Domnu Georgiu Pasca, profesore de sânta teologie din Gherla, — 
pentru nenumeratele binefaceri, ce le-am primită din partea Clarităței sale, în de
cursă de 3 ani, în cari am studiată la institutulă- pedagogică de acolo; — provă- 
dându-mă adecă, cu cuartiră, cu viptă, precum și cu multe altele neeesarie, pentru 
de a'mi potă absolvă studiele.

Eu nu potă din destulă sg-i mulțămescă, ci numai rogă pe Creatorulă, carele 
este remuneratoriulă tuturoră beneficieloră, ca sS i-le resplătăscă, cu îndurarea sa, 
cea nemăsurată, și se-i lungescă firulă vieței, spre a potă ajutoră, câtă de mulți 
lipsiți.

Primăscă deci, pe acesta cale, adenca mea mulțămită, ce i-o datoreză, până și 
dincolo de mormentă.

Bontîda, 28 Aprile st. n. 1884. Vartolomeiu Farcașiu,
învgțătoră confes.

•»
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Unica tipografia românâscă 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 primulu di ar ii românii cuotidianii.

Acestei tipografii i-a succesă de a dobândi de la magistratulă orașului Brașovă furnisarea tipăriturilor^ necesare pentru orașă, 
învingândă prin concurență, pe cea mai vecliiă și renumită tipografiă din Brașovă.

Avantagiele pe care le pdte 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:

A 
m s
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, 
învgțătoră la scola primară din Satulung 
prețulă ....................................................

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

fl. —.30

1.25

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

Rumâuische Kunstdiclitungeii, ubersetzt von
Theochar Alexi, prețulă . . . . fl. 1,—

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

I

1
Domnii librari îsi potti procura dela acestă, tipografie

Bomanurî originale il istrate
spre VENDARE cu BRQȘljRA.

Tipografia Alexi Brșovă.


