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ANULU XLVII.

NS 56. eTdî în 26 Aprile (8 Maiu) 1884.

BrașovtL în 25 Aprile (7 Maiu).
Deună4i, cândă „Nene freie Presse“ ne pu

nea în paralelă cu Sârbii din Ungaria și ne re
comandă se facem! și noi ca ei și să primim! 
actuala stare de lucruri în acest! stătu, nealte
rată și nemodificată, am! arătată diferența ce 
esistă între Sârbi și Români cu privire la numărul! 
și la importanța lorii și amu disu, că decă e vorba 
a formulă postulate naționale noi nu ne putem! 
îndreptă după cele doue până la trei sute de 
mii de Sârbi.

Situațiunea Sârbilor! se mai deosebesce în- 
tr’ună punctă esențială de a nostră. Ei sunt 
grupați la un! locă de-a lungul! Dravei și a 
fruntariei croato-slavâne și sârbescl și sunt ve
cini cu regatul! Croației, în care astădi, după în
corporarea graniței militare, elementulu sârbesc! 
jăcă ună rolă importantă. Cu alte cuvinte Sârbii 
din Ungaria sunt atjl așa precum ai- fi Românii 
bănățeni, decă Transilvania ar fi autonâmă avândă 
elementulă română înriurința ce i se cuvine în 
administrația ei.

Stândă lucrurile astfelă se ’nțelege că Sâr
bii din Ungaria, și așa puțini la numără, nici nu 
potă, dâr nici nu sunt necesitați de a pretinde 
garanții de aceea-și greutate cum trebue se le 
pretindemă noi pentru apărarea și pacinica des- 
voltare a naționalității nâstre. Sârbii ar pută fi 
deocamdată mulțumiți dâcă legea de naționalitate 
dela 1868 s’ar esecută în modă consciențiosă și 
dâcă li s’ar respectă autonomia bisericâscă cum 
se cade.

Românii, cari numără trei miliâne și cari, 
mai alesă în Ardâlu, să află în luptă fățișă cu 
elementulu maghiară nu potă fi mulțumiți cu 
atâta. Ei ceră garanții mai puternice pentru 
elementulă românesc!, cari nu li să potă dă pe 
cale administrativă, deși trebue se recunâscemu, 
că pe acâstă cale ună guvernă binevoitoră ar 
pută face chiar cu legile esistente, ca se ne sâm- 
țimă mai ușurați.

Pentru ca se ni se dă garanțiele, de cari 
avemă lipsă spre a ne pută apără cu succesă 
esistența națională, trebue neapărată să se 
schimbe unele din legile esistente și să se aducă 
și legi nouă, prin cari să se recunâscă clară și 
lămurită dreptulă nostru de a trăi în acestă 
stată ca individualitate națională. Tâte aceste 
se potă sevârși fără ca să se sguduie basele sta
tului ungară nici câtuși de puțină, ear câtă 
pentru relațiunile de dreptă publică dintre Un
garia și Austria ele potă remânâ nealterate, pre
cum au rămasă nealterate și după pactul! în
cheiată cu Croații și ar pută remânâ astfelă și 
după o a doua și a treia revisiune a acestei îm- 
păcăciuni.

Oposițiunea Românilor! din Transilvania și 
Țâra - ungurâscă nici n’a fostă îndreptată vreo
dată în contra regatului ungară, ca stată, ci nu
mai în contra sistemului de guvernare și a legi- 
loră ce au fostă aduse fără conlucrarea și con- 
sâmțemântulu națiunei române, care pretinde a 
fi respectată, ca individualitate națională puter
nică ce este, între marginele acestui stată.

Decă politica de maghiarisare și de anihi
lare , decă sufletul! acestei politice d-lă Tisza 
însuși este statulă, atunci e adevărată, că noi 
facemă oposițiune statului. Cine va pută sus-] 

ține însă în totă seriositatea, că ună guvernă, 
care este adl combătută de celă puțină 12 mi- 
liâne de locuitori ai regatului s-lui Ștefană din 
15 miliâne , câte sunt cu totulă, ar fi identică 
cu statulă ungară?

Atunci de ce se mai îmbală Ungurii cu con- 
stituțiunea loră? Să-lă proclame mai bine pe d-lu 
Tisza dictatoră, dâcă elă este pesonificarea ideei 
de stată, dâcă lui ’i e ertatu a dice: „statulă sunt eu.“

Ce se atinge de politica d-lui Tisza față de 
naționalități, mărturisim! că suntemă contrarii ei 
și nu ne vomă liniști până cândă nu vomă vedâ 
resturnată sistemulă de guvernare artificială și 
asupritor! ce și l’a croită acâstă politică fatală 
în detrimentul! păcii și ală bunei înțelegeri dintre 
popâre.

Și în privința acesta Sârbii cei adevărațl, 
— nu uneltele sârbescl ale D-lui Tisza — mergă 
mână în mână cu noi. Dovâdă e și scrisârea 
ce a adresat’o cfilele acestea conducătorul! sârbă 
Dr. M. Polit cătră alegătorii săi din cercul! Uz- 
dine. Polit declară în acâstă scrisâre, că Sârbii 
după cum stau acpl lucrurile, oii câtă de multă 
ar dori ca să trăiâscă în bună înțelegere cu Un
gurii, nu potă merge nici decum cu guvernul! 
fără de ași periclitâ interesele cele mai vitale 
bisericescl și naționale.

Sciri telegrafice.
Pesta, 7 Mai. — Banul! Croației a sosită 

aci ca să hotărască termenul! pentru convocarea 
dietei croate. Deputațiunea din Pojună a sosită 
ca să ofere ministrului Trefort candidatura celui 
dîntâiu cercă electorală.

Praga, 7 Mai. — Cadavrul! împărătesei 
Maria Anna a fostă transportată la 9 ore cu ce
remonia obicinuită în biserica curții. Cândă apăru 
în piața palatului, garda salută. Populațiunea 
se grămădi în curțile palatului. Procesiunea săr- 
bătorâscă și tristă făcu o adâncă impresiune.

Berlin, 7 Mai. — Proiectulă de lege în- 
contra întrebuințării criminale și periculâse a 
materiilor! esplosive se află la comisiunile consi
liului federală spre desbatere.

Roma, 7 Mai. — .In a doua notă pentru 
Propagandă, Vaticanulă insistă asupra punc
tului, că drepturile Sf. Scaun! sunt călcate. Nota 
respinge orl-ce combinațiune privitâre la vr’o în
voială.

Darmstadt, 7 Mai. — Prințul! de Wales 
a plecată la Postdam.

Paris, 7 Mai. — Se desminte scirea că 
Francia a ruptă relațiunile sale cu Marocco.

Cronica eveneminteloru politice.
In privința călătoriei în Orientă a Archiducelui Ru- 

dolfă, «Nordd. Allg. Ztg. dice că e unu evenementă de 
mare însemnătate și că va ave cele mai bune resulfate 
în ceea ce privesce relațiunile Austro-Ungariei cu statele 
balcanice. De și Archiducele Rudolf n’a avută o misiune 
politică, cu tote acestea pretutindenea a fostă simpatică 
primită, și deșteptândă simpatii nouă, a țăsută nouă re- 
lațiunî politice chiar și cu acele state cu carî mai nainte 
nu esistau. S’au găsită însă și Țâre, ca ,Pester LIoyd,« 
cari au afirmată, că acestă călătoria are în totă casulă 
însemnătate politică.

*

Ministrulă președinte Tisza se află în Viena. ,Nem- 
zet.‘ ne spune, că motivulă acestei călătorii e viitârea 
disolvare a parlamentului. «Neue Freie Presse* dice că 
presența ministrului președinte ungurescă în Viena ar 
pută stă în legătură și cu alte cestiuni pendinte, cari 
atingă în modă însemnată guvernulă comună.

Cestiunea care preocupă în timpulă de față diplo
mația europenă e conferința egiptână. Târna ce presintă 
acâsta conferință e, că s’ar pute deschide din ea cestiunea 
Orientului, din care causă și parte din puteri au consim
țită cu 6re-care șovăire, ca să se țină. »Diritto« și Stan
dard desemnâză ca locă de întrunire Londra și adauge, 
că marile puteri voră fi representate prin ambasadorii 
loră, cărora li se voră alătura și delegați. Pârta încă 
n’a răspunsă la Invitarea, ce i s’a făcută de guvernulă 
anglesă și consemțămentulă ei depinde de asigurarea ce 
i-o voră dă cei dela Tamisa, că cestiunea tributului egip- 
tenă nu se va atinge și că se va recunăsce supremația 
Sultanului peste Egiptă. Conferința întâmpină greutăți și 
din partea Franciei, care nu se pre unesce în privința 
programului conferință, deși d. Gladstone a declarată în 
camera comunelor!, că conferința se va ocupă numai cu 
cestiunea financiară. După tonulă conciliantă, cu care 
scrie presa francesă, se speră, că Anglia cu Francia voră 
ajunge la o înțelegere. După scirile cele mai nouă, An
glia ar fi dispusă să cedeze, ca conferința să se țină în 
Conslantinopole, precum cere Pâr ta. «Journal des Debats< 
dice că conferința va pute ave ună resultată favorabilă, 
țină-se ea și în Constantinopole, numai Anglia să-și aibă 
programul! bine stabilită. In casulă acesta nu pâte fi 
nici o temă, că conferința se va disolva, ca și cea din 
1876, fără vr’o ispravă.

Felicitări la adresa ndstră.
Mărgău, Aprile 1884.

Primesce și din parte-nu, Domnule Redactară, o 
sinceră felicitare.

In Petrarca se oglindeză suferințele nostre, în Ovidiu 
valorositatea nostră.

Dovunque io sono, di e notte si sospira.
Petrarca.

Fie ca principiile «Gazetei* dilnice se aline sus- 
pinulă, să alimenteze dorulă, sperândă că:

„Assiduus longusque labor dura omnia vincit." 
Ave ! Ovidiu, 13 Met.

Papiu, preota.
Săliște, 22 Aprile.

Multă îmbucurătarea scire, că «Gazeta* de aci îna
inte va apără ca diară cuotidiană, a străbătută până și 
în casele și inimile țăranilor! noștri. Precum odinioră 
sânții Apostoli ai lui Christosă cu lumina evangheliei au ' 
luminată lumea, așa să luminați și D-văstră ca apostolă 
ală națiunei române cu lumina stimatului și prețuitului 
Țară, ce-lă. redigețl, inimile și mințile tuturoră Români
loră, ca să-și cunoscă până și celă mai de rendă țărână 
datoria și sfânta chiămare față de patriă și națiune.

Deci ca Română și fiu ală poporului de clasa de 
mijlocă viu și eu din inimă și vă felicită și vă gratulez!, 
ca Dumnezeu să vă țină întru mulți ani fericiți, ca să 
puteți stâ și de aci înainte cu actulă întreprinsă în frun
tea bravei nostre națiuni române.

Cu Dumnedeu înainte și noi vomă urmă.
Nicolae Moisin,

măsarQ și membru al ii Reuniunei meseriașiloru din Săliște. 

Hondolă, 19 Aprile.
Gerul! să vă dăruescă viață îndelungată, putere 

sufletescă și trupâscă, ca stindardul! acela în care se 
oglindeză luptele și suferințele Românului aprope de ună 
jumătate de seculă să-lă puteți susține și sub aparițiunea 
cuotidiană la culmea chiemării sale.

Eni. Prodanu. 
Ghiurtelecă, 18 Aprile.

Vă salută cu sinceritate pentru nobila D-vostră re- 
soluțiune. Nicolan Popit, preoții.

Mulțămind! din tot! sufletul! pentru aceste 
încuragiătâre dovedi de simpatia, dorim! ca 
urările, ce ni se făcu să fiă făcute într’ună căști 
bună! ------------

Cronica (jlilei.
Ministrulă de comunicațiune, baronulă K e m â n y, 

depusă la 1 Maiă în camera deputațiloră ună proiectă 
de lege pentru construirea unei căi ferate dela Deșiu 
la Bistrița. Proiectulă s’a înaintată comisiunii pentru 
comunicațiune.



In Pesta s’au observații circulândă multe banc
note false de câte ciece fiorini. Bancnotele sunt he- 
liografate și forte bine reușite. S’au luată măsuri ener
gice pentru descoperirea falsificătoriloră.

*
Comanda III din Pesta a gendarmeriei unguresc! 

a comunicată camerei de comerță și industriă din Bra- 
șovă, că ministrulă de interne a însărcinat’o să se asigure 
cu predarea îmbrăcămintei, provisiunii și armaturii la 
cele șese comande de gendarmeriă în anii 1.885—1887.

Ace«te furnituri se |Voră comanda la fabricanții și 
industriașii din țâră. Prin urmare cei ce voiescă a con
cura să-și trimătă ofertele sigilate împreună cu cauțiunea 
la comanda III din Pesta până la 1.4 Iuliu 1884, 10 ore 
a. m. Modelele se potă vede în depositulă principală 
ală comandei în Pesta.

*
Cultura oiloră în Ungaria scade mereu. In 

anulă 1870 erau 15 milione de oi. Până în 1880 a 
scădută numărulă loră la 9,250,000.

*
Din Berlină se comunică, că prințulă Bismark 

are de gândă să propună puteriloră ținerea unui con- 
gresă, în care să se desbată cestiunea dinamitei.

*
Cumuna Glarus din Elveția a răspinsă cu mare 

majoritate propunerea pentru reintroducerea pedepsii 
cu mârte.

*
Contele de Aquila, unchiulă fostului rege ală 

^itiliei Franciscu II, cere de la guvernulă italiană moște
nirea părintescă de șăse milione, împreună cu interesele 
de la 1860. Averea i-a fostă confiscată în acelă ană 
prin decretulă dictatorică ală lui Garibaldi, care confis- 
case averile Burboniloră din Neapole.

*
In anulă 1886 cadă Pascile în 25 Aprile. Astro- 

logulă parisiană No strada mus profețesce, că în acestă 
ană, cândă Pascile cadă în diua de Sf. Marcu, 25 Aprile, 
lumea întrăga va plânge. *

Mitropolitulă greco - orientală din Cernăuți Dr. Sil
vestru Moraru Andrievici, a sosită în Viena.

*
Sâmbătă va sosi în Brașovă opera d-lui Dorn, care 

acum se află în Sibiu. Prima representațiă va fi Tro- 
vatore, și se va da chiar în <|iua sosirii.

*
»Doina* ne spune, că în editura Gebauer din Bu- 

curesci voră apare două romanțe: «Sciu că me’i ierta* 
și «Visulă* de G. Cavadia.

*
La adunarea electorală ce s’a țînută în Clușiu, 

Lunea trecută, s’a proclamată solidaritatea cu toti Ro
mânii și s’au alesă delegați la conferința viitore d-nii 
Alexandru Bohațilu, Gavrilă Popă, Alexiu Popă, 
Vasiliu Almășanu, Iuliu Co roianu și Lazară Baldi.

Adunarea alegătoriloru români în Alba-lulia.
Alba-Iulia, în 25 Aprile. 

Onorată Redacțiwne.
Adunarea generală a alegătoriloră români din co- 

mitatulă Albei inferiâre s’â țînută eri în 24 Aprile 1884 
în numitulă orașă.

Țînendu-mi de-o deosebită onore a Vă pută relată 
despre decursulă acestei adunarl acesta o împlinescă cu 
bueuriă pentru că, preste așteptare, acesta adunare con- 
tribuesce multă la redicarea numelui de Română, dândă 

dovâdă eclatantă despre spiritulă trează și deșteptă ală 
Româniloră, cari ar fi demni de-o mai bună sorte, de- 
câtă e aceea în care se află de presentă. încă de di- 
minâță se observară ici colea grupe de alegători venit! 
chiar și din cele mai depărtate locuri și cu tâte că în 
orașulă vecină S.-Sebeșă era diua bâlciului lotuși la 2 
ore — timpulă întrunirei — în sala otelului la sore se 
aflau preste 200 alegători presenți, în partea cea mai 
mare preoți, protopopi, advocațl, notari, proprietari etc.

Rev. d. protopresbiteră Alisandru Tordăsianu 
prin o cuvântare bine nimerită salută cu căldură pe 
cei presenți, și făcendu istoriculă programei adunarei 
generale a alegătoriloră români ținute la Sibiiu în 1.881, 
esplică afacerile conferinței presente și dechiară conferința 
de deschisă. Acesta vorbire se primi cu strigări de «să 
trăiască!«

Adunarea proclamă de președinte pe protopr. Alis. 
Tordăsianu și de notară pe adv. Michailă Cirlea, 
cari cuprindându-șl loculă adunarea se dechiară de con
stituită.

Discusiunea fundă deschisă D. advocată Rubină 
IJ a t i ț a după o scurtă introducere face următorea pro
punere și cere a se enunța:

«Conferința electorală și acum aderâză la programa 
partidei naționale române, statorită în conferința generală 
electorală întrunită în Sibiiu în 1.2, 1.3 și 14 Maiă 1881. 
Pe temeiulă acestei programe se constitue pentru comi- 
tatulă Albei inferiore clubulă partidei române, alegându-se 
ună comitetă centrală âră pentru fiecare cercă electorală 
câte ună subcomitetă. *

«Față de alegerile dietale, ce ne stau înainte, con- 
statămă că împrejurările dela conferința din Sibiiu încoce 
nu s’au schimbată în acea mesură, ca să ne putemă abate 
dela resistința pasivă — dechiarămă însă din capulă 
locului, că vomă primi solidari conclusulă ce se va aduce 
în conferința generală a partidei naționale române, care 
se va conchiamâ prin comitetulă centrală din Sibiiu, 
pentru care conferință acesta adunare, își alege dele
gații sei.«

Aplause și aprobări se audiră îndată la acesta pro
punere.

Se ridică proprietarulă Gregoriu M e z e i din Cricău, 
și în cuvinte bine simțite sprijinesce acesta propunere, 
însă îndată vedemă sculându-se d. advocată ală metro- 
poliei din Blașă Ludovică Csato, care în o cuvântare 
lungă de preste o oră se încercă a popularisâ ideile scrîn- 
tite ale conventiculului din Pesta, și în favorulă programei 
dela «Viitorul* se încumetă a combate programele na
ționale încependă dela adunarea din Blașă din anulă 1.84-8, 
programa adunarei din Miercurea, a celoră din Sibiiu, 
(jicândă că nici una nu s’a realisată și afirmă, că acele 
ar fi sentimentale der nicidecum realisabile. Spre întă
rirea aserțiuniloră sale se provocă la starea politică de 
17 ani, care pentru Români devine totă mai îngreună- 
tore, și că nemulă ungurescă totă mai tare ne urgisesce. 
Ni-se împută ea gravitămă în afară, că nu suntem pa- 
trioți buni etc. etc. Ne asigură d. Csato în vorbirea sa 
că Illustritațile dela Pesta voindă a face posibilă o mai 
bună sorte nemului românescă s’au pusă în conțelegere 
cu miniștrii țerei, cari numai așa li-au promisă a se în
griji și de poporală română, dâcă ei voră arăta că între 
Români sunt omeni destui, cai! voră se esopereze rum- 
perea Româniloră dela programele loră din trecută, și 
cari se abdică de autonomia Transilvaniei etc. etc. Ne 
asigură, că tote cele ce și-au propusă cei dela «Viitorul* 
în programa loră voră contribui multă la ușurarea și 
înbunătățirea sârtea nemului românescă.

Cei, ce au cetită numai câțiva numeri din »Viito

rul«, le potă sci tote ce li-a disă d-lă advocată Csato 
Lajos, care în urmă ne provocă a ne alătură la progra- 
mulă activistiloră din Pesta.

Bunulă tactă ce au domnită între alegătorii pre
senți, și care este înăscută poporului română se dovedi 
pe deplină în decursulă acestei vorbiri pre lungi și chiar 
vătămătore pentru oricare Română adevărată, căci nu
mai din cândă în cândă i-se reflectă cu câte ună «ne
adevărată», «nu primimă* fără ca vorbitorulă se fi fostă 
întreruptă în modă, precum ar merită o așa orzenă pă
șire. Numai la finea vorbirei se întruniră voci generale 
desaprobătore.

La acesta vorbire răspunse Axente Severulă 
printr’ună discursă măduosă plină de adevăruri istorice 
împreunată cu multe glume sarcastice, arătândă absur
ditatea învinuirilor ,̂ la cari își iau refugiu vrășmașii 
nemului românescă, cari numai prin intrigă și calumniă 
voescă a ne despoiâ de cele mai naturale drepturi 
omenescl.

Dovedi, că programele naționale nu sunt sentimentale 
și nerealisabile, și combătu acea aserțiune nebasată a 
antevorbitorului, cumcă punerea în lucrare a prograine- 
loră naționale s’ar fi părăsită. Ce s’a putută s’a dusă 
în deplinire, și ce nu s’a făcută încă se va mai face. 
Dovedesce, că programele nostre naționale sunt cele mai 
loiale, și că poporală română este celă mai iubitoru de 
liniscea publică și de ordine, încâtă nici ună străină, 
care locuesce între Români nu se sâmt.; neliniștită, pre
cum se sâmtă în alte ținuturi. In urmă provocându-se 
că a fostă de doue ori alesă la dieta din Pesta și nu a 
mersă, afirmă, că și elă este activistă, der pe altă basă 
nu de fasonulă d-lui Csato.

Urină o replică ^personală a d-lui Csato, în care 
revocă mai multe aserțiuni ale sale afirmândă, că nu a 
fostă bine pricepută.

Ne mai liindă altă vorbitoră insinuată, propunăto
rul ă adv. Patița luă cuventulă finală. (Va urma.)

Adunarea alegătoriloră români în Teca.
Protocolă

luată în opidulă Teca la 27 April» 1884. —
Cu provocare la convocarea din 31 Martie 1884 

apărată în «Gaz. Trans.* Nr. 39 o parte fârte* mare a 
alegătoriloră români din colegiulă electorală ală Tecei, — 
parte în personă, parle prin plenipotențl întrunindu-se 
în una conferință, unde convocătoriulă printr’o vorbire a 
deschisă ședința, provocândă pe cei presenți a-șl alege 
ună Președinte și ună Secretară ad hoc.

Se anotâză, că ținerea acestei conferințe convocă
toriulă a însinuat-o onoratului Magistrată opidană în 
scrisă încă în 23 Aprile 1884 sub Nr. 670. — In urma 
acestei insinuări din partea onoratului Magistrată s’a e- 
misă căpitanulă de poliția în persână, d-lă Michael 
Schainer, care înainte de deschiderea ședinței s’a și pre- 
sentată asislândă pănă în fine.

La provocarea convocătoriului de ași alege ună 
Președinte și ună Secretară ad hoc, — ședința se sus- 
pinde pe 10 minute, după espirarea cărora întrunindu-se 
ședința în unanimitate se proclamă dc Președinte D. Gre- 
gorie Vitâzu proprietariu în Teca, âr de Secretariu D. 
Iosifă Stupiniană capelană gr. cat. în Stupizii, cari 
cuprindându-șl loculă se procede la desbaterea puncteloră 
din programa publicată.
1. Constituirea clubului electorală pentru întregă cole
giulă electorală ală Tecei pe întregă cîclulă următoriu de 
3 ani.

ad I. După mai multe discuțiunl seriâse se alege 
cu una maioritate mai multă ca duplă: 1. Domnii: Gre-

FOILE T ONU.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

«Nu judecați bine,« le răspunse la acestea Alexan
dru. Lucrulă stă cu totulă altmintrele. Fulgerulă de 
la fire trage la vârfurile cele mai înalte, la locurile, unde 
se află ferăriă, unde este curentă (mișcare) de aeră. Vă 
plângeți că v’aă oprită d’a trage clopotele. De bună 
s6mă c’a trebuită să vă oprâscă. Turnnlă bisericei este 
înaltă, clopotete sunt de metal ă și totă odată se face 
ventă, când se trag clopotele, — fulgerulă ăstea le caută 
măi bucurosă. D’aceea s’au și întâmplată până acum 
multe nenorociri cu cei ce trăgeau clopotele pe vreme 
grea. Casa parochială, precum sciți, zace pe ună deluș- 
can, și vine ceva mai susă de câtă celelalte. Nu e mi
rare deci, dâcă de astă dată a nimerită fulgerulă tocmai 
într’ânsa.

»Totă din căușele pomenite,* adause Alexandru, 
,nu este bine ca, dâcă te apucă o vreme grea pe câmpă, 
să te ascunzi sub vre-ună arbore înaltă, seu să grăbesc! 
în mersă. Asemenea în casă nu e bine se lași două fe
restre deschise, său o ferăstră și ușa.«

Mulțl crezură cele spuse de învățătorulă, mulț! însă 
nu voiau să mărturisâscă în nici ună chipă, că elă scie 
lucrulă acesta mai bine ca dânșii, pentru că le erâ ru
șine de prostia loră, și voiau să trăcă și ei de âmenl cu 
minte.

Loculă parochului repausată nu rămase multă timpă 
neocupată. Iuliană, nou alesulă parochă, erâ ună tinără 
de două-decl-și-șâpte de ani.

»Ei!< strigară câți-va țărani. ,Ce să facă băiatulă 
ăsta cu noi? Ar fl mai bine, cândă mai marii ne-ar tri
mite ună bărbată înaintată în vârstă și ispitită într’ale 
lumei.* Alții diceau: Părintele nostru e după moda cea 
nouă. D-deu să ne erte. Cândă predică vorbesce toc
mai ca unulă din noi. îlă înțelegi totă ce spune. Apoi 
mai dică cineva, că e învățată de ajunsă! Reposatulă, 
D-deu să-l erte, era cu totulă altfelă. Predică așa de fru- 
mosă și pe sus, încâtă nu-lă înțelegea nimeni dintre noi, 
de ar fi vorbită chiar ună câsă și jumătate. Acela scia 
să ne dăscălâscă, cândă ne vorbiâ de iadă, de chinurile 
veclnice, de pocăință și de credință, cândă ne înșiră tote 
păcatele. Și tocmai ârna, cândă înghețai în biserică, 
ține predica cea mai lungă!* — Alții eră strigau: «Da, 
fericitulă era omă! Cândă stă în altară sâu âmblâ cu 
cădelnița, vedeai colo nisce spete, de-ți erâ mai mare 
dragulă să te uiți la elă. Cală nou este subțire ca unu 
paiangenă. Ei! cândă adormitulă vorbiâ odată de la 
inima lui, îl puteai auiji nunumai de afară de pe uliță, der 
chiar și de la vite de pe câmpă, și omeni loră după ce 
eșiau din biserică, le țiuiau urechile câte două câsurl în
tregi. Acela avea glasă! Părintele de acum vorbesce ea 
și cândă n’ar fi mâncată de trei dile nimica.*

Așa judecau omenii din Bogata. Insă, nu toți

18. încă ceva despre noulu parocliu.
Erau în sată și omeni, cari vedeau bine, că luli- 

ană este bărbată evlaviosă, vrednică și învățată, de și 

era tinără, cu ună cuvântă bărbată după cum îlă cere 
biserica. Ba încă, dâcă priviai mai îndelungă la dânsulă, 
îți veniâ a crede, că este mai multă de câtă ună omă 
de rendă, că este de origine cerescă. Pentru că erâ 
prietinosă și totuși plină de seriositate, erâ umilită, der 
în umilința lui îți însufla mare respectă. Elă nu în
fruntă nici odată, nu să mâniâ și totdâuna erâ cu blân
dețe și răbdare, âr când nu aprobă ceva, audiai numai 
vocea iubirei, care îndreptă pe celă rătăcită.

Indată-ce s’așei)ă în Bogata, cercetă tâte familiile 
din sată. făcândă cunoscință cu toți și cu tote. Dup’a- 
ceea nu trecea o di ca să nu între când înlr’o casă 
când într’alta și să pricepea a-șl câștigă încredere în fie
care familiă. în totă loculă sciâ să dee sfată bună să 
mângăe pe cei necăjiți, să mâie inima aceloră împetrițl 
și să împace pe cei ce se certau. îlă vedeai întocmai 
ca pe Mântuitorulă, nu numai la cei săraci, dâr chiar și 
la cei cu nume rău.

Dumineca, cândă eșia în ușa altarului și predica, 
preotulă erâ o ființă mai multă de câtă omenâscă. Fie
care credea, că vorbesce și predică numai pentru elă. 
Fie-care își audiâ istoria inimei sale proprii, secretulă 
greșeleloru proprii și adevăratele, cause, cum a cădulă 
în ele și cum s’a abătută dela credința cea adevărată. 
Fie-care înțelegea chipulă și calea, pe care trebuie să se 
întorcă âră la părintele cerescă. La acestea totdâuna 
aducea de pildă pe lsusă Christosă și pe sfinții, cari au 
împlinită voința lui D-dău. Aceste cuvântări avâu mare 
putere asupra tuturora ascultătoriloră, pentru că fie-care 
gândea, că este vorba despre elă. Omenii uitară tine- 
rețele preotului, făptura lui gingașă și glasulă lui domolă, 



goriu Vitâzu proprietarii în Tâca — Președinte. 2. 
Andreiu Vodă parochti în Ormenișiu vice-președinte. — 
fir în comitetulă de acțiune se alegă:

a) Pentru cerculU Ormenișului.
1. DD. Alesandru Bar hui eseu parochti San-Mihai 2. 
Petru Rusu parochă și v. prorop. onor. în Ghichindă- 
3. Teodoră Justiniană propr. în Sân-Petru. 4. Ga- 
brielă De a că propriet. în Craifalău.

b) Pentru cerculu Tecei:
I. Ioană Moldovană preotă în Uifalău. 2. Teodoră 
Moldovană preotă în Posrnușiu. 3. Damiană Ripean 
propriet. în Pintică. 4. Simionă Dorgo propriet. în 
Ocnița.

D. Președinte propune celoră presenți ca se roge 
și moralmente să deoblige pe fiă-care inteligentă română 
din fie-care comună a acestui colegiu electorală, ca se dâ 
mână de ajutoriu comitetului de acțiune.

Se primesce cu unanimitate.
II. Constituirea cluburiloru pentru eerculă Tecei și ală 
Ormenișului separată.

ad. II. s’au alesă:
a) Pentru cerculu Tecei.

1. DD. Gregoriu Vitezu propr. în Teca de Președinte.
2. Simeonă Augură preotă în Ocniță v. președinte. 3. 
Teodoră Moldovană preotă în Posrnușiu. 4. Ioană 
Moldovană preotă în Uifalău. 5. Ioană Macaveiu 
preotă în Archindiu. 6. Damiană Ripeanu propr. în 
Pinticu. 7. Alesandru Vi si ai propr. în Archindiu. 8. 
Simeone Dorgo propr. în Ocniță, membrii.

b) . Pentru cerculu Ormenișului'.
1. Ludovică Simeonă propr. în S. Georgiu de Preșe
dinte. 2. Andreiu Vodă preotă în Ormenișiu de v. pre
ședinte. 3. Ștefană Col cer iu preotă și v. prot. onor, 
în Dâmbu. 4. Petru Rusu preotă in Chiciudiu. 5. Ale
sandru B a r b u 1 e s c u în Sân-Mihaiu. 6. Gabrielă De ac 
propr. în Craifalău. 7. Teodoră Justiniană propr. în 
S. Petru. 8. Teodoră Suciu propr. în Chiciudiu, membri, 
cari din partea D-lui Președinte dechiarându-se de atari 
li-se urâză «Se trăiescă.* —
III. Alegerea celoră 2 representanțî, unulă pentru cer- 
culă Tecei și altulă pentru ală Ormenișului la conferința 
generală ce să va țene in Sibiiu. —

ad. III. După una discuțiune seriăsă și îndelungată 
s’a decisă ca fiă-care cercă se fie representată în confe
rința ce se va convocă în Sibiiu prin câte 2 individ! și 
așa s’au alesă:

a) Pentru cerculu Tecei DD-nii:
1. Gregoriu Vitâzu propr. în Teca. 2. Gabrielă Che- 
țiană v. protop. în Cosma. fir de suplente, Damiană 
Ripeanu propr. în Pintică.

b) Pentru cerculu Ormenișului:
1. Ludovică Simonă propr. în S. Georgiu.' 2. Andreiu 
Vodă preotă în Ormenișu. fir suplente: Petru Rusu 
preotă și v. protop. onor. în Chiciudiu, cari din partea 
D-lui Președinte se anunciă de atarî.

După enunciare se scolă D. Alesandru Bărbulescu 
și propune, ca acești delegați să fiă solidari cu conclusele 
maiorităței conferinței ce se va ține în Sibiiu.

Se primesce cu unanimitate și aplause. —
fir D-lă Simeonă Augură propune și însărcineză 

pe acești delegați, ca după reîntOrcerea loră din Sibiiu 
numai decâtă se notifice alegătoriloră acestui colegiu elec
torală conclusele aduse în acea conferință.

Cu aplause frenetice se primesce. —
D-lă Teodoră Moldovană propune, ca literile 

credenționale ce se voră da delegațiloră să se subscrie 
numai de Președintele Gregoriu Vitezu și secretariulă Io- 
sîfă Stupinianu.

Se primesce cu unanimitate.
IV. Desbaterea altoră propuneri, cari eventuală 

se-ar insinua.
D-lă. Gregoriu V11 ă z u propune membriloră acestei 

conferințe aderința la programa stabilită în conferința 
din Sibiiu 1881. x

D-lă. Siineon Dorgo recomandă spre desbatere și 
primire programa conferinței Budapestane din 15 Martie 
1884, respective a «Viitoriului* din buda-Pesta.

La acestea și în specială la cea din urmă propu
nere a D-lui Simeon Dorgo cu toții ca loviți de unu ful
geră s’au uimită, tăcendă toți membrii conferiuței mai 
multe minute, cândă se sculă D. Andreiu Vodă parochă 
gr. cat. în Ormenișiu și membru virilislă ală municipa
lității comitatului Clușiu, care cu o vorbire ad rem a 
desfășiurală diferența cea cu toiului iotă mare ce esistă 
între programa partidului națională desbătută și adoptată 
în conferința din 1881 ținută în Sibiiu, și între programa 
acelei neînsemnate fracțiuni a conferinței budapestane 
țînută în 15 Martie 1884 esprimându-și durerea, că aceea 
programă a acelei fracțiuni de-a-pururea, în analele isto
riei națiunei române ca o gangrenă și pată negră va fi, 
— condamnă acea programă publicată in .Viitorulă* 
fără viiloră, o desconsideră și propune, ca sub nici ună 
pretestă să nu se iea la desbatere, cu atâtă mai vârtosă 
că toți aderenții acelei programe în decursulă anului aces
tuia se voră convinge, că dânșii în cugetele și ideile loră. 
cândă au compusă și au primită acea programă amară 
s’au înșelată. - Decisă dechiară pentru propunerea 
D-lui Grigoriu Viteză, — adecă pentru a aderâ la pro
grama conferinței naționale dela 1881 din Sibiiu, — er’ 
ună altă membru a imputată d-lui președinte, că a per
misă a se pune pe tapetă și propunerea D-lui Dorgo.

După mai multe discusiuni totă in sensulă D-lui 
Andrei Vodă și cu totulă totă in contra D-lui Simeon 
Dorgo, acesta se scolă și-și retrage propunerea.

Prin ui mare propunerea d-lui președinte Gregoriu 
Viteză pentru a aderâ la conclusulă conferinței naționale 
din 1.881 s’a primită între frenetice aplause cu unani
mi t a t e.

V. D-lă Andrei Vodă propune a se aduce mulțu
mită diuareloră «Gazeta Transilvaniei,’ «Observatoriulă,* 
«Luminatoriulă,* pentru energica activitate desvoltată pre 
terenulă publicistică apărândă cu zelă neadormită intere
sele vitale ale multă cercatului poporă română. Se pri
mesce cu aplause.

VI. D- ă Președinte Gregoriu Viteză face propunere, 
că acestă conferință să aducă mulțămită publică D-lui 
Dr. Aurel Mureșană redactorulă. «Gazetei Transilvaniei,» 
pentru că s’a resolvată a face națiunei române ună pre- 
sentu așa de mare, prin aceea că s’a decisă a eda «Ga
zeta Trans.* în tote Qilele c’ună preță bagatelă de 12 fl. 
v. a., și ar dori ca inteligența națiunei române măcară 
din lealitate se se năsuăscă a-i face ună contra presenlă 
prin aceea, că numărulă prenumăranțiloră să-lă redice la 
numărulă de celă puțină 10 mii abonențl, căci numai așa 
voru documenta cele 3 miliăne de Români din impe- 
riulă austro-ungară, că sciu respectă cultura, și sunt 
demni a se numi întru adevără fii sinceri, ai acelei na
țiuni aspirătore la perfectă demnitate națională. Intre 
cele mai frenetice aplause și cu strângeri de mână sus- 
ținendă cu toții susă și tare ai stâ resolutului D-nă Re
dactară întru ajutoră, acesta mulțămită publică se primesce.

După acestea aducându-să mulțămită D-lui Preșe
dinte pentru finulă tactă și sângele rece, cu care a con
dusă desbaterile acestei confermțe s’a alesă comisiune 
verificătore a acestui protocolă în personele D. D-torî: 
Simeonă Augură, Ioană Macaveiu și Teodoră Mol
dovană, preoți.*

Ne mai fiindă altceva la ordinea dilei d-lă preșe
dinte mulțămindă celoră presenți, că într’ună numeră 
așa de considerabilă și din depărtări așa mari cu ris- 
carea intereseloră private, s’au presentată la acesta 
conferință, — trămițândă salutările sale și celoră 132 
alegători, cari numai prin cele 11 plenipotențe acluse la 
acestă protocolă s’au putută presentâ la acestă conferință, 
pe care o dechiară de închisă.

După închiderea ședinței acestei conferințe, d-lă 
căpitană de polițiă esprimându-și tdtă îndestulirea cu

Gregoriu V’tezfi 
președinte.

Simionă Augură

conducerea, purtarea și decurgerea acestoră desbater' 
strângândă mâna mai multoră membri s,a depărtată.

D. U. S.
m. p. Iosifă Stupiniuuu m. p.

secretariu.
S’a cetită și verificată.

m. p. Ioantt Macaveiu m. p.
Teodorii Moldovană m. p.

Conferințele electorale române.
«Ellenzek* e forte indignată, că Românii au cute 

zată să țină conferințe și să declare din nou în ele, ci 
Maghiarii îi asuprescă. Ceea ce l’a supărată mai multi 
e că Românii au cutezată să spună adevărulă. Demas
carea acesta din partea Româniloră va pregăti Maghia- 
riloră mormântulă. Acesta-i convingerea lui «Elenzâkp 
ală cărui articulă îlă reproducemă aci:

«Prin Transilvania conferințele române s’au ținuți 
în fie-care locă centrală. Amă fostă cu luare aminte lt 
cele petrecute în aceste conferințe și acum ne putemt 
dă despre ele părerile, ce ni le-amă formată.

Ceea ce va hotărî marea conferință în Sibiu nu vi 
avă nici o însemnătate. Se voră dice câteva frase bom
bastice și pasivitatea cu tote comediele sale se va sfirși 
Dâr de o însemnătate cu multă mai mare sunt confe
rințele, ce să ținu în țera întrâgă. Căci s’au înflăcărați 
spiritele. In aceste conferințe nu s’au discutată principi 
mari politice; nu năcasurile poporului română s’au es- 
pusă, nu s’a vorbită cum s’ar pută scăpă bietulă popori 
română de multele miserii materiale și spirituale. — c 
au declamată numai tribunii conferințeloră, că «națiunei 
maghiară e tirană» și «maghiarii sunt tâlhari.* Lupți 
de rassă a fostă acâsta, âr nu luptă de principii; o agi
tațiune în contra națiunei unguresc! prin țera întregă, âr ni 
o chibzuire, cum s’ar ușurâ năcasurile poporului română 
nu nisuința de a pregăti calea spre buna înțelegere între 
popore.

Așa s’a purcesă mai în totă loculă, și împrejurare! 
acesta o considerămă de pericutosă. Românii de rândă 
de temperamentă blândă au mersă ca turmele Ia confe
rințe, fie-care s’a depărtată cu câte o dosă de ură în 
pieptă. Agitatorii neconsciențioșl și-au ajunsă scopulă 
Ei au deșteptată pretutindenea anthipatiă în contra Unguri- 
loră. Și apoi ceea ce i s’a sădită odată în inima țăra
nului, aceea nu se șterge cu una cu două.

Jocă neconscințiosă a fostă acesta cu poporală ro
mână, și nu aflămă termini destulă de aspri, ca să-lfi 
condamnămă. A nebuni, a ațîța, a sumuța o rassă con
tra celeilalte e ticăloșiă. A pune lupta urei de rassă în 
loculă luptei de principii — pe terenulă politică, — nu 
pdte fi alta decâtă cugetulă de răsbunare a unoră creeri 
smintiți.

A pune totă vina pe Unguri pentru necazurile, ce 
apăsă pe umerii poporului română, este ună păcatft mai 
mare decâtă acela ce-lă facă mai mulțl naționaliști, cur! 
despăiă chiară pe acelu poporă, pe care-lă întărită în 
chipulă acesta în contra Maghiariloră.

Amă dori, că la asemenea adunări administrațiu- 
nea și poliția să fiă representală.

Luptă de principii și de partidă admitemă, dăr lup
tă de rassă și de confessiune nu. Căci, pe calea acăsta 
unde vomă ajunge?

In mormentă, de sigură în mormentă 1 *

Diverse.
Logodnă. Ni se anunță din Mureșeni logodna d-lui 

Dr. Teodoră M i h a 1 i, advocată, cu D-șora Viorica V aj d a, 
fiica adoptivă a d-lui A. Frâncu, jude la tabla regăscă 
(curtea de Apelă.)

Anarchiștî în Peșta. Luni s’a începută înaintea 
juriului din Peșta procesulă contra redactorului diarului 
«Zukunft/ anarchistulă Mathias Kuss pentru crimele 
provădute în §§-ii 1.72 și 1.74 ai cod. pen. (Lăudarea 
unor fapte criminale șiațițare). Acusatulu ună omă tânără 
a fostă petrecută înaintea juriului de inspectorulă tem
niței, ceea ce până acum nu s’a mai întâmplată cu nici 
unulă. Russ declară că elă a scrisă articlulă încriminală 
și ia asupra-și respunderea pentru elă.

Editară: Iacobfl Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

pentru că vorbele lui erau vorbele scripturei, cari pă
trundeau la inimă cu duloeță și totuși cu putere.

Cândă preotulă cerceta școla pentru ântâia dată, 
ca să vecjă cum e organisată, mare bucuriă îl cășună 
curățenia, liniștea și ordinea copilașiloră. Er cândă 
Alexandru și cu dânsulă școla întregă căcjură în genunchi 
și începură a se rugă, fruntașa înfățișare a tinerimei evla- 
viose, îlă mișcă adâncă. Ingenunchiâ și elu și se plecă 
înaintea lui D-deu și audindă rugăciunea lui Alexandru, 
lacrimi ferbințl i se scurseră din ochi... Sferșindă Alexandra 
preotulă rămase în genunchi, ridică mânile împreunate 
și dise: «Părintele meu din ceră, ascultă și ruga și sus
pinată meu! Indură-te, Domne totă-deuna de acești co
pilași nevinovați, ca să nu se depărteze de la tine nici 
odinioră; rămâi cu ei până i vei chiăma la tine din astă 
lume plină de ispită. Și atunci, atunci, o pre îndurăte, 
ârtă-ml și mie păcatele, ca să potă îngenunchiâ cu acești 
îngerași în jurulă tronului Tău, unde să nu lipsăscă nici 
unulă dintre noi. Binecuvânta, Domne, pe învățătorulă 
acestoră copii evlavioșl, binecuvânta vorba și faptele lui; 
iiilăi esce-lă cu puterea Ta, ca astfelă cu mărire se potă 
învăța lucrurile Tale!*

«Iubiți copii,* dise apoi bunulă preotă, indreptân- 
du-se cătră drăgălașii băieți și băețele «rugați-vă neîn
cetată pentru învățătorulă vostru, rugați-vă să vi-lă țină 
D-c|eu în viață, pentru că bărbatulă acesta este într’a- 
devără părintele vostru; fără elă ați fi orfani, părăsiți 
și nemângăiațl de nimenea.*

Aceste și alte multe totă așa de frumdse le cu
vânta preotulă. Copiii și fetițele începură a suspina și 
acum îlă aveau și mai dragă pe bravulu loră învățătoră 

ca mai nainte, pentru că se gândiau, că elă pote să le 
și m6ră. Mulți îșl împreunară mânile, și tăcuți cu ochii 
rugători și lăcrămândă, priviau spre ceră.

Sfârșindu-se câsurile de școlă preotulă se duce la 
învățătoră, îlă îmbrățișeză înaintea copiiloră, îlă strînse 
la sînă și dice: «O bărbată dreptă și evlaviosă, tu se
meni sămânță, care va resări în veci cu prisosă.......
înveță-mă să urmeză pilda Ta, pentru că tu ai făcută 
multe și eu așa de puține. Decă vre odată voiă perde 
curagiulă, voiă veni aici, mă voiă pune în rândulu co
piiloră acestora, voiă fi ca ei, cu speranță, cu credință, 
iubitoru.... și mă voiă întări vădândă exemplulă și sta
tornicia ta!«

piua acesta a fostă o adevărată sărbătore pentru 
toți copiii din sată. Pe Alexandru și pe Irina, ce e 
dreptă, îi iubiau din tată inima și mai nainte; vădândă 
însă câtă de mare stimă arată pentru învățătorulă loră 
chiar și preotulă, îi țineau de nisce ființe mai înalte, și 
în iubirea loră cătră dânșii se amestecă o stimă deo
sebită.

Preotulă luliană abia erâ de o jumătate de ană în 
sată, și se și făcuse prietină adevărată și sfătuitoriilă 
celoră mai multe familii. De obiceiu elă avea cea mai 
bună părere, elu erâ în stare se te mângăe mai dulce. 
Cei bolnavi și osteniți la elă aflau alinare. în coli bile 
sărace elă vorbiâ întocmai ca celă mai bună prietină.

Sărăcitorii le făcea preotulă multă bine, der asta 
mai nu să sciâ de tocă, atâta o făcea de cu sfielă. Unde 
erau belnavl, d’acolo nu lipsiâ. în casa sa avea o mică 
apotecă cu doftorii; din care ajută pe toți și pe tote. 
Elă cetiâ bucurosă scrierile mediciloră și multe bole le 

sciâ vindecă cum să cade. Ăstă modă erâ nunumai dof- 
țoră sufletescă, der și trupescă. Asta îi câștigă mare 
încredere și ascultare la omeni. Elă făcea ca Cristosă 
și apostolii lui; vindecă bolnavii și predică împărăția 
cerului.

Așa se întâmpla, că pe omenii nepricepătorl îi des- 
văță în bole d’a întrebuința la casă de bolă totă felulă 
de mijloce stricăciose său, cari le folosiau numai din cre
dință deșârtă. Omenii nu mai alergau la babe, la vră
jitori, la păscălieri, căci preotulă pentru o.stenâlă și da- 
toriă nu cerea nici ună bană și totuși ajută mai bine. 
Decă însă câte-o bolă erâ pre însemnată, pre grea, la 
sfatulă lui omenii numai decâtă trebuiau să trămită în 
orașă la ună medică învățată și iscusită. Ce e dreptă, 
la începută mulți se împotriviau, pentru că aveau mai 
multă încredere într’o babă seu într’ună doftoră cârpaciu 
de câtă într’ună bărbată de omeniă, care a învățată din 
temeiu doftoriile, — seu fugeau de la ună doftoră la al- 
tnlă, decă vedeau, că doftoriile unuia nu ajută îndată, și 
folosiau totă felulă de doftorii preste olaltă, în câtă b61a 
în tocă să înceteze, se făcea totă mai primejdiosă. Pă
rintele sciu să-i abată dela obiceiurile acestea rele. «Dăcă 
părintele scie vindecă singură, atunci de bună semă elă 
pricepe mai bine. Să urmărnă ce ne învăță dânsulă!« 
diceau omenii în cele din urmă.

Mai sciâ preotulă și alte lucruri, de care nu-și în- 
chipuiâ nime, că le pricepe. Așa de exemplu erâ stupară 
bună. Sciâ de minune să cultive albinele, să le păzâscă 
de perire, și să le pregătescăhr hrană sănătosă, cândă s’ar 
fi întâmplată să le lipsâscă. (Va urma).



Cursulu la bursa de Vlena
din 6 Maiu st. n. 1884.

Rentă de aură ungară 6°/0 122.55
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.95
Rentă de hârtiă 5’/0 . . 88.70 
împrumutul^ căiloră ferate 

ungare.......................... 141.75
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostu ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.—

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 101.50

Bonuri rurale ungare . . 101.75
Bonuri cu cl. de sortare 101.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miști.............................. 101.—
Bonuri cu cl. de sortarel00.25
Bonuri rurale transilvane 100.--

Bonuri croato-slavone . . 100.25
Despăgubire p. dijma de

vină ung......................... 98. —
Imprumutulă cu premiu

ung.....................................117.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.20
Renta de hărtiă austriacă 80.35
Renta de arg. austr. . . 81.05
Renta de aură austr. . . 101.40 
Losurile din 1860 . . . 136.75
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  857.—
Act. băncel de credită ung. 318.25
Act. băncel de credită austr. 317.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.72
Napoleon-d’orI................ 9.60
Mărci 100 împ. germ. . . 59.— 
Londra 10 Livres sterlinge 121.50

SSui'sa de Xhiouresci.

Cota oficială dela 3 Maiu st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cu mp 93V2 vend. 94
Renta rom. amort. (5°/0) • • 94’A > 95%

convert. (6°/o) . '. » 99l/2 100
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . 32 > 34
Credit fonc. rural (7°/0) . . 104V2 » 105

• „ (5%) • ■ îî 93l/a 93%
» > urban (7%) . . 10372 » 104
» > » (6%) • ■ 99x/2 » 100
> ’ (5%) • • 90.’/4 > 91

Banca națională a României > 1436. > 1440
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 368. 371.

« » » Națională . . 256. > —
Aură » 3.50% > 3.40
Bancnote austriace contra aură > 2.09. 2.10

Numere complete din „Gazetă11 
dela 1 Aprilie a. c. se mai 
află.

Cursulu pieței Brașovă
din 7 Maiu 1884.

Bancnote românesc! . . . . tCump. 9.25 Veri I. 9.27
Argint, românesc..................... 9.20 » 9.23
Napoleon-d’orI......................... « 9.60 9.63
Lire turcescl............................. » 10.84 » 1.0.88
Imperiali................................. 9.83 » 9.87
Galbeni..................................... > 5.60 5.63
Scrisurile fonc. «Albina* . . . • 101.— » 101.50
Discontulă » ... 7—10 % pe ană.

„GAZETA TRANSILVANIEI"
DIARU CUOTIDIANU.

Ca mâne se ’mplinescu 50 de ani, de cându 
„Gazeta Transilvaniei,“ sub cea mai cumplită 
prigonire a nâmului românescu, a arborată în 
mijloculu valoroșilor!! și patrioticilor!! comercianți 
din Brașovu, acestu emporiu alu Transilvaniei, 
drapelulu redeșteptării naționale.

T6tă suflarea românâscă cu bucuriă 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 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 se se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
tote confesiunile se se admită și s6 func
ționeze numai astfelu de preoți, predicatori 
și vicari, cari sein unguresce.44

ApSratu-s’aă cu bărbăția Românii dintre Tisa 
și Carp ați în contra acestoră uneltiri dușmane 
și sosit’a după ndpte și vijeliă și o di cu s6re, 
dar numai o di, căci în cealaltă diminâță se 
iviră erăși nuori furtunoși pe ceriu. R6ta sorții 
aduse din nou prigonirile de odinidră asupra ca
pului nostru. Par’ că sortea a voită să încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu t6te 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 neperejând din vedere aedstă 
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 mijldcele pentru su
grumarea și stingerea ndstră. Prin urmare, și 
noi cei de astădi, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea să ne strîngemă rândurile, și să 
ne în doimii puterile de apărare.

Adversarilor!! noștri, avândă ei puterea țării 
în mână, le-a fostă prâ ușoră de a ne lovi în 
t6te interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în școlă 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 
(jilnică și cu energiă de acestă pacinică mij
locă apelămă la publiculă celă mare română 
pentru a ne susține în (lilnica nostră luptă na
țională și în firma ndstră speranță de a fi încu- 

ragiați, deschidemu abonamente la diarulil nos
tru cuotidianii

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă primulti 
organu de publicitate român u, tot asemenea 
și astădi e primuItL organu cuotidianii ro
mână, ce apare dinedee de Carpați.

Suntemă siguri, că publiculă română e pe 
deplină convinsă de principiile, ce le profesâză 
acestă (jfaru și de modulă cum acestă organă ală 
Româniloră dintre Tisa și Carpați a sciutu chiar 
și în cele mai grele împrejurări să ție susu 
stindardul!! naționalității române.

Privindă dâr cu încredere la viitoră, Gazeta 
Transilvaniei dela 1 Aprile a începută a eșf în 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 
eftinu (jiară din monarchia Austro-Ungară:

ABONAMENTE:
Pentru Anstro-Ungaria pe ană 12 fi., 

pe 6 luni <5 fi., pe 3 luni 3 fi. Pentru Ho- 
mânia pe ană 36 lei, pe 6 luni 18 lei, 
pe 3 luni 1) lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentulă cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celă mai ușoră mijlocă de 
abonare este prin mandatu poștalii.

IlE» ACȚIUNEA.

Publicare de licitațiune.
In 21 Maiu an. curinte stilulă nou la 11 ore antemeridiane, se va 

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

Acâsta se aduce la cunoscință publică cu adausală 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, preliminariulă și condițiunile de clădire se potîî vedâ la 
susă-numitulă plenipotențiată ală nostru în Făgărașă.

Sibiu, 1 Maiu 1884.
ComitetiiliI administrativii de fonduld școlăriți 

alîi foștiloru grănițari din regimentulii românu I.

2—2. Mulțămită publică.
Mai josă subscrisulă, vină prin acăsla a rosti cea mai profundă mulțămită, 

Clarissimului Domnă Georgiu Pasca, profesore de sânta teologie din Gherla, — 
pentru nenumeratele binefaceri, ce le-am primită din partea Claritâței sale, 
cursă de 3 anî, în cari am studiată la institutulă^ pedagogică de acolo; — 
cjăndu-mă adecă, cu cuarliră, cu viptă, precum și cu multe altele necesarie, 
de a’mi pote absolvă studiele.

Eu nu potă din destulă să-i mulțămcscă, ci numai rogă pe Creatorulă,
este remuneratoriulă tuturoră beneficieloră, ca să i-le resplătăscă, cu îndurarea sa, 
cea nemăsurată, și să-i lungăscă firulă vieței, spre a potă ajutoră, câtă de mulțl 
lipsiți.

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

Bontîda, 28 Aprile st. n. 1884.

2—2.

în de- 
provă- 
pentru

carele

Vartolomeiu Farcașiu, 
învățătoră confes.

TIPOGRAFIA ALEXI, Brasovu
7 9

fl. 1.—
» 10.—

» —.40

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

Acestei tipografii i-a succesă de a dobândi de la magistratul!! orașului Brașovă furnisarea tipăriturilor!! necesare pentru orașă, 
învingândă prin concurență, pe cea mai vechia și renumită tipografia din Brașovă.

Avantagiele pe care le p6te oferi acestă stabilimente fiindă recunoscute chiar de streini, vor îndemna, precum ni place a crede 
pe toți Românii, cari au ceva de tipărită, de a se adresa mai întâiu la noi.

Dintre operile publicate până acum in editura n6stră ni permitemă a recomanda:
G. Cur țiu s. 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 Dar iu, 
învățătoră la scola primară din Satulung 
prețulă......................................... '. .

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

fi. —.30

Mârtea lui Miliai Vitezulă, dramă națională 
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețulă .

Ruinâuisclie Kuustdichtungen, iibersetzt. von 
Theochar Alexi, prețulă ....

Noua Biblioteca Română, anulă 1 și II
Noulă Căliudarti de casă întră în anulă ală V-lea.1.25

Domnii librari îsi potu procura dela acestă tipografie

Romanuri originale ilustrate
spre VENDARE cu BROfyliRA.

Tipografia Alexi Brșovă.


