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57. Vineri în 27 Aprile (9 Maiu) 1884.

Brașovu în 26 Aprile (8 Maiu).
Ce-lu ce a urniăritu cu atențiune atitudinea 

observată de unu timpu înc6ce de cătră organele 
de frunte din Viena și Pesta în privința cestiu- 
nei de alianță cu puternicele împărății nordice, a 
trebuitii se observe, că entusiasmulu acestoru 
organe pentru „strînsele legături ce uneseft mo- 
narchia ndstră cu Germania" s’a răcită multă, 
făcendu locă unui sentimentu de neîncredere, pe 
care cu t6tă bună voința nu’lă potu ascunde așa 
de bine, ca se nu se. p6tă ceti printre șire, că 
reînviiă intimitate prusso-rusăscă le causdză. mari 
griji-

Fără îndoiălă, că acestă sentimentu de ne
încredere e motivată prin împrejurări reale. Po
liticii dela Viena și Pesta trebuiau să-și mărtu- 
risescă înainte de tote, că monarcliia ndstră nu 
numai că nu pdte trage nici unu folosu din in
timitatea Germaniei cu Russia, cler încă riscă 
de a fi impinsă din nou pe terâmulu alunecoșii 
și periculoși! ală concesiuniloru tocmai cătră acea 
putere, — a căreia interese se contrariază mai 
multă cu interesele austro-ungare în Orientă.

Țesăturile diplomatice dela congresulă din 
Berlină. înedee sunt acoperite încă cu vălulu se
cretului. Unu lucru numai îlă veclemă cu ochii, 
că adecă politica orientală a Austro-Ungariei a 
luată o direcțiune cu totuliî opusă vechiloră ei 
tradițiuni și, precum dovedesce și ultima căletoriă 
a prințului nostru de coronă, curentulă acestei 
politice să îndrăptă din ce în ce cu mai multă 
putere spre Orientu, unde își caută none debu- 
șeuri spre a ieși la limanu.

Fi-va Salonichi, ori chiar Constantinopolulii 
limanulu, la care dorescu să iesă cârmacii Austro- 
Ungariei ?

Ori care ar fi țînta lorii, asupra unui punctă 
trebue să fimu cu toții lămuriți: politica austriacă 
în dnunulu ei spre Orientu trebue neapărată să 
se ciocnăscă cu politica rusescă, care urmăresce 
cu mare stăruință și cu multe șanse de reușire 
vechiulă său plană dc a cutropi Orientulă eu- 
ropănu.

Se nasce acum întrebarea că bre îi va succede 
dibaciului cancelarii alu Germaniei se împace 
interesele amenduroră împărății rivale astfelu, 
încâtă să se evite carambolulu și Austro-Ungaria 
să potă înainta paralelă cu Rusia pe peninsula 
balcanică ?

Grea problemă, chiar și pentru ună Bismark. 
Afară de acesta este mare întrebare decă puter- 
niculă cancelarii sprijinesce așa de sinceră politica 
anstro-ungară, precum unii oficioși voescă a ne 
face să credemă.

Deocamdată bunele relațiuni dintre cabine
tele dela Berlină, , Petersburg și Viena pară a 
nu lăsă nimică de dorită, de cumva nu se voră 
adeveri faimele, că călătoria archiducelui Rudolfă 
la Constantinopolă și la Bucuresci ar fi causată 
mare indisposițiă la curtea rusescă.

Cei mai nemulțumiți cu mersulă politicei 
esteribre sunt Polonii și Maghiarii. Motivele ne- 
mulțumirei loru ni sunt cunoscute. Russia le 
este ună ghimpe în ochi și pănă ce va fi Rus
sia tare și mare nici Polonii nu speră ași pută 
restabili regatulă loră, nici Maghiarii nu speră 
a vedă cu ochii deplina independență a Ungariei. 
De aceea tbte aspirațiunile loră în politica este-| 

ribră se concentrbză în dorința de a provocă unu 
resboiu cu Russia, în care, se ’nțelege, ei credă 
să fiă învingătorii.

pilele aceste foile din, Pesta alarmară lumea 
cu scirea, că Rușii voiescu' să-și redice numărulă 
armatei loră la 2 Va milidne combatanți, între cari 
300,000 cavaleriă, ear foile poldne din Galiția 
strigă în gura mare, că prințulă Bismark caută 
nodă în papură, ca se-o rumpă cu Austria.

Foile bismarkiane le respundă și unora și 
altora. Armata rusbscă, cjică ele, nu e așa de 
primejdidsă cum credă Ungurii și câtă pentru 
soirile foiloră poldne din Galiția, aceste sunt nu
mai nisce scornituri.

Bismark o (Țce ȘÎ Bismark este ună mare 
profetă ?

Sciri telegrafice.
(Serv. part, alu «Gaz. Trans.*)

*) Sub rubrica acesta s’au strecurată ;în nr. 55 ală foiei 
nostre doue erori. Primindă abonamentul dela D-lă Dr. Greg. Si- 
lași din Clușiu totodată cu gratulațiunea d-lui Alesandru Si
la și protopopă în Bistrița din erore acesta gratulațiune s’a publi
cată sub numele și cu locuința celui d’ântâiu. — Mai la vale în 
locă de Gurghiu s’a pusă Giurgiu și la subscriere în locă de 
Petru, Petcu

Pesta, 8 Maiă. — Conferința clubului par
tidei liberale a primită modificările camerei mag- 
națiloră în privința legii pentru darea pe spirtă, 
precum și cele privitore la proiectele de drumă 
de feră Csakathurn - Agramă și Valea Someșului- 
Deeș-Acna și Mureșu-Ludos-Bistrița.

Belgradii, 8 Maiu. — Fdia oficială publică 
unii ucază regescă, prin care să numescu 44 de- 
putați regesc! (regaliști.)

Newyoi’k, 8 Maiă, — Căpitanulă vaporu
lui „Titania" elice că din 167 de persone ce se 
aflau in urma ciocnirii pe bordulă vaporului,, Sta
te Florida“ care a perită în urma ciocnirii cu o 
barcă, au scăpată numai 44. Barca era ocupată 
de 15 dmeni, dintre cari numai căpitanulă și doi 
dmeni au scăpată.

Newyork, 8 Maiu. — Vaporulă „State 
Navada“ s’a isbită la 3 Maiă cu vaporulă „Ro
mano" din Huli, portă englesă. „Romano" s’a 
cufundată. Omenii de serviciu și călătorii amân- 
duroră vapdre au fostă scăpați cu vidță.

(Biroulă telegr. din Pesta.)

Felicitări la adresa nostră*).
M ii n c h en, 22 Aprile.

Românașii din Munchen, adencă mișcați de felici
tările ce le primesce „Gazeta11 din tote unghiurile Româ- 
nimei pentru aparițiunea ei cuotidiană, încă vină ca să 
vă gratuleze.

Ceriulă se de bravului Redactorii, luptătorului pen
tru drepturile naționale și binele românescă cea mai mare 
tăriă spirituală și corporală, ca pe cariera acâsta spinbsă 
să ajungă la ună secerișă manosă.

Noi tinerimea vă vomă urmă, căci suntemă conscii 
de sântele drepturi ce ni s’au răpită, de povara ce ne 
apasă și de dilnicele machinațiuni ale celor cari cuteză 
a se numi părinți ai patriei.

Să trăescă bravulă, iubitulă și stimatulă nostru Re
dactară 1

Constantină Bercariu, studentă în școla de sculptură.
Vladimir Sotir, studentă techn., Severă Mnreșanu, studentă 

în școla de pictură. A. Pascalido, academică.

Illenl (comitat. Făgărașului) 21 Aprile.
Cea mai mare dorință a Româniloră ați împlinită. 

Inima mea saltă de bucuriă. Vă gratuleză pentru între
prinderea cea grea și dorescă ca diarulă cuotidiană »Ga
zeta Transilvaniei*  să aibă ună succesă strălucită. Pașii 
întreprinșl să calce pe cărări nevestejite, er fruntea să vă 
fie încoronată cu laurii virtuții. De provedința divină ca 

acestă Qiară să ocupe loculă primă pe masa fie-cărui 
Română adevărată.

Să trăițl Domnule Redactare!
Gavrilă Cornea, parochă. 

Ivanescî (Ibisdorfulă săsescă) 20 Aprile.
Represențanții comunali în calitate de alegători ro

mâni dimpreună cu mine vă felicită din Iotă inima pentru 
zelulă celă mare, asiduitatea și lupta-vă neobosită ce 
desvoltațl. Vă salută pentru învestirea veteranei «Gazete*  
cu rangulă de taie dilnică și vă doresce din sufletă tă
riă, victoriă și succesă strălucită, însoțită de ună viitoră 
înzestrată pentru națiunea română cu mii de fericiri.

Siuiionă T. Ianculescu, not. cerc, și propriet.

Mulțămindă din totă sufletulă pentru aceste 
ÎDeuragiătbre dovedi de simpatia, dorimă ca 
urările, ce ni se făcu să fiă făcute într’unu cbsu 
bună!

Cronica qlilei.
Duminecă, 29 Aprile, se va întruni sinodulă paro- 

chială ală bisericii Sf. Nicolae din Prundă. Se va ceti 
raportulă despre activitatea comitetului și se voră revisui 
socotelile pe anulă espirată.

*
Sâmbătă săra, 28 Aprile, reuniunea română de gim

nastică și cântări va da în sala Hotelului Nr. 1, ună 
concertă, care va fi urmată de danță.

*
Ministrulă președinte Tisza a fostă primită de M. 

S. Impăratulu în audiență; a conferită și cu cornițele 
Kalnoky. Parlamentulă ungurescă se va închide la 19 
seu la 20 Maiu.

*
Prințulă Vilhelmă ală Prusiei a fostă Invitată forte 

cordială de cătră împăratulă Franciscă Iosifă, ca să ia 
parte la manevre.

*
In dilele acestea se va întruni în Viena o confe- 

rență a căiloră ferate, la care voră fi representate diferitele 
state. Se voră discută diverse cestiuni relative Ia tarife.

*
Regele și regina României se află la Sinaia, unde 

voră petrece în castelulă Peleșă până Sâmbătă săra, 
cândă se voră întorce în Bucuresci.

*ț
Comisiunea însărcinată cu supravegherea fabrica- 

țiunei celor 25,000 pusei în Steyr, Austria, pentru Ro
mânia, terminându-șl misiunea s’a întorsă în Bucuresci.

*
«România liberă*  ne spune, că d. Alexandri va 

plecă în străinătate pentru mai multă timpă. Poetulă 
ar ave de gândă să facă o nouă piesa: O vidiu la T o mi. 
Constanța din Dobrogea e vechiulă Torni, unde poetulă 
latină fusese exilată.

*

Același diară e informată, că comisiunea europenă 
dunărenă și-a reîncepută lucrările. Se va ocupă în se
siunea acesta numai de lucruri administrative.

*
Societatea «Carpații*  din Bucuresci va serbă dioa 

dc 3 (15) Maiă printr’ună banchetă ce se va dă în sala 
Concordia română.

*

In Roma a apărută, dice «Românulă*,  primulă 
numără ală diarului «La Romania* , înlocuindă «Cores- 
pondenza politica della Romania*,  care se publică sub 
direcțiunea d-lui Mitilineu.

*
«Vocea Covurluiului*  spune, că prin portulă Galați 

au trecută cu vaporulă spre Viena o păreche frumosă 
de cai, împreună cu bogatele loră hamuri, dăruiți de 
Sultaunlă Archiduceesi Stefania.

*
,România*  spune, că M. S. regele României a con

ferită crucea de comandoră a «Coronei României*  d-lui 
Jarnes Henry Lewis, inspectorulă superioră ală căiloră 
ferate austriace.



„Tagblatt*  a primiți! de la corespondentul său din 
Varșovia soirea sigură, că în Moscva s’a descoperită ună 
complotă în contra vieții Țarului.

*

»Posta« comunică, că poliția din Galați a prinsă 
în hotelulă Țal pe jidovii Herman Ceop și Herman 
Gross, și pe jidovcele Victoria Țal și Johann Pepi, ve- 
niți din Galiția și avândă profesiunea de speculatori de 
femei. Au fostă arestați toți.

*

O anchetă, numită să cerceteze bugetulă ministe
rului de resboiu bulgară, a constatată o defraudare de 
100,000 franci, comisă de căpitanulă rusă Ieleneff în 
timpulă cândă generalulă Caulbars conducea afacerile.

*
Partidulă radicală sârbă, spune «Telegrafulă», în 

unire cu partidele radicale din Bulgaria și Bosnia, prin- 
tr’o proclamațiune litografiată se adresâză cătră poporele 
din peninsula balcanică, propunându-le se formeze o 
confederațiune spre a se emancipâ de ingerințele mari- 
loră puteri. Mai multe persone însemnate din București 
au primită acestă proclamațiune.

Clnșiti, la 6 Maiu 1883.
Onorate Domnule Redactoră! Conferința alegăto- 

riloră români din cercurile electorale Gilău și municipiulă 
Clușiă s’a ținută eri în 5 a 1. c. în șcâla română din 
comuna Clușiu-Mănăstură. Pela 10 6re a. m. s’a fostă 
adunată în loculă numită, după împrejurări și luândă a- 
nume în considerare, că convocarea la conferința acestă 
s’a făcută forte târdiu, ună numără destulă de conside
rabilă, de aprope 200 alegători români, în partea cea 
mai mare țărani.

La 11 6re a. m. Ilustritatea sa domnulă comite su
premă în pens. Alesandru Bohățielă, a deșchisă con
ferința prin o cuvântare frumosă și bine formulată, es- 
punândă pe scurtă scopulă conferinței și salul.ândă pe 
inteligința și poporulă de față, care lăsându-șl plugulă și 
grapa, n’a pregetată de-a alergă la consultarea asupra 
țînutei năstre față cu alegerile dietale eminente. Ilustri- 
tatea sa s’a mai năsuită a face și puțină reclamă prin
cipiului de activitate politică, — însă fără succesă.

Urmândă la ordinea dilei desbaterea asupra ținutei 
năstre politice după cererile t<5 te — în înțelesulăpa- 
sivității — a domniloră Gavrilă Popă, luliu Coroiană, 
Basiliu Podăbă etc. s’a primită cu unanimitate dreptă 
basăa procedărei ulteriăre «solidaritatea națională» 
în conformitate cu conclusele conferinței generale, ce se 
va ține în decursulă acestei 'luni la Sibiiu, și apoi s’a 
trecută la alegerea delegațiloră pentru acea conferinjă, 
alegându-se: 1) pentru cerculă I. electorală ală municipi
ului Clușiu domnii: Alesandru Bohățielă comite sup. 
în pens., și Gavrilă Popă, protopresb. gr. cat.; de su- 
plentă, domnulă Emerică Popă, advocată; 6r pentru 
cerculă ală II-lea de alegere a municipiului Clușiu dom
nii: Alesiu Popă, advocată, și Vasiliu Almășianu, 
advocată, de suplentă rev. domnă Vasiliu Roși eseu, 
protopopă română; 2) pentru cerculă electorală ală Gi- 
lăului domnii: luliu Coroiană, advocată, și Lazară 
Bal di, particulară în Clușiu; de suplentă domnulă Ionă 
Popă, preotă română în Gilăă.

In fine adunarea voteză încredere deplină diareloră: 
»Gazeta Transilvaniei,» sObservatoriului« și «Luminători- 
ului*  pentru țînuta loră corectă de pănă acuma întru 
apărarea intereseloră năstre naționali; asemenea , Tribu
nei,» în câtă sar țîne de prngramulă presentată în pri- 
mulă său numără. — Se propune și se voteză și mem- 

briloră comitetului permanentă din Sibiiu mulțămită și 
recunoștință.

La închiderea conferinței își redicâ vocea ună ță
rână bătrână din Clușiu-Mănăstură, cu numele Ioană 
Leucă, rostindă cam următorele cuvinte semnificative: 
^Cinstiți Domnii Noi ve mulțămimii. pentru ostenelile 
D-vostră, și ve spunemu, că snntemu. porte alegăduiți (în- 
destuliți) cit ceia ce lucrați Măriile vostre, pentru-că seim, 
că numai in binele nostru, ală poporului lucrați. Dați îna
inte cu Dnmnedeu sfăntulu, căci noi vă urmămu. Ar fi 
vremea să ne mai ridicămu și noi o țiră, că pră multu 
amu fostii asupriți. Dumnedeu vă trăăscări

Vorbirea bătrânului Leucă a produsă mare entusi- 
asmă și i-a urmată strigări de *să  trăescă« și Rrăescă 
opinca Românescă.*

La 1 oră p. m. s’a finită conferința, care, potă 
mărturisi, a decursă pe lângă entusiasmulă manifestată 
din partea alegătoriloră, în deosebi a țăraniloră, în ordi
nea cea mai bună și dâmnă de bravii Români ai acesloră 
cercuri de alegere, și vă și potă asigura că la noi prin
cipiile politice bizare ale celoră 50 mameluci adunați în 
luna Irecută la B-Pesta pănă acumă n’au aflată terenă, 
nici că voră află, pentru-că bărbații noștrii, conducătorii 
acestui bravă și blândă poporă sunt devotați causei și 
conscii de demnitatea aceleia și sperămă și o pretindemă 
cu toții, ca departe să fie de ei venarea după interese 
particulari și slăbiciunea grandomaniei. —

Iustus.

Adunarea alegătoriloru români în Alba-lulia.
(Fine.)

Propunătorulă adv. P ati ți a, luândă cuvântulă finală, 
arată, că conferința de față nu este chiemată a primi 
programe nouă, deorece noi stândă pe basa principiului 
de solidaritate suntemă datori a aștepta conclusulă con
ferinței nostre generale electorale. Arată mai departe 
inoportunitatea propunerei d-lui Csato aducându multe 
esemple vii, cumcă nici decum nu se pote impută starea 
de adl ținutei partidei române naționale, ci desastrele de 
cari ne amintesce' contra-propunatorulă sunt neaternătore 
de noi. Nu Românii sunt chiămațl a face pașii propuși, 
ci acei domni cari stau în capulă trebiloră țărei și pe 
cari ia încredințată împăratulă și regele cu ocârmuirea 
poporeloră.

Decă Românii ar părăsi ținuta loră de până acum, 
acesta nu ar însemnă, decâtă a se dă legați în grația 
celoră, cari până adl nu ni-au făcută nici un bine, și 
cari în locă de bună-voință ne calumniază cu nedrep- 
tulă ca pe nisce răi patrioțl. Cei ce facă acesta nu facă 
nici unu bine națiunei ungurești, ba chiar sunt vrășmași 
ai patriei;, deorece faptele de credință cătră tronă și 
iubirea de patriă a lAomâniloră desmințescă pe acei ne
chibzuit! clevetitori. Câmpurile Italiei dovedescă credința 
și virtutea română; și ore nu fuseră trămise câte multe 
regimente în Bosnia, cari la începută neputendă năbuși 
resistența aceloră locuitori, aceștia au fostă mai în urmă 
învinși de bravii regimentului românescă dela Caransebeșă, 
care fu lăudată de locurile cele mai înalte pentru vic
toriile reportate.

Și ore noi suntemă de vină, că ni-se negă ori ce 
dreptă nouă, cari suntem autohtoni și cei mai vechi în 
acestă patriă, pe acestă pămentă îngrășată cu sângele 
nostru? Nici decum, căci aceasta este eflusulă sistemului 
actuală, în care poporulă română are parte numai de 
greutăți.

Face apoi o paralelă între legea electorală din Un
garia și cea din Transilvania, și dovedesce, că ceea ce 

ni-se împută ca păcată, că stăruimă pentru introducerea 
votului universală, în Transilvania se eserciteză de fado 
prin Unguri sub numele de »regijog«; și prin urmare n’au 
dreptă cei cu programa nouă a ne împutâ acea dorință 
ca ceva, ce n’ar încăpe în cadrulă constituțiunei țărei, 
căci ea recunosce deja atare dreptă, deși numai unilate
rală. Domnii dela «Viitorul*  în zădară voră aștepta 
ceva schimbare în acestă privință, deorece Româniloru 
li-s’a luată chiar putința de a se presentă în dieta tărei 
cu acea demnitate, care se cuvine unui poporă de 3 
milione suflete, adecă celă mai numerosă după națiunea 
maghiară genetică. Ni-ar remâne după acea programă 
numai acelă modă de a li representați, încâtă chiar na
țiunei maghiare i-ar li rușine a se înfrăți cu ună atare 
poporă, ce nu se presenteză conformă demnității sale. 
Românii dorescă înfrățirea, der numai ceră ca cuvintele 
sublime de egalitate, libertate și frățietate să devină pi
păibile și să avemă garanții sigure. Illustri noștri din 
Pesta și domnulă contra-propunătoră nu sciu, chibzuit’au 
bine pe ce cale au apucată, der noi din cele ce se în
tâmplă chiar dela conferința loră din Pesta încoce ne 
putemă convinge, că dău aceia, cu cari ei s’au înfrățită, 
nu le dau nici o prevenire. Cei ce au înscenată con- 
venticululă din Pesta, etă-i ei înșiși atacați din partea 
aceea, unde ne dică ei, să ne închinămă. Vegso, Simo- 
nescu și^Constantini, cei din consorțiu, sunt în cercurile 
loră de alegere combătuți de deputați guvernamentali 
maghiari; deci acestora nici cei dela »Viitoriul« nu-le 
convină, căci voescă a ne eschide cu bună, cu rău de 
pe ori și care terenă publică.

Dreptă aceea recomandă a primi propunerea făcută 
din partea celoră ce au convocată adunarea și espusă 
de vorbitoriulă, rugându pre toți a fi solidari în tOte 
căușele, lără de care noi nu ne vomă pute emancipâ 
de sub jugulă ee-lă îndurămă.

Punându-se apoi la volă propunerea lui Csato, 
ea nu fu părtinită nici de unu membru ală conferinței. 
Așa vădendu-se d. Csato părăsită, și elă părăsi sala con
ferinței și conferința primi ca condusă propunerea lui 
Patiția.

S’a procesă apoi Ia alegerea comitetului centrală și 
a subcomiteteloră cercuale; spre acestă scopă s’a sus
pendată ședința pe puțină timpă. După redeschiderea 
ședinței se alegă comitetulă centrală și subcomitetele 
cercuale.

De delegați s’au alesă: pentru orașulă Alba-lulia 
Alis. Tordășianu, protopresbiteru, și advoc. Mate iu 
Nicola; în cerculă Vințului de josă Elia Macelariu 
și Ioană Pop eseu, profesoră în Sibiiu; pentru cerculă 
Ighiului Axente Severă și Alexandru Danciu 
pentru cerculă Aiudului I. M. Moldovanu, canonică, ș’ 
advoc. B. Olteanu din Blașiă, eră pentru cerculă Sal 
lineloră mureșene protopopulă Beniamină Popă din 
Uiora și lacobă Popă, proprietară în Noslacă. Ale- 
șiloră li se aduse ună viu ,să trăiescă.»

La propunerea alegătoriului Gr. Mezei se vota 
mulțumțlă Redactoriloră foiloră naționale «Gazeta,*  ,0b- 
servatoriulă*  și .Luminatoriulă*  pentru țînuta loră.

în urmă Axente Severulă muțuinl în numele 
celoră adunați președentului Al. Tordășiană și convocă- 
toriloră cărora se aduse ună unanimă «să trăiâscă.*

Cu cuvintele de mulțumire adresate de președinte 
alegătoriloră presențl pentru observarea bunei ordine între 
vii aclamațiunî să dechiară conferința de închisă.

E. P.

F O I L E T O N U.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

Dar coșnițele, adecă știubeiele sale, nu le ținea la 
sine multă timpă ci le dăruia economiloră mai săraci, 
pe cari îi învăța cum să cultive și ei stupăritulă. Una 
numai cerea dela aceștia, adecă ca roiulă tinără se fie 
ală lui, ca să-lă potă dărui acelora, cari încă nu au. In 
felulă acesta aprope tote familiile se căpuiră cu stupi. Și 
fiindcă dânsulă pricepea stupăritulă. cum am mai disă, 
din temeliă, acela prosperă peste așteptare, în câtă Bo- 
gățenii duceu în cetate multă miere și ceră, luândă în 
schimbă o frumsețe de bani. Cu timpulă se duse vestea 
în totă țâra de stupăritulă Bogățeniloră, așa, în câtă ve- 
niau cumpărători din ținuturile cele mai depărtate și ur
cau mierea și căra în preță, pentru că toți ținâu de 
mai bună mierea din Bogata, de câtă ori și care altă 
miere. Albinele erau turme pentru cari Bogățenii nu 
aveu lipsă de livedl și nutreță, căci ele furnicau prin 
câmpuri și păduri și aduceu comori de aură stăpâni- 
loră loră.

Precum organisâ preotulă una și alta prin case în- 
tocmindă totă felulă de înnoiri folositore, asemenea făcea 
și în biserică. Aici însă era ceva mai greu, cu deose
bire față cu bătrânii, cari nu voiau să se lase, odată cu 
capulă, de cele apucate. ,Așa ne-amă pomenită; mai 
bine nu pote să fie,*  diceau aceștia.

Cândă întrai în biserică nu sciai unde te afli. 
Aprope fie-care omă avea o cârjă, pe care se răzimâ ca 
la stână, er cei din scaunele (strănile) de pe lângă păreți, 
dâcă nu i-ar fi trezită din cândă în cândă sbieretele cân- 
tărețiloră, ascultândă cățelulă pământului, n’ar fi știută 
cândă se gata slujba D-cleiescă. Din contră, în tinda 
bisericei, femeile ținâu sfaturi ca la ședătâre, în câtă de 
multe ori nu audiai de locă rugăciunile preotului din 
al tară.

• Incetulă cu încetulu cârjele se scoseră din biserică, 
omenii ascultau sfintele rugăciuni cu evlavia, er răspun
surile chorului de băeți și băete, conduși de învățătoră, 
sterniau simțimentele religiose în inima fie-cărui ascul- 
tătoră.

19. Noroculu adesea te aduce în peiro. Er nenorocirea 
cili ar la fericire.

In timpulă acesta se întâmplă mare nenorocire în- 
tr’o comună vecină, Purcărenl. Unu focă mare isbuc- 
nise, tocmai pe cândă omenii erau la lucrulă câmpului. 
Ce e dreptă, din Bogata și alte sate vecine numai de 
câtă alergară omenii într’ajutoră, cu tote astea însă, în 
câteva ceasuri șese case se prefăcură în cenușe și câteva 
capete arseră în grajduri. Nefericirea se trăgea din ne- 
băgarea de semă a unoră copii, lăsați într’o casă de 
nisce părinți, cari se duseseră la lucru. Băeții se ju
cară în tindă cu nisce aprindetore (chibrituri) uitate de 
părinți din întâmplare pe mesă.

Se dice c’o nenorocire nici odată nu vine singură. 
Asta se împlini și de astă dată.

Sera, cândă se întorceu Bogățenii de la strînsă a 
casă, vădă de o dată înaintea porții lui Creangă o mul

țime de femei, de slugi și de slujnice. Unele își ștergeu 
lacrimele din ochi, altele suspinau cu milă, tote și toți 
erau cuprinși de o jale adâncă. Din casa lui Creangă 
răsunau tânguiri și plânsete. Pricina eră, că fetița cea 
mai tineră, numai de patru ani, murise într’ună chipă 
înfiorătoru. Sărmana căduse în gropa de gunoiă și se 
înecase în balta adunată acolo. Totă sătulă o avea 
dragă pe biata copilă, pentru că eră blândă și frumușică 
ca ună ângerașă.

Două dile mai târdiu copila se înmormânta cu mare 
ceremoniă. Preotulă ținu o cuvântare pătrumjătore. După 
înmormântare se duse la prietinulă său Alexandru și 
îi dise:

«Scumpe amice! vorbele bune, fără îndoelă sunt 
de lăudată, dar faptele sunt și mai de laudă. Este mai 
bine se încungiurl nenorocirea, de câtă să aibi prilegiu 
a mângâia pe cei nenorociți. E ună păcată de morte, 
că părinții, ducându-se la lucrulă câmpului, își lasă co
pilașii acasă, fără nici o grijă. E păcată pentru că se 
calcă datoriile de părinte și e primejdiosă atâtă pentru 
ei câtă și pentru alții. De ce nu se înființeză și la noi 
o casă de îngrijire pentru băeți mai mici, o așa numită 
grădină pentru copii, după cum se află în multe 
orașe și sate. Asta se pote înființa cu bani puțini și 
părinții se scutescă de spaimă și grijă, ba și de neno
rociri, cândă sunt nevoițl a se depărtâ de acasă ca să 
lucre și să câștige ceva.

Alexandru clătină din capă și mărturisi curată că 
densulă nici n’a vădută nici n’a aurită vre odată de 
asemenea grădină.

Preotulă uimită de asta îl dete deslușire, dicândă#



Convocare.
Adunarea generală ordinară a Reuniunei învățăto- 

rescl »Mariane« se va ține în Rodna-vechiă în 25 și 26 
Maiu 1884 st. n., la care se în vită toți membrii reuniu
nei de a participă.

Nă să ud u, 1 Maiu 1884.
Comitetulu reuniunei învețătorescî „Mariane.11 

Președintele: Secretarul!!.
Maximă Popii. __ _ Petru Tolănii.

Diverse.
Alexandri e de vină. — Panaiot.il Gușterii este 

acusavă de furlulă unui scaună. Reclamata ulă istorisesce 
astfelă faptulii: »Pe la două-spre-dece din ndpte înce- 
pusemă să stringii scaunele de pe trotuară ca să închidă 
cafenăua, când mă pomenescu cu ună trecătorii care- 
mi spune: »V’a furată unu pungașă unu scaună.*  Dau 
fuga și-lă prindă pe d-lui la colțulă stradei cu scaunulă 
nostru.« Acusatulă: Domnule președinte, vă rogă să 
mă ascultați cu buna-voință care vă caracteriză... Alec
sandri este de vină. Președintele: Care Alecsandri? 
Acusatulă: Poetulă... Nu-lu cunășleți, acelă care a 
făcută Fântâna. Președintele: Ce are a face una 
cu alta? Acusatulă: O să vedeți acumă ce are a face. 
Vă rogă să mă ascultați cu buna-voință care vă carac
teriză. Eu m’amă dusă la teatru ca să vădă >Fântâna*  
lui Alecsandri. Pe drumă, m’amă întâlnită cu Tasache, 
Spirea Marafetă și alții. Așa în locă să mergemă la 
teatru m’amă pomenită la berărie de vale. Amu plătită 
eu o halbă, a plătită Tasache alta. Președintele: 
Ajunge. Ai furată scaunulă, da seu nu? Acusatulă. 
Vă rogă să mă ascultați cu buna-voință care vă carac
teriză. A mai plătită și Marafetă o jumătate, aină plătită 
și eu alta... ajunsesemă turlacă. Președintele: Cauți 
să te scuzi supt cuvântă că ai fostă beatu? Acusatulă. 
Stați să vedeți acumă. Spirache era să mă ducă acasă, 
pentru că eu nu prea mă ținemă bine pe picidre; liindă- 
că Spirache era însă și mai beată de câtă mine, elă a 
plecată cu birja. Președintele: Recunosci furtulă? 
Acusatulă: Vă rogă să mă ascultați cu buna-voință 
care vă caracteriză. N’amu furată. Fiindă-că nu puteamă 
să mă țină pe pictare, amă luată ună scaună d’afară și 
cândă simțeamă că mi se moie vinele mă aședamă pe 
scaună de mă odihneamu, ca să potu ajunge până acasă. 
De 1 spune d-le reclamantă, așa e că mai găsită șecjendă 
pe scaună? Reclamantulă: Asta așa e! Acusatul: 
Ei, vedeți! Alecsandri e de vină. Decă nu mă duceamă 
să vădă Fântâna, nu o pățiamă. Vă rogă să mă ju
decați cu buna-voință care vă caracteriză. — Tribunalulă, 
considerândă că intențiunea fraudulosă n’a esistată, achita 
pe Panaiolă Gușteră. >Românul.<

Sinuciderea unei părechi amorose. — ,Morgen- 
Post« descrie acestă scenă astfelă: Ună dom’nă și o domnă, 
îmbrăcațl în negru, veniră într’ună hotelu din cerculă 
Alsergrund și închiriară o cameră. Chelnărulă apăru în
dată cu ună biletă de anunțare, cerendă nouiloră ăspeți 
să-și scrie numele și de unde au venită, precum se obici- 
nuesce acesta la ori ce hotelu. Călătorulu, sub pretextă 
că e obosită, răspunse că va face acesta a doua di. Ho- 
telierulă, observându a doua cji. câ lenăra păreche nu 
ceruse încă nimică, trimise pe chelnărița să bată la ușă 
și se intrebe decă nu le trebue ceva. Ea nu primi nici 
ună răspunsă și deci se hotărâ să deschidă ușa cu o a 
doua cheiă. Ceia ce i se presentâ ochiloră o îngrozi. 
Pe parchetă zăcea în sânge cadavrulă tânărului, pecând 
compantana sa zăcea asemenea scăldată ’n sânge cu pă- 

, Copilașii, cari nu sunt încă de școlă se dau în grija 
unei femei înțelepte. Astă femeiă păzesce fotă jliua, se 
jocă cu ei prin odaiă seu pe timpă frumosă, afară, îi 
deprinde la curățenia, la ascultare și jucându-se cu ei 
îi învăță totodată și câte ceva folositoră. De mâncare 
le dă, ceea ce li se trimite dimineța.

Alexandru ascultă cu mare luare aminte la vorbele 
preotului. După aceea clătinându din capă, dise cu față 
gânditore: »Țeranii noștrii sunt încă partea cea mai 
mare neînvățați. Mulți părinți sunt omeni fără consci- 
iniă, cari se îngrijescu cu multă mai bine de porcii, de 
caprele și de vacile loră, de câtă de copii loră. Mi-e 
temă că decă voră sci că copii loră se află la locă si
gură, voră uită și mai tare de datorinț.ele loră de pă
rinți. De altă parte nu credă să fie potrivită, ca pe bieții 
copilași să-i chinuescT cu învățătura, înainte d’a împlini 
anulă ală șeselea. E pre de vreme. Intr’o vârstă așa de 
crudă, înainte de tote trebue să grijescă omulă de să- 
nătaLe, de întărirea puteriloră, cari sunt atâtă de slăbuțe.«

Preotulă nu putu dice că observările învățătorului 
prevădătoră ar fi cu totală fără temeiu, totuși puse ur- 
mătorea întrebare: »Ore este dreptă că părinții ar perde 
mai tare simțulă de datorință părintescă și alipirea cătră 
copii atuncea, cândă ar sci că copii se află diua întregă 
sub pază bună, de câtă atunci cândă sciu că se află 
fără nici o grije ? Altcum, adause mai departe, nu e vorbă 
ca micii copilași să învețe în grădina despre care vorba, 
a ceti, a scrie și a face cine scie, ce socoteli, ci ca ju- 
cându-să, să vedă deosebite lucruri, se le învețe mai 
multă numele. (Va urma). 

rulă despletită, întinsă pe sofa. Tânăra fată avea în pără 
ună buchetu de flori, și altulă pe peplă în haină; totă 
astfelă și elă avea ună buchetă la peptă. In mâna dreptă 
ține fata fotografia unui bărbată, și anume a companio
nului ei Pe masă erau trei scrisori în plicuri, der neli
pite. Pe fie-care plică era scrisă: «Murimă ca miresă 
și ginere. Gertrud, Johann.*  Poliția fu încunosciințată 
și comisarulă apăru cu mediculă, care constată că amân
doi se ’mpușcaseră în inimă. In scrisori nenorociții fă- 
câu cunoscută că, după multe lupte zadarnice pentru a’și 
dobândi o posițiune ca să potă trăi uniți, se hotărâseră 
să moră împreună, ca celă puțină mormântulă să ’i unescă. 
Intr’una din cele trei scrisori, fata scrie unei amice a sa: 
«Ionă mi-a fostă credinciosă, m’a iubită cu devotamentă. 
Moră cu plăcere, căci moră unită cu elă, scumpulă ini- 
mei mele, care ca și mine măre cu bucurie.« In scrisorea 
lui, tânărulă se rogă să fie înmormântată împreună cu 
iubita sa. In a treia scrisore, nenorocita păreche ’și ia 
rămasă bună dela hotelieră. Sinucisulă e functionarulă 
Johann Appel, în vârstă de 30 de ani, născută în Brașovă, 
iar nenorocita, Gertrude Caraconi, în vârstă de 24 de 
ani, croitorâsă în Apatin (Ungaria).

Studiu economicu-pedagogicti
de Ioană C. Panțu.

III. In numeri precedinți ami espusă cele mai de că
petenie momente, ce trebuescă considerate, cândă e vorba 
de a deștepta și de a nutri năzuința de cruțare la ună 
poporă. — După acele priviri generale să ne oprimă 
nițelă, să ne uitămă și la noi înși-ne, să ne întrebămă 
oțîră cum stau la noi Românii, lucrurile relativă la cestia 
economisirei. Pe timpulă Româniloră putea dice Virgil: 
(Cartea VI, Eneide, versă 800) «lăsați ca alții se se ocupe 
cu meseriile, ear tu poporule romană adu'ți aminte că 
ești chemată ca să domnescl lumea;« astăzi nu se mai 
pote (jice așa, ci din contră am trebui să (jicemă: »apu- 
că-te de meserii și de industrii mai mari, poporule română, 
dacă vrei să nu te mai stăpânescă altulă,« căci în tim
pulă de acum ună poporă, carele nu muncește, nu are 
dreptulă de a trăi și în adevără nici nu trăește.

Și ore poporulă nostru nu munceșce? Ba da! Insă 
conformă năcazuriloră sale, nu muncește rațională căci 
nu a trecută prin nici o școlă economică s’âu mai bine 
c^icândă nu este pătrunsă de idei economice.

Câte obiecte, câte lucruri, cari pentru alte nății 
facă avere, facă capitaluri, poporului nostru nu’i servescă 
întru nimică. Poporulă nostru are necesități puține și, 
și le indeplinește cu ușurătate, și mai multă nu cercă 
a se întinde de câtă îi este așternutulă. Acesta e o 
dicală românescă carea dimpreună cu alte dă de golă 
falsulă spirită economică de care e pătrunsă nația nostră. 
♦ Lăsați să mânce ori și ce pome că’s dela D-zeu« gră- 
ește românulă și este plină de mulțămire, că’i a dată 
D-zeu atâtea păme de potă lua și alții; ba cei mai multă 
a fura pome nici nu este păcală după idea poporului. 
Conceptele economice ale poporului nostru se potă resuma 
in următarele; »nu agonisi mai multă decâtă ai de lipsă 
pentru acii. căci ce va fi mâne vomă vedea; din ceea 
ce a dată D-zeu dă și tu altora;» »Nu face întreprinderi 
cu scopă de a câștiga, căci cine se bucură la multă 
pierde și puținulă;« »la ce mi’s de lipsă! atâtea mândrii, 
că sciu că nu voiă duce cu mine pe cea laltă lume« 
grăește românulă în nâcazulă celui mai elementară prin
cipiu economică națională. Și numai, ce’i dreptă, espri- 
mândă aceste idei în sensă economică, vomă dice de 
bună semă că poporulă nostru lucră numai atâta câtă 
îi trebue, adecă producțiunea lui nu întrece cu multă con- 
sumațiunea, mai departe nuă umblă după industrii și în 
fine nu caută a’și procura un capitală.

Omulă are necesități, pe cari prin muncă și le în- 
deplineșce, câștigândă lucruri seu mijtace cari îi suntă 
de folosă. Urmeză deci de totă naturală ca omuiă se 
caute a aduna bunuri cât se p<5te de multe spre a putea 
face cruțare, spre a putea face un capitală, spre a putea 
dice că trăește în sensă economică. Ce face poporulă 
nostru? El nu agonisește mai multă decâtă îi trebue pentru 
presentă seu cel multă pentru ună timpă apropiată; âr 
câtă despre forma-ea vre-unui capitală nici că’și bate 
capulă, căci el crede, că acestă lucru este lăsată pe sema 
câtorva, cari s’au pomenită cu avere. Elă are tarte puține 
trebuințe și acestea și le împlinește cu o mare ușurătate 
și mulțămindu-se cu puțină este poporulă cel mai liniștită. 
Este liniștită, repeteză, dar’ liniștea asta nu e a bine, căci 
ea este seu ună documentă de lipsă de viață, seu ună do
cumentă de scepticismă. Lipsă de viață nu este, căci 
poporulă nostru este cu aspirațiune la cultură și ar face 
progrese mari, dacă n’ar fi împedecală de cătră alte nații 
cari au puterea în mână; dar este ună scepticismă ca re- 
sultată ală greleloră timpuri, carele însă se mai alungă 
câte odată, cândă prin câte o rază de nădejde, cândă 
prin câte-o faptă mare romănescă.

Aci este necazulă românului, aci trebue să’i aju- 
tămă. Și cum amă pute face acâsta? De-ocamdată, nu

mai și numai cu instrucția; dar instrucția la noi (înțelegă 
instrucția poporală) este neindestulitore, căci poporului 
nostru nu i se dau cunoștințele, de cari are elă lipsă. 
In scola poporală se învață cetitulă și scrisulă, ceva re- 
ligiune, forte puțină socotâlă, multă gramatică și încolo 
nimică. Și ore ce folosimă noi nației nostre prin aces
tea ? Nimică mai multă decâtă că îi îngreunămă memoria. 
Scrierea și cetirea suntă numai ună mijlocă pentru in
strucție, instrucția însăși, cuteză a c^ice, s’ar putâ da și 
fără acestea. Poporulă engleză nu știe atâta gramatică 
câtă știe românulă, cu tote acestea englezulă este instru
ită cum trebue și scie ce ’i trebue. Englezulă nu învață 
mai multă decâtă are lipsă și imediată intră în praxă; 
elă nici că scrie ortografică, precândă din contră Ro
mânulă îșl umple capulă cu balastă, scrie corectă după 
ortografiă, cu tote acestea e necultă. La Englezi este rea
litatea culturei, la Români este numai ideia culturei.

LITERATURĂ.

A apărută partea I. din »Istoria diecesei române 
gr. cat. a Oradiei-mari," de Dr. I. Ardeleană, pro- 
fesoră la liceulă din Beiușă. Acostă interesantă scriere 
e dedicată domnei Leontina Romană, născută Balo- 
miri, soția d-lui Alesandru Romană, membru ală acade
miei din Bucurescl. — Partea I. cuprinde o privire asu
pra faseloră credinții creștine la Români dela creștinarea 
loră pănă la începutulă secolului XVIII. Ea cu
prinde 10—12 cole tipărite, și se află de vencjare cu 
prețuia de 80 cr. la autorulă în Beiușă și la .Cancela
ria Negruță» în Gherla. Transilvania. Valorea scrierii o 
arată în destulă prefață cu care d. Dr. Ardeleană înso
țește listele de abonamentă, și pe care o punemă aci în 
vederea publicului:

>Șese ani, câți amă petrecută la Roma, pre lângă 
studiarea sciințeloră filosofice și teologice, în timpă liberă 
m’amă ocupată și cu adunarea documenteloră referităre 
la istoria bisericescă și politică a Româniloră, spre ce 
mi-a dată impulsă și domnulă C. Essarcu, pe atunci a- 
gintele României la curtea italiană, ^icându-mi că în Ar- 
chivulă Propagandei de Fide trebue sg se afle multe ma
nuscripte relative la starea bisericâscă a Moldoveniloră și 
a Valachiloră scrise de misionarii romano-catolicî, cari 
încă din timpuri antice se așezaseră în principatele ro
mâne. Domnulă C. Essarcu nu s’a înșelată în presupu
nerea sa, căci permițândumi-se a intră în Archivulă Pro
pagandei de Fide, aflai spre mare surprindere nenumărate 
documente adunate în ordine chronologică cu inscripți- 
unile următare:

O. Ungheria e Transilvania.A. Moldavia.

1629—1676 voi. I.
1677—1695 > II.
1696—1740 » III.
1741-1760 > IV.
1761—1797 » V.

II. Bidga■ria Valachia.

1638—1699 voi. I. B.
1700—1727 > II.
1728—1740 > III.
1741—1760 » IV.
1761—1768 V.
1769—1777 VI. E.
1778—1797 V VII.

1622--1626 voi. I.
1676--1695 > II.
1696—1707 > III.
1708—1727 > IV.
1728—1760 » V.
1761--1776 > VI.
1777—1843 > VII.
Greci di Croazia, Dal- 
mazia Schiavonia, Tran

silvania, Ungheria.
1642—1760 voi. I.
1761—1845 „ II.

Miscellanea rerum Va- 
lachicarum graeci ritns 

Generalia, tom. I.—II.
Din aceste volumurl am scosă multe documente in

teresante atâtă pentru istoria bisericâscă a Româniloră, 
câtă și pentru cea politică; din cele din urmă amă pre
dată și Domnului G. Essarcu.“

Tragerea losuriloru.*
La 1 Maiu s’au trasă următorele serii ale losuriloru credi

tului: 721, 750, 782, 825, 1043, 1163, 1869, 2372, 2832, 2938, 3159, 
3346, 3481, 3521, 3707, 3897, 3971, 4145. Câștigul!! principală de 
150,000 fl. l’a câștigată S. 4145 Nr. 48; 30,000 fl. a câștigată S. 
3381 Nr. 19; 15,000 fl. a câștigată S. 721 Nr. 4; câte 5000 fl. au 
câștigată S. 721 Nr. 6, S. 3346 Nr. 79; câte 2000 fl. au câștigată 
S. 782 Nr. 38, S. 3707 Nr. 53; câte 1500 fl. au câștigată S. 3707 
Nr. 29, S. 3346 Nr. 86; câte 1000 fl. S. 721 Nr. 54 și 59, S. 3521 
Nr. 98, S. 3707 Nr. 7; câte 400 fl. S. 721 Nr. 13, 41, 65, 32, 83 
și 91, S. 782 Nr. 97, S. 825 Nr. 87, S. 1043 Nr. 73 și 90, S. 1163 
Nr. 77, S. 1869 Nr. 1, 12, 47, 68, 93 și 100, S. 2372 Nr. 54, S. 
2832 Nr. 66 și 69, S. 2938 Nr. 13, S. 3159 Nr. 48 și 53, S. 3346 
Nr. 2387, S. 3481 Nr. 5, 32, 43, 51 și 84, S. 3521 Nr. 44 și 51, 
S. 3897 Nr. 50 și 99.

Din 115 Serii ale losuriloră din 1860 au eșită cu câștiguri 
mai mari următorele: câștigulă principală de 300,000 fl. l’a câști
gată S. 13,943 Nr. 8; 50,000 fl. a câștigată S. 2547 Nr. 1; 25,000 fl. 
a câștigată S. 5115 Nr. 14; câte 10,000 fl. au câștigată S. 8476 
Nr. 17 și S. 14,301 Nr. 17; câte 5000 fl. au câștigată S. 884 Nr. 
13, S. 1122 Nr. 1, S. 5376 Nr. 12, S. 9188 Nr. 6, S. 8263 Nr. 20, 
S. 9383 Nr. 7, S. 10240 Nr. 17, S. 11651 Nr. 15, S. 15661 Nr. 2, 
S. 16165 Nr. 7, S. 16931 Nr. 6, S. 17238 Nr. 15, S. 17666 Nr. 5, 
S. 17966 Nr. 17 și S. 18580 Nr. 13.

Editoră: Iacobă Mureșianu.

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Cursulu la bursa de Vlena
din 7 Maiu

Rentă de aură ungară 6°/0 122.55
Rentă de aurit 4°/0 ... 92. -
Rentă de hârtiă 5°/0 • ■ 88.70 
împrumutul^ căilorQ ferate 

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

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.20

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de oștit ung. 
(3-a emisiune) .... 102.—

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

mișii.............................. 100.75
Bonuri cu cl. de sortarelOO.— 
Bonuri rurale transilvane 99.—

st. n. 1884.
Bonuri croato-slavone . . 100.25
Despăgubire p. dijma de

vinii ung......................... 98. —
Imprumutulii cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 116.20
Renta de hărtiă austriacă 80.45
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aurii austr. . . 101.45 
Losurile din 1860 . . . 137. —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  856.—
Act. băncel de credită ung. 318.—
Act. băncel de credită austr. 317.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.72
Napoleon-d’orI.................. 9.61‘Z.j
Mărci 100 împ. germ. . . 59.— 
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

Sursa de Siicurescî.

Cota oficială dela 6 Maiu st., n. 1884.

Renta română (5°/o)- • • • Cu mp 947, vend. 95
Renta rom. amort. (5°/0) . . 9 9472 » 9o74

»■ convert. (6°/0) . . » 997, 3 100
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . 32 34
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 104Va * 105

„ (5%) • • H 927, 93
urban (7°/0) • • 10372 » 104

> » » (6°/0) • ■ » 9972 100
> > (5°/o) • • » 90.7, > 908/4

Banca națională a României » 1426. » 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 367. > 370

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

CursulO pieței Brașovu

din 8 Maiu st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cniiip. !).2(> Ven 1.9.277a
Argint românesc.................. 9.20 V 9.23
Napoleon-d'ori..................... 9.00 » 9.63
Lire turcescl......................... . » 10.84 10.88
Imperiali............................. . » 9.83 » 9.87
Galbeni................................. . » 5.60 5.63
Scrisurile fonc. »Albina« . . . » 101.— 101.50
Discontulă » . . . 7—10 % pe ană.

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

„GAZETA TR AN SILVANIEI“
RIARU CUOTIDIANU.

Ca mâne se ’mplinescă 50 de ani, de cândti 
„Gazeta Transilvani ei,“ sub cea mai cumplită 
prigonire a nâmului românescă, a arborată în 
mijloculu valoroșiloru și patrioticiloru comercianțl 
din Brașovu, acestă emporiă ală Transilvaniei, 
drapelulu redeșteptării naționale.

T6tă suflarea românâscă 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 bărbătdscă statorniciă pentru înălțarea româ
nismului.

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

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

Cu tdte uneltirile și prigonirile înse „Gazeta 
Transilvani ei“ Își ridică fruntea și unindă su- 
fletesce pe toți Românii luptă necurmată și fără 
pregetă pentru drepturile și libertățile opincii 
românesc!.

Adversarii noștri neperdând din vedere acâstă 
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 astăzi, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea să ne strîngemă rândurile, și să 
ne îndoimă puterile de ape rare.

Adversariloră noștri, avendă ei puterea țării 
în mână, le-a fostă pre ușoră de a ne lovi în 
tdte interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în școlă 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 
d i 1 n i c ă și cu energiă de acestă pacinică mij
locă apelămă la publiculă celă mare română 
pentru a ne susține în dilnica nostră luptă, na
țională și în firma ndstră speranță, de a fi încu-

I

ragiațl, deschidemă abonamentă la d arul ti nos
tru cuotidianil

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă primul!! 
organ!! de publicitate românii, tot asemenea 
și astădi e primul!! organu cuotidianil ro
mânii, ce apare dincoce de Carpați.

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

Privindă der cu încredere la viitoră, Gazeta 
Transilvaniei dela 1 Aprile a începută a eșfîntăte 
dilele, afară de Duminici, și serbători, și pentru 
a pute cu înlesnire străbate până chiar și în 

i săraca colibă a țăranului română, va fi celă mai 
eftină diară din monarchia Austro-Ungară:

AEON^MEȚSTTE:
Pentru A.ustro-Ungaria pe ană 13 fl., 

pe 6 luni & H., pe 3 luni 3 fl. Pentru B£o- 
inâiiia pe ană Ies, 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.

................................. ..

.■ i.. i i

1 ;
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CelU mai bunu
Gascavalu de Fentelea

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

rate. Comandele se se facă directu.
F

XX TIPOGRAFIA ALEXI, Brașovu
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Nr. 4881—884. COHCUrSă. 3“3
Pentru ocuparea postului vacantă de subnotară la subscrisulă ma

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

Concurență pentru unulă din aceste posturi au se aștârnă, până 
celă multă în 15 Mai a. c. la 5 6re după prândă, pe lângă petițiuni, 
documentele asupra absolvărei studiiloră juridice în termină de 4 ani, 
asupra depunerei celă puțină ală esamenului de stată politică, și asupra 
împrejurărei, că nu au trecută peste etatea de 40 ani.

Brașovă, în 29 Aprile 1884.
Magistratulu orășenescu.

1 în
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 (Jîarfi romauu cuotidiauu.
Acestei tipografii i-a succesă de a dobândi de la magistratulă orașului Brașovă furnisarea tipărituriloră necesare pentru orașă, 

învingândă prin concurență, pe cea mai vechiă și renumită tipografia din Brașovă.
Avantagiele pe care le pdte oferi acestă stabilimentă fundă 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 ndstră ni permitemă a recomanda:

XXw

G. C u r ț i u s. Gramatica limbei elenice prelucrată 
de Ștefană Io sită, profesoră și directoră la 
gimnas. rom. gr .-or. dinBrașovă, prețulă fl. 2.50 

Gramatica limbei române, întocmită pentru 
scolele secundare de Nicolau Pilția, 
profesoră la gimnasiulă română greco- 
orientală din Brașovă, prețulă . . . . » 1.25

Domnii librari îsi potu procura dela acestă tipografie

Bomanuri originale ilustrate 
spre VENDARE cu BROȘERA.

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

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

fl. —.30

Tipografia Âlexi Brșovii.

Mtirtea lui Miliai Vitezulii, clramă națională 
în 5 acte, de Stan Pârjol, prețuliî .

Ruuiânische Kiinstdiclitungen, ubersetzt. von 
Theochar Alexi, prețulă ....

Noua Biblioteca Română, anulă I și I!
Noulft Călindară de casă întră în anulă ală V-lea.'

» —.40

fi. 1.—
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