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IM 58. Sâmbătă în 28 Aprile (10 Maiu) 1884.
-

BrașovH în 27 Aprile (9 Maiu).
înainte cu câteva (jik amu semnalată nisce 

articuli apăruți în organulă partidei naționale a 
Sașiloră din Transilvania „Siebenbiirgische-deut- 
scltes Tageblatt," cari ni s’au părută importante, 
pentru-că indică direcțiunea politicei săsesc!.

„Trebue se ne apărămă!" acesta <j.ice „Ta- 
geblat.t“ este devisa politicei Sașiloru ardeleni 
pentru viitorulu celă mai apropiată.

Este clarii și neîndoiosu, că unu poporă, 
care e atacată în drepturile sale, în esistența sa 
— trebue se se apere. Dăr cum se se apere ? 
Ce tactică să observe ca apărarea lui să aibă suc
ces u ?

Hic Rhodus......... Sașii ardeleni au din ve
chime renumele de prudenți și circumspecți. Nu 
voimiî. să cercetămă acum până încâttt este jus
tificată acestu renume prin politica ce au urmat’o 
ei în trecută. Trecutulă aparține istoriei și is
toria va judeca asupra lui. Astă-(ji însă Sașii 
stau față cu dura necesitate a presentului, care 
se cuprinde în cuvintele „Trebue să ne apărămu.“ 
Și în vechime au fostă ei de multe-ori constrînși 
de a se apără, dăr atunci aveu cetățuiele loră 
tari, unde se adăpostău și arme de ajunsă în 
arsenalele loră. Era ușoră pentru Sași a se 
apără de după zidurile cetățiloră loru, dăr adi 
aceste ziduri sunt dărîmate și grea este năvala 
ce-o dă asupră-le dușmanulă esistenții loră na
ționale.

Sunt timpuri și situațiuni cândă unu poporă 
care se numără între „beati possidentes“ face 
bine să fie prudentă și circumspectă, pentru ca 
să-și conserve bunurile, ce le stăpânesce. Sunt 
înse cașuri destule în istoriă, cândă drepturile și 
libertatea unui poporă au fostă amenințate și 
cândă nu i-ar fi ajutată nici ună felă de pru
dență, dăcă i-ar fi lipsită energia și resoluțiunea 
propriei apărări.

Organulă Sașiloră se vede că scie să apre- 
țieze destulă de bine deosebirea între tactica de 
odinidră și aceea ce i se impune adi națiunei 
săsesci, căci se încărca a combate părerea ace
lora dintre Sași, cari susțină, că a face oposiți- 
une guvernului însemnă a părăsi tradițiunile is
torice ale Sașiloră, cari au mersă totdăuna cu 
guvernulă. „Da,“ cjice fdia Sibiiană, „au mersă 
cu guvernulă cândă acesta a respectată legea, 
dăr au mersă în contra lui, cândă a violat’o“ 
și adauge: „Bine să ne însemnămă, că astădi nu 
ne mai remâne alta, decâtă să ne apărămă fă- 
cândă oposițiune guvernului, care voiesce acum 
să ne iea și dreptulă de disposițiune asupra a- 
verii universității, ce ne este garantată prin lege 
și ne impune prefecți ca Banffy la Bistrița și 
Bethlen la Sighișora....“

Același organă declară, că cea mai mare gre- 
șălă ar fi, decă Sașii ară conlucrâ cu partida d-lui 
Tisza său cu-o altă partidă din dietă la strîm- 
torarea naționalitățiloră.

Fărte adevărată. Conlocuitorii noștri Sași 
printr’o asemenea procedere, aliându-se cu duș
manii esistenței individuale a popdreloră nema
ghiare din patriă, ’și-ar pierde dreptulă ce’lă au 
înșiși la acăstă esistență, și și-ară subscrie astfelă 
sentința de mărte, mergândă pe urma conațio- 
naliloră loră din Ungaria, pierduți pentru ger- 
manismă.

Ac,ăsta o vede și o simte ori-ce Sasă înțe- 
legătoră și nepreocupată \ și „ Tageblatt “ cores
punde numai unui sentimentă generală, cândă 
protestăză în contra însitiuărei că politica săsăscă 
ar fi unilaterală și că n‘ar țină nici o sămă de 
asuprirea celorlalte naționalități nemaghiare.

Modulă însă prin care organulă națională 
săsescă crede a accentua solidaritatea Sașiloră cu 
celelalte popăre asuprite din patriă, nu ni se pare 
nici decum satisfăcătoră. Acăsta amu declarat’o 
deja în numărulă nostru dela 19 Aprile.

Vorbimă, se ’nțelege, din punctă de vedere 
ală politicei săsesci. Dăcă este ca apărarea Sa
șiloră să aibă ună resultată practică, atunci, 
după a nostră părere, Sașii trebue să caute puncte 
de atingere cu celelalte naționalități. A dice, 
cum face „Tageblatt/1 că apărându-și propriele 
loră drepturi Sașii apără totodată și drepturile 
tuturoră celorlalte naționalități, nu însămnă încă 
a ieși de faptă din posițiunea isolată, ci ne dă 
numai a înțelege, că la casă cândă nu și-ar pută 
singuri ajută, Sașii ar fi dispuși să se alăture la 
celelalte naționalități.

Tesa ce-o susțină colegii noștri din Sibiiu 
nu e valabilă nici pentru motivulă, că se păte 
fărte ușoră întâmplă și avemă în privința acăsta 
și cașuri precedente ca de esemplu Sașii se alăgă 
astfelă de mijlăce de apărare a drepturiloră loră, 
prin cari se lovăscă "mar <nultă său mai puțină, 
directă său indirectă în celelalte naționalități con- 
locuităre.

Avemă înaintea năstră ună esemplu recentă, 
care deștăptă bănuielile năstre. Scimă că din 
nenorocire nu toți Sașii împartă vederile celoră 
dela „Tageblatt“ și o mare parte din ei sunt 
încă de ideă, că drepturile Sașiloră se potă sus
ține numai pe conta năstră a Româniloră.

Acăstă fatală ideă a adusă asupra Ardălului 
tăte nenorocirile de cari suferimă dela 1865 în- 
căce. — Dăr se nu ne depărtămă dela temă.

Câteva dile după ce au apărută articulii 
memorați în „Tagblatt", cetirămă în „Neue freie 
Presse“ din Viena, dela 5 Maiă, o corespondență 
datată din Sibiiu, din a căreia cuprinsă să vede 
mai ântâiă, că ea este scrisă de ună Sasă bine 
inițiată în mersulă afaceriloră săsesci; ală doilea, 
că nu este inspirată de guvernă.

Corespondentulă constată, că super-intenden- 
tulă bisericei evangelice Dr. G. de Teutsch și cu 
cornițele Sașiloră Dr. M. Brennerberg se află în 
Pesta spre a se sfătui cu guvernulă asupra afa
ceriloră bisericesci, școlare și politice ale Sașiloră 
din Ardeală și esprimă speranța, că prelatului să
sescă îi va succede a aplană divergențele din 
nou ivite, apoi urmăză așa:

»E de doritu împăciuirea în interesulă bine înțelesă 
ală ambeloră părți. Se aruncămu numai o privire asu
pra stărei politice, naționale și culturale a Ardeiului, și 
vomă recundsce îndată, câtă importanță are poporulă să
sescă în acestă țeră. Elementulă română progreseză pe 
ană ce merge și ocupă nou ieremă. Românii Ardeleni 
facă cu-o consecință rară politică de pasivitate față 
cu stalulu ungară; ei suferă ori-ce violență, se supună 
pentru că trebue, der îșî crescă copiii în principii de an
tipatia contra statului. Celă ce călătoresce prin ținutu
rile române seu convine cu Români, acela păte esperiâ 
lucruri surprințjătăre și pline de învgțămentă în acesta 
direcțiune....*

»Față cu acesta stare de lucruri Sașii sunt ele
mentulă acela, care susține statulă. De aceea n’amă pu
tută nici-odată înțelege pentru ce guvernulă ungurescă 

pune atâtea piedici Sașiloră. Sașii nu țîntescă să se 
facă stăpâni peste Ardelă cu atâtă mai puțină peste Un
garia ; ei n’au nici vre-o vecinătate periculăsă, și cu nu
mărulă loră de abia 200,000 nu potă fi nicl-decumă a- 
menințători și periculoși statului ungurescă. Și cu tăte 
aceste Sașii nu potă ajunge la o consolidare și la ună 
minimum de administrațiune independentă restrînsă în 
universitatea națiunei săsesci.«

Punemă aceste rânduri în vederea colegi- 
loră noștri dela „Tageblatt“ din Sibiiu, și îi lă- 
sămu se judece singuri asupra clevetiriloră de 
feliulă acesta și îi rugămă se ne spună în tătă 
sinceritatea dăcă ei credă că prin asemeni pro- 
cederi se potă apără cu succesu drepturile Sa
șiloră și se păte asigură esistența individuală a 
elementului săsescă din Ardălu?

Scirî telegrafice.
(Serv. part, alti >Gaz. Trans.«)

Londra, 9 Maiu. — în fabrica din apro
pierea orașului Ayr, în Scoția, s’a întâmplată a<|i 
o esplosie de dinamită; patru persăne au fostă 
omorîte.

Viena, 9 Maiu. — La 10 ore săra a sosită 
aci trenulă separații cu cadavrulu împărătesii 
Maria Anna. Generalii, corpuliî oficerescii, mi- 
nistrulă de răsboiu, demnitarii curții erau adunați 
la gară, unde era aședată și o companiă de onăre. 
Apoi s’a transportată cadavrulu la paiață con
formii ceremonialului. Pe strade furnica mulțime 
de omeni; numerăse case așezaseră steguri de 
doliu. La orele ll’/i a sositu conductulă la pa
latu, unde s’a datu binecuvântarea de cătră pre- 
otulu palatului.

Quebeck, 9 Maiu. — Vaporulă „State of 
Florida11 s’a isbitu la 18 Aprile cu barca „Po- 
nema“ în apropiere de Noulă Brunșvigu. Amân
două s’au cufundată. Călătorii și ămenii de ser
viciu au scăpată pe barca „Teresa.“

Felicitări la adresa nostră.
Bărladă, 5 Aprile 1884.

Stimate amice!
Priraesce și din partea mea sincere și căldurose 

felicitări pentru frumăsa și folositorea decisiune ce ați 
luată de a publică ,,Gazeta1' în tote idilele. Vă ureză 
ca întreprinderea se vă fiă încununată de meritatulă 
succesă. *

Până acum lucrarăți în via, pe care bătrânii o 
sădiseră și o cultivaseră, și în timpuri multă mai ane- 
voiose: se așteptă dela cei tineri să facă ună pasă mai 
departe.

Dumnedău să vă ajute. j I6n& Popescu.
Cehulă Silvaniei, 22 Aprile.

Vă gratuleză că prin străformarea > Gazetei* în di- 
ară cuotidiană, ați împlinită dorința tuturoră Româniloră 
adevărațl. Florianu Cociunu, adv.

Rămniculă-Sărată, 24 Aprile
Vină a dă espresiune bucuriei ce amă simțită, vă- 

dendu că ați făcută ca >Gazeta Transilvaniei" să apară 
dilnică. ,

Vă felicită din totă inima și dorescă ca ideile na
ționale ce le propagați și apărați cu atâta virtute, băr- 
bătăscă, să prindă rădăcini adenci în inima Româniloră 
și să aducă câtă mai curendă rădele dorite.

Dr. Octavianu Blășianu. 
Șermașă, 15 Aprile.

Primiți felicitările mele pentru împlinirea celei mai 
fierbinte dorințe a națiunei române, de a vede ună diară 
cuotidiană română în Austro-Ungaria!

Să trăiți la mulți ani. Alecsandru Maiorii, preoții.

Mulțămindă din totă sufletulă pentru aceste 
încuragiătăre dovecji de simpatia," dorimă ca 
urările, ce ni se făcu să fiă făcute într’ună căsă 
bună! ------------



Cronica qLilei.
Comisiunea consiliului comunalii vienezii, însărci

nată cu supravegherea cimitirelor^, a hotărâtă să se pu
blice concursă pentru facerea unui monumentă, ce se va 
ridica pe mormântulă nenorocițiloră dela Ringtheater.

*
Dela 1 Martie până la 30 Aprile a. c. au emigrată 

din Ungaria 3583 persdne, cu destinațiunea la America.
*

Se vorbesce că corpulă ală 12 de armată îșî va 
esecuta manevrele din ăstă ană împrejurulă Sibiiului.

*
în ținutulă Clușiului a căzută petră de mărimea 

unei nuci. Arborii fructiferi, viile și florile au suferită 
multă stricăciune, sămânăturile de tămnă însă aă suferită 
fărte puțină.

*
M. Sa monarchulă Austro-Ungariei a trimisă sul

tanului ca dară ună mare sarcofagă de valdre, găsită în 
anulă trecută cu ocasiunea săpăturiloră din insula Rodă.

*
La manevrele de tdmnă ce se voră țină în câm- 

pulă Marchei și la care va asista și M. Sa împăratulă, 
voră lua parte Corpulă 10 de armată din Brunn, o parte 
din Corpulă 2 din Viena, și Corpulă 5 din Pojonă, cu 
totulă peste 20,000 de ămenl.

*
Comisiunea din Clușiu pentru esaminarea profeso- 

riloră de scălele medii face cunoscută, că cei cari au 
terminată studiele universitare înainte de 1880/1, potă 
depune esamenele de profesoră după norma cea veche.

*
în gimnasiulă iesuitică din Calocia, în Ungaria, se 

face propagandă pentru noua congregație a Sf. Maria 
unde se vede că se primescă și școlari. In acestă so
cietate au intrată 6 tineri, cărora însuși directorulă le-a 
atârnată medalii pe peptă. Școlarii din clasa 8, căpă- 
tândă cunoscință despre enciclica papii, au dată promi
siunea în scrisă că nu voră fi nici odată membri vre-unei 
societăți secrete. Acestă legămentă s’a pusă pe hârtiă 
și s’a cetită în biserică înaintea altarului; după aceia s’a 
depusă în mâna iesuitului Rosty, care a ținută ună 
discursă înfocată.

Se vede de aci că iesuiții sciu dresa pe copii în
credințați loră; nu înțelegemă însă cum pote fi valabilă 
o declarațiune a unoră tineri nematuri încă.

*
P. MarcovicI, alesă de unăcji episcopă ală Banyalucei, 

s’a sfințită la 4 Maiu în biserica Franciscaniloră din 
Viena, de cătră nunțiulă-archiepiscopă Vannutelli.

*
în săptămâna trecută i s’au furată episcopului ro- 

mano-catolică din Mostar, Buconyici, peste 8000 fiorini. 
S’au arestată mai multe persăne bănuite dimprejurulă său.

*
Parlamentulă română ’și-a reîncepută lucrările Joi 

la 26 Aprile.
*

Complectarea materialului de răsboiu costă pe Fran- 
cia 21l3 miliarde. Până la 1 Decemvre 1884 s’au chel
tuită 2V10 miliarde; mai suntă prin urmare 276 milione 
de cheltuită, din care ministrulă de răsboiu va cere 
pentru anulă viitoră 85 de milione.

*
Din Filipopole se scrie, dice „Telegrafulă11, că miș

carea irredentistă se accentueză în Rumelia orientală 
din di în di. «

Același diară află, că regele Serbiei Milană va da 
o amnestie generală, cu scopă ca să atragă în țeră pe 
radicalii împrăștiați prin peninsula balcanică și cari facă 
multă rău Serbiei.

*
„Figaro“ anunță, sub-reservă, că în curendă se va 

logodi fiica comitelui de Paris cu ună archiduce.
*

„Marele Orientă" ală Italiei și coloniiloră italiane 
a adresată tuturoră lojeloră francmasone din lume o 
circulară, ca în comună să ia o atitudine și să lucreze 
în contra enciclicei papei.

*
Aprope tdte familiile mohamedane din ținuturile 

turcesc!, cedate Greciei, au emigrată în Asia mică.
*

Guvernulă statului Queretaro, în America, a luată 
disposițiunea ca să se ridice ună monumentă în loculă 
unde a fostă împușcată Maximiliană, împăratulă Mexicului.

*
Universitatea din Edinburgă, în Scoția, și-a serbată 

dela 15—18 Aprile jubileulă de 300 de ani. Cu acestă 
ocasiune s’au numită doctori de ondre mai mulți 
profesori de pe la diferite universități.

*
In cerculă electorală ală Coșiognei, comitatulă Clu

șiului, suntă aleși delegați pentru conferința generală din 
Sibiiă d-nii: Dr. A u r e 1 ă 1 s a c ă din Clușiu și I o n ă 
Simionașiă din Deva.

Pregătiri de serbare in munții apuseni.
întreg al de 25 Aprile (7 Maiă.)

Bine-voiți, domnule Redactorii, a publica în 
coldnele stimatului diaru, ce redactați, acestă co
respondență :

Trei decenii și jumătate trecură de cându 
poporulu românii, adunată. pe câmpulu libertății, 
a proclamații libertatea națională și adevărata 
frățietate pe basa egalei, îndreptățiri. Trei decenii 
și jumătate trecură de cându amu scuturată. lan
țurile iobăgiei și o nouă posiție ne-amu creații.

piua cea mare, în care a răsărită sdrele 
libertății pentru noi, este (jiua de 3(15) Maiti. 
Acâstă sântă noi Muntenii din comuna In-
tregalde ne-amu decisă a o serba cu solemni
tate, aducendu jertfă lui Dumnezeu în amintirea 
neuitațiloru luptători pentru libertate și egala în
dreptățire cu celelalte națiuni. Vomă servi și 
unu parastasă în amintirea eroiloră Bărnuță, 
Iancu, Balintă și ceilalți, Acăstă serbând-o 
cu t6tă solemnitatea, vomă dice apărătoriloră 
causei ndstre, cari nu mai sunt în viață:

DormițI în pace umbre, martiri ai Românimei 
Ce-ațI îngrășată pământulă cu sânge de eroi!
Illră cătră cei ce acum se luptă cu arma 

legii vomă cpce : înainte cu Dumneijău, că noi vă 
vomă urma!

I6nft Nestorfi, parochă. lână Donișa, învăț.

Ricin, 23 Aprile 1884.
Domnule Redactoră! Erl în 22 Aprile a. c, amă 

avută în comuna năstră Riciu cji de bucuriă, cj', în care 
adunându-se preste 350 Români din diverse părți, și 
unii ce nu se cunosceu mai înainte, s’au salutată cu 
salutarea propriă Românului: .Crislosă a înviată!' De 
pe fața fie-cărui putea să citescă orl-cine, și înainte de 
a’i spune, putea să scie orl-care, că elă doresce ceva, și 

decă-lă întrebai, că ce doresce, ce voiesce, cu cuvinte 
sincere spuneâ, că doresce a trăi în patria acâsta îm
preună cu poporele conlocuitore în pace, armoniă, iu
bire, frățietate, egalitate și dreptate; și nu vre nici de 
câtă a asupri pe vr’una din diversele naționalități, seu 
religiuni, deră nu va suferi ca să fie strivită din partea 
altei naționalități seu religiuni, vărsându-șl și sângele 
pentru naționalitatea și religiunea sa.

De și amă disă, Domnule Redactoră, că popoulă 
adunată la conferința numită a fost entusiasmală în ter
mini înalți, totuși purtarea poporului nostru în entusias- 
inulă său supremă a fost esemplară, la ce ne provocămă 
să contradică, decă nu e adevără, domnulă solgăbirău 
Dozsa Elek, carele a fost de față la decursulă ședinței 
ndstre.

Conducerea adunărei nostre avemă să o mulțumimu 
domnului Anania Trombitașă, fără a fi cunoscută mai 
înainte la noi. deră cuvintele sale ce le-a pronunțată în 
mijloculă nostru cu ocasiunea adunărei, credă că au 
fostă răsplătite cu cele ce i s’a disă în față »să trăiescă* 
de mai multe ori, și luândă parte în conducerea aface- 
riloru nostre și domnulă R. Fogarași, i esprimămă re
cunoștință și dorimă, ca și pe viitoră să se pună în 
fruntea afaceriloră ndstre naționali românesc!. Cu cari 
amă ondre a subșlerne copia protocolului din 10/22 
Aprile 1884. Ioană Mânu jun.

pioprietarO.

Protocoln.
Din 10 (22) Aprile 1884.

Luată în conferința alegătoriloră români aderenți la 
partida națională română din partea inferioră a comita
tului Mureșă-Turda, cercurile electorali Mureșă Oșorheiă, 
Acașfalău, N. Sereda, ținută în Riciu.

1. Intrunindu-se în urma convocărei de dto 17 
Aprile a. c., alegătorii români din susă numitele trei cer
curi în numără de 350, în școla conf. gr. cat. din Riciu, 
membrulă comitetului ad hoc domnulă Anania Trombi- 
tașiu salută în numele acestui comitetă pe alegătorii a- 
dunațî, și propune, ca conferința să se constitue ca atare 
alegându-șl birou.

1. Conferința alege prin aclamațiune de preșe
dinte pe o. d. parochă din S.-Martină Idnă Balintă, 
eră de notară pe d. Augustinu A Idea din Bozedă.

2. Deschi<|ându-se ordinea dilei membrulă confe
rinței Rudolfă Fogarași face următârea propunere:

Alegătorii români din partea inferidră a comitatului 
Mureșă-Turda, că parte intregitdre a partidei naționali ro
mâne, primesce principială de solidaritate în tdte acțiu
nile politice ale acestei partide și se constitue pe basa 
progrmei statorite în conferința generală din Maiă 1881 
pentru ună periodă de alegeri dietali într’ună clubă de 
partidă, care institue ună comitetă esecutivă din 15 
membrii.

Totă-odată acești alegători recunoscă necesitatea, 
ca, spre slatorirea ulterioreioră acțiuni în sensulă pro
gramei partidei, să se convoce o conferență generală la 
care alegătorii români din acesee trei cercuri voiescă a 
participă prin câte doi delegați din fiă-care cercă, aleși 
de conferință.

3. Membrulă conferinței d. Eremia Lădușană, ac- 
ceplândă în principiu propunerea d-lui R. Fogarași, propune 
ca delegațiloră ce se voră trimite la conferență generală 
a partidei naționale române să li se de instrucțiunea, ca 
în fiitdrea conferință să represenle ideia de activitate îu 
cestiunea alegeriloră dietale, precum și acestă confe
rință întregă să se esprime pentru activitate.

F O I L E T O N U.

Sătulii eu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

Lucrulă acesta le folosesce forte multă, pentru 
că jucându-se, nu numai că îșî deprindă și întărescă 
slăbuțele puteri trupeșei, dar îșî deprindă totă odată și 
puterile sufletesc!.« Afară de acesta preotulă aduse și 
exemple din grădini, pe cari le vătjuse cu ochii, și bine
facerile acestoră așezăminte le dovedi atâtă de limpede, 
în câtă Alexandru, luminată pe deplin, îi întinse mâna 
ijicendu-i, că planulă acesta trebue să se aducă în înde
plinire.

Din ăstă minută Alexandru se cugetă mereu cum 
să începă lucrulă. Mai întâiă se înțelese cu bravulă în- 
vățătoră Bucură, care se căsătorise de curendă. Soția 
acestuia, ajutată de bărbatulă ei și de Irina, se învoi să 
’șl ia asupră-șl îngrijirea copilașiloră. Alexandru vorbi 
cu Ciupercă, care avea o odae mare. De altă dată acesta 
în tdte Duminecile eră îndesuită cu băutori și jucă
tori de cărți, — acum stetea părăsită și gdlă. In dosulă 
casei, ca și căutată anume, se află o grădină largă, care 
putea sluji cum trebue pentru jucăriile băiețiloră. Mai 
vorbi Alexandru cu deregătorii satului, cu cei trei-decl 
și doi din societatea secretă și cu alții mai mulți din 
comună. Preotulă îl stă pretutindenea în ajutoră cu 
sfatulă și cu fapta.

După ce se pregătiră tdte bine, într’o Duminecă 

după amedi, fiindă adunată âră sătulă întregă, Alexan
dru pășește înainte și începe astlelă:

»Omeni buni! Norii de fumă și sulurile de flăcări 
cari le-ați vădută deunădile în Purcărem, ne-au dovedită 
în modă înspăimântătoră, câtă este de primejdiosă a lăsă 
băeții singuri, câtă e diulica de mare, fără nici o supra- 
veghiare. Aduceți-vg aminte de înfricoșata morte, care 
a răpită fetița, unui săteană, cândă biata copilă s’a înne- 
cată în băltoca de gunoiu neacoperită. Vi s’ar pute 
spune încă multe nenorociri de acestea și multe altele 
se potă încă întâmplă. Am cetită unde-va următorea 
întâmplare: O mamă avea de lucru câte-va cesurl 
afară din casă. Ce se facă în timpulă acesta cu băețica 
de doi ani? Nu avea pe cine se lase cu densa. Ce se 
gândesce femea nostră? O înfășură bine și o legă țepănă 
în legănuță. Pe urmă se depărteză liniștită. Copila, 
plânse și se svârcoli până a adormită. Cândă se întorse 
însă muma și voi se între în casă, etă se ’ntâlnesce ’n 
ușă c’ună porcă ală vecinei, plină de sânge . . . Aler- 
gândă la legănușă, găsi copila sfâșiată . . .

»De aceea, ca să încunjurămă asemenea nenoro
ciri, aidețl, să facemă cum facă și ’n alte comune. Acolo 
dmenii cuprinși cu lucru a căsă seu la câmpă și cari, 
prin urmare, nu potă îngriji singuri de copii loră, îi tră- 
rnită în sată la o femeîă cu minte. Asta îi îngrijesce, le 
dă mâncarea trămisă de părinți, se jocă cu ei și îi ține 
în bună rând ui ală până cătră seră.«

Alexandru desfășură lucru din firă în pâră. Propu
nerea lui le plăcu mai multora, cu deosebire plăcu par
tea în care se dicea, că asta nu va costâ alt-ceva, decâtă 
mâncarea copiiloră. Ciupercă dete odaia și grădina pe 

lângă o chiriă forte cumpătată, er tânăra soțiă a lui Bu
cură se făgădui, că, pe lângă o simbriă amăsurată, ia 
asupră-șl sarcina d’a îngriji de copii. Chiria și simbria 
hotărîră cu toții să se acopere din lada satului și din 
dăniile câtor-va dmeni mai cu stare. Celă puțină să se 
facă o încercare.

Vorbi și preotulă cu multă înțelepciune și evlavia. 
»Nu este bine,« disc dânsulă, »ca băeții cu cari D-deu 
a binecuvântată pe părinți, să-i lăsămă să crescă selba- 
tici ca vitele. Din contră, să-i deprindemă de vreme cu 
supunere, iubire și cu frica lui D-deu. lsusă Christosă 
înc’a disă: LăsațI pruncii să vină la mine.»

In sfârșită vorbiră și câțiva fruntași mai pricepuțl, 
cari părtiniau propunerea. »Noi avemă păzitori de cai,« 
diceau aceștia, »de boi și de oi, de-oparte ca vitele să 
nu facă păgubă, de alta, ca să nu Ie mănânce fiârăle 
sălbatice. De ce să nu îngrijimă celă puțină totă așa și 
de copii noștri ?«

Astfelă se ’nvoiră cu toții asupra planului, remâ- 
nândă în voia fie-căruia a se însciințâ cu băeții la învăță- 
torulă Bucură.

La începută erâ mică numărulă copilașiloră încre- 
duți noului așecjgmântă. Pilda unora însă atrase și pe 
ceilalți, mai vertosă fiindcă chiar și unele familii alese 
încă-și trămiseseră copiii acolo.

In sfârșită soția lui Bucură fu silită să-și ia și 
ajutore pe lângă sine, cari se ’mbiarâ a veni fără nici o 
plată pe rendă. Irina și Alexandru se arătară asemenea 
forte sîrguitori, pănă se puseră tote în bună rânduelă; 
totă astfelă și bunulă părinte și alte gazde de trebă din 
sată. La începută multe mame alergară să vedă, ce facă



Punendă d. președinte la votare acăstă propunere 
a d-lui E. Lădușianu, nu o sprijinesce nimeni.

Punendă președintele la votare propunerea d. R. 
Fogarași de sub punctulă 2. ală acestui protocolă se 
primesce cu unanimitate.

4. Punendu-se la ordinea dilei alegerea comitetului 
esecutivii a mai susă numiteloră trei cercuri electorali, 
prin aclamațiune se alegă următorii 15 membrii:

1. Vasilie IIossu prot. M. Vasarheiu. 2. Radu 
Fogarași propr. în Nisarteu. 3. Dumitru - Mânu 
com. în M. Oșorheiu. 4. Zachariă Baciu preot gr. or. 
în Nasna. 5. Ionii C. Godârcea propr. în Oroiă. 6. 
Filipă Popă preoții gr. cat. în Bandă. 7. lână Mânu 
propriet. în Riciu. 8. lână Pan tea preotu gr. cat. în 
Riciu. 9. Ionă Balintă preotă gr. cat. în S.-Martină. 
10. Vasilie Viciu preotă gr. cat. în Nirasleu. 11. 
Eremiă Lădușianu propr. în Sân-Georgiu. 12. Ma- 
ximilian Codârcea preotă gr. cat. în Pogaceu. 13. 
Demetriu Co rmoșiu propr. în M.-San(-Ana. 14. M. 
Bucși a preotă în S.-Lorincz. 15. M. Pi roșe a înv. 
în Erdb-S.-Gyiirgy.

5. Punendu-se la ordinea dilei alegerea de câte doi 
delegați pentru fiă-care din susă numitele trei cercuri 
electorali, prin aclamațiune se alegă:

1. Pentru cerculă electorală ală Mureșului d R. Fo
garași, proprietară în Nirasteu, și AnaniaTrombitașă 
de Betlen asesoră consistorială și referentă școlară ală con- 
sistoriului gr. or. din Sibiiu. 2. Pentru cerculă electorală 
Acașfalău: Iosifă St. Șu Iuțiă de Cărpenișiu, jude regescă 
de tribunală în pensiune, lână Rusă prot. gr. cat. în 
Sibiiu. 3. Pentru cerculă electorală ală Seredei: Par- 
teniu Cosma adv., Visarionă Romană, directoră ală 
Bănceloră Albina Sibiiu, eră de suplenți în casă de îm- 
pedecare a vr’unuia din acești: 1. Eremiă Ladușiană 
propr. în S.-Gyorgy. 2. Ieronimă Barițiă, secretariă la 
banca Albina. 3. Dr. Nicolau O Iar iu, adv. in Sibiiă. 
4. Sim. Caluțiă, adv. în D.-Sân-Mărtină.

6. Presidiulă consultă adunarea dăcă voiesce ca a- 
ceslă protocolă să se verifice în conferența de față ori 
prin o comisiune verificătoriă și decă literile credențio- 
nali pentru delegații mai susă aleși să se de din confe
rință sau prin biroulă conferenței?

Conferența decide ca acestă protocolă se se verifice 
prin comisiunea compusă din următorii domni: I. Balintă, 
Aug. Aldea, -V. Anghelu, F. Popă, 0. Popă, P. Mosneagă, 
I. Mânu jun., Vasilie Popă, I. C. Codârcea, 1. Mânu sen., 
1. Pantea; eră credenționalele se se estrăde pe basa 
acestui protocolă prin btroulă conferenței.

D. U. S.
Acestă protocolă cetindu-se se autentică prin sub- 

scrișii:
16utt Balintă, m. p. preotu gr. cat. ală S.-Martinului. 

Dionisift Popă, m. p. par. gr. cat. Filipă Popă, m. p. 
preotă gr. cat. Ioane Pantea, m. p. parochă gr. cat. în 
Riciă. Ioane Mânu, m. p. propr. în Riciu. Valeriu An- 
glielă, m. p. parochă gr. cat. în Lechința. Ioană Cor- 
neliu Codârcea, m. p. proprietariă. I. Mânu, m. p. pro
prietară în Riciă. Ignațiă Codârcea, m. p. proprietariă 
în Bozadă.

Supurulă de susă, în 5 Maiă.
Onorabile Domnule Redactorul In >Egyetertăs« din 

2 Maiă și în alte câte-va (jiarie ungurescl se dice, că 
în conferința imposantă, ce s’a ținută a treia di de Rasei 
la Băsesci, s’ar fi făcută candidare de deputată pentru 
cerculă electorală ală S. Cehului. In legătură cu acestă 
neadevără se spune, că după ce d-lă Georgiu Popă s’a 
dechiarată a nu primi candidatura, conferința m’ar fi 
candidată pe mine și eu aș fi primită candidatura pre 
lângă programa guvernamentală.

Cei mai versațl în lucruri, credă, că voră fi price- 
pendă intentiunea comunicatului. Din parte-mi, în inte- 
resulă adevărului și spre a incungiurâ ori-ce esplicări si
nistre, vină a dechiarâ, că în conferința din Băsesci, în- 
câtă sein, nu s’a pertractată cesiitmea candidaturei de 
deputată. Nici în conferință, nici afară de aceea n’a 
fostă cuventă meritoriu despre candidatura mea, prin 
urmare n’am putută să mă dechiară, decă o primescă 
său ba? Cu atâlă mai puțină m’am dechiarată în pri
vința credeului meu politică, care cei competinți bine Jlă 
cunoscă.

Sunt reă informați aceia, cari aducă in legătură 
presența mea în Băsesci cu acea conferință seu cu can- 
didarea de deputată; pentru că eu, fără a ave mai di
nainte cunoștință despre ținerea acelei conferințe, amă 
călătorită atunci prin Băsesci și am fostă âspele d-tui 
Georgiu Popă — pură și eschisivă în cause private 
familiare. Nici convorbirile confidențiali, privitâre la 
alegerile viitore ce le-amă avută în cercă mai restrinsă, 
n’au putută să autoriseze pe nimene la comunicatulă în 
tâtă privința neesactă din diarele ungurescl, căci 
autorulă aceluia trebue să sciă, ce s’a accentuată și de 
mine, că până după conferința ce se va țîne în Sibiu nu 
se pote face candidare de deputată și eu nici cândă n’am 
aspirată, nici nu aspireză la onorulă de deputată, mai 
vertosă până cândă alegătorii cercului S. Cehului au în 
sînulă loră pe neobositulă anteluptătoră națională d-lă 
G. Popă, de care îi lăgă atâtea suvenir! din lupta națiu- 
nală și fața cu care au dalorințe de împlinită.

Primiți espresiunea distinsei mele venerațiunî, cu 
care vă suntă devotata

Andreii! Cosma. 
Școla și naționalitățile.

încă tină esemplu de iubire ungurescă cătră națio
nalități și de modulă cum sunt ele considerate de Ma
ghiari, ni-lă dă »Egyetărtăs« dela 27 Aprile:

»Noi Koșutianii suntemă pessimiști. Vedemă în con
cetățenii noștri de altă limbă cele șepte plăgi ale Egiptului. 
Scimă bine, că Românii, Sașii, Slovacii, Serbii, Croații etc. 
sunt în țera nostră numai grindină, brumă, ulii, lipitori 
etc. Și de aceste plăgi nu putemu scăpă. Dar nici să-i 
îndestulămă nu putemu! Jumătate din bucate? Ei nu pri- 
mescă! Jumătate din vite? Nule este destulă! Jumătate 
din sângele nostru? Pre puțină! Ți se acață de grumadă 
și îți rodă gâtulu. Sunt passiviștl și sbieră, seu rămână 
conservatori și se îngrădescă cu ună zidă chinesă, grosă 
și înaltă, încâtă nu e omă pe lnme, care să străbată prin 
elă, și să se potă înțelege cu ei. Și noi, bieții de noi, 
încă mai facemă încercări să înlăturăină acestă zidă ; însă 
în zadaru! Unulă face să fâlfâie stegulă „Schulvereinului11 
altulă declameză prin lumea largă și pretinde crescere 
revoluționară, luptă organisată contra Unguriloră. Pe 
astfelă de elemente nu Ie pote converti nici archiepisco- 
pulu Ionă Van cea, nici harniculă episcopu din 
Gherla Ionă Szabo, nici »Viitoriulă.«

.Elementele acestea suntă câ arborii cei bătreni; 
nu se frângă, nu se încovoie. Seu decă se frângă, atunci 
țăndările- te ishescă, și decă se încovoiă, te potă plesni 
chiar în față.

»Dar cu generațiunea cea tîneră cum stămă?
»Pute-vomă să o asimilămă? Scimă bine că în păr

țile răsăritene ale Ungariei — în Aradă, Oradea, Satu- 
mare, Sz. Somlyo, Baia mare, contingentulă studențiloră 
dela școlele medii se urcă la numărulă de peste 1000 
de școlari români.»

»Egyetertăs« se miră cum acești români eșițl de 
prin școli unguresc! nu-șl pierdă conștiința națională, 
ci din contră urăscă din sulletă pe frații loră Maghiari.

»Trebue să îndreptămă lucrurile, continuă »Egye- 
tertes.» »Dar cum? Să ne înțelegemă. Nu pretindă eu 
câ învățătorii să zugrăvâscă cu colori negre înaintea în- 
vățăceiloră scenele crunte din Eperjes, prădările turme- 
loră românești din Aiudă seu măcelurile făcute la Zlatna. 
Nu. Ci, fiindcă scimă, că elevii de limbă străină vină 
la școlă încă de acasă plini de ură contra Unguriloră, — 
acestă bolă cu multă băgare de semă trebue să o lecuimă. 
Să-i instruimă dar cu mai multă cruțare; să avemă 
fineță politică.*

Dela profesorală de istoriă cu deosebire pretinde 
»Egyet.« »să deștepte și să nutrescă în tenerime iubirea 
de patriă și națiune, de a o însufleți pentru ele.«

Cei dela »Egyetărtăs« mai ceră să se înființeze bi 
blioteci cu cărți din cari tinerii să sârbă numai spirită 
maghiară; să se pună greutate pe cântări, și declamațiuni, 
căci aceste sunt .cheia cu care poți pătrunde în aden- 
culă iniinei» și »cântândă și declămândă unguresce, te 
faci Ungură cu trupă și sufletă. Tinerimea să declameze 
• Hymnus«, »Szâzal«, »Huszâr vagyok«, «Magyarorszâg 
az en hazâm« (Ungaria e patria mea!), și cântece po
porale ungurești.«

»Mergândă studenții dela scolă a casă voră cântă, 
voră declamă erăși; dela copii voră învăță aceste de
clamațiuni și cântece părinții, servitorii, sătulă întreg ă și 
așa pe nesimțite se va furișă în inima poporului (de altă 
limbă) dragostea cătră maghiarime.« In sfîrșită ar mai 
dori acest! domni că „încă în gimnasiulă inferioră unde 
studenții sunt nemaghiari, profesorală, de clasă se țînă 
oră de declamație cu ei chiar Dumineca, și să servăscă 
în acestă chipă acestei sfinte cause.“

Diverse.
Unii verdictl suspendați!. — Tribunalulă din Pesta 

a suspendată verdictulă dată de jurați în contra lui Ma- 
thias Russ, redactorulă fâiei anarchiste «Zukunft,* despre 
care am dată eri o mică notiță. Tribunalulă a dispusă 
să se pertracteze cestiunea a doua 6ră, de ârece verdic
tulă a fostă falsă dată. Pertractarea a decursă astfelă: 
După pledoarie, s’au pusă jurațiloră următârele întrebări: 
1) Conține articolulă încriminată ațîțarea unei clase a 
societății încontra alteia? 2) Conține articolulă vr’o laudă 
a vre unei crime? 3) Este acesatulă autornlu articolului 
încriminată? 4) Este acusutulă vinovată de delictulă de 
presa ce i se impută în întâia întrebare? 5) Este elă 
vinovată de lauda crimei desemnată in a doua întrebare? 
Apărătorulă respinse acesta compunere a întrebăriloră și 
ceru o formă mai precisă. După o lungă desbatere, tri
bunalulă hotărî se se mențină întrebările făcute. Juriulă 
dete îndată următorulă verdictă: Cea dini ei întrebare fu 
primită cu 8 voturi contra 4; a doua cu 6 contra 6; 
a treia respinsă unanimă; a patra primită cu 7 contra 5; 
a cincea cu 7 contra 5. Din causă că acusatulă decla
rase că elă e autorulă articolului, și întrebarea în acăstă 
privință a fostă negată, tribunalulă trămise afacerea îna
intea unui nou juriu, iiindă vădită lucrulă, că jurații au 
fostă rătăciți. Cu acăsla, pertractarea s’a terminată. Acesta 
e ală doilea casă, că ună verdictă ală juriului presei a 
trebuită să se suspende. E posibilă însă că în casulă 
acesta jurații voiescă să condamne articolulă încriminată, 
dar nu și pe Mathias Russ, despre care pâte că ei suntă 
convinși, că nu elă e autorulă articolului, deși singură a 
mărturisită acăsta.

Arestarea unui căpitanii de bandiți. — Organele de 
siguranță doi ani căutară în zadar pe căpitanu de bandiți 
Savanyu Joji, care cutriera cu o cutezanță orbă comitatele 
Zala-Somogy și Vezprimă, așa că poporulă, de spaimă, în
cepuse a crede că e inviolabilă. Savanyu conducea o câtă 
de tâlhari, cari au comisă mai multe duzine de omoruri. 
Acestă cetă călcase și preprietatea baronului Todesco 
După o telegramă trimisă ministrului justiției de cătră 
procurorulă din Zala-Egerszeg, la 4 Maiă după amădi, 
în pădurea Bendec, aprope de Dârogd în județulă Tapolță, 
a fostă prinsă Savanyu Joji, pe cândă dormia, de jan- 
darmulă Gross. S’aă găsită la elă două pusei Lancaster, 
ună revolveră cu (jlece focuri, căsornice de aură și de- 
semnurl de case.

Societatea economică. — O nouă societate economică 
română ne spune .Națiunea» s’a constituită în Ploecsl. 
Acestă societate, care portă titlulă de »ViitoruIă, numără 
deja 1.60 membri și are de președinte pe d. Chr. Negoescu 
prafesoră la cursulă superioră dola Iiceulă din citatulă 
orașă.

Nu-i plăcea apa. — »MăI țigane de ce te-ai mu
tată într’altă parte din sătulă, în care țl-ai roșă cățele 
până acum?»

— »De, Românico! .... Nu’ml plăcea apa!»
— .Cum dracu să nu-țl placă, măi cioră?
.... D’apoi bine, la ceilalți Omeni de ce le placeă
— »Hei, Românico; apoi ve<Ț, câ ahăia au după 

ce s’o bea, pe cândă eu vedeamă totă stele verdl, de sătulă 
ce, eram!»
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micuții în scola loră de sub mâna soției lui Bucură. Ele 
nu găsiau cuvinte destule ca să laude în-de-ajunsă în
tocmirile minunate.

Dar și erâ lucru frumosă și înveselitoră a privi la 
ocupațiile pline de sgomotă ale cetei de copilași, cum 
unii se jucau împreună, alții povestiau, alții săriau și 
jucau, alții se certau, alții dormiau, alții eră stătau în 
jurulă îngrijitorei și ascultau istoriorele, ce le povestia 
acăsta.

Cândă apoi îngrijitorea, numită și inspectară, de
dea semnă cu ună clopoțelă, se făcea deodată tăcere. 
Fetițe și copilași se aședau învrestațl pe lavițele lungi și 
jose. Pășiâ apoi înainte inspectară, ori învățătorulă și 
le aritâ diferite lucruri: o pasere în colivia, o haină, 
ună globuleță, o sabiă, o pomă, și altele, și întrebă, cum 
se chiamă obiectele astea, seu spunău el înșiși mai 
ântâiă numele lucruriloră și apoi copii repetau după ei. 
In chipulă acesta învățau a cunosce și a numi deosebite 
lucruri, cu alte cuvinte învățau a vorbi. Bucurosă as
cultau micuții și la ce se întrebuințeză una și alta, la 
ce folosesce, la ce strică, și din ce se face.

De altă parte îți rîdea inima, vădendă de pildă, că, 
pe cândă cei mai micuți își făceau jucării, cei mai mă
rișori se adunau în jurulă inspectorei. care luă o colă 
de hârtiă albă, o ridică în susă și întrebă: gâcițî, unde 
cresce hârtia?' Copilașii, ca nisce bătrâni începă a rîde 
cu hohotă de întrebarea pusă și strigă: »ei! hârtia nu 
cresce pe câmpă; ea se lucră în fabrici. După asta se 
arătă o sdranță de pânză și inspectară spunea, cum se 
face din ea hârtiă. Apoi le spunea, cum cresce cânepa 
inulă pe câmpă, cum se rupe cânepa, cum se me- 

liță, cum se hecelâ, cum se torce și cum se țese pânza. 
Pe urmă, cândă acăsta nu mai este de nici o trebă, se 
folosesce pentru hârtiă. Istorisirea acesta le făcea pe
trecere și cășună bucuriă micuțiloră. Cu prilegiulă ăsta 
li se arătă sămența, planta, fuiorulă, ața și celelalte.

Cândă erâ timpă frumosă ceta întregă de copilași 
bâjbâia prin grădină: cântă, săriâ, se punea în rendă 
și se jucâ d’a soldații. Inspectară înfățișa pe generalulă, 
din cei cari puteau numerâ de la dece până la două- 
decl se făcea căpitanulă; se puneau să mergă în marșă, 
să se abată la drăpta, la stângă; cu rânduri singuratice 
se făcea triunghiă, pătrată, cercă și altele. Astfelă de 
lucruri sterniau totdeuna bucuriă. La tote acestea pre- 
otulă sciă mai bine să dea. sfată și exemplu.

De atunci totdeuna s’a ținută în IJogata o școlă 
de băeți mici. Ce e mai multă, chiar la anulă, mult! 
părinți dăruiră bucurosă câte o sumuliță pentru simbria 
inspectorei și a ajutoreloră. In Purcăreni și în alte sate 
dimprejuru omenii urmară în curendă pilda celoră din 
Bogata, pentru că vădură, cum copii de aici chiar și cei 
mai sărăcuți erau mai curăței, mai ascultători, mai cu 
minte, de câtă airea.

Astfelă nenorocirea cășunată de ună focă și pri
mejduirea unei copile au adusă fericire și binecuvântare 
în multe familii.

20. Ce se vorliesce în lume și în țeră despre Bogățeni.
In orașă și în satele vecine se vorbiau multe des

pre sătenii din Bogata. Până acum nu le <Țisese nimeni 
de câtă prăpădiți. Bogățenii erau vestiți de bețivi, de 
omeni, cari facă datorii, cărora nu le poți credită nici 
barenil doi potorl. Acum erâ lucru de totă ciudată. In 

sătulă loră ți se părea, că nu mai sunt coldanii de mai 
nainte. Casele loră frumose și curate, pe ulițe, în do- 
sulă caseloră, în grădini, totulă erâ în cea mai bună 
renduelă. La ei erâ mai curată și mai plăcută chiar de 
câtă în cele mai bogate sate. Vera desă de dimineță, 
vedeai bărbații, femeile și copii în câmpu la lucra. Unii 
cărau și împrăștiau gunoiă; alții smulgeau buruenile, 
curățiau locurile de pietri și lemne. Totdeuna aveau 
ceva de luoru. Și erâ o plăcere să-i vedf lucrândă. 
Erau sprinteni și iuți în tote. Decă în orașă ar fi fostă 
nevoie de lucrători cu palma, Bogățenii erau mai ântâiă 
căutați. Orășenele, cându se duceau în piață se cum
pere, totdeuna cumperau mai bucurosă dela femeile din 
Bogata, pentru că acestea erau cele mai curățele: cu ii 
albe ca spuma, cu haine curate, cu mâni curate, — în
câtă d’a dragulă să fi cumpărată de la ele legumi, smân
tână, lapte și altele.

Locuitorii din Bogata erau săraci asta se scia bine. 
Der pentru datoriile loră plătiau dobendile totă deuna 
la timpă, și ceea ce erâ lucru cu totulă neobicinuită, 
unii din ei încă avău bani în orașă dațl cu camătă. In 
chipulă acesta omenii noștri îșl câștigară credită. Cândă 
preotulă luliană, ori învățătorulă Alexandru punea pen
tru săteni o vorbă bună, atunci fie-care le dâ mai bu
curosă loră împrumută, de câtă altora din alte sate. Cei 
cu capitale împrumutau mai bucurosă pe lângă carnete 
cumpătate, pentru că sciau înainte, că sunt sigure și ca
petele și dobăndile. Acăsta a fostă de mare folosă pen
tru săteni. Pentru că acum cei cu datorii puteau luâ 
banii cu interese mai puține, ca să se plălescă de dato
riile cele veclll. (Va urma.)



Ctarstilu la burfla de Vlena
din 8 Maiu st. n. 1884.

Bursa de Bueurescî.
Rentă de auru ungară 6°/0 122.55
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.20
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.90 
Imprumutulii căilord ferate 

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

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

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

Amortisarea datoriei căi
lord ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 102.—

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

mișd............................. 101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOO.—
Bonuri rurale transilvane 99.--

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

vină ung........................98. —
Imprumutulu cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 116.— 
Renta de hărtiă austriacă 80.90 
Renta de arg. austr. . . 81.55
Renta de aurii austr. . . 101.80 
Losurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile băncei austro-

ungare .......................  856.—
Act. băncei de credită ung. 320.— 
Act. băncei de credită austr. 320.10 
Argintulă —. — Galbini

împărătesei................ 5.72
Napoleon-d’ori................. 9.64‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.45 
Londra 10 Livres sterlinge 121.50

Cota oficială dela 8 Maiu st. n. 1884.

Renta română (5%). • • • Cump. 941/* vend. 95
Renta rom. amort. (5%) . . » 941/, , 95^4

» convert. (6°/0) • . 99'/, » 100
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 32 34
Credit fonc. rural (7°/0) • . » 104i/3 , 105

)) (5°/o) • h 92l/s „ 93
> » urban (7°/0) • • » 103 » 104
» » » (6°/o) . . » 991/2 » 100
» » » (5°/o) • • > 90. V* » 903/t

Banca națională a României » 1426. , 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 368. Vp » 370

« » » Națională . . » 234. » —
Auru.................................... » 3.50»/o » 3.40
Bancnote austriace contra aură > 2.09. » 2.10

Cursulu pieței Brașovii
din 9 Maiu st.’ n. 1884.

Bancnote românesci . . . . Comp. 9.27 Ven I. 9.28
Argint românesc . . . . . . • 9.20 » 9.23
Napoleon-d’ori................. . . « 9.60 9.63
Lire turcesc!..................... . . . 10.84 » 10.89
Imperiali......................... . . > 9.83 » 9.87
Galbeni............................. . . > 5.60 5.63
Scrisurile fonc. «Albina» . . . » 101.— » 101.50
Discontulă » . . 7—10 “/o pe ană

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

„GAZETA TRANSILVANIEI4
DIARU CUOTIDIANU.

Ca mâne se ’mplinescă 50 de ani, de cându 
„Gazeta Transilvaniei,“ sub cea mai cumplită 
prigonire a nâmului românescu, a arborată în 
mijloculu valoroșilor^. și patrioticiloru comercianți 
din Brașovu, acestă emporift ală Transilvaniei, 
drapelulu redeșteptării naționale.

T6tă suflarea românescă 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 să se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
tote confesiunile să se admită și să func
ționeze numai astfelii de preoți, predicatori 
și vicari, cari sciu unguresce.“

Apăratu-s’aă cu bărbățiă Românii dintre Tisa 
și Carpați în contra acestora uneltiri dușmane 
și sosit’a după ndpte și vijeliă și o di cu s6re, 
dar numai o <ji, căci în cealaltă diminăță se 
iviră ărăși nuori furtunoși pe ceriu. R6ta sorții 
aduse din nou prigonirile de odinidră asupra ca
pului nostru. Par’ că sdrtea a voită se încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu t6te uneltirile și prigonirile însă „Gazeta 
Transilvaniei*4 își ridică fruntea și unindă su- 
fletesce pe toți Românii luptă necurmată și fără 
pregetă, pentru drepturile și libertățile opincii 
românesci.

Adversarii noștri neper<|ând din vedere acestă 
luptă și prețuindă resultatele dobândite de până 
acum după adevărata loră valore și-au îndoită 
puterile, și, acum după 50 de ani, și-aă per
fecționată și rafinată mijldcele pentru su
grumarea și stingerea năstră. Prin urmare, și 
noi cei de astădi, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea să ne strîngemă rândurile, și să 
ne îndoimă puterile de apărare.

Adversariloră noștri, avândă ei puterea țării 
în mână, le-a fostă prâ ușoră de a ne lovi în 
tote interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în șcblă 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 poporală română dintre Tisa și Carpați.

Ast-felă împinși de dorulă de a ne folosi 
dilnică și cu energiă de acestă pacinică mij
locă apelămu la publiculă celă mare română 
pentru a ne susțină în dilnica ndstră luptă na
țională și în firma ndstră speranță de a fi încu- 

ragiați, deschidemu abonamentu la (liarulli nos
tru cuotidiantl

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă primulft 
organft de publicitate roniânu, tot asemenea 
și astădi e primul u organtt cuotidianu ro
mânii, ce apare dincoce de Carpați.

Suntemu siguri, că publiculă română e pe 
deplină convinsă de principiile, ce le profesâză 
acestă cliară 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 eșiîn tdte 
dilele, afară de Duminici, și serbători, și pentru 
a pute cu înlesnire străbate până chiar și în 
săraca colibă a țăranului română, va fi celă mai 
eftină diară din monarchia Austro-Ungară:

ABOK^.MEN'TE:
Pentru Austro-Ungaria pe ană 13 fl., 

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

RID ACȚIUNE A.

(Conformă desemnului se mai află încă

mai înainte 36 fl.,

de venerare 8766 de câsornice remontoir de aurii verif. Washington, cu câte 
9 fl. 78 cr. și 3967 de câsornice verif, de Elveția cu câte 4 fl. 85 cr.

Mărimea pentru domni și dame. Tote aceste câsornice sunt pe secundă 
îndreptate și esacte. Fața cesorniceloru lucesce noptea de sine așa, încâtu în 
orl-ce vreme se pote ved6 la câte ore este. Unii cesornicu remontoir pentru 
dame probata, care înainte a costatu 75 fl., acum e numai cu 28 11.; cfesornice 
remontoir marî pentru domni, mai înainte cu 90 fl,, acum numai cu 35 fl.; în 
argintii B I. oficiosa probata, suflata cu aura forte find, pentru dame mai înainte 
30 fl., acum numai 14 11,: pentru domni mai înainte 25 fl., acum numai 12 11. 
50 cr.: cesornice de arginta veritabila de Geneva cu capactt aurita, mai înainte 
15 fl.; acum numai 8 11. 50 cr.; cesornice remontoir patenta verit Washington, 

acum numai 9 fl. 78 cr.,; cesornice anghiră (ancre) de Geneve cu 17 rubine, cu 
capacuri de nikeld-argintd sâu în auru double, cu aparata de nikelO patenta regulata și esacttt mai 
înainte 22 fl., acum numai 8 11. 75 cr.; una cesornicO de Elveția lucrata forte gentila, cu mecha- 
nismd de anghiră, mai înainte 15 fl., acum numai 4 11. 85 cr. Afară de acestea primesce coman- 
dorulă pe de geba, (gratis), ca dara dela etablismentuld nostru o păreche de cercei de dame cu 
aură de 14 kar. probata de cătră ofic. c. r. de punțare, cu mărgend verit. mărgele sâu rosete; mai 
departe o cruce la gâttt cu lanțd, o broșă fintt gravată, una medalionu cu față frumosă, und ineld 
de brilliantu simil, 3 garnituri de nasturi pentrn cămăși și manșete din nikelu-argintu, cu gravare 
forte frumosă, untt lanțd de cesomicd din aurtt double, cu medalionu cu 12 fotografii picante de 
ParisO seu cu taleri George, 1 țigaretă sculptată de spumă cu rose seu figuri împreună cu etua, 2 
albumuri conțenendd unuia 50 de fotografii, și celalaltd 234 articule diferife de lucsO. —

Albumfi de fotografii, formă cuadrată, de sorta primă, cu aparata de musică verit. din Ge
neva, cântânda două piese, singuraticu 7 fl, 50, ca adausfi la câsornicele susd numite, numai cu 6 fl. 
mai multa. La fiecare cesornicO se garanteză cinci ani, obiecte comandate și neeonvenabile se pri- 
mesed retour seu se schimbă, de aceea nici o comandă nu e riscată. — Se espedâză în fie-care <Și 
afară de sărbătorile creștine: Pasci, Rosalii și Crăciund.

Adresa: Uhrea-Alianz aus Genf, WIEN, I, Adlergasse Nr. 1.
NB. Scrisori lăudătore se vord primi în totddeuna cu mulțămită, însă nu se mai publică.

Eu Wilhelmina Biz
declaru în publică, că ca veduvă a re- 
posatidui Dr. Rix sunt singura, pro- 

ducătore de pasta Pompadour veritabilă fi ne
falsificată.

Acestă pastă renumită, cunoscută (le 100 de ani chiar și în cer
curile cele mai înalte, face se dispară, pe garanții, pistrui, pete, de ficatu, 
sgrăbunțe, pete de versatil, coji, nasuri roșii, și mâni roșii, c’unu cuvântă 
tdtă necurățenia din față. Atestate de totă feliulu dela profesori însem
nați asupra bunătății și că e nevătămătore acâstă pastă sunt depuse în 
destilariă la vederea flăcăruia. Pasta dă o coldre prbspetă pielii și o 
fineță deosebită, o netezesce și feresce pe omu de crețe până în cele mai 
adânci bătrânețe. Acestă pastă în gura poporului numită pastă minunată 
este cu deosebire preferită de cătră damele vienese,. căci succesele ei sunt 
surprindă t6re. Prețulii în pachete sigilate 1 fl. 50 cr. cu instrucțiune 
cu totă. Fără sigilulu și subscrierea lui Dr, Rix se nir primiți pasta.

IVilIielinina Rix, văduva doctorului.
IVieii, Stadt, Adlergasse 12, im eigenen Hause, 1 Stiege, 1 Stock.

In Transilvania:
Alba-Iulia, Farmacia Sieg. Michellyes; Clușiu, Farm. Vicol. Szeky.

Celă mai bună Cascavalu de Azuga
ȘI

(Brânză bună

se găsesce de vendare la I)-nu Mateiu Mocanu la AZUGA (România)

cu prețuri forte moderate. Comandele se se facă directă.

Tipografia Alexi Brașovă.


