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NR' 59. Duminecă în 29 Aprile (11 Maiu) 1884.

Brașovu în 28 Aprile (10 Maiu).
Cu viuă bucuria și mulțumire amil cetitu 

scrisbrea bravului preotu și învățătorii din Intre- 
galde, în care ne anunță, că Muntenii noștri voră 
să serbeze cu deosebită solemnitate aniversarea 
memorabilei c|ile de 3 (15) Maiu 1848.

Frumdsă și nobilă hotărire!
Unu poporu, care nu-și aduce aminte de 

filele mari din trecutulu lui și de bărbații, cari 
au luptatu pentru libertatea și drepturile lui, nu 
merită să fie respectată. de alte pop6re, nu me
rită să fie liberu. Cine să respecteze pe celu ce 
însuși nu pune prețu pe ceea ce a fostă și este, 
și cum va pută dobândi vreodată libertate celu 
ce nu aspiră la ea și nu se gândesce la cei ce 
au suferită pentru a i-o câștigă?

Poporulă românu a trebuită să îndure multe 
vâcuri sclăvia, dâr nici odată jugulă ei, de ar 
fi apăsată câtă de greu asupră-i, nu l’ar fi putută 
aduce la acea stare decăzută, ca să-și uite de 
aceea ce a fostă odată în vechiulă seu pămentă 
și să nu mai aibă dorințe și aspirațium. Viuă 
a fostă intotdâuna consciința națională în pep- 
turile Româniloră, dti- foculă era ascunsă sub 
spuză și a trebuită să sosâscă o <ji ca cea dela 
3 (15 Maiă) 1848, pentru ca lumea să afle, că 
Românulă trăiesce și că nu vrea să renunțe la 
legea și limba sa.

Da, Românulă trăiesce și viuă și neștirbită 
este consciința lui națională. Muntenii nu voră 
serbâ singuri amintirea măreței adunări dela 1848. 
Toți Românii bine simțitori din Carpați până la 
Tisa voră sărbători împreună cu ei, căci diua de 
3 (15) Maiă 1848 a vestită pentru toți renas- 
cerea națională.

Pentru întâia 6ră după vâcuri de suferință 
și-au dată mâna pe câmpulă libertății fiii nați- 
unei romăne din t6te unghiurile înaintea lui 
Dumnezeu și a dmeniloră, că voră fi frați și ca 
frați voră stărui și voră lucră împreună cu t6te 
mijlocele legiuite pentru redobândirea libertății 
și a egalei îndreptățiri naționale.

ț)iua de 3 (15) Maiă trebue să fie sfântă 
pentru tdtă suflarea românâscă, fiindă că in acâstă 
di fiii poporului în unire și bună înțelegere au 
încheiată între sine marele pactă ală solida
rității naționale și au proclamată adevărata fră
țietate cu t6te popdrele conlocuitâre.

Din acestă sacru isvoră să se adape toți 
cei ce voiescă să vâdă patria și popârele ei fe
ricite, ear nu din băltâca infectată a umilirei 
naționale!

Cronica eveneminteloru politice.
In camera magnațiloră a urmată desbaterea 

asupra legii industriale. Articolulă 122, care 
tratâză despere corporațiunile industriale, a provo
cată o discuțiune mai importantă. Cornițele Zi- 
t hy a propusă, ca meseriașii să fie siliți a face 
parte din corporațiuni. Acâsta propunere a fostă 
respinsă cu 50 contra 30 voturi și s’a primită 
tecstulă în modulă, cum a fostă redactată de 
camera deputațiloră.

D. Somosich, membru ală camerei deputa
țiloră, a interpelată pe ministrulă lucrăriloră, 
publice în privința construirei liniei ferate Pesta- 
Strigonă. După răspunsulă d-lui Ministru Kemâny, 
deputatulă Hermann a supusă d-lui Ministru de 
financie o petițiune subscrisă de 550 locuitori din 
Segedină, cari ceră prelungirea terminului încă 

cu doi ani pentru plătirea sumeloră împrumutate 
dela stată.

Se crede, că în Reichstagul ă din Berlină atâtă 
Polonii câtă și Alsațianii voră votâ în contra 
prelungire! legii socialiștiloră. „Norddeu- 
tsclie Allg. Ztg.“ combate amendamentulă d-lui 
Windthorot și face nisce observațiuni f6rte sarcas
tice la adresa densului, care cere înlăturarea 
legei socialiștiloră.

Numita f6ie atacă afară de acâsta pe leade- 
rulă centrului, d. Windthorst, și pentru că a pri
mită din partea ddmneloră polonese o adresă 
de recunoștință din causă, că a susținută cu multă 
căldură propunerea relativă la admiterea limbei 
polonese în afacerile publice ale statului. Pentru 
acestă motivă, diarulă citată dice: „Inregistrămu 
acâstă faptă ca dovadă în favârea susțînerei tesei 
ndstre. Cine a știută să câștige favdrea d6mne- 
loră polonese în acelă gradă ca d. Windthorst, 
acela de bună sâma e înstrăinată de inimile băr- 
bațiloră germani. “

Soirile cele mai nouă telegrafice, ce ne so- 
sescă din Berlină, confirmă, că principele de Bis
marck este hotărîtă de a disolva Reichstagulă, 
dâcă maioritatea nu va primi proiectulă privitorii 
la prelungirea legei socialiștiloră. Bismarck a adusă 
spre susținerea proiectului său nisce argumente, 
cărora nu li se p6te denega importanța față cu 
împrejurările reale ale lucrătoriloră germani.

Sciri telegrafice.
(Serv. part, altt >Gaz. Trans.*)

Berlin, 10 Mai. — Impăratulă Germaniei 
a acordată moștenitorului tronului Rusiei ordinulă 
„Vulturulă negru. “

In Reichstag urmâză desbaterea în privința 
prelungirii legii socialiștiloră. Cancelarulă im
periului, principele de Bismarck, a declarată în 
modă categorică, că legile escepționale în contra 
socialiștiloră, numai atunci voră pută fi înlătu
rate, dâcă lucrătoriloră li se va oferi ocasiunea 
de-a pută munci; dâcă în cașuri de bălă voră fi 
îngrijiți; dâcă ajungândă în neputință de-a pută 
munci voră fi întreținuți.

Pentru aducerea câtă mai curândă a acestoră 
legi și pentru luarea acestoră măsuri, pledâză 
principele de Bismarck cu multă stăruință în 
discursulă său.

„Obstrucțiunile parlamentare, a (Jîsu. prin- 
cipele-cancelară, împiedecă guvernulă în aceste 
ale știe stăruințe. Dâcă parlamentulă va res
pinge proiectulă, atunci ună nou parlamentă va 
fi convocată pentru discutarea lui.“

Reichstagulă a amânată pe mâne continua
rea desbateriloră. Mâne sără va fi la princi
pele de Bismarck o serată, la care sunt învitați mai 
mulți bărbați politici.

Roma, 10 Mai. — Distinsulă poetă, Prati 
a încetată eri din viață.

Bucuresci, 10 Mai. — In ședința de eri 
a Camerii deputațiloră, d. deputată Epurescu, a 
interpelată deca guvernulă voesce a denunciâ 
convențiunea. comercială cu Austro-Ungaria.

Felicitări la adresa nostră.
Ne gri Ies ci 23 Aprile.

Marile sacrificii precum și abnegațiunea, cu cari 
conduceți neobosită stindardulă intereseloră nostre națio
nale, pre lângă tăte dificultățile, ba chiar și loviturile din 
partea adversariloră noștri, precum și a unoră Români 
deșertați în castrele străine, națiunea nostră lovită de 
sărte nu vi le pote recompensă. Resplătâscă-vi-le bunulă 
Dumnetjău. Vă felicitămă din inimă cu toții dorindu-vă 
succesă strălucită și vieță îndelungată. Vă vomă urma 
totdeuna. Constantină Inga, preoții.

Caransebeșă 8 Aprile.
Vă rogă să primiți în numele mai multoră Români

de aici felicitările și mulțămirile nostre pentru noulă pasă 
ce l’a făcută »Gazeta.« Dr. Ioană Paulă.

Lugoșă 2 Maiu.
»Cândă totă lumea română vă aplaudâză pentru 

îmbueurătorulă pasă făcută înainte pe calea clia-risticei 
nostre ciscarpatine, concedeți-mi, ca să vină, deși păte 
celă din urmă, și de pe malurile Timișului să vă aducă 
felicitări din multe inimi românesc!.

înainte cu Dumnedău și cu credința neînfrântă în 
sânțenia causei, pentru care luptați și fiți siguri de bine
cuvântările unui întregă poporă!« Ună june română.

Mulțămindu din totă sufletulă pentru aceste 
încuragiătdre dovedi de simpatiă, dorimă ca 
urările, ce ni se făcu să fiă făcute într’ună căsă 
bunii! ------------

Cronica (Ulei.
Astă sără nu se va representa la teatru ,Trovatore,« 

din causa îmormântării împărătesii Maria Anna. Piesa 
se va da Duminecă săra. *

Din B1 a ș i ă ni se scrie, că teologii de acolo ar fi 
fostă pedepsiți, pentru că și-aă manifestată simțămintele 
de aderință la dilnica aparițiune a »Gazetei Transilva
niei. «

Lucrulă se pare de necrezută și amă regretă din 
inimă, decă acestă scire s’ar confirma.

*
^Srbski Narod« vorbesce despre o circulară a epis

copului din Verșeță, Kengyelacz, adresată preoțimei 
diecesei sale, în care o provâcă, ca împreună cu credin
cioșii săi să sprijinâscă pecandidații guverna 
mentali. *

Aflămă că d. Galenderu, președintele de admi- 
nistrațiune a căiloră ferate române, a trecută cu trenulă 
de eri spre Viena. Ca delegați la conferința, ce se va țină 
acolo, guvernulă română a trimisă pe d-nii Mănescu, 
șefulă serviciului comercială din direcția căiloră ferate, 
și Kalmară, șefă de birou din acelașă serviciu. Sperămă 
că delegați voră stărui în interesulă comerciului interioră 
română să egaliseze tarifele locale cu cele directe.

*
D. Sturza, ministrulă de esterne ală României, s’a 

întorsă din misiunea ce a avută în streinătate.
*

Legea încontra comerciului ambulantă, dice »Româ
nia,* s’a pusă în aplicare dela 17 Aprile. Cu tăte acestea, 
Jidovii nu înceteză a umbla pe furișă cu mărunțișuri.

*
»Națiunea< scrie: se dice că direcția generală 

a drumuriloră de feră române a comandată uniformele 
funcțiohariloră ei la o casă jidovăscă din Viena/

Noi scimă positivă, că mai bine de doi ani aceea 
casă furniseză funcționariloră uniformele, întroducându-le 
în țâră fără vamă.

In Spania s’a serbată, dice »Românulă,* aniver- 
sareainsurecțiunei din Madridă contra armatei fran- 
cese, comandată de Murată în 1808. Intr’o proclamațiune, 
ce a fostă afișată pe zidurile capitalei, primarulă Madri
dului amintesce acestă dată națională și sfârșesce cu cu
vintele următore:

»Să învățămă pe copiii noștri, vitejia strămoșiloră 
loră; să facemă însă acesta pentru a-le inspira iubirea de 
patriă, er nu pentru a întreține o ură ce n’are cuvântă 
d’a esista între națiuni, cari se stimă și se respectă.*

*
D. K. Nyropă, profesoră de limbile romanice la Uni

versitatea din Copenhaga, actualmente se află în Bucu
resci, unde va rămâne mai multă timpă pentru a învăța 
limba și obiceiurile poporului româuă.

*
»Telegrafulă* află că’n Odessa comerciulă de 

grâne este într’o mare decadență. Comercianții sunt 
îngrijați. Prețulă grâneloră a căzută până la 3 și 2 ruble 
pe cetvertă (1 cetvertă are 209.902 litri.)

*
Guvernulă turcescă a întocmită ună n o ă regula- 

Imentă pentru pa șapărte, care dice, că supușii sta- 



telortt streine, amice și aliate Turciei, sunt, datori să 
aibă la intrarea lorii în Turcia unii pusaportii în regulă. 
Aceslă pasaportă trebue să fie visată de cătră unii re- 
presentantii diplomaticii seu consularii ală Porții în strei- 
nătate. In casii cândii acesta misiune diplomatică ori 
consulară ară lipsi în țera, de unde vine purtătorulă pașa
portului, visa autorității, de care depinde elă, va fi con
siderată ca îndestulătore. Decă însă purtătorulă întelnesce 
unii representantă diplomatică său consulară turcescă în 
cursulă călătoriei sale, elă e ținută de a-șl visa pasa- 
portulă de cătră densulă. Taxa visei e de 20 piaștri (4 
lei 44 bani.)

*
Emigrațiunea din Germania, dice «România liberă,< 

a luată în luna Aprile mare întindere; în decursulă ei 
au părăsită Germania 30.000 de omeni, cu deosebire 
plugari.

*
Seminariștii din Francia sunt supuși serviciului 

militară de trei anî. Papa a declarată, că va eși din 
atitudinea sa neutră de până acum față cu republica francesă.

*
Veniturile Franciei din vinderea tutunului 

în anulă 1882 au ajunsă suma de 371 milione franci.
*

Domnele aristocrate francese s’au săturată de pre
umblări cu trăsura. Preumblarea pe josă e o modă 
acumă. Comitesa Potcka a făcută drumulă dela Parisă 
la Versailles și îndărătă, fără trăsură. Ducesa d’Uzes 
s’a hotărâtă să călătorescă pe josă până la Monaco.

Sinodulu Archidiecesanu.
(Coresp. part, a «Gaz. Trans.«)

Sibiiă, 21 Aprile.
V’amă promisă că voiu raporta câte ceva din des- 

baterile sinodului archidiecesană. Credă că corespon
dența mea e bine-venită; și dăcă amă întârdiată, causa 
a fostă că nu putemă fi ună simplu raportoră, fără a’mi 
da și eu părerile mele proprii asupra unoră cestiuni 
care nu putău fi numai simplu înregistrate cum s’au pe
trecută.

Se înțelege că trebue se începă cu deschiderea, care 
vă este cunoscută că s’au făcută cu ceremonia obicinu
ită.

Escelența Sa, P. SS. Archiepiscopă și Mitropolită, 
Mironă Romanulă, a deschisă Sinodulă prin o cuvântare, 
care vă este cunoscută. In acea cuvântare a arătată în 
modă sublimă ună mare adevără cândă, apelândă la o 
conlucrare solidară pentru prosperarea sântei biserici, a 
disă că «asupririle din partea străiniloră ne adună și ne 
întărescă; er certele și împărecherile din sînulă nostru 
ne risipescă și ne consumă puterile.

Cele mai «grele fatalități ale bisericii au provenită 
totdeuna din discordia nutrită între aceia, cari erau che
mați a propaga pacea și buna înțelegere. D-deu să fe- 
râscă sfânta nâstră biserică de fatalitățile, în cari o-ar 
pute împinge lipsa de tactă seu chiar impietatea fiiloră 
săi/

Sublime învățături și povețe! Numai câtă celă ce 
le pronunță ex cathedra în fața bisericii nu le prac
tică în viața publică. Poporulă română dice: să faci 
ce 4ice popa, dar să nu faci ce face popa. 
Prea S. Sa, cu părere de rău trebue să-o spună, s’a 
pusă pe arena politică în fruntea aceloră fii păcătoși ai 
națiunei române, cari voră să spargă solidaritatea, să 
strice pacea și să turbure buna înțelegere dintre Românii 
ardeleni și bănățeni. Altă morală în biserică, altă mo

rală în politică 1 Asta cu mintea mea cea simplă nu o 
pricepă. Ce e dreptă, unii susțină, că în politică nu e- 
sistă moralitate, ci numai calcule și interese. De ar fi 
numai cu politica așa! Dar din nenorocire sunt mulțl și 
de aceia cari au scosă morala și din practica bisericii, 
înlocuind’o cu mârșava poftă de câștigă, vândândă cele 
mai sfinte interese ale bisericii.

Fapte românesc! și activitate neobosită cere nați
unea română dela capii ei bisericesc!, atâtă pe tărâmulă 
bisericescă, câtă și pe celă publică-politică. Cu cuvinte 
frumose și cu frase bombastice nu se pote scăpa nici na
țiunea nici biserica din fatalitățile cu care are să lupte; 
căci asemenea cuvinte sunt numai ca arama cea răsună
tor e.

După aceste reflecțiunl, permitcți-m! a vă schița acf 
unele cestiuni mai însemnate din cele petrecute în șe
dințele sinodului. Constituindu-se biroulă definitivă și a- 
legându-se diferitele comisiuni, presidiulă depune și îna- 
inteză respectiveloră comisiuni următdrele raporturi: 1) 
Raportulă consistoriului despre lucrările sale în cursulă 
anului trecută. 2) Raportulă consistoriulni privitoră la 
admiterea teologiloră în seminară. 3) Ună proiectă de 
regulamentă relativă la afacerile interne ale consistoriu
lui. 4) Actulă despre fundațiunea reposatului Dimitrie 
Andronică. 5) Propunerea consistoriului de a se acorda 
binemeritatului protopopă S. P. Moldovană ună ajutoră 
anuală de 200 fl.

După aceia se presentară mai multe cereri de aju
tore dela diverse parochii precum și alte petițiuni care 
s’au înaintată tdte la comisiuni ca să le studieze și să 
raporteze. Ar fi de dorită ca suplicanții să afle mai 
multă mângăere în viitoră și consisloriulă, care, în cele 
mai multe cașuri, este însărcinată cu resolvarea loră, să 
nu le pue la dosaru-

Sinodulă archidiecesană ar trebui să procâdă cu cea 
mai mare rigurosilate, energie și imparțialitate atâtă față 
cu membrii singuratici ai bisericii, câtă și față cu con- 
sistoriulă și cu celelalte organe inferiore bisericescl. Nu
mai astfelă putemă avă o administrațiune regulată și fo
losi tor e.

Despre ședințele viitore vă voiu raporta. S.

Adunarea alegătoriloru români în Șomcuta-mare.

Protocold
Luată în Șomcuta-mare la 22 Aprile 1884 st. n. 

în conferința alegătoriloră români din cerculă electorală 
ală Șomcutei-mari, aderenți la programa sibiană din a- 
nulă 1881, fiindă de față următorii: Teodoră Indre pro- 
topopulă Mireșului-mare, Andreiu Medanu, Nicolau Nil- 
vană, Vasiliu Indre, Vasiliu Dragoșă, Alesandru Popă — 
advocațl și proprietari, — Vasiliu Popă și Ioană Indre 
preoți, — Ioană Balintă, Vasiliu Popă, proprietari, — 
Ioană Chircu, Teodoră Blagă, Elia Popă, Ioană Merlașă, 
Ioană Marcușă, Ștefană Buie învățători, — Ioană Mtculă 
senatoră opidană, Paulă Denuță, Gavrișă Dragoșă, Va
siliu Bothu, Ioană Bozo, Vasiliu Meciu, Ioană Meciu a 
Samsonă, Ioană Fotula, Vasiliu Buteană, Vasiliu Urme- 
nișană, Ioană Buteană, George Popă, Costană Balintă, 
Balintă Onuțiă, Marieșă Vasilică, Merciu Grigoră, Ioană 
Denuță, Michaiu Buda, Coteță Grigorie, — proprietari, 
Ioană Selagiană, Simeonă Popă cantori, Rusu Petre, 
Rusu Petre a Costană, Derebană Simionă, Borna Simi- 
onă, Teodoră Albu, Ioană Selagiană a Diacului, Bozo 
Mitru, Popă Nuțiu, Avramă Teodoră — toți economi, 
Paulă Dragoșiă suprefectulă cercului, din diregătorie Ge- 
orgie Miculă-primarulă opidului, și alții.

1. D-nulă advocată Nicolau Nilvană, arătândă 
scopulă acestei conferințe și esprimându-și bucuria că, 
deși espedarea convocăriloră a fostă cam întârziată din 
mai multe pedeci, totuși onorații alegători s’au presen- 
tată în așa frumosă numără — propune ca conferința 

să se constitue alegendu-șl ună președinte și ună notară- 
De președinte recomandă pe M. On. D-nă Teodoră Indre, 
er de notară pe St. D-nă advocată Alesandru Popă de 
Mireșulă-mare.

Adunarea cu unanimitate a primită propunerea 
alegândă ca președinte pe M. On. D-nă Teodoră In- 
dre și de notară pe D-nulă Alesandru Popă.

2. D-nulă președinte mulțămândă adunărei pentru 
încrederea față cu persOna sa, salută căldurosă conferința 
și învitândă alegătorii la o consultare seriâsă și armo- 
niosă, dechiară conferința de deschisă.

Domnulă Andreiu Medanu face propunerea, ca 
alegătorii întruniți în conferință să-și pronunțe alipirea 
ca și în totdeuna cătră Inaltulă Tronă, iubirea cătră pa- 
triă, și deodată să se declare resoluțl spre apărarea drep- 
turiloră sale, spre care scopă să se declare de solidari 
cu alegătorii români din întrega țeră aderințl ai programei 
naționale sibiene din anulă 1881 și pentru de a susține 
legătura cu alegătorii din întregulă comitată și cu alegă
torii din întrega țâră:

1. Să se alegă ună subcomitetă de 3 membri pentru 
supraveghiarea mersului alegeriloră;

2. Să se alăgă 2 delegați pentru representarea 
partidei naționale la adunarea generală, ce se va ține în 
Sibiu. Aceste propuneri s’au predată prin D-nulă pro- 
punătoră și în scrisă. (Strigări entusiastice din tote păr
țile: ,Se primesce! Să trăiâscăD)

In contra acestei propuneri, D-nulă advocată Va
siliu Indre face propunerea, ca conferința să primâscă 
programa dela Budapesta, desfășurată prin Dr. Gali et 
consortes în organulă de publicitate , Viitorul« care în
demnă la activitate și împăciuire, fiindă că numai pe 
acesta cale polă ajunge plângerile și năcazurile poporului 
nostru la Inaltulă Tronă și înaintea adunărei țârei, unde 
polă să se asculte și vindece.

Acâsla propunere din urmă respingându-se, se 
primesce cu unanimitate propunerea dintâia a Dom
nului Andreiu Medană de cuprinsulă următoră:

«Alegătorii români din cerculă de alegere ală Șom- 
cutei-mari, adunați astădl la conferință, esprimându-șl 
credința neclătită cătră Inaltulă Tronă și iubirea sa fer- 
binte cătră patriă, de care conduși îșl dau totă silința 
de-a satisface datorințeloră sale cetățenescl, cari pe Zi ce 
merge devină totă mai îngreunătore, așa încâtă ună 
murmură de neîndestulire, ba o văerătură durerosă re- 
sună în tătă țera, între toți locuitorii, fără diferință de 
naționalitate, și cari pentru locuitorii români sunt cu a- 
atâtă mai grele, că pe dânșii îi apasă și lupta pentru e- 
sistență, ca în statulă acesta să pdtă trăi ca Români, — 
se declară deodată, că sunt resoluțl a-și apără drepturile 
sale cu o firmitate neobosită între marginile legiloră Pa
triei.

Spre scopulă acesta se declară de solidari cu ale
gătorii români din întrâga țeră aderințl la programa națio
nală sibiană din anulă 1881.

Pentru de a susțină legătura intre noi și de-o parte 
între alegătorii români din întregulă comitată ală nostru, 
de altă parte între alegătorii din întrega țeră :

1. Se alege ună subcomitetă de 3 membri în per- 
sonele domniloră Andreiu Medană, Nicolau Nilvană 
și Alesandru Popă de Mireșulă - mare, ca să suprave- 
ghieze mersulă alegeriloră și să facă relațiuni fidele co
mitetului comitatensă, eventualmente comitetului centrală 
sibiiană permanentă.

2. Se alegă doi delegați în persdnele Domniloră 
Andreiu Medană și Alesandru Popă deMireșulă-mare, 
cu însărcinare de a representâ partida națională din a- 
cestă cercă la adunarea generală, ce se va ține în Sibiiu 
în causa alegeriloră.

<3. Notarulă propune, ca să se alâgă o comisiune 
din 3 membrii pentru autenticarea protocolului.

Spre acestă scopă s’au alesă Domnii Teodoră Indre 
protopopă, Nicolau Nilvană și Vasiliu Dragoșă advocațl.

Cu acestea protocolulă se încheiă și subscrie:
Teodoră Indre m. p. Alesandru Popii m. p.

preș. not.

S’a cetită și autenticată în Șomcuta-mare Ia 22 
Aprile 1884.

Teodoră Indre m. p. Nicolau Nilvană m. p.
Vasiliu Dragoșă m, p.

FOILE T ONU.

Satul îi cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

Despre Bogățenii noștri se vorbiau multe și mă
runte. Se dicea, că au ună preotă harnică și ună învă- 
țătoră cu minte. Totuși pentru mulțl erâ o gâcitore, 
adecă ună lucru greu de înțelesă, căci ună preotă 
și ună învățătoră încă nu suntă în stare să facă tote, 
și apoi fie-care preotă de la sate și fie-care dăscălașă 
se credea totă așa de cu minte, decă nu și mai cu minte 
ca cei doi din Bogata. Lucrulă acesta dete multă bă- 
taiă de capă. Țăranii dimprejuru țineau una, că nu e 
lucru curată. Ceva despre Alexandru se audise ... Se 
audise, că sapă comori și că învăță și pe alții din sată 
să sape. Din pricina asta omenii necăjau adesea pe cei 
din Bogata, că ei sapă comori.

Și apoi, deu, erâ și minune. Bogățenii aduceau la 
târgă felă de felă de lucruri și nu sciâ de unde. Brânza 
loră, pomele, inulă, cânepa și bucatele, tote erau bune. 
Băeții vindeau prin cetate florile cele mai frumose. Fa
guri de miere, miere și ceră aveau mai cu prisosință de 
câtă tote satele dimprejură. Se sciâ bine, că nu aveau 
cine scie ce ciredi însemnate de vite. Unele familii aveau 
cam câte două vaci și două capre. Cu tote astea, ămenii 
săraci, cu o vacă aduceau la târgă câte o majă de brânză 
și boțuri mari de untă de celă mai bună. Erâ lucru 
jieînțelesă, cum se păte face dela o vacă atâta brânză 

și atâta untă. Totă așa tomna. Cine ave soiurile cele 
mai bune de pome, merele și perele cele mai gustose? 
Cei din Bogata. De unde a resărită deodată schimbarea 
asta, numai în câți-va ani?

Bogățenii, de multe ori, trebuiau să rîdă singuri 
cândă sătulă loră se numiâ în glumă sătulă cu co
morile.

Fiindă că Alexandru se pricepea la pomărită ori 
unde scia în cetate ună soiă bună de pome, se ducea 
și cerea crenguțe pentru altoiu, carea ave la îndemână 
tinerimea, care învăță dela elă altoirea, inocularea, și 
âmbla cu pomii întocmai ca nisce grădinari iscusiți. 
Unelte aveau de totă felulă și acum în drepta și în stânga, 
în grădină și la câmpă, sătenii voiau să aibă totă pome 
bune. Se altoiâ de-a dragulă. Unii își aduceau pomi 
sălbatici ca să-i altoescă, nnii semănau sămânțe și în
tocmeau școle de pomi. Fie-care voia să facă mai bine 
ca celălaltă, și fie-care vrea să aibă lucruri mai bune 
ca celălalaltă.

Acum vedeau orășenii, de unde vine, că cei din 
Bogata aveau totă de-auna pome mai frumose și mai mai 
bune, din cari scoteau frumoșii bani în ani roditori. Prin 
urmare lucru nu erâ nici de cum făcătură. Dâr a nu 
ave ciredi mari de vaci și totuși a produce atâta brânză 
și untă . . . totă nu e lucru de fote dilele.

Măiestria acesta o veduse și o învățase Alexandru 
într’ună sată ore unde, pe cândă fusese în răsboiu. Erâ 
bucuriă de minune. La începută nu voiau sătenii să 
primăscă sfaturile lui Alexandru; mai târziu însă i-se 
arătară forte recunoscători. Alexandru introduse lucrulă 
acesta în modulă următoră.

Se duse la cei din societate, cari aveau vaci și le 
Zise: «Vedeți, voi aveți slabă câștigă dela vacile vostre. 
Dela o singură vacă ar trebui să scâtețl pe ană celă 
puțină 50 până la 100 fiorini. De voițl a face prinsdre 
(a vă rămăși) cu mine eu sunt gata. Mai câștigați încă 
pe câțl-va, care au vaci. Cândă'voră fi vre-o patruZeci 
seu cinci-ZecI de vaci, atunci o să vă arătă ce este de 
făcută. <

Găsindu-se numărulă trebuitoră de vaci, Zise Alexan
dru : Ei, acum țineți-vă, lucrulă nostru va merge cum 
se cade. Elă cuuoscea ună baciă de trebă și harnică, 
care erâ meșteră la făcută de brânză și untă. Acestuia 
îi făgădui o simbriă de două sute de fiorini pe ană.j

Din acești bani ciobanulă erâ datoră să-și cum
pere și pânzăturile și trențele de spălată de care avea 
lipsă la facerea brânzei și la ținerea curată a vaseloră 
și a mărfei. Vasele de fiertă și sarea le cumpără Alexan
dru pe socotela tovarășiloră, dintre cari se aleseră pe 
anulă ântâiă trei inși, ca să supravegheze.

In cârciuma de odinioră ,1a vulture« era loculă 
celă mai potrivită psntru a face brânză. Aici se află o 
pivniță bună și rece pentru lapte. Proprietarulă se învoi 
a dâ casa de ore-ce dănsulă avea cinci vaci și voiâ 
însuși să veZă, ce câștigă pote se esă. Mai trebuiâ să 
se cumpere lemne pe cheltuăla tuturoră. După acestea 
Alexandru hotărî o Zi, cândă toți cari se țineau de noua 
brânzăriă, trebuită să-și aducă laptele în vase câtă să 
pâte mai curate. Dăcă vasulă nu erâ curată, baciulă 
nu primia laptele. Asta erâ lege care mai târZiu se 
făcu și mai aspră.

Ciobanulă măsură laptele și însemnă câtă a adusă



D’ale scdlei.
Punemă în vederea cetitorilor^ circulara d-lui pro

topopii Simeonîi Popescu, în privința scoleloru poporale 
din protopopiatulii său. Arii fi de totă folositorii, cându 
s’ar publică câte ceva și despre resultatele, ce le-a avuta 
silințele d-lui protopopii.

£eă circularul^ de care vorbimă:
Nr. 421/1884.

Onoratelortt direcțiuni ale scoleloră gr. or. din pro- 
topresbiteratulă Sibiiului.

Voindii subsemnatulu de o parte a participa la tâte 
esamenile, ce se vorii ține în acestă tractft la sferșitulu 
anului scol, curent, de alta a face, ca aceste esamene să 
înfluințeze în modă instructiva asupra învățătoriloru trac- 
tuali și prin acăsta să contribue la înaintarea învățămân
tului, — a aflata de lipsă a aduce la cunoscința onora- 
telora direcțiuni școlare, și printrânsele a tuturora învă- 
țătoriloră tractuali următărele:

1. Esamenele anuale se voră face fără privire la 
Zilele de dumineci și sărbători, după una programa, ce 
se va stat ori ultoriora.

2. B’ie-care învețătoră este îndatorata a participă 
la esamenele din cela puțina două scăle învecinate.

3. La fie-care esamena voră participă câte doi în
vățători ca delegați din partea despărțemântului I. (Sibiiu) 
ală Reuniunei învățătoresci, și anume:

a) Iosifa Aronă și Gregoriu Suciu la scolele din 
Boiță, Gușteriță, Rîu-Sadului, Gornățăla, Roșia;

b) Ambrosie Tătară și Teodoră Ne cșa la scolele 
din Sadu, Tălmăcelă, Bungardă Poplaca, Turnișoră;

c) Comand Hambașană și lână Mera la scâlele 
din Mohu, Șelimbără, Sibiiu, Slimmcă;

d) Nicolae To d or ană și Simionă Săcăr ea la sco
lele din Cristiană, Șura-mare, Ocna, Rusciori;

e) lâna Mariană și Isaiia Henteșă la scolele 
din Ruși, Vurperă, Văsăudă, Lâmneșă;

7) Gregoriu Suciu și lână Mera la scâla din 
Reșinari.

La sfârșitulă fie-cărui esameuă învățătorii partici
panți, sub conducerea subsemnatului se voră întruni în 
conferență didactică, în care își voru face observările a- 
supra resultatului obținută, conslatândă defectele și indi- 
cândă modulă de îndreptare, fir după încheerea tutu
rora esameneloră învățătorii delegați voră face rapârte 
în scrisă, în cari voră espune în detailă cele esperiate, 
împreună cu eventualele propuneri pentru emendarea de- 
fecteloră. Aceste rapârte se voră face în duplu: ună 
esemplară se va înainta subsemnatului, altulă la presi- 
diulă despărțământului.

4. Fie-care învățătoră este îndatorată a notifica 
subsemnatului pănă la finea lunei cele 2 scâle învecinate 
la a căroră esamene voiesce a participa.

5. învățătorii participanți nu voră primi nici diurne 
și nici paușale de călătoria. Comunele bisericesc! voră 
fi însă moralicește îndatorate a se îngriji, ca cu ocasiu- 
nea esamenului învățătorii participanți să fie provecjuți 
cu viptă. Spre acest ă scopă comitetele parochiale potă 
votâ o mică sumă din lada bisericei, pe care se-o asig- 
neze epitropiiloră parochiale. Dâcă însă în vre-o paro- 
chiă averea bisericescă-scolară n’ar fi în stare să supârf.e 
aceste mici spese și nici s’ar afla vre-ună particulară, 
carele se spendese cele trebuinciâse pentru viptulă în
văță toriloră: direcținnea școlară respectivă are să încu- 
noscințeze de timpuriu pe subsemnatulă spre a îngriji 
însuși.

6. Pănă la sfârșitulă acestei luni fie-care direcți
une școlară va notifica subsemnatului a) (Jiua în care 
s’au începută prelecțiunile anului școlară curentă, b) tim- 
pulă aproximativă cândă ar fi să se țină esamenulă.

După sosirea acestoră date se va restabili definitivă 
programulă esameneloră, carele se va comunica on. Di
recțiuni școlare spre orientare.

Oficiulă protopresbiterală gr. or. ală tractului Sibiiu 
ca inspectorată districtuală de scâle.

Sibiiu, 22 Aprile 1884.
Simconu Popescu 

___________ protopresbiteru.

fie-care. De adusă aducea de obiceiă diminâța și sera. 
A aduce lapte dela vaci streine era oprită cu toiului iotă.

Totă laptele dintr’o c|i ciobanulă îlă mestecă la 
olaltă și pregătia din elă brânză și untă. Zărulă îlă 
folosiau pentru îngrășatulă rîmătoriloră.

Acum venia întrebarea, ală cui e untulă și brânza 
din fie-care di?

Trâba se regulă așa: După ce vedea câtă brânză 
și untă se pâte scote din totă laptele, se socotea câți 
punți vine pe fiesce-care din tovarăși. începea apoi ren- 
dulă celă eu lapte mai multă. Acesta luă totă ce se 
pregătia într’o di, său în mai multe după olaltă. 
După elă urmă ală doilea, ală treilea și așa mai departe. 
Astă modă fie-care trebuia sâ aștepte până atunci, până 
cândă aducea atâta lapte în câtă să pâtă ave dreptulă 
a luâ singură ce pregătia ciobanulă într’o di.

Untulă îlă pută luâ fie-care în Ziua în care se pre- 
gălia, pentru că erâ gata 'de totă. Brânza însă remânâ 
iu pivniță până se întăriâ și se făcea cum se cade. In 
tie-care 4b ace'a cui îi venia rândulă să primâscă untulă 
și brânza, erâ datoră a dâ ajutoră ciobanului, a-i aduce 
ștergare curate, pânzăturl și alte, ce erau de lipsă.

La începută nu le prea venia săteniloră la soco- 
tâlă. Fie-care gâdia că pierde. Cândă însă primia de 
odată o mulțime de untă și de brânză, erâ nespusă de 
veselă. Cam pe la sfârșitulă anului să calcuia venitulă 
anuală ală unei vaci la 100 fl., și încă după subtragerea 
tuturoră cheltueliloră. Frumâsă dobândă, nu e așa?....

(Va urma).

Diverse.
Ună meoenată rusii. Corespondintele din Chișineu 

aîă Z'ai’ulului .Telegrafulă» scrie că — Cornițele Pro- 
tasoff-Bachmetofi', unulă din aristocrații ruși din Basarabia, 
ne scrie corespondentulă nostru, e o persână fârte ori
ginală. Cornițele se îmbracă țărănesce și ocupă loculă 
profesorului rurală din sătulă Timoteevca.

Din averea s’a cornițele a creată 32 burse în uni
versitățile ruse, tâte aceste burse însă sunt pentru stu- 
denți în medicină și sciințele naturale.

Testamentul^ unui misantropu. — Secția II a tri
bunalului civilă de Sena va fi chemată peste puțină timpă 
să statueze asupra validității unui testamenlă ciudată. 
Doctorulă Vincentă L..., care nu-și mai exercita pro
fesiunea din anulă 1870, și trăia retrasă la Saint-Mandâ, 
a murită la 2 Martie 1883 în vârstă de șese-^eci și optă 
ani. Elă este — se pare acela, care a inventată inelele 
dise electrice contra migrenei și a reumatismeloră. 
Doctorulă L..., în cei din urmă ani, nu eșea din casă 
de câtă o dată s’au de două ori pe lună, fită după 
Debats terminii testamentului, operă de înaltă misan- 
tropiă: ,In optă Ianuarie, o miiă optă sute optă-(|eci și 
doi. Acesta este testamentulă meu. In momentulă cândă 
îlă redacteză, credu că pot.ă să afirmă, că sănătosă la 
corpă, dâr nu potă să jură, dâcă sunt sănătosă la spirită; 
lasă altora acâstă ridicolă pretențiune. Am ună capitală 
de 70,000 fr. Câte lacrimi, câte minciuni și trădări n’aș 
fi putută să cumpără cu acâstă sumă? Acești 70,000 fr. 
îmi venise în gândă să-i lasă Asistenții publice. Dâr 
mi-am 4‘s^: ce ar folosi?» „Adevărații binefăcători
ai omenirii sunt răsboiulă și colera. Ș’apoi, amă o da- 
toriă de recunoscință să îndeplinescă față cu scumpa 
mea soțiă, Celestina Melania, care locuesce nu sciu 
unde... Ea mi-a făcută cea mai mare plăcere ce-aș fi 
putută să așteptă dela ea; aceea d’a mă fi părăsită intr’o 
bună diminâță fără a mai da semne de viață. In amin
tirea acestei fapte bune, o instituescă legatara mea uni
versală. Ori și cum, pună o condițiune expresă: să se 
mărite erăși după trecerea terminului legală. Cu chipulă 
acesta, sunt sigură, că celă puțină ună omu îmi va re
greta mârtea. Semnată: Dr. Vincet L..“

Moștenitorii direcți ai doctorului au atacată acestă 
testamentă, basându-se pe motivulă acesta, că d. Vincet 
L... era nebună.

Studiu economicu-pedagogicîi
de Ioană C. Panțu.

IV. Trebue să ne rupemă odată de trecută, trebue 
să ne învățămă odată pe poporală nostru a fi economică, 
căci numai așa se va îmbogăți, căci numai așa va pute 
în viitoră să plătâscă instructori harnici și înțelepți. Să 
nu mai luămă lucrurile, cum nu trebuescă luate, să nu 
ne mai plângemă de sărăciă, să nu ne mai scusămă, că 
cu 100 fl. pe ană nu putemă ține ună învățătoră bună, 
ci din contra să luămă lucrurile de unde trebuescă luate, 
și generația de astădi să jertfescă totă, ca să resară o 
generațiă carea să-și potă ținâ instructori harnici pentru 
a pute cresce pe alții. Deocamdată trebue să luminămă 
pe acei indivizi ai nației nâstre, cari vină mai ușoră în 
atingere cu maioritatea poporului nostru, trebue dică să 
luminămă pe învățătorii și pe preoții noștri cu idei eco
nomice și numai dupe aceea să așteptămă dela ei a pro
paga astfelă de idei. Decă ne uitămă în comune unde 
sunt popi și învățători harnici, cari și-au câștigată cu
noștințe pe cale privată, atunci nu mai stămă de loculă 
locului la îndoială, că nația nostră ar progresă fârte re
pede. Numai așa vomă putâ transplanta la poporă ideea 
de cruțare, carea este puntea de trecere dela muncă la 
capitală.

In pedagogiile nâstre pre lângă alte studii să se 
predea și economia națională, ca astfelă elevii și elevele, 
cari au mântuită pedagogia să se pâtă singuri pregăti 
mai departe, și să pâtă practică aceea ce au învățată. 
Cu deosebire cultura pomiloră și a legumeloră să se iea 
în modă practică, astfelă, încâtă mergendă Șnvâțătorulă 
în vre-o comună, să premârgă cu esemplulă, căci fap
tele sunt mai iute urmate decâtă vorbele.

Aci este loculă să vorbimă ceva despre cassele de 
economii, întru câtă ne privesce pe noi Românii. Decă 
ne uitămă la viața și la ocupațiunile nației nâstre, în
dată vomă vedâ, că mai tâte împrejurările sunt împo
trivă, de a se face ceva în acâstă privință, cu deosebire 
în timpulă de față. La sate nici în comerciulă de tâte 
Zilele nu vedi pe Români cumpărândă cu monedă, ci 
din contră în modă primitivă și de totă păgubitoră, se 
face ună schimbă și adecă vendătorulă dă marfă și pri- 
mesce dela țărani totă marfă, fie bucate, fie ouă, fie 
găini etc. Prin urmare cum putemă admite, că copiii 
voră putâ da bani spre păstrare, decă nu posedă nici 
părinții! Cu totulă altfelă ar trebui să stea lucrulă cu 
elevii de prin orașe. Dâr nenorocire, noi nu posedemă 
o clasă de meseriași, ci de simpli muncitori sâu ârăși 
de plugari și în fine o clasă așa numită de învățați. 
(Escepțiune facă orașele României.) Invățații sunt puțini 
la numeră, âr din contră maioritatea neinstruită nu i-ar 
putâ sprijini pe copiii loră la scâlă pentru idea cruțării. 
— Cu tâte acestea cassele de economii în scâlă s’ar 
pute introduce de probă prin orașe, pentru ca, pe basa 
unei esperiențe, să putemă și noi desbate mai seriosă 
acâstă cestiă de atâta importanță, căci fără a avâ la mână 
resultate dobândite prin praxă, în zădară vomă aduna 

pe învățătorii noștri în conferințe*), spre a desbate ună 
lucru pe care nu-lă cunoscă.

Preste totă putemă dice, că noi stămă rău în pri
vința economică și deci să nu ne mai măgulimă lău- 
dându-ne reciprocă, nici să nu ne descriemă unii' pre 
alții cu frumâse frase, ci din contră să ne spunemă ade- 
vărulă unulă altuia, să fimă reali, căci numai așa putemă 
vedâ răulă, și-lă putemă îndreptă. Nu-i vorbă, statulă 
ar trebui să dea mână de ajutoră acolo, unde poporală 
se află înapoi, statulă ar trebui să conducă și să dea 
direcțiune în acâsta privință, căci ajutândă poporală pe 
sine se ajută, căci dâcă ună stată este compusă din in
divizi economici și bogați, statulă însuși este bogată. 
Unde acestea nu se îndeplinescă, este greu a ajunge la 
la ună resultată reală, cu atâtă mai greu este acâsta 
într’ună stată, unde în locă să fii ajutată, ești din contră 
împedecată și prigonită. Trebue noi înșine să ne pu- 
nemă umără la umără și să cautămă a ajută atâta, câtă 
suntemă în stare. Să dămă idei economice poporului 
prin crescere să-lă învățămă să muncâscă mai rațională, 
să se aplice la meserii, să se asocieze, cu ună cuvântă 
să ridicămă starea economică a lui.

Spre încheere repeteză aceea ce am accentuată de 
mai multe-ori în acestă studiu, că adecă de cruțare pâte 
fi numai atunci vorba, cândă premerge munca, și prin 
urmare totă năsuința celoră ce voescă a introduce ideea 
de cruțare la ună poporă, trebue să se îndrepteze asupra 
muncei lui, căci prin acâsta se desvoltă adevărata cru
țare, carea produce capitală. Intru câtă ne privesce pe 
noi românii, trebue ca generația de acum să caute prin 
orice mijlâce a deprinde poporulă la o adevărată muncă, 
și cu deosebire întru ceea ce privesce instrucția, carea 
are să sdrobâscă multe din prejudiciile esistente, să fie 
băgători de samă, ca să i-o predea întrună astfelă de 
chipă și într’o așa măsură ca să-i fie de folosă-

Bibliografiă.
A ieșită de sub tipar: „Istoria bisericei româue 

unite cu Roma” dela începutulă creștinismului pănă în 
filele nostre, de Dr. Alesandru V. Gr ama, profesoră.

Cartea se află de vânZare la autorulă în Blașiă cu 
pretulă de 1 fl. 50 cr. v. a,

*
Aus alleu Welttheilen, foiă lunară ilustrată pentru 

cunoscerea țăriloră și poporeloră, Lipsea, depositulă F u c s 
(R. Reisland), conține ună articolă: „Românii în Mace
donia, Thracia, Thessalia, Epiru și Grecia” de P. Bro- 
șteanu. Lă recomandămă Româniloră. Prețulă unui 
numără 40 cr.

*) In România sunt deja introduse cassele de păstrare și 
banii adunați se depună în cassieria județului. S’ar pute publică 
din cândă în cândă din partea autorităților^ de acolo date statistice 
și observațiunl asupra progresării acestei instituțiunl.

Cursulu la bursa de Vlena
din 9 Maiu 

Rentă de aură ungară 6°/0 122.55 
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.40 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.15 
imprumutulă căiloră ferate 

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

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

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 102.— 

Bonuri rurale ungare . . 101.50 
Bonurl-jcu cl. de sortare 101.25 
Bonuri rurale Banat-Ti- '■ 

mișă.............................. 101. -
Bonuri cu cl. de sortarelOO. - 
Bonuri rurale transilvane 100.75

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

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

ung...................................117.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.25
Renta de hărtiă austriacă 81.10
Renta de arg. austr. . . 81.70
Renta de aură austr. . . 101.80 
Losurile din 1860 . . . 137.—
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  856.—
Act. băncel de credită ung. 320.25
Act. băncel de credită austr. 310.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.72
Napoleon-d’orI.................. 9.647a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.45
Londra 10 Livres sterlinge 121.50

Cursulu pieței Brașovd
din 10 Maiu st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.27 Vând. 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
Discontulii » . . 7—10 "/o pe anii.

Bursa de Buenrescî.
Cota oficială dela 9 Maiă st. n. 1884.

Renta română (5°/o)- • • • Cump. 941/4 vând. 95
Renta rom. amort. (5°/0) . . 94x/a > 953/<

» convert. (6°/0) . . > 991/, > 100s/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 32 34
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 105

’ „ „ (5°/o) • • H 92Va 93
» » urban (7%) . . » 103i/2 » 104
> > , (6»/o) . • > 99i/a » 100
> > > (5°/o) • • 9O.i/4 90»/4

Banca națională a României » 1426. 9 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 368.Va * 370

« » > Națională . . > 232.Vs » —
Aura.................................... 3.5O°/o 3.40
Bancnote austriace contra aură > 2.09. 9 2.10

Editorii: Iacobti Mureșianu. 
Redactorii responsabilii: Dr. Aurel Mureșiauu.



„GAZETA TRANSILVANIEI"
DI ARAI CUOTIDIANV.

Ca mâne se ’mplinescu 50 de ani, de cândii 
„Gazeta Transilvaniei/4 sub cea mai cumplită 
prigonire a ndmului românescă, a arborată în 
mijloculu valoroșiloru și patrioticiloru comercianți 
din Brașovă, acestă emporiu ală Transilvaniei, 
drapelulă redeșteptării naționale.

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

Grea și amară era lupta. Tendințele de a 
desnaționalisă pe Români își ajunsese culmea. Le
gea dela 1832 adusă de dieta maghiară glăsuiâ 
ca în seminai'iulă românescă din Aradu să se 
învețe și unguresce și ca: „de aici încolo la 
tote confesiunile se se admită și să func
ționeze numai astfelu de preoți, predicători 
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 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 tote uneltirile și prigonirile înse „Gazeta 
Transilvaniei44 își ridică fruntea și unindă su- 
fletesce pe toți Românii luptă necurmată și fără 
pregetă pentru drepturile și libertățile opincii 
românesc!.

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

Adversariloră noștri, avândă ei puterea țării 
în mână, le-a fostă pre ușoră de a ne lovi în 
t6te interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în șcălă ca și în biserică, 
în limbă ca și în avere, nouă nu ne-a mai re- 
masă altă mijlocă de apărare de câtă condeiulu, 
cu care toți Românii datori sunt de a strigă 
în lumea largă și de a cere dreptate și libertate 
pentru poporulă română dintre Tisa și Carpați.

Ast-felă împinși de dorulă de a ne folosi 
di Ini că și cu energia de acestă pacinică mij
locă apelămă la publiculă celă mare română 
pentru a ne susțină în dilnica năstră luptă na
țională și în firma nâstră speranță de a fi încu- 

’ragiați, descliidemă abonamente la diarnlu nos
tru cuotidianâ.

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă priinulu. 
organu de publicitate român îi, tot asemenea 
și astădi e primulu organu cuotidianu ro
mânii, ce apare dincdce de Carpați.

Suntemă siguri, că publiculă română e pe 
deplină convinsă de principiile, ce le profesâză 
acestă diară și de modulă cum acestă organă ală 
Româniloră dintre Tisa și Carpați a sciută chiar 
și în cele mai grele împrejurări să ție susă 
stindardulă naționalității române.

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

ABONAMENTE:
Pentru Austro-Ungaria pe ană 12 fl., 

pe 6 luni 6 fi., pe 3 luni 3 fi. Pentru JRo- 
mâuia pe ană 36 lei, pe 6 luni 18 lei, 
pe 3 luni lei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonamentulă cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celă mai ușoră mijlocă de 
abonare este prin mandatii postalu.

UE» ACȚIUNEA.

1—3
Spre sciința pubiicului!

In urma marei desfaceri și cumpărări, ce s’a fostă 
anunțată în foile publice, s’a împuținată cu mai multă 
ca 2/8 părți marele deposită de mărfuri ală casei comer
ciale Ioană Carolă Kuuz & Scluuidt, care existase 121 de 
ani, și așa au decisă moștenitorii în ședința loră din 
urmă: ca să se vendă restulă de mărfuri numai 4 săp
tămâni de aici înainte. Așa dară cine ar voi ca se 
aibă o marfă elegantă și alesă mai pe nimica să se 
grăbescă în interesă propriu cu comanda. Marfa care nu 
va plăce se iea îndărătă și se schimbă cu altă marfă, 
comanda este astfelă fără nici ună risico.

Prețultt și catalogului m&rfîirilorîk.
Cămăși de dame din pelă mai bună Chiffon engleză 

și cu broderii veritabilă helvețiane, o adevărată broderia 
de artă, bucata cu 1 fl. 50 cr. Totă acele din celă mai 
fină veritabilă Chiffon shawl, elegantă adjustată 1 fl. 70 cr.

Corsete de uâpte pentru dame de aceeași calitate, 
forte lungi și în totă lungimea cu broderiă helvețiane, 
fărte elegante, o podobă pentru fiă-care damă 1 fl. 50 cr. 
duzina 16 fl. 50 cr.

Fuste din cea mai fină penză, gătite cu borduri 
fine de colore veritabilă și cu volants, fdrte fină, cuali- 
tatea ântâiu, bucata 1 fl. 55 cr,, duzina 17 fl. 50 cr., 
cualitatea a doua 1 fl. 45 cr., duzina 16 fl., cualitatea 
a treia 1 fl. 25 cr., duzina 14 fl.

Fuste de cretonîi celă mai fină, cu dantele brodate 
și 2 volants bucata 1 fl. 55 cr., duzina 17 fl. 50 cr. 
Acele în colore brună, vînătă, bordeaux, brodate cu aură 
și cu veritabile foi de catifea, bucata 1 fl. 75 cr.

Fuste albe din celă mai fină Chiffon engleze cu 
veritabile borduri helvețiane, volants brodate cu plisse 
I cualitate 2 fl. 75 cr., II cualitate 2 fl. 10 cr., III cua- 
itate 1 fl. 55 cr.

Pantaloni pentru dame dtn celă mai bună Chiffon 
engleză cu veritabile borduri helvețiane și colțiure I cua

litate 1 fl. 50 cr., duzina 16 fl. 50 c,r., II cualitate 1 fl. 
30 cr., duzina 14 fl.

Cămăși pentru domni, din celă mai fină Chiffon 
engleză cu peptă înpătrată, netedă seu brodată, largi la 
gâtă după trebuință 1 fl. 50 cr., duzina 16 11. 50 cr. 
Totă acele din celă mai Țină Chiffon Schroll fină adjustată 
â la France 1 fi. 70 cr.. duzina 18 fl. 80 cr., bucata 
2 fl., duzina 22 fl. 50 cr.

Garniture pentru masă de damastă cu desină în 
flori, constândă din o față de masă și 12 șervete numai 
2 fl. 85 cr. Totă acele lucrate în maniere francesă, 
forte fină cu ciucuri, pentru 12 persone, garnitura 3 fl. 
45 cr. Acele din damastă fină, cu desină de flori, con
stândă din o față de masă pentru 12 persone și 12 șer
vete fine, gărnitura 5 fl. 60 cr.

Ștergare turcesci tivite și împachetate cu bucata, 
borduri roșii și ciucuri lungi, cu puișori lucrați fină și 
luxosă, duzina 3 fl. 75 cr., în cualitate mai fine 4 fl. 70 cr.

Marărne (tulpane) mari pentru dame din lâna cea 
mai fină de Berlină, cu ciucuri lungi, in colorile cele mai 
alese și frumdse moderne ca: scoțiană, turcăsca, sură, 
venătă, alba, năgra, roșia, brună, pestrița etc. etc, 1 fl. 
20 cr., duzina 12 fl. 50 cr.

Plaids de călătorie fdrte mari și grdse, făcute de 
pănura cea mai grea și cea mai bună după mustre ele
gante angleze ca: sură, negriu, amestecată, cu ciucuri 
grei și groși; aceste Plaidurî se potă întrebuința în lun
gimea și lățimea loră câ îmbrăcăminte, ca plapomă de 
călătoria, pțapomă de pată și Shawl de dame, dar și 
după o întrebuințare de 20 de ani se mai potă face din 
acele doue îmbrăcăminte elegante; se potă cruța de totă 
prin aceste pardesiurî, mantele de ploe și paletonuri, cua
litatea 1 numai 5 fl. 50 ct., cualitatea II numai 4 fl, 50 cr. 
bucata.

Pânză de casă 30 coțî întregi, celă mai bună și 
celă mai greă fabricată pentru folosulă casei ®/4 largă 

7 fl. 50 cr., i/i largă 5 fl. 50 cr., bucata 7 fl. 50 cr. 
Prețurile bumbacului se urcă repede, pânza va costâ în 
timpă scurtă prețu duplu; o comandă grabnica se reco
mandă adecă la fie-cine.

Batiste din cea mai grea matasă din Lyon, fiă-care 
cusută în alte colori, duzina 3 fl. 50 cr.

Garnituri Gobelin, coslândă din doue fine acope- 
reminte de pată și unulă pentru masă, cu ciucuri de ca
tifea în colori, lucrate forte frumosă, costă o garnitură, 
adecă tote trei bucățile la olallă. cualitatea I numai 8 fl. 
40 cr., cualitatea a doua 7 fl. 50 cr.

Garnituri Gobelin-Austria din cea mai fină lână 
forte frumose și fine celă mai nou lucru de covoră, t<5te 
3 bucăți la ollaltă 16 fl.

Lepedee (cearșafuri) fără cusătură de o pânză bună 
și grea, acomodate pentru celă mai mare pată ’/4 largă 
1 fl. 60 cr. duzina 19 fl., 8/4 largă 1 fl. 35 cr., duzina 
15 fi.

Cortine de Iute celă mai fină și celă mai bună 
fabricată, cualitatea grea,' închisă său deschisă in mustre 
persice, turcesci, și indiene cu frunze multe și lungi, lun
gimea 3 metri și 30 centimetri, o fereslră, adecă parechea. 
I cualitate 4 fl. 50. cr., II cualitate 3 fl. 85 cr.

Ori-cine cumpără din aceste mărfuri in valăre de 
celă mai puțină 15 fl capătă ca remunerațiune, adecă 
gr a tisă, ună orologiu helvețiană din bronz-auriu fran
ceză, lucrată plastică cu lanță lungă; pentru umblarea 
lui regnlată să garanteză 2 ani.

Comande cu bani gata (prin mandată poștală saă 
rembursă) suntă a se adresa cătrjl

Administrațiunea moștenitorilorii

ZEBaToinovici

Viena, Leopoldstadt, Schiffamtsgasse 20.

Tipografia Alexi Brașovă.


