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BrașovH în 30 Aprile (12 Maiu).
Nu se p6te tăgădui, că „părinții patriei4 din 

Sandor-utza în Pesta, făcu totii ce le stă în pu
tință spre a discreditâ parlamentarismul}! ungu- 
rescu, care și așa și-a perdutu mai tdtă v6(la în 
țâră și înaintea străinătății.

Abia se mai liniștiseră puțină spiritele după 
scandalulu dela Czegled, care a fostu transplan
tată în cameră și după afacerea lui Otto Her- 
mann, care a fostă atacată de nisce diariști și se 
părea unu momentă, că purtătorii parlamentaris
mului ungurescă s’au mai stempărată și că au 
cedată deputatului Schonerer din Reichsratulu 
Vienei rolulă de a provocă scandaluri. Liniștea 
n’a durată decâtă numai câteva dile. In ședința 
de Vinerea trecută a dietei, în aceeași di cândă 
cancelarulă Germaniei a îndreptată din nou câ
teva săgeți ascuțite în contra „liberalismului par
iam entariloră moderni “ și a „fantasmagorieloru4 
loră, d-nu Gabriel Ugron a provocată ârăși în 
dietă una din acele scene scandaldse, cari numai 
spre înălțarea vâdei parlamentarismului nu potă 
servi.

Scandalulă de Vineri e fbrte caracteristică și 
instructivă. Causa ce l’a provocată este pe scurtă 
următdrea:

Intre „părinții patriei4 se află și ună Slo
vacă renegată cu numele Petru Dobranszky. Elă 
representâză în dietă ună cercă secuiescă, și s’a 
distinsă pănă acuma numai prin aceea, că a in
sultată și a clevetită pe Românii dm Arddlă, ca 
astfelă sfe documenteze patriotismul!! și sentimen
tele maghiare, de care se laudă elă că este pătrunsă. 
Se’nțelege că Dobranszky, ca toți renegații, s’a 
alăturată la partida guvernamentală și era Tisa- 
istă cu trupă și sufletă; asemenea este evidentă 
că Secuii Kossuthianl cu deputatulu Ugron în 
frunte nu’lă puteau suferi, mai ântâiu pentru că 
nu era Unguru de origine și apoi pentru că era 
undita d-lui Tisza.

Mai deunăzi Dobranszky și-a făcută darea 
de sâmă înaitea alegătorilor!! săi în Gyergyo St. 
Miclăușă. Câte-va Z’le după aceea stăruiră și 
Kossuthianii în acestă cercă pentru candidatulă 
loră, dâr organele administrative au provocată 
turburări și au luată la g6nă pe Ugroniști. D-lă 
Ugron Gabor mergândă apoi la Pesta a interpe
lată pe d-lă Tisza pentru purtarea organeloră 
administrative din Săcuime. în cursulă desvol- 
tării interpelării Dobransky îlă întrerupea și con
trazicea. Din acestă incidență d. Ugron declară, 
că și-a ținută de cea mai sântă datoriă chiar cu 
pericululă vieții sale de a pune contra-candidată 
lui Dobransky în Gyergyo, dicândă:

„Priviți pe chartă și ve-ți vedâ, că Gyergyo e 
ținutulă celă mai espusu ală țării. Ddcă căza- 
culă încalecă la miedulu nopții în revărsatulă Zilei 
e în Gyergyo.4

„Eu, ca Secuiă și ca patriotă îmi țină de 
a mea datoriă de a cere se fie delăturată din acelă 
țînută unu bărbatu., care își caută slujbe în Russia.“ 

Aplause sgomotdse și esclamări de: rușine! 
mișelia! acompaniară aceste cuvinte. Bărba- 
tulă, de care vorbia Ugron era Dobransky, 
deputatulu tisaistă și profesoră la politechniculă 
din Pesta.

Cu câteva Zile mai înainte Dobransky tăgădui, 
că elă ar fi rudită cu consiliarulă Dobrzanski, 

celă ce a fostă acusată de înaltă trădare în 
Lemberg. Deputatulă Ugron produse Vineri mai 
multe scrisori de ale lui Dobranszki din anii 
1863 până la 1879, spre a dovedi că acesta din 
urmă nu numai că e nepotulă consiliarului 
Dobrzansky, dar că a stată cu elă în legătură 
și l’a rugată de repețite ori ca se-f câștige ună 
postă în Russia.

Intr’ună modă destulă de drastică se adu
seră la cunoscința dietei scrisorile private deli
cate, ce afirmă Ugron că le-a primită dela ve- 
rișdra deputatului Dobranszky. Afacerea este 
destulă de scandaldsă.

Caracteristică este că, după cum se asigură, 
motivulu din care rudele lui Dobranszky au pre
dată lui Ugron scrisorile acestuia a foștii mânia 
și indignarea loră pentru că și-a renegată fa
milia.

Dobranszky cere dela Ugron judecarea ca
șului printr’unu arbitriu. Acestă tribunală de 
ondre va ave se aducă sentința definitivă ddr și până 
atunci acestă rușinosă afacere ar trebui să le des
chidă capulă Unguriloră, ca se veZă primejdia 
ce și-o creeză ei înșiși prin protegiarea unoră 
creaturi, cari lepădându-se de naționalitatea loră 
devină în aceeași măsură primejdios! atâtă nați- 
unei loră câtă și națiunei maghiare, la care se 
alătură pentru ca se-și ajungă scopurile personale, 
sumuțândă pe Maghiari în contra celorlalte po- 
pdre.

Sciri telegrafice.
(Serv. part, ald «Gaz. Trans.<) ■

Clușiu, 11 Maiă. — Coperișulă economa- 
tutui căii ferate a statului, aZi dup'amâZi a fostă 
distrusă de flăcări. Mobilele funcționariloră cari 
locuiau în economată au fostă scăpate de focă. 
Nici ună omă n’a perită.

Constaiitinopole, 11 Maiu. — Midhată 
pașa, fostă ministru de esterne ală Turciei în 
timpulă răsboiului ruso-româno-turcă, a murită în 
exilulă seu din Siria.

Bucuresci, 11 Maiu. — După ridicarea 
ședinții întrunirii politice a oposițiunii unite libe- 
rale-conservătdre, la 11 6re din ndpte, câte-va sute 
de dmeni, în scopă d’a face demonstrațiuni, s’au 
pusă în mișcare și s’au grămădită aprdpe de pa- 
latulă regală. Din causă că ora era fdrte înain
tată, a trebuită să iritervie poliția. In urma acâsta 
s’a născută o învălmășală, care a provocată in- 
tervenirea puterii armate. Numai o singură ares
tare s’a făcută. La 6ra 1 după mieZulă nopții, 
ordinea a fostă restabilită.

Londra, 11 Maiă. — Cererea Egiptului d’a 
fi admisă la conferință, a fostă resolvată în modă 
negativă.

Viena, 11 Maiă. — La serviciul!! divină 
pentru sufletulu defunctei împărătese Maria Anna 
au asistată toți plenipotențiarii speciali ai curțiloră 
streine și președinții parlamenteloră austro-ungare. 
M. Sa monarchulă va merge Mercuri la Pesta.

Felicitări la adresa nostră.
Stupea (Bucovina) 16 Aprile.

Domnulă să vă ajute la marea și greua hotărîre 
de a scâte «Gazeta« în fiecare Z’- Așa o decisiune cu 
anevoie se p6te măsura și aprețui întru întregă ei valore. 
Cu câtă mai puțină putemă noi laicii, față cu redigerea 
și edarea unui organă de publicitate ca »Gazeta*, taxă 
și judecă multele osteneli, griji, supărări, infestațiuni și 
jertfa materială, cari tote se receră numai decâtă și cu 
atâtă mal vertosă dela redactorii și editorii Gazetelnră 

| nostre românesc! și încă dincoce în țările austro-ungare.

Aceste tote sunt dec! și criteriulă colectivă, după 
care — și acesta totă încă numai încâtva, s’ar pute ju
decă inima D-Vdstre de Română și Patriotă, care vă 
face a vă supune spontaneă unei sarcini atâtă de grele 
și în realitate și în dimensiunile ce le p6te luă în viitoră.

Repetă deci, Domnulă să vă ajute și să vă dă 
necesara tărie și sufletescă și corporală, și să binecuvinte 
scopurile Domniei Tale ! Ir. Porumbescu.

Exarchil și parocliă

Șermașă (Giurgiu), 1 Maiu 1884.
De 50 ani »Gazeta Transilvaniei* a luptată și luptă 

pentru deșteptarea Româniloră și pentru recâștigarea drep- 
turiloră loră. De 30 ani, de cândă sunt îmbrăcată cu 
darulă preoției, »Gazeta* nu a lipsită de pe masa mea, 
procurându-mi în necasurile vieții și în lnpta care trebue 
să o susținemă pe tătă Ziua și la totă pașulă cu inimicii 
noștrii, în mijloculă cărora, trăimă noi Românii din Se
cuime, cele mai frumose momente de bucuriă și încura- 
giare.

O bucuriă nespusă mi-a cuprinsă inima, când amă 
vădută că acelă diară de care nu m’am putută eu des
părți cu nici ună preță, de aci în colo va apără în tătă 
Ziua, tocmai atunci cândă inimicii nostrii și-au îndoită 
puterile și atacurile.

Gratuleză din inimă redactoriloră și colaboratoriloră 
bătrânei der vigurâsei «Gazete* și îi asigură că Românii 
din Giurgeu, voră sprijini totdăuna și cu tetă căldura 
frumăsa și lăudabila d-vostre intențiune și vă voră susțină 
în lupta grea la care s’au angagiată pentru noi.

Gavrilîi Jeranii, preoții rom.
Mulțămindu din totă. sufletulu pentru aceste 

încuragiătdre doveZi de simpatia, dorimu ca 
urările, ce ni se făcu să fiți făcute într’ună căști 
bunu! ------------

Cronica țlilei.
Aflămă că sinodulă parochială ală Bisericei Sf. Ni- 

colae, conchemată pentru verificarea socăteloră pe anulă 
1883, s’a amânată. Audimă că acăstă amânare s’a fă
cută din causa unei procesiuni bisericești îndatinate la 
Brașovă. Totdeodată se aude, că și în Dumineca viităre 
se va face o procesiune într’altă locă și astfelă verificarea 
socoteloră pe anulă 1883 se va amăna din nou.

*
Aflămă că batalionulă ală doilea de vânători va țină 

în cursulă verii garnisăna la Sinaia, câtă voră sta acolo 
regele și regina României.

*

Percepția orașului Brașovă face cunoscută, ca toț 
proprietarii de case să se presinte cu cărticelele de dare, 
pentru a se pută săverși recensimentulă foncierii (darea 
pe case), celă multă până la 15 Maiu; în casă contrară 
voră fi pedepsiți.

Nu înțelegemă, pentru ce percepția nu a adusă 
acăsta la cunoscința contribuabililoră și prin »Gazeta/

*
Plugarii români din Izvini,. comitatulă Timișului, ne 

spune «Familia* c’au înființată și ei ună choră vocală 
sub conducerea plugarului Chir a Bogdană. Acestă 
choră a dată în Duminica Tomii ună concertă în folosulă 
fondului. Programa a fostă următărea: »Răsunetă« 
esecutată de choră. «Moșă Martină,* poesie de Iuliană 
Grozescu, declamată de chorista Elena Căruntă. «Sa
lutarea patriei« și «Steluța,* esecutate de choră. «Mă
rirea strămoșiloră,« poesie de G. Sionă, declamată de 
choristulă P. Regiepă. «Jună de română,* «Srâua Ro
mâniei,* esecutate de choră. «Muciu Scaevola,* poesie 
de P. Dulfu, declamată de choristulă I. Bogdană. «Ju
nimea parisiană,* .Luntrașulă* și «Dulce ’i viața,* 
esecutate de choră. ,Nu te teme mfe’i Românei* poesie 
de fosifă Vulcană, declamată de Elena Căruntă.

*
Colonelulă de artilerie d. Johann Clement, a 

sosită în Brașovă, ca să inspecteze artileria de aci. A trasă 
la hotelulă «Pomulă verde.«

*
Senatulă scolastică parochială din Gilăă va serba 

în dioa de 3 (15) Mai, în grădina «Stadler* din Clusiă, 
Maialulă cu intrare: 50 cr. de persănă, și 1 fl. de 
familiă. Venitulu curată e destinată scolei române din 
Gilăă.



învățătorii români gr. cat. din protopopiatele: Clușiă, 
Almașiă, Morlaca, Derga și Cojogna voră ține, Joi 3 (15) 
Maiă, la 10 dre a. m. o adunare generală în Clușiă, cu 
scopă d’a se constitui în »Reuniune învățătorâscă.*

Diua de 3 (15) Maiil judecată de Unguri.
«Kolosvâri Kozlony* dela 11 Maiă, vorbindti de 

corespoondința d-lui învățătorii Dom șa din Intregalde, 
publicată în numărulă trecută ală »Gazetei* în privința 
serbării dilei de 3 (15) Maiă, se esprimă între altele 
într’unu modă prin care denatureză cu desevărșire însăm- 
nătatea ei adevărată și luptele Româniloră pentru drep
turi și libertate:

»Românii voru sărbători, dice «Kol. Kozl.«, memo
ria eroului B alintă, ucigătorulă Zarandului, și credă 
că acele lacrimi se voră înălța la ceriu i Numescă mar
tiri pe aceia, cari au atacată pe furișă pe Maghiarulă 
luptătoră pentru triumfală ideiloră moderne (?). Necre
dința, răsbunării și setei de sânge voră să înalțe rugă
ciuni divine, ca și cândă asemenea rugăciuni 
ară avea vr’o trecere înaintea lui D-deu. In 
adevără, e ună ciudată preotă acela care se gândesce 
astfelă despre atotă-puterniculă și milostivulă D-dău; 
ciudată învățătoră e și acela care astfelă își cunosce 
istoria țării lui; dar mai ciudată e acelă diară, care are 
atâtă de puțină cunoscință despre concepțiunea «quod 
jussum et honestum* ce trebue să domnescă în publi- 
cațiunile diaristice.«

»Să ’i lăsămă însă să sărbătorescă. Celă puțină 
nimenea nu se va putea plânge, că în Ungaria nu e li
bertatea opiniunii și a graiului.*

Ce vorbesce din aceste rânduri, decă nu intole
ranța și ura de rassă cea mai cumplită? —

Ună Muscalii în Camera din Pesta.
«Ellenzek* de la 10 Maiă ne spune, că de multă 

nu s’a jucată pe scena Camerii din Pesta o comediă 
atâtă de bogată în învățături de maghiarisare ca cea 
representată în ședința de la 9 Maiă sub titlulă de mal 
susă. D. Ugron, făcendă o interpelațiune, vorbea încetă, 
blândă și bațjocoritoră. D. Dobransky, respirândă, l’a 
întreruptă și a începută să ’și bată jocu de interpelația 
d-lui Ugron.

»După interpelare, urmeză «Ellenzek,* d. Ugron 
,și-a încruntată sprâncenele și a sbierată cu o voce 
, puternică, arătândă nepatriotismulă d-lui Dobransky, 
Jncâtă chiar și d. Tisza a venită în perplesitate. 
,Efectulă a fostă atâtă de mare, încâtă demascarea a 
«nimicită cu desăvârșire pe deputatulă Dobransky, care 
,și-a perdulă totă veda chiar și la coreligionarii săi din 
,partida liberală guvernamentală/

,ToțI s’au minunată, dice «Ellenzek,* cum, în ce 
,chipă și pe ce cale a putut d. Ugron să ’și procure
♦ delicata corespondență a d-lui Dobransky cu emisari
♦ ruseșci. D. Ugron a făcut farte bine că a scăpată ca-
♦ mera de ună aventurieră nepatriotă, pe poporă de ună
♦ amăgitoră, și pe Săcul de ună emisarii muscă-
♦ lescă. Câtă de multă se voră rușina Săcuii pentru
♦ faptele deputatului lorăl*

Ne aducem forte bine amite, cum acestă domnă 
Dobransky, de nascere slovacă și mare aderinte ală 
d-lui Tisza, mai acum doi ani ca deputată ală Săcuiloră 
făcea să’i răsune frasele sforăitdre și banale în camera 
din Pesta, denunțândă mereă pe Românii din Ardelă și 
propunândă ștergerea loru de pe fața pământului ca 
periculoși ideii de stată maghiară.

Fiindă acestă casă de o mare gravitate, vomă reveni 
și vomă pune în vederea cetitoriloră ună estrasă după 
«Ellenzek* din corespondința slovacului Dobransky, mare 
maghiară liberală de contrabandă.

Adunarea alejăforiloru români în B. Huedinu.

Mărgău, 4 Maiă 1884.

Domnule Redactorii!
Alegătorii români din cerculă electorală B. Huedină, 

înlrunindu-se la 1 Maiă a. c. în numără de preste 150, 
inteligență și mireni, și-au împlinită cu scumpătate mi
siunea la care i-a chemată interesulă națională și patri
otică.

In sensulă acesta', venerabilnlu președinte con- 
vocătoră protop. Anania Popă felicită și bineventâ 
pe alegători în tonulă celă mai cordială, afectuosă și sim
patică. Arătândă scopulă întrunirei în termini clari și 
precisl, mulțămindă de încrederea ce a avut’o, dechiarâ 
conferința deschisă, și retrăgându-se cu întregă subcomi- 
tetulă din 1881, provocă conferința a se costitui de nou 
și a procede la lucrările ce o întrunesce.

întrunirea alegătoriloră, basată pre hârtia convo- 
cătore a venerabilului președinte, publicată deja in «Ga
zeta* Nr. 40 c, a dată următorulă resultată:

1. Constituirea biroului ad hoc cu președintele 
Anania Popă și secretariulă lonă Pap iu.

2. Alegerea sub clubului pentru cerculă electorală B. 
Huedină cu Anania Popă protop. Morlacei ca președinte 
și lonă Pap iu preotuiă Mărgăului ca secretară. Membrii 
ordinari: Vasiliu Poruță adm. protop. Almașului, Arteniu 
Codârcea preotuiă Aschileului, Petru Dană preotă în 
Lapou, llie Lungu preotă în Siebeșu mare, Danilă Galu 
propriet. și notară în Secueu. Membrii suplențl: Ioachimă 
Lucaciu doc. in Morlaca și Emanuelă Moceanu doc. 
în Almașă.

3. Delegați pentru conferința generală: Anania Popă 
protop. și Vasiliu Poruță adm. protop., er’ suplențl: lânii 
Papiu și Arteniu Codârcea.

4. Conferința unanimă adereză la programa națio
nală din 1881, se dechiară a proceda solidară în cestiu- 
nile de adevărată interesă națională, și esprimă recunos- 
cință presei române, aperătore drepturiloră Româniloră.

S’au ținută mai multe discursuri în meritulă obiec
tului. Intre acestea merită deosebită atențiune a D. adv. 
I. Coroiană, atâtă pentru eleganța espresiuniloră, câtă 
mai vărtosă pentru clasa la carea era adresată, classa 
eminamente poporală.

Oratorele a doua 6ră profită de ocasiune a glori
fica opinca românescă, ca uniculă depositară ală con- 
servărei naționalității române. Demnitarii români cu lan
țuri de aură, cărturarii români cu inele aurite și papuci 
de brunelă, suntă adevăratulă fruptă ală muncei opincei 
românesc!, dice oratorulă. Aceștia sunLă campionii în 
lupta de dreptă și dreptate cu arme legale, er’ opinca 
românescă arma de reservă a muncei, lealități, ordinei, 
amorului de căminulă strămoșescă și a simțului națională 
Ambe părțile conslitue corpulă națională cu ună sufletă 
și inimă. Aibă numai încredere reciprocă, rămână numai 
neoșl români, fie laborioșl și cruțătorl, D-cjeulă dreptății 
va înfrânge ori-ce inichilate.

Oratorulă, ca să facă pre alegătorii din poporulă de 
rândă mai accesibili scopuriloră naționale, mai fami
liari cu ideia întruniriloră, și astfelă, dușmanii causei ro
mâne să se geneze a mai ține elegie prăpastiei închipuite 
dintre cărturari și poporă, timbrândă pe cei dintâiă în 
ună modă nemeritată de agitatori, ’și permite o dare de 
semă, o revistă, despre efectele conferinței Sibiene din 1881.

E pre adevărată, dice oratorulă, că conclusele acelei 
memorabile conferințe n’au ,pre obținutăj până acilea efecte 
reale, contraslândă vitregitatea timpului din cele mai cer- 
bicose, dară cu atâtă e mai briliantă, mai gradiosă efec- 
tulă morală ce l’a produsă veciniculă «memorandă* din 

1881, făcendă cunoscută Europei civilisate ună poporă vi- 
gurosă, națiune de ordine care numără 3 miliăne Români 
ce respiră ună aeră inficiată de miasme suprematistice, 
sub corona S. Ștefană,

Acestă poporă are în sine t6te criteriile, tdte atri
butele a trăi,’ a prospera și a se desvolta ca națiune; are 
drepturi înăscute dar încălcate; merită posițiune mai ono
rifică, a fi considerată de acea ce în adevără este, de 
factoră conslitutoră pe asemenea nivou cu celelalte na
țiuni conlocui tOre.

Terminându-se seria obiecteloră de desbătută, vene- 
rabilulă președinte ’și manifestă bucuria simțită în decur- 
sulă ședinței pentru ținuta exemplară și ordinea obser
vată. Legă de inima fie-căruia simțulă curată patriotică 
și națională, lăudă zelulă alegătoriloră, recomandă apărare 
legală contra orl-cărei încălcări și jigniri de interese 
naționale, ură reîntorcere fericită și dechiară ședința 
de închisă.

A urinată ună prândă-comună cu toastele îndatinate. 
Intre 4—6 bre p. m. alegătorii s’au depărtată pre la ale 
sale, animați și doritori de întruniri ca asta câLă de ade
seori.

Primesce distincta-ml afecțiune Papiu.

Adunarea alegătoriloră români în Cohalmu.

Cohalmă, 28 Aprilie.
Astădi s’au întrunită alegătorii români din cerculă 

Gohalmuluî și au constituită clubulă electorală pentru 
timpă de trei ani, alegândă toiă pe foștii membri din p«- 
rioda trecută. De delegați pentru conferința generală 
națională, ce se va întruni la Sibiiă, au alesă pe d-nii 
căpitană Constantinii Stejarii și Clemente Raicu, preotă. 
In timpulă ședinții, ca delegată din partea autorității, a 
asistată d. subprefectă ală cercului Gohalmă.

p e 111.
cătră prea onoratulti Publică română.

Opidulă Gilău din comitatulă Clușiului (Cojocnei), 
este nume istorică pentru noi Românii.

Gilăulă a fostă reședința ducelui Româniloră Gelu. 
Gilăulă este locuită astădl în maioritate de Români, nu- 
mărendă aceștia preste 1600 suflete. Și chiar acestă 
numără frumosă scdte ochii la străini, cari vrău să-I 
stingă de pre fața pământului, câ "măcar la locuri cen
trale cum este Gilăulă să nu se pomenâscă.

Pentru acea regimulă nostru fericitoră de naționa- 
itățl, în mânia Româniloră susține acolo o scdlă maghia- 
risătore cu spesele sale în «cetatea Gilăului,‘ care îlă 
costă preste 2000 fl v. a. pe ană.

Românii de acolo, vădendă silința regimului, și-a 
ridicată ună edificiu scolastică cu propriele sale puteri 
întru tdte corespundătoriu legiloră, de pote fi fala orl-că
rei cetăți. Durere că acestă poporă bravă, iubitoră de 
cultură nu are nici ună isvoră de venită, ci tăte lipsele 
scolastice Jși bisericescl și-le acopere prin repartițiune, 
care în fiecare ană se urcă la 500 fl. v. a. cari se fo- 
osescă pentru a solvi învățătorulă, a șusțină în ordine 
urnă scola, a acoperi spesele bisericescl etc. —

Este însă preste putința bietului poporă din Gihiit 
de a rivalisâ cu ună regimă, care este în stare să sa
crifice ori și ce pentru maghiarisare, fără ajutorulă Ro
mâniloră ; de aceea acestă poporă s’a adresată cu fer- 
binle rugare cătră Escelența Sa Prea Sânțitulă Nostru 
Mitropolită Dr. lonă Vancea, care în marea sa iubire ce 
o are cătră fii sufletesci s’a îndurată prea grațiosă a a- 
semnâ din fondulă scolastică archidiecesană 200 fl. v. a. 
pe ană, ca ajutoriu la plătirea unei învățălorese.

FOILE T ONU.
Sătulii cu comorile.

Novelă poporală.
(Urmare.)

Acum înțeleseră omenii, cum se face, de au așa 
frumosă câștigă. Pentru că cu câtă laptele era mai pros- 
pătă și mai multă, cu atâtă mai bună eră untulă și 
brânza, câ se pregătia din elă. O familiă singură nu 
pute avea așa ceva. Mai departe: de altă dată multe 
cofe de lapte se stricau seu se mâncau prin familii, acum 
se puneau cu interese în pivnița brânzăriei. Mai nainte 
omenii seu nu se pricepeau se facă brânză, seu perdeau 
pre multă vreme cu facerea ei seu chiar nu aveau vreme 
de ajunsă.

Astădl tote acestea se făceau singure. Odinioră 
fie-care avea trebuință de o mulțime de lemne; astădl 
se făcea mare cruțare cu lemnele.

Câțl-va săteni să încercară la începută, ce e dreptă, 
se înșele cu laptele; dai’ în curândă se statoriră legi așa 
de aspre, încâtă nimenui nu-i mai plesniâ prin minte se 
înșele, decâtă numai cândă ar fi vrută, dreptă pedepsă, 
să-și piardă totă laptele și să fie scosă din societate.

Aședămentulă acesta însă mai aduse cu sine încă 
ună bine, la care nu gândise nime mai nainte. Adecă, 
de ore-ce fie-care ar fi adusă bucurosă câtă mai multă 
lapte ca să capete și mai multă brânză și untă, d’aceea 
fie-care își grija vacile mai bine ca mai nainte, fie-care 
cultivă felă de felă de soiuri de ierburi, care de care 
mai nutritore; fie-câre își ține acum o vacă mai mare, 
ori se căpuia cu două în locă de una. Și, fiind-că ză- 

eea în interesulă fie-căruia ca să nu ducă nimeni lapte 
de la vre-o vacă nesănătosă seu de curendă fătată, cei 
trei supraveghetori aveau putere și dreptă a cercetă graj
durile ori și când, la jumătate de ană însă erau datori 
chiar a le cercetă. în modulă acesta se purta multă 
grijă pentru sănătatea viteloră.

21. Noulu (liregCtortt și cârciuniiiriilu Buturugă.
«Alexandru totuși e ală dracului omu și mare stri- 

goiu« diceaă sătenii rîdendu, cândă acesta arăta ceva și 
ieșia bine. Și cam tote eșiau bine ce începea elă, pen
tru că nu începea nimică iară judecată; nu se pripia în 
nimică, ci lucra pasă cu pasă, și nici odată nu-șl luă 
mai multă pe umeri, decâtă era în stare să ridice.

Ar crede cineva că învățătorulă și iubita sa Irina 
voră fi fostă înglodați în lucru până la grumazi. Nici 
de cum Elă sciii să întocmescă tote astfelă, ca o mare 
parte din lucrulă lui să-lă îndeplinescă alții. Chiar și în 
școlă avea puțină de lucru, pentru că aci își crescuse 
ună teneră dibaci, anume Teodosie Bucură. Acesta 
erâ din părinți săraci. Alexandru îlă luă Ia sine, îi dete 
costă din bucătăria comună și-lă pregăti pentru școlă.

Bucură într’atâta se deprinse, încâtă îlă pute în
locui cum se cade pe învățătoră. Copilașii încă îlă iu
beau pe Bucură, pentru că era blândă și prietinosă și 
îl înlesnia în învățătură ’mai multă decâtă Alexandru, 
care acum dile întregi își căută de lucrulă câmpului și 
se umplea de bucuriă, vădendă că în sată să schimbă 
pe rondă tote în spre bine.

Și deu, erâ mare lucru să vedi omenii mai nainte 
bețivi, sărăntoci, cum se scăpau de datorii și cum casele 

loră se făceau din di în di totă mai arătătose; de alLă 
parte țăranii odinioră cu stare bună, dar cari rămăseseră 
în deprinderile loră, sărăciau vădendă cu ochii, pentru 
că nu-și grijiau averea și să îmbătau și jucau cărți.

Cei treideci și doi tovarăși ai *lui Alexandru se ținău 
voinici și totdeuna erau în frunte la ori-ce întreprindere, 
ce le propunea densulă. Pilda loră îndemnă apoi pe 
mulți vecini, să-i urmeze. Flăcăiandrii pe cari îi înv»’ la 
Alexandru Dumineca și fetițele cari învățaseră a 
c6se la Irina, încă ajutară multă la îndreptarea părințiloiu. 
Unii însă rămaseră totă ca vai de ei și nu se puteau în
drepta în nici ună chipă. In fruntea poporului stricată 
stetea Buturugă. Acesta era dușmană de mârte ală tu- 
turoră întreprinderiloră nouă. Elă înjură asupra tuturora 
urzitoriloră acestora, și dicea, că prin ei se strică legea 
părintrscă; dicea că trebue să se schimbe lucrurile eră și 
cum au fostă mai dem uită, pentru că altfelă nu mai 
merge. Preotuiă însă, care-lă cercetă adeseori îlă ține 
în frâu, în câtă nu putea să strice multă.

Intr’aceea se întâmplă, că Buturugă își pierdu ra- 
zămulă celă mai mare ală său, adecă pe ală treilea jurată 
comunală. Acesta băgase de multă de sămă, că econo
mia lui merge ca raculă și din supărare se dete la'bețiă, 
încâtu nici o di nu mai era treză. Acum, ca să se îm- 
bogățâscă iute, începu a juca la lotăriă până rămase ca 
degetulă. Pe urmă veniră creditorii și-i luară totă ce-i 
mai rămăsese.

Trebuia acum să se alegă diregătorl noi. La alegere 
se desbinară omenii în două părți.

Mișeii voiau pe unulă său doi de pănura loră, că
rora le erau datori. Cei de trâbă însă nu voiau în nici



In anii trecuțl, brava junime română dela Universi
tatea din Clușiu încă a sărită cu o sută de florini în aju- 
toriulă scolei din Gilău, bani venițl din arangiarea unui 
maială, cu care ajutoră s’au procurată în parte mobilele 
cele necesarie în scblă. Insă cu tote acestea, opulă celă 
măreță nu e dusă în îndeplinire de totă, multe sunt. încă 
neajunsele scblei românesc! din Gilău.

Poporulă celă gata spre sacrificii naționale, vetjendă 
pe de-o parte că stăpânii cjilei îlă totă necăjescă, bă- 
gândă de vină cândă la una cândă la alta în ceea ce 
privesce scdla, vă^endă de altă parte că sacrificiele sale 
făcute pentru biserică în anii 1868—69, când poporulă 
pentru edificarea bisericei, care în Gilău este în stare de 
totă deplorabilă, jălindă gloria străbună din timpii tre- 
cuți, a colectată dela sine mai multe mii de florini, din 
cari bani la 1000 ti. v. a. fură defraudați din nesocotința, 
ca să nu 4‘cd rea-voința conducătoriloră săi de atunci; 
vă<|ândă că suma acesta defraudată nu se pote căpătă 
nici cu procesulă urnită încă din an. 1877 la tribunalulă 
regescă din Clușiu, unde cu ajutorulă legiloră celoră mă
iestrite unguresc! pănă în diua de astăzi nici actoratulă 
nu e constatată deplină, văcjendă, dică, poporulă gilăuanu 
aceste apucături, nu e mirare că a începută a desperă 
de ajungerea scopuriloră sale naționale.

Așa stândă lucrulă, după ce poporulă din Gilău 
totă a făcută ce să pote aștepta dela elă, după ce cei 
chemați asemenea au sărită intru ajutorulă scolei române 
din Gilău, și după ce mai sunt unele lipse de acoperită 
pentru ca scdla din Gilău se corespundă pe deplină re- 
cerințeloră legii, și așa să liă scbsă din gura scblei sta
tului, senatulă scolastică a decisă arangiarea unui > Maială,* 
in Clușiu în folosulă scblei pe de 3 (15) Maiă a. c. 
în grădina «Stadler* la care Maială deja sau și espedată 
învitațiunile.

Subscrișii, cândă aducă acesta la cunoscința prea 
onoratului publică română, cu tată reverința se rogă de 
iotă sutletulă română, să binevoiăscă în interesulă nostru 
națională a contribui ceva pentru ajutorarea scolei din 
Gilău.

Ofertele mărinimbse sunt de a se adresă Rever. 
Domnu protopopă Gavrilă Popă în Clușiu, de unde 
se voră administra la loculă său, și se voră chită pre 
cale (Jiaristică.

Din însărcinarea senatului scolastică.
Basiliu Podobă. loanft Popă,

noi. trac, și presid. Maialului. parochii în Gilău și presid.
Ionii Micheșiu, insp. scol. sen- sc°l

Regulamentu pentru esamenulă de maturitate.
(Bacalaureată).

In ministeriulu culteloră și instrucțiunei publice din 
Pesta s’a lucrată tecstulă instrucțiunii pentru esamenulă 
de maturitate, care instrucțiune se va publică în curendă 
pe basa §-lui 22 ală art. de lege din 1883 și se va îm
părtăși ca ordonanță respectiveloră districte școlare, 
împărtășimă aci în traducere română tecstulă acestei in
strucțiuni după »Nemzet« (nr. 103 din 13 Aprile a. c.). 
fită-lă:

§. 1. Acei școlari, cari au absolvată cursulă în- 
tregă ală unei scdle medii (secundare) și producă dela 
vre-o scblă rnediă ună atestată cu calcululă (nota) celu 
puțină suficientă pentru clasa a opta, potă depune 
esamenulă de maturitate.

Școlarulă pote depune esamenulă de maturitate de 
regulă numai la acea scolă rnediă, unde a absolvată clasa 
a opta, respective unde a depusă esamenulă de clasa a 
opta. (§. 25 ală art. de lege XXX din 1883).

§. 2. Scopulă esamenului de maturitate este: a 
constată, decă școlarulă, care se anunță pentru esamenă, 
posede acelă gradă de cultură generală și de cunoscințe 
de lucru, care după planulă de învățămăntă se pbte cere 

ună chipă. Era mare certă între Bogățeni. Mulți în
trebau pe preotă ce să facă, cândă acesta îi cercetă după 
obiceiă.

»Mă miră într’adevără fbrte,* le dise preotulă, »că 
nici unulă din noi nu și-a adusă aminte de acelă băr- 
bată vrednică, care v’a făcută atâta bine, care e atâtă 
de cuminte și prietinosă, . . . vreau să dică de învățătoră. 
Dăcă ’lă veți alege pe densulă, alegeți în capulă vostru 
ună oraă potrivită. Adevărată, că elă nu este omulă 
care se îndesă la deregătorii. însă tocmai de acea tre- 
bue să gândiți la elă mai ântâiă. Aceia, cari se îmbul- 
zescă la deregătorii, de obiceiu au alte scopuri, sunt su- 
mețl, cu nasulă pe susă; iubitori numai de sine și nu 
vreau binele comunei, ci numai mulțămirea îngâmfării 
loră.«

»Este forte bine,* adause mai departe preotulă, 
»cândă se alege ună omă cu dare de mână de jurată, 
însă nu averea, ci lăpădarea de sine este virtutea cea 
mai mare. E vai de acea comuna, care alege de dere- 
gătoră pe acela, căruia îi suntă datori cei mai mulți 
săteni. Acetuia îi.dau puterea în mână și îlă facă ju- 
decătoră chiar în căușele loră proprii. Prin nebunia loră 
să facă de bună voiă slugile unui chinuitoră ală satului. 
Dăr mai bine să se alăgă unulă, care scie ține în 
freu și pe celă mai împietrită cămătară și pe celă mai 
bogată jăfuitoră. Ună capă bună face multe, dar ună 
omă de omeniă face cu multă mai multă. De aceea 
întrebați-vă mai ântâiă: este bre cutare omă de omeniă? 
ajută bucurosă? După aceea, are înțelepciume' destulă 
și nu e datoră la nici unulă din cei avuți? — Judele 
unei comune trebue să fiă neatărnătoră, căci dăcă aternă

dela densulă, și dăcă elă așaderă stă pe-o astfelă de 
trăptă de desvoltare intelectuală, ce este necesară pentru 
studiile academice (universitare).

§. 3. Esamenulă de maturitate îlă ține corpulă 
profesorală dela fie-care scolă rnediă publică, de optă 
clase. (§. XXX. ală art. de lege din 1883).

Profesorii din clasa a opta ai sciințeloră speciale, 
cari formeză obiectele esamenului de maturitate, împre
ună cu directorulă institutului compună comisiunea esa- 
minătbre (juriulă esaminătoră) sub presidiulă directo
rului supremă districtuală său ală substitutului accestuia.

Președintele comisiunii esaminătore la institutele 
confesionale este persona aceea, pe care-lă designeză 
autoritatea supremă competentă. Membrii ei însă sunt, 
afară de profesorii respectivi, cu cerculă de dreptă defi
nită în §-ii 23 și 24 ai legii, representantulă guvernului 
numită din partea ministrului de culte și instrucțiune pu
blică, precum și membrii comisiunii admiși prin §-lă 23 
ală legii.

Acestă comisiune esaminătbre esecută întregulă esa
menă și, pe-lângă representantulă guvernului denumită 
pentru institutele confesionale, subscrie atestatele, precum 
și celelalte acte, ce se așternă la esamenă. Ură proto- 
colulă îlă subscrie și representantulă guvernului.

§. 4. Anunțarea pentru esamenulă de maturitate 
ordinară se face în fie-care ană scolastică la directorulă 
institutului pănă la 15 Aprile. Cu ocasiunea anunțării 
este obligată fiecare școlară a-și arătâ atestatul ă de 
boteză, precum și eventuală atestatele obținute dela 
alte scble despre studiile sale în scblele medii.

După anunțarea pentru esamenă, ține directorulă 
cu profesorii clasei a opta o conferință în scopulă de a 
propune, ca școlarii dubioși să se retragă dela esamenulă 
de maturitate. Directorulă este îndatorată a comunica 
totdăuna părințiloră seu locțîitoriloră părințiloră scolari- 
riloră astfelă de propunere. Conferința însă nu pbte in
terzice esamenulă nimăruia.

Școlarulă, care se retrage de buuă voe, pote de
pune esamenulă de maturitate mai curendă ca într’ună 
ană numai cu concesiunea ministerială.

Conferința hotărăsce timpulă pentru esamenele scrip- 
turistice.

§ 5. Esamenele ordinare de maturitate se țînă la 
sferșitulă anului scolastică, și anume cele scripturistice 
în jumătatea a dbua a lunei lui Mai, eră cele orale în 
luna lui Iuniu la respectiva scblă rnediă publică. Esa
menele de repetițiune și de emendare, respective esame
nele suplimentare în cașuri de negligență din causa bolei 
se potă ține numai în luna lui Septembre și a-lui Decem
bre a lie-cărui ană în diua hotărîtă (ficsată) de directo
rulă districtuală supremă, respective de autoritatea su
premă confesională și la instit.utulă designată de densulă 
său densa.

Esamenele acestea, cari se voră ține într’ună 
timpă estraordinară, se voră ficsâ cu privire la toți 
școlarii aparținători la ună districtă școlară, respecLive 
la institutele de sub o autoritate bisericâscă supremă, la 
ună singură locă și într’o singură di. Ministrulă trebue să 
se înștiințeze despre acesta înainte și de timpuriu în sco
pulă, ca elă să potă designâ ună representantă din partea 
guvernului pentru astfelă de esamene de maturitate ale 
scbleloră confesionale. Și aceste esamene de maturitate 
estraordinare au să se țină sub același presidiu, ca și 
cele ordinare.

§ 6. Esamenulă de maturitate constă’ din două 
părți și adecă: a) din esamenele scripturistice; b) din 
cele orale.

Nimenea nu pbte fi dispensată nici de esamenulă 
scripturistică nici de celă orală din vr’ună obiectă.

§ 7. La gimnasii au să se facă esamene scriptu
ristice din cinci obiecte, la scblele reale însă din patru, 
și adecă:

A) La gimnasii:
a) Ună tractată (o lucrare) în limba maghiară despre 

ună obiectă luată din cerculă instrucțiunii scoleloră 
medii spre acelă scopă, ca să se pbtă aprețiâ (ju
decă) cunoștințele limbislice fundamentale ale șco
larului, cugetarea corectă și esprimarea precisă a 
cugeteloru sale în scrisă.

La scblele cu limba instrucțiunii nemaghiară

de altulă, nu elă este jude, ci creditorulă lui, de care 
are frică pururea."

Nu puteți greși așa de ușoră în alegerea celui mai 
vrednică. Gândiți-vă numai puțină pe cine ați lăsa pe 
patulă morții de pildă mai bucurosă tuloră peste orfanii 
rămași după voi și sunteți convinși, că acela va îngriji 
de fericirea iubițiloră voștri? Ei, pe unulă ca acesta ’l 
faceți deregătoră 1 Său, cănd ar trebui să intra ți în slujbă 
la vr’unul din săteni, pe care vi l’ațl dori mai bucurosă 
de stăpână? Etă, pe acesta-lu alegeți jurată!«

»Decă într’o comună, cei mai mulți din deregători 
au voință bună și suntă bmeni statornici, cu nume ne
stricată, cari urască nedreptatea, atunci ușoră se găsesce 
sfată bună la tote. Ună singură capă bună este de 
ajunsă. Trei capete bune, fără inimă bună, nu se su
feră împreună. Pentru că fie-care vrea se pricepă mai 
bine ca celălaltă și astfelă se naște între ei certă și ne
unire, care se lățește apoi și peste comună.«

»Spuneți-mi, care este mai bună părinte pentru co
piii săi, care este celă mai bună stăpână ? De sigură 
acela, pe care servitorii îlă slujescă bucurosă și cătră 
care au atragere, avendă totodată respectă față cu den- 
rulă; acela, care în oconomia sa tote le reguleză cu în
demânare , fără sgomotă, fără certă și mâniă, încâtă 
tote se facă ca dela sine. — Pe ună astfelă de bărbată 
faceți-lă părinte ală comunei."

Așa grăi înțeleptulă preotă și acum fie-care gândiâ 
altfelă de cum gândise mai înainte. Și cându se strînse 
sătulă ca să alegă pe doi dintre deregătorl, după multă 
gâlceavă se aleseră Alexandru și morarii lă.

(Va urma). 

are să se facă o lucrare în scrisă și din limba in
strucțiunii respectivei scole.

b) Traducere din maghiara în germana.
c) Traducere din maghiara în latina.
d) Traducerea din greca în maghiara a unei părți încă 

necetite dintr’ună autoră grecă, tractată în scblă.
e) Esecutarea (elaborarea) de teme algebraice și geo

metrice, din cari resultă și siguritatea școlarului în 
calculare.
B) La scblele reale:

a) O lucrare în limba maghiară ca la gimnasii.
La scblele reale cu limba instrucțiunii nema

ghiară are se se facă o lucrare și din limba in
strucțiunii institutului.

b) 0 lucrare liberă în limba germană luată din mate- 
rialulă instrucțiunii limbei și literaturii germane, său 
o traducere din maghiara în germana.

c) 0 traducere din maghiara în franceza.
d) Elaborarea de teme algebraice și geometrice, ca și 

la gimnasii, cu privire la planulă scoleloră reale.
’ Spre scopulă ficsării temeloră pentru lucrările scrip

turistice, directorulă cere dela profesorii esaminătorl spe
cialiști, și adecă pentru lucrarea în limba maghiară șăse 
teme cu privire la diferitele obiecte scientifice; pentru 
celelalte lucrări limbistice câte trei pentru traducere, la 
scblele reale din germana trei spre a se lucrâ liberă, 
din matematică trei pentru algebră și trei pentru geo- 
metriă.

Directorulă așterne temele împreună cu lista nu- 
meloră scolariloră, cari se anunță, directorului supremă 
districtuală său substitutului acestuia pănă la 1 Mai, — 
la scblele confesionale președintelui comisiunii esamină
tbre , care președinte se denumesce de autoritatea su
premă respectivă. Acesta va designâ pentru lucrarea în 
limba maghiară trei teme luate din diferitele discipline — 
din cari teme școlarulă își pote alege una după placă —, 
din temele celorlalte limblj câte una de tradusă, la scbla 
reală o temă liberă din limba germană, din matematică 
una algebraică și una geometrică. Decă elă (directorulă 
supremă districtuală) n’ar aprobă temele, atunci le mo
difică său designeză altele nouă; apoi remite direcțiunii 
temele din fiecare obiectă într’ună plică deosebită închisă 
și sigilată pănă la 10 Maiă. Totodată ficsăză elă și 
timpulă esameneloră orale. (Va urma.) ’

Diverse.
Convenire colegială. Sâmbătă în 28 Aprile s’a ți

nută o convenire colegială cu următorea programă:
1. I. Mureșianu. »Frunzuliță, frunzuliță verde 

de stejară*, choră de dame și bărbați. 2. I. Mure
șianu. »Trecui valea*, (cântă populară), choră de dame 
și bărbați. 3. Donizetti. »Romanța*, din Opera «Linda*, 
Solo pentru Altă. 4. I. Mureșianu. »Doina iubirii*, 
choră cu Soprană și Tenoră-Solo. 5. «Declamațiune.* 
6. Mendelssohn. »Hymne«, choră și Soprană-Solo.

Cântările au fostă frumose și chorulă era destulă de 
puternică. Composițiile D-lui Iacobă Mureșianu le-a pri
mită publiculă cu viue aplause și piesele au fostă repe
ți te la cererea celoră de față. Romanța cântată de d-na 
Cornelia Mărgineanu, care posede o voce puternică și 
flecsibilă de altă a fostă multă aplaudată. Hymne de 
Mendelssohn cu choră și soprană-solo, care este o piesă 
destulă de grea, s’a esecutată cu o rară precisiune și 
pricepere. Solo de soprană l’a cântată d-șora Sev. Mu
reșianu. Declamațiunea poemei »Corbna vieții,* de V. 
Alexandri, de d-șbra Elena I. B. PopovicI a reușită ase
menea escelentă. Piesa preste totă este grea pentru de- 
clamațiune; d-șbra Elena PopovicI atâtă cu vocea ei 
potrivită cu modularea, cu semțămentulă, câtă și cu pă
trunderea spiritului poesiei a ținută atențiunea publicului 
presentă într’o plăcută încordare în totă decursulă de- 
clamării. Preste totă, două lucruri s’au putută observă 
la petrecerea presentă. Ântâiă, că reuniunea de cântări 
a intrată pe calea progresării și e nădejde, că peste pu
țină se va consolidâ pe deplină, și ală doilea că întru
nirile literari dela gimnasiulă română precum și înfiin
țarea societății de lectură a domnișoreloră, și-au ară
tată efectulă. D-șbra PopovicI este membră în clubulă 
acesta; ea a pășită cu atâta siguranță la declamarea, 
despre care am amintită, încâtă trebue să vorbimă cu 
respectă despre societatea de lectură a domnișoreloră 
române din Brașovă. — După esecutarea programei s’a 
începută danțulă care a durată pănă dimineța. —a—

Banchatulu espcsițiuni din Turină în onârea presei, 
a reușită deplină și a fostă representate tote .partidele 
diferiteloră țări prin diariștii loră. Intre cei 160 de in
vitați au fostă Francezi, Englezi, Ruși, Germani, Unguri, 
Elvețiani, Austriaci, Belgiani și Americani. Banchetulă l’a 
presidată Vi 11 a. In loculă de onore ședea singurulă 
diuaristă de sexă femenină Matilda Sera o. Villa to
asta în numele Turinului pentru Italia unită, pentru co- 
mitetă, pentru presă ca representanta opiniunei publice. 
Vorbi apoi despre înfrățirea națiuniloră, despre domnitorii 
liberali, și bău pentru presa cosmopolită. Bottero, de
canul ă presei italiane ținu ună discursă strălucită, în care 
arătă că Italia vrea să se ridice acum prin muncă. Mul- 
țămi apoi tuturoră țăriloră representante la banchetă.

Cursulu pieței Brașovu
din 11 Maiu st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.27 Vend. 9.28
Argint românesc .... . . » 9.20 > 9.23
Napoleon-d’orl................. . . > 9.61 > 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 °/0 pe ană.

Editoră: Iacobă Mureșianu.>
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



„GAZETA TRANSILVANIEI"
DIARV CUOTIDIANV.

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

Tdtă suflarea românescă cu bucuria și cu 
căldură a îmbrățișată acestă diară-apostolă ală 
poporului română și grupatu-s’au cu toții sub dra
pelulu arborată de elă și lucrat’aii cu însuflețire 
și bărbătdscă statorniciă pentru înălțarea româ
nismului.

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

Apăratu-s’aă cu bărbățiă Românii dintre Tisa. 
,și Carpați în contra acestoră uneltiri dușman# 
și sosit’a după ndpte și vijelia și o di cu s6re, 
dar numai o di, căci în cealaltă diminâță se 
iviră ărăși nuori furtunoș! pe ceriu. R6ta sorții 
aduse din nou prigonirile de odinidră asupra ca
pului nostru. Par’ că sdrtea a voită s6 încerce 
până unde merge tăria și perseveranța Românului.

Cu tdte 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 
românescl.

Adversarii noștri neperdend 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 p e r- 
fecționată și rafinată mijldcele pentru su
grumarea și stingerea ndstră. Prin urmare, și 
noi cei de astădi, credincioși școlari ai românis
mului, asemenea să ne strîngemu 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 
t6te interesele politice, comerciale și economice, 
și acum atăcându-ne în șcdla ca și în biserică, 
în limbă ca și în avere, nouă nu ne-a mai re- 
masă altă mijlocă de apărare de câtă condeiulii, 
cu care toți Românii datori sunt de a strigă, 
în lumea largă și de a cere dreptate și libertate 
pentru poporulă română dintre Tisa și Carpați.

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

ragiați, desehidemă abonament.fi la diaruh'1 nos
tru cuotidianu

GAZETA TRANSILVANIEI
care precum acum 50 de ani a fostă priinulti 
organu de publicitate românii, tot asemenea 
și astăcji e primulii organtt cuotidianil ro
mânii, ce apare dincdce de Carpați.

Suntemă siguri, că publiculă română e pe 
deplină convinsă de principiile, ce le profesâză 
acestă cfiară 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 viitoru, Gazeta 
Transilvaniei dela 1 Aprile a începută a eșî în tdte 
dilele, afară de Duminici, și serbători, și pentru 
a pute cu înlesnire străbate până chiar și în 
săraca colibă a țăranului română, va fi celă mai 
eftină diară din monarchia Austro-Ungară:

^EOrTA.MEKTE:
Pentru Ausiro-Ungaria pe ană 12 fi., 

pe 6 luni 6 fi., pe' 3 luni 3 fi. Pentru Ro
mânia pe ană 36 iei, pe 6 luni 18 lei, 
pe 3 luni 1) Iei. Domnii abonați, cari au plă
tită abonament,ulii cu stimă sunt rugați a ne 
trămite diferența. Celă mai ușoră mijlocă de 
abonare este prin mandatti poștalii.

ACȚIUNEA.

2—3
Spre sciința publicului!

In urma marei desfaceri și cumpărări, ce s’a fostă 
anunțată în foile publice, s’a împuținată cu mai multă 
ca a/8 părți marele deposită de mărfuri ală casei comer
ciale Ioană Carolă Kunz & Schmidt, care existase 121 de 
ani, și așa au decisă moștenitorii în ședința loră din 
urmă: ca să se vândă 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 
grăbâscă 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.

Prețulik și catalogului mArfiiriloru.
Cămăși de dame din celă mai bnnă Chiffon engleză 

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

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

Fuste din cea mai fină pânză, 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 cretonti celă mai fină, cu dantele brodate 
și 2 volants bucata 1 fl. 55 cr., duzina 17 fl. 50 cr. 
Acele în coldre 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.

Pautaloui 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 cr., 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 fl. 50 cr. 
Totă acele din celă mai fină Chiffon Schroll fină adjustată 
ă la France 1 fi. 70 cr.. duzina 18 fl. 80 cr., bucata 
2 fl., duzina 22 fl. 50 cr.

Garnitnre 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- 
stându din o față de masă pentru 12 persdne și 12 șer
vete fine, gărnitura 5 fl. 60 cr.

Ștergare turcesc! 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.

Marame (tulpane) mari pentru dame din lâna cea 
mai fină de Berlină, cu ciucuri lungi, in colorile cele mai 
alese și frumdse moderne ca: scoțiană, turcesca, sură, 
vânătă, alba, nâgra, 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 Plaiduri se potă întrebuința în lun
gimea și lățimea loră câ îmbrăcăminte, ca plapomă de 
călătoriă, plapomă 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 pardesiuri, 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 coți întregi, celă mai bună și 
celă mai greă fabricată pentru folosulă casei c/4 largă 

7 fl. 50 cr., 4/4 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- 
reminle de pată și uriulă pentru masă, cu ciucuri de ca
tifea în colori, lucrate forte frumosă, costă o garnitură, 
adecă Iote trei bucățile la olaltă. cualitatea .1 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, trite 
3 bucăți la ollaltă 16 fl.

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

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

Ori-cine cumpără din aceste mărfuri in valore de 
celă mai puțină 15 11 capătă ca remunerațiune, adecă 
gr a tisă, ună orologiu helvețiană din bronz-auriu fran
ceză, lucrată plastică cu lanță lungă; pentru umblarea 
lui regulată să garanteză 2 ani.

Comande cu bani gata (prin mandată poștală saă 
rembursă) sunlă a se adresa cătră

Administrațiunea moștenitorii orii

Viena, Leopoldstadt, Schiffamlsgasse 20.

13

Celu mai bună Cascavalu de Azuga
@rânză bună

se găsesce de vendare la D-mi Mate iu Mocanu la AZUGA (România) 

cu prețuri forte moderate. Comandele se se facă clirectu.

Tipografia Alexi Brașovu.

abonament.fi

