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NR- 76. Duminecă în 20 Maiu (1 Iunie) 1884.
Din causa serbătorii (lo Luni, Sf. Constantină și Elena, (lia- 

rnltt va apare Marți după ameții. In casă însă cândă ne-ară sosi 
scirl mai importante, vomă sco’te unu suplimentă.

Brașovtî în 19 (31) Maiu.
Pe cândti supunemti presentele nâstre apre

cieri cugetării și desbaterii cetitorilorfi noștri, 
marea conferență națională este întrunită la Sibiiu.

Representanții poporului românit, liberă și 
legală aleși de alegătorii români din Transilva
nia, Bănatti și Țăra ungurăscă, în acestă mo
mente se salută pe malulti Cibinului cu iubire 
frățăscă și cu bărbățiă și în unire românăscă 
voră cumpăni și chibsui asupra celoră de făcută.

Vremile sunt forte grele.
Acum 16 ani cândti s’a alcătuită legea nu

mită a naționalitățiloru, din capulti locului nu
mele națiunii române a fostă înmormântată, și 
noi, membrii ei, amă fostă înregistrați ca nisce 
cetățeni fără nume în „națiunea politică ma
ghiară. “

O națiune e ca și o societate particulară 
care, dâcă e desființată, membrii ei se risipescu.

E vorba dâr, cum s’adunămă membrii risi
piți, cum să ne strîngemti. rândurile, cum să gă- 
simă mijloculă de-a pute trăi ca Români în ve
chea năstră monarchiă?

Nu înțelegemă bunulti său răulu traiu indi
viduală, ci tr,aiulu nostru națională, ființa și esis- 
tența ndstră ca națiune egalii îndreptățită cu na
țiunea maghiară conlocuitdre.

Astfelti fiindti, trebue să luptămti în limitele 
permise și legale, pentru ca naționalitatea năstră 
să fie recunoscută oficială.

OrI-ce concesiuni, orl-ce făgăduell fără re- 
cunăscerea naționalității năstre n’au nici cea mai 
mică valăre reală.

Numai din recundscerea naționalității năstre 
potă resulta drepturile de care avemti trebuință 
pentru desvoltarea și esistința ndstrii atâtă indi
viduală câtă și națională.

Pentru dobândirea acelei recunăsceri trebue 
der să stăruimu și să luptămă cu atâtu mai multă, 
cu câtă dreptuUt de-a trăi și a ne cultivă în limba 
ndstră strămoșâscă e unu drepții eternă și na
turală.

Cine păte fi acela care s’aibă acea putere 
în lume să facă,' ca nuculă să producă prune și 
prunulă să rodâscă nuci?

O asemenea putere supranaturală ar’ trebui 
s’aibă, în statulă nostru poliglotă, aceia, cari se 
gândescă să facă din Română Unguru și mai 
tânjii! din Ungură Nemță.

S’admitemă pentru unu momentii că s’ar 
găsi cărturari de ai noștri, cari în numele popo
rului arii renunță la dreptulă nostru eternă și 
naturală și ară acceptă politica de făgăduell con- 
formându-se cu legea naționalitățiloră, care dice 
că „suntemă cetățeni maghiari de soiti românescul 
Nu credemu însă odată cu capulu că poporulu 
i-ar ascultă și i-ar urmă în acestă a loru cale 
de contopire în altă naționalitate și în altă lege 
decâtă aceea, în care s’a născută și botezată.

xnstinctulu de conservare la poporulu ro
mână e în gradă cu multă mai mare desvoltată 
decâtă la mulți cărturari de ai noștri, la ale că- 
rorti ferestri nu se mai aude colindăndu-se în di
minua lui moșă-ajună.

Celă mai viu esemplu ni ’lă oferă în acâstă 
privință fosta aristocrațiă română ardelănă, care 
pentru a ajunge la saculă cu grăunțe s’a lăpă- 
dată de legea și credința neamului ei, s’a înstră
inată de sângele ei. Sătânulă însă n’a fugită 
nici de jugulă iobăgiei, nici de biciulă tiraniei; 
a stată pe locti, a dusă greulă și amarulă măr- 
turisindă în lumea largă că e Română și de aceea 
e oropsită și prigonită în țera lui.

Viâța românâscă a poporului română e ca 
și ărba câmpului care, cu câtă o tai mai adâncă 
cu căsa, cu atâtă cresce și odrăslesce mai desă 
și mai frumosă.

Cine a urmărită cu destulă băgare de sâmă 
lupta năstră pentru recunăscerea oficială a națio
nalității române în monarchia Austro-Ungară, 
acela scie, că ea nu datâză numai de erl său a- 
laltăeri și că prin urmare ea totă asemenea cu 
greu s’ar putea isprăvi mâne său poimâne.

Pentru aceea însă nu trebue să ne descura- 
giămă.

Lupta e viâță și, pentru ca să avemă viâță, 

trebue să luptămă și noi cum au luptată și pă
rinții noștri și precum p6te voră trebui să lupte 
și urmașii noștri, pănă cândă conlocuitorii Ma
ghiari se voră convinge că greșite și zădarnice 
le sunt tăte silințele loru de a-ne contopi. In acelă 
momentă voră trată cu noi ca egali cu egali, și 
națiunea română va pute conlucră împreună cu 
națiunea maghiară pentru binele și fericirea co
mună.

Scirl telegrafice.
Viena, 31 Maiu. —Maiestatea Sa a primită 

la două 6re după anidcjl în audiență privată pe 
principele Bulgariei. Principele purtă uniforma 
de colonelă ală regimentului 6 de dragon!. Au
diența a durată mai multă ca unii cuartă de 
oră.

Cronica $ilei.
Aflămă că în Dumineca viităre se va întruni earășl 

sinodulă parochială de la biserica Sf. Nicolae din Prundti 
(Brașovtî), deși audimă că unii membru s’ar fi esprimatii, 
că ar fi mai consultă, ca să se amâne*).  Nu putemă in
vită din destulă pre parochieni dela numita biserică de a 
participă înnumără câtă se va pute mai mare, pentru 
ca astfelti cestiunile parochiale să fie desbătute și apre
ciate cum se cuvine. Conclusele ce se vorii lua să nu 
mai fie pe viitorii dorința câtor-va inși, cari în hiperze- 
lulii loră se simlu chemați și îndreptățiți a avea pururea 
cele mai bune și cele mai salutare idei pentru a ferici 
pe parochieni. —

*) Noi însă nu credemu că ar fi matadori cari să dică: le 
synode c’est moi, adecă eu sunt sinodulti.

*
Lucrătorii ferari din Pesta s’au puști în grevă; au 

făcută cunoscută maiestățiloră loră că dela finele acestei 
săptămâni voră încetă lucrările, decă nu li se va regulă 
plata și nu se va reduce timpulă de -lucru. Ca minimum 
ală plății săptămânale să se stabilescă 7 fi. și timpulă de 
lucr,u, ca.ie acum ține dela 5 ore dimineța până la 7 ore 
sera, să fie dela 6 ore dimineja până la 6 ore sera.

*
La alegerile suplimentare din Viena pentru senatulă 

imperială, a învinsă partidulă germană care e pentru dua- 
lismă, în contra partidului guvernamentală federalistă.

*
La 16 și 17 Maiu, ne spune »Vocea Covurluiului,*  

a plouată bine la BucurescI, Tecuci, Focșani, Panciu,

FOILE T ONU.

Calulii fărmecatft.
(Narațiuue din viața Săceleniloru.)

Cine nu cunosce pe așa numiții Mocani dela Săcele 
din Transilvania? Cei d’ântâi economi de vite, cari 
cutrierau odată cu târlele loră nemărginite România și 
Bulgaria până în Balcani, Moldova și Basarabia, ba 
chiar până la Donă ; cari astădi sunt principalii comer- 
cianți români în BucurescI, Brăila, Galați, Buzău, Călă
rași, Ploesci, Mizilă și în alte orașe ale României; din 
cari mulți, strimtorindu-se totă mai multă terenulă pentru 
economia de vite, s’au aședată ca proprietari seu aren
dași în România; er’ acum cari au mai rămasă în ve
trele străbune, voru se împopuleze Dobrogea, după ce 
guvernulă ungurescă' le-a făcută imposibilă esistința în 
vechia loră patriă. Bărbații trăescă la economia loră, 
6r’ soțiele loră cu copilașii remână singure acasă. Odată 
de două ori într’ună ană vină și ei și petrecă la fami- 
liele loră câteva săptămâni.

Cu deosebire vină pe la Sântu-Ilie și petrecă până 
la jumătatea lui Septemvre.

In acestă timpă se facă însurătorile și măritișurile.
Nu numai în conformațiunea fisică, dar’ și în da- 

tine, Săcelenii, cum se numescă el în Transilvania, se 
deosebescă multă de ceilalți Români ardeleni.

Femeile, der’ cu deosebire fetele trăescă în o se- 
parațiune orientală. Petreceri cu danțurl nu se facă de
câtă la nunte. Der’ și aici mergă numai cele măritate 
și la care le-u venită bărbații acasă. Fără bărbați nu 
se ducu nici la nunte. Fetele nu esă nici până la bise
rică, decâtă numai în noptea Crăcinnului și în Vinerea 
Pasciloră de sărută iconele, la Sântu-Ionă desă de dimi- 
neță de se miruescă și cândă se mărturisescă și se cu
minecă.

Mamele, cari au să-și însore feciori, în aceste săr
bători se ducă la biserică și - și caută cu ochi de vultură 
pe viitorea noră. Numai aici pote s’o vadă. .Junii, cari 
petrecă totă în România la târle și economii, nu vedă 
nici odată fetele. Pe cândă le vine timpulă de însurată, 
le alegă părinții pe viitorea loră soțiă și ei vină numai 
ca mieii la junghiere de-și bagă gâtulă în jugulă as
cunsă în flori ală sântei și dulcei căsătorii.

După ce s’a dusă o rudă, cu deosebire vre o babă 
din a decea spiță de rudeniă la părinții fetei, ca se mai 
ochâscă vre o dată fata, și se arunce vre-o vorbă, că 
ore nu i-ar fi timpulă să-i pună învălitorea, că, uite, sunt 
junii cutare și cutare, și o să vină se se însore; apoi 
după cum prinde vorba lăsată, așa se apropiă totă mai 
multă, până se ficseză o seră, cându junele merge cu pă
rinții la vedere. Fata vine în casă cu cu o tavă cu 
dulceță, oferă dulceța și dispare. Ea nu grăesce nici 

unu cuvântă său dice cel multă: poftiți! Atâta este totă ve
derea. Ochii îi ține plecați. Fiți însă siguri, totă ochesce 
ea pe sub sprâncene pe viitorulă ei soță. Decă-i place 
junelui, se ficseză săra de logodnă, dăcă nu, nu se vor- 
besce nimică de logodnă și esă precum au intrată.

Acăsta se întâmplă forte rară.
Acum vre-o 40—50 ani fata venia în casă cu ună 

buchetă mare de busiocă, care ținându-lă la nașă îi aco
perea tdtă fața, în câtă junele în adevără nu vedea mai 
nimică.

Cu scălele, cu civilisațiunea, au începută acum a 
se mai desorientalisa. Cu tdte acestea și acum se întâmplă 
de vecinulă celă mai de aprdpe nu cunosce fața vecinului 
său, dăcă-i urîtă său frumosă, întrăgă seu schilodă.

Săcelenii se însurau și se măritau mai nainte numai 
între ei. Celă multă dăcă se amestecau câte o dată cu 
brașovenii. De cândă cu civilisațiunea s’a schimbată lu- 
crulă. Advocați, preoți, proprietari; funcționari, mergă 
și-și alegă câte o ocheșă său câte o blondină de la 
Săcele.

Cernatulă și Satulungă sunt adevărata și principala 
reședință a Săceleniloră. Poți să treci pe strade prin Să
cele și să cugeți că nu te-a vădulă nimeni, te-au văzută 
însă tote babele, nevestele și fetele. Mai la fie care casă 
sunt anume făcute găuri mititele în portă seu în stoboră, 
fără să se jeneze și să fie observate, ceea ce pe ferâstră 



OdobescI, Rîmnicu-Sărată, Vasluiii, Bârladtî, Fălciu, Drăn- 
cenl, Podu Turcului, Săscută și Motescl. A plouată pu
ținii la Târgu Ocna, Băcău, Iași, Huși, Adj udă, IvescI 
Piatra, BuhușI și în genere în Moldova de susii. In Ro
mânia de peste Oltă a plouatii parțialii.

* V
»L’ Indâpendence roumaine«”află că studenții din 

Bucuresci s’au întrunită la societatea »Unirea*  și au ho- 
tărîtă să subscrie o petițiune pe care o vorii adresă mi
nistrului instrucțiunii publice și decanului facultății, ca să 
cără revocarea d-lui Dr. Rîmniceanu. Studenții vorii enu- 
merâ tote neajunsurile ce le întâmpină de trei ani din 
partea profesorului.

*
In comisiunea pentru regularea granițelor^ dintre 

Austro-Ungaria și România s’a numită, dice ,România 
liberă,*  în loculă d-lui N. Ioneseu, d. Leonă Negruzzi.

*
Aflămă că în județele Brăila, Ialomița și Huși în 

România mai tâte sămenăturile sunt compromise din 
causa secetii. Dâcă în dilele acestea ar plouă, totă ar 
mai fi speranță în privința porumbului, dar iarba și hol
dele s’au uscată cu desăvârșire. O mulțime de muncitori 
ardeleni se întorcă din țâră pe totă <|iua în Transilvania, 
din causă că n’au putută găsi de locă lucru la câmpă în 
România.

*
La 22 ale curentei a fostă ună teribilă orcană în 

Apoldulă mare. Ventulă îngrozitoră smulgea din rădăcină 
arborii și-I culcă la pămentă. Mai mulțl âmenl și-au per- 
dută vieță.

*
Poliția din Lembergă a arestată și cercetată casâle 

mai multoră persone, care erau bănuite că facă propa
gandă socialistă. Printre lucrătorele stabilimenteloră d’a- 
colo, s’a găsită ună apelă, care le îndemnau să ia parte 
la mișcarea socialistă. Poliția urmăresce cu mar® zelă 
pe conjurați.

Caransebeșă, la 24 Maiu 1884.
Cândă vătămămă pe cineva, îlă urîmă din ambi

țiune, cândă ună omă nervosă prinde a bate pe cineva, 
cu vină, fără vină, cu câtă bătutulă strigă mai tare, tur- 
bâză și dă mai cu putere, și cândă ruptă de sbuciumare 
nu mai pâte da, înjură (jiicendă: »Tâlharulă mi-a scosă 
sufletulă, uile, mă lovesce altă haia din pricina nemer
nicului ăstuia!*  Elă bate, elă se văietă, elă dă, elă de 
cătră pădure: vorba ceea: „hoțulă de păgubașă!*

Curată așa făcă frații Maghiari. Nervoși din firea 
loră, hărțăgoșl de soiu cum sunt mititeii, bată în noi 
bătaia orbului, noi strigămă ,vai,‘ lumea ne aude și 
tace, frații ne vădă și n’au ce ne face, noi ne smâncimă 
din o mână a loră și dămă în alta. Cu câtă li se dă 
mâna pe bătaie, cu câtă strigămă mai tare, mai cruntă 
dau; âr cândă nu mai potă, ne înjură, că le scotemă 
sufletulă. £tă mersulă psichologică ală frățescei nostre 
conviețuiri cu Maghiarii, de cândă ne cunoscemă istoria 
pănă astăzi.

In vremuri grele ne-au pusă avantgardă spre apă
rarea și mântuirea loră, împotriva dușmaniloră din afară, 
cândă a fostă țâra în pace au pusă lanțulă și cnuta pe 
noi, ne-au storsă puterile, ca să se îmbuibe pe sine, âr 
în lumea largă istoria loră ne-a tratată dreptă ună po- 
poră nemernică și imbecilă.

Totă așa astăzi ne strîngă în legi și afară de legi, 
ne tragă sudârea și sângele, drepturile ni-le iau, și totă 
noi cei oropsiți, totă noi cei înjurați, nu de altceva dâr 
fiindcă îi face nervoși răbdarea și vaetulă nostru.

Fiindcă amă ajunsă să vedemă din unu colță ală 
țării pănă în celalaltă 3 miliâne de frați deopotrivă apă
sați, fiindcă ne dâre a trăi așa, fiindcă nu iubimă pe a- 
ceia, ce bată în noi, fiindcă în fine dorimă și lucrămă 
și noi pentru o stare mai fericită, frații Maghiari se în- 

verșunâză, dau mai amarnică și strigă în lumea largă: 
,Luați-lă de sub mine că mă omoră!*  Ei dau, ei ne o- 
ropsescă, ei ne sugrumă, ei strigă.

NesdrăvanI omeni adevărată. Dâr nu face nimică, 
Voinică e cine ține, nu cine dă. Amă ținută o miiă de 
ani. , Unde-a mersă miia, mârgă și suta/ vorba Româ
nului.

La Clușiu stegarii culturei apusene în răsărită calcă 
pe cele mai sfinte suvenirl ale nostre, batjocurescă în 
ună modă barbară tinerimea nâstră, pe cândă ea împli- 
nesce cea mai sântă datoriă de pietate față de bărbații, 
cari au trăită și au murită pentru națiunea și țera loră. 
La Clușiu junimea poporului cavaleră (Lovagias nemzet), 
cu vorbe și maniere scârnave insultă femeile nostre. La 
Clușiu generația viitore a poporului isvoră de cultură în 
Orientă, cu maniere de crîșmă infectâză pe ună profe- 
soră în prelegerile sale. La Clușiu poporulă patriotă de- 
monstrâză în contra acelora, cari serbeză credința Ro
mânului față de tronă. Tâte ăstea ni-le facă frații Ma
ghiari, cu cari ne-a învrednicită, cine ne-a învrednicită 
să trăimă frățesce sub același coperișă. Amarnică fră
țietate !

Le sufere Românulă tote astea, onorabili compatri- 
oțl, dâr le încrâsfă la răbușă. înghite Românulă, le ia 
tâte la inima lui, își face din tote ăstea o tristă comâră, 
din care va adăpâ pe fii și strănepoți. Etă partea, ce 
ne aruncați, de pe masa, din care vă îmbuibați, pe so- 
cotâla nostră, frați în Christosă, ce ne sunteți!

Nu ne slăbiți din o dragoste, și ne prindeți în alta.
Pe cândă în Ardâlă la Clușiu copiii voștri ne bat- 

jocorescă, pe atunci la Caransebeșă, voi părinții țării ne 
dați nouă semne de dragoste.

In cjilele astea tocmai trei concetățeni Maghiari mo
derni, în frunte c’ună medică asemenea maghiară de 
nâmă (dar jidauă de soiu), cu numele Dr. Weiss, au 
peregrinată la Pesta, la ministrulă Trefort (asemenea ma
ghiară), ca să câră din paralele țării 3000 fl. spre sus
ținerea unei gJădinl de băețl cu școpăde maghiari- 
sare, fiindă că, de! ei fii lui Arpad (?) suntă bătuți de 
D-deu a trăi în mijloculă unui nâmă afurisită, între rebelii 
Români bănățeni, cari nu numai, că țină la limba și na
ționalitatea loră, nu numai, că nu se lasă maghiarisați, 
dar au obrazulă de a fl mai mulțl la numără îh acestă 
colță de țâră, și prin urmare amenință a rămânea Ro
mâni, în potriva tuturoră opintiriloră D-loră, cari sunt 
martirii maghiarismului pre aceste părți.

Onorabilii concetățeni, cari între noi fie <Șisă, tră- 
iescă de pe pielea Româniloră, după mărturisirea gaze- 
teloră unguresc!, au descrisă ministrului pe Românii de 
aici de contrari statului, âr’ pe sine dreptă apostoli 
sâu mai bine (jisă mucenici ai ideei de stată maghiară. 
Ei, cari au înființată acea grădină, cu nobilă scopă (?), 
fără para în pungă, numai așa pe socotâla babacăi Trefort 
prin lamentările și icâna, ce au făcut-o despre fața Ro
mâniloră de aici, au mișcată inima ministrului și acesta 
le a promisă, că va pune mana sa de feră, spre mântu
irea ideei de stată maghiară.

Românii de aici indignați de purtarea acestoră ono
rabili concetățeni, i-au luată la socotâlă, unulă mai șiretă 
s’a lăpădală, unulă n’a fostă de a-lă prinde, âr’ ală tre
ilea, Maghiarulă jidană Dr. Weiss, întrebată fiindă, de 
consâmte cu cele spuse în gazete în asta privință și de 
s’au făcută cu scirea D-sale, a răspunsă cu ,ba.« —
Pune pe hârtiă D-le, ce spui, i-au disă Românii. — 
Pe onorea mea! a răspunsă jidanulă. —Ne cunoscemă 
D-le, pune pe hârtiă, nu te codi au reflectață Românii. 
— Asta nu-o potă face, a (|isă apostolulă. Atunci sun- 
temă în curată, au sfîrșîtă Ramânii. Dar asta la o parte, 
asemenea caractere găsimă destule între noi, fii ai lui 
Arpad, n’are să ne surprindă, dar alta e mai mare:

De ani de cjile Românii grănițerl, esclusiva 
poporațiune de aici, setoși și ei de cultură, pe propriele 
loră parale, câștigate cu sângele loră vărsaLă pentru pa
triă, ceră dela ministru, să li se concâdă înființarea unui 
gimnasiu confesională. S’au făcută representațiuni, su
plici, ursorii și totă ce s’a putută, ministrulă însă, pă- 
rintescuiă și de lumină respânditorulă ministru, tace în 
interesulă culturei și a ideii de stată maghiară. Pe pa
rale proprii, spre cultivarea unui colță de țâră, ce jert- 
fesce bani și sânge pentru patriă, nu ni se concede ri
dicarea gimnasiului. Nu ni se concede, și asta ni se 

întâmplă din partea concetățenilâră și ni ge întâmplă asta 
în Europa civilisată.

Cândă ună poporă întregă își cere mijloce de cul
tură din propria-i sudore, nu i se dau, și cândă 3 indi- 
vidl de trista proveniență, ceru parale din sudârea altora, 
pentru ună institută de maghiarisare, adecă cu scopulă 
ideală de a stârpi popore, lada țării se deschide. Cum
plită comediă! E revoltătoriu! Dar o înghițimă și asta 
scumpă patriă comună! Pe noi ne dâre și asta, și opinia 
publică ungurâscă ne tratâză de dușmani ai statului; ne 
dâre de noi și ei strigă: ârăși »Hoțulă de păgubașă!*

Nu ni se concede șcâla, nu ni se ârtă cultivarea 
dar să se scie, că o șcâlă tristă și puternică facemă din 
desamăgirile cu cari suntemă hrăniți, șcâla, in care se 
intâlnescă Românii dela opincă până la Vlădică. —

Totă în dilele estea la congregația din Lugoșă 
s’a pertractată causa medicului din Caransebeșă, ârăsi 
ună maghiară înfocată, jidanulă Dr. Ziprioss, care la ale
gerea de Vice-comite a votată cu candidatulă unguriloră, 
în fine uuă patriotă martină ca și cei trei de mai nainte 
(martiră pentru chimiră.) Era să fie alegere nouă de 
medică, fiindcă terminulă de 6 ani, pe care fusese alesă 
a espirată. Dânsulă însă a pretestată în contra concur
sului dicândă că a fostă alesă pe viâță! AudI vorbă? 
alesă pe viață, (de ce nu și pe mârte?), cândă legea 
spune 6 ani și alegătorii asemenea. La Congregațiă în 
potriva voinței Caransebeșeniloră și a legii, a trasă cum
păna pe partea jidanului, fiindcă de, maghiară nu e? pa
triotă nu e?

Să se mai scie încă și aceea că pomenitulă medică 
nu scie buche românescă (căci e patriotă), și fiindcă ță
ranii români din cercă și comună n’au ajunsă încă la 
acestă gradă de patriotismă, ca se scie nici unguresce 
nici jidovesce, e silită bolnavulă să se înțelâgă cu acela 
în a cărui mâni îi stau dilele, în limba păsărâscă. — 
Amă ajunsă să fim vindecați cu puterea și de limbi stră
ine. Ilalală de leaculă, ce întră pe calea asta în sto- 
machulă Românului, dar nu face nimică, tobb is veszett 
Mohâcsnâl.

Iată totă atâtea ghioldurl la adresa nostră și totă 
noi dușmanii statului. Frații maghiari daă și strigă e 
lungă pomelniculă acestoră tratări frățescl și dacă nu ne 
amă și propusă a înghiți sirguitori și a aduna veninulă 
totă, până va da din noi afaiă, ar fi trebuită să luămă 
lumea în capu. Speranța frațiloră de a vă înmulți nu
mărul ă nu li-o răpimă însă mai avemă dile de traiă pe 
acestă pământă, stămă locului și înghițimă se vedemă 
câtă va durâ și acestă procesă. —

La 3 (15) Maiă, dî sfântă și neuitată și noi Ro
mânii de aici amă serbată dulcea aducerea aminte a 
frațiloră căduți pentru națiune, patriă și tronu. O so
cietate frumosă a eșilă în o pădure din apropiere cu 
musică și veseliă. Am dusă și copii noștrii, să mai vadă 
și ei odată și să țină minte! Petrecerea cu toaste și 
hore au durată până în nopte. Gendarmi nu am avută 
nici asistență universitară, nici chiaru culte cântece scâr
nave. Cu tote estea însă ne amă petrecută cu toții bine 
și întorcându-ne pre la casele nostre, deși nu ne amă 
aflată ferestrile și porțile sparte (fiindcă de, aici frațiloră 
nu le dă mâna se facă glume proste), amă dormită to
tuși în pace.

S’au făcută cercetări ascunse, că nu cumva amă 
pusă Daco-Româniâ la cale, dar acelea au fostă ridieule 
căci țiganii musicanți au ajunsă la roluiă de polițai, dar 
nici aceștia n’aă sciută să spună altceva, decâtă că s’a 
disă să trăiească Românii și la anulă cu bine-

____________ Rădăcină.

Corespondență particulară a »Gaz. Trans.«

Bucuresci, 17 Maiu.
Timpulă băiloră a începută și totuși boerii stau 

adunați în orașulă lui Bucură și chibzuescă asupra ce- 
loră de făcută, ca Românului să-I mârgă mai bine în 
Țâra-românâscă.

Revisuirea constituțiunii în curândă se va termină 
și parlamentulă de bună sâmă nu se va închide mai înainte 
de a votâ noua lege electorală. Unii sunt însă de pă
rere, că discutarea și votarea acestei legi va fi amânată 
pănă la sesiunea de tâmnă.

n’ar putâ-o face. S’a îutâmplată, că trecândă câte ună 
june, fata l’a vădută căscândă sâu suflându-să și displă- 
cendu-i, cândă a pețit’o l’a retușată numai din acestă 
motivă.

Așă dori ca toți Românii să cunâscă totă atâtă de 
puțină despărțirea sâu divorțulă, cum îlă cunoscă Săce- 
lenii. In Săcele abia din generațiune în generațiune dâcă 
se întâmplă vre-o despărțire. Care se fie căușele acestei 
fericite aparințe sociale? Suntă mai multe! In casulă 
ântâiă este sentimentulă religiosă. Ge a legată biserica, 
Săcelenii nu mai desfacă. Bunăstarea materială încă își 
are influința sa însemnată. Femeile sunt renumite de 
răbdătâre sâu paciente. Cândă suntă nefericite în că- 
sătoriă, ele suferă și tacă. Cum am vădută mai susă 
bărbații se întâlnescă numai de eâte-va ori în ană cu 
femeile loră. Priu urmare nici nu au timpă să trăâscă 
rău împreună. Pe cândă ar începe să se urască unii pe 
alții și să începă neunirile, se despartă, ducându-se băr
bații Ia economiile loră, âr femeile rămână acasă. Așa 
ei trăescă totă ca însurăței.

Femeile sunt frumose, chiar prea frumâse. Sunt in
teligente și lucrătâre.

Pentru tote aceste calități fetele din Săcele sunt 
forte căutate, forte multe să mărită în România.

Așa suntă Săcelenii și unele da tine ale loră, Le-amă 

amintită pentru ca să cunoscemă puțină tărâmulă pe 
care să petrece istoria ce vină să vi-o narezu.

* **
Câți ani voră fi nu să scie, căci s’a întâmplată de 

multă și familia, în care s’a întâmplată istoria, adl nu 
mai esistă.

Erâ odată ună Săceleană forte avută cu numele 
Petru Beliană. Târla lui acoperea ună câmpă întregă. 
Ciobanii lui bătâu ciobanii dela dece tâ le. Elă ducea 
lâna la Brașovă pe o sută cincl-deci de cară celă puțină. 
Avea herghelii de cai sălbatici ca valurile Dunării. Avea 
atâtea vaci, încâtă putâ să facă baltă albă de lapte, dar 
cine avea grija loră se le mulgă. Le sugeau vițeii și 
șerpii.

Elă avea numai ună copilă cu numele Mărcelă. 
Mărcelă erâ frumosă, erâ și deșteptă. Cu tote 
că erâ numai de două-4ecî de ani, elă erâ mâna cea 
drâptă a bătrânului Beliană.

Zamfira pusese la Crăciună ochii pe Florica lui 
Stiubeiu, și a disă în sine: »numai Dumnedeu s’o țină, 
acâsta are să-mi fie noră!*  Plăcutu-i-a Zamfirei de Flo
rica, ori de cele două mii de ol și totă atâtea mii de 
galbeni, ne vomă lumină în cele următâre. Nici Beli- 
nesci, nici Stiubesci adî nu mai esistă. Peste mormin
tele loră pulemă să spunemă acji totă ce scimă, totă ce 
ni s’ă spusă.

Beliană venisă pe Crăciună acasă. Marcelă remasese 
la tărlă. Zamfira venindă dela biserică tjice cătră^Beliană:

— Bărbate dragă, am aflată fată Ia ală nostru. 
Stiubeiă are o fată cu numele Florica! — Iă sâma să 
nu fie frumosă ca și elă, scurtă, grâsă. nodorosă, ca 
ună picioră de porcă.

— O, ce grăescl.
— Ce vădă, aceea grăescă, (jice bătrânulă, au nu-i 

Stiubeiu câtă ună putineiă și nodorosă ca o buturugă 
de teiu, cu căciula țurcană trasă până în câfă, de pare 
că căciula îlă pârtă pe elă, nu elă căciula.

— Li, li, bărbate, că minunată mai ești aijli în tjiua 
de Crăciună.

— Ea ascultă muere, cunoscă pe Stiubeiă?
— Ce vorbă! Pare că nu trece în tâtă cjiua pe 

sub ochii mei colea la stoboră!
— Cunosc! și pe Trina sâu mai bine pe Leapșa?
— Mă întrebi ca-și cândă nu m’așl fi despărțită 

numai acum de ea ici la pârtă.
— Bine! Ei, ce? vrei să-mi înglodl pe Marcelă în 

noroiulă lui Stiubeiă? Eu cu Anturuga ș; cu mdcârțanulă 
de Stiubeiă, cuscri I Dâcă-ți place să te săruți cu Leapșa, 
nâm nimică, dar Marcelă este ală meu. Singurulă moș- 
teană și n’amă ce mai este din familia nâstră, și apoi să-lă 
aruncă în o gârlă cu Stiubeiu ? Unde-țl suntă mințile babo ? 

(Va urma.) Aronil Densușanu.



Corespondința ndstră din Comitate.
ButenI, 3 Maiu 1884 n.

In cjliua de 30 Aprile n. fu alegere de medică cer- 
cuală în opidulă ButenI (corn. Arad). Românii n’au is- 
butită să-și alâgă ună creștină, ci ca și în alți ani s’a 
alesă ună jidană, Fekete Jozsef (din Shvarz), care nu 
pricepe limba poporului. Pre câtă am înțălesă bieții ale
gători români ar fi voită să protesteze, dar părăsindu-i 
conducătorii loră prin retragere dela votare, eră alții 
ținendă cu jidovimea ca d. e. notariulă I. P. și alții, 
românii fură siliți să tacă.

După alegere s’a dată beutură, și după ce toți se 
amețiră, pășesce d. notară Isidoră Popescu, care, 
suntemă siliți din nenorocire a o spune, în locă de a fi 
mai passivă, decă posițiunea sa nu-i iertă a se mișca 
românesce, totdâuua a luptată cu mare înverșunare con
tra intereseloră națiunale ale poporului românescă, — 
pășesce dică în mijloculă publicului, 30, 40 de inși cu 
jidovi cu totă și propune a se aclama candidată de depu
tată la dieta țerii, pentru cerculă Iosașelului, d. jude reg. 
din locă Naszâdyfvân cu programă guvernamentală. 
La acesta toți erumpă în «âlyen® — uri. Au mai vor
bită cu mare însuflețire și s’ă blamată multă preotulă 
din PaiușenI Teodoră Rada și învățătorulă din Chi- 
sindia Filimonă Ardelână.

Se vorbesce, că ambi ară avâ o afacere și prin 
acesta credă dânșii că voră câștiga, pentrucă altcum nu 
ne putemă esplica ucestă pasă rătăcită ală D-loră, sciin- 
du-i până acuma că totdâuna au ținută la stindardulă 
națională.

Altcum slăbiciuni de aceste mai avemă noi pe aici 
mai vârtosă în protopresbiteratulă Halmagiului cu puține 
escepțiuni.

Reușita domniloră e mai ca sigură, de ârece în 
protopopiatulă Buteniului ne lipsesce de presente ună 
conductoriu de influință, âră în prot. Halmagiului păsto- 
resce părintele Ioană Groza, celă care a dispusă 
se se cânte unguresce în biserica românâscă. 
Părintele Groza decă ar ținâ la stindardulă națiunală nu 
cu gura ci cu inima, atunci in cerculă electorală ală 
Iosașelului totdâuna amă reuși cu cdndidată națiunală. 
Din nenorocire însă D-sa, de ună timpă încâce, nu ne 
putemă esplica din ce cause, a stricată forte multă causei 
națiunale. Gurile rele (jică, că și D-sa ține multă la ,re- 
sultatele practice.« Nu scimă până cândă.

Prin urmare domnii și frații noștri patrioți Maghiari 
după ce le succese a învinge pre candidatulă națională 
în doue periâde, acum numai ună pasă mai făcură și 
delăturarășipre „Viitoristulă' G. Constantini.

Subcomitetulă electorală resp. partida națională nu 
face nici o mișcare. Din partea comitetului centrală e- 
secutivu din Aradă avemă îndrumare sâ nu ne angajămă 
cu nimene, pe când domnii patrioți s’au luată de tim
puriu. și prin ajutoriulă jidaniloră de cari se află în fotă 
comuna, corupă și atragă pre alegatori în castrele loră. 
Astfelă căndă vomă începe noi a ne mișca ne vomă po
meni singuri. Sâ nu crâdă însâ nimerea, că poporulă 
va alege deputată cu programă guvernamentală din con
vicțiune ; nu 1 Poporulă nostru în genere âncă totă nu 
prâ scie ce e guvernamentală și ce e națională. Pre
siunea, gandarmeria, corupțiunea, lipsa de conducători, 
preoții noștri cei slabi, — aceștia alegă deputatulă gu
vernamentală !

Astfelă stămă noi cu causa națională în cerculă 
Iosășelului, astfelă credă voră sta mai mulți în comita- 
tulă Aradului.

In causa alegerii de delegați Ia conferința generală 
din Sibiiu nici pănă adi n’amă căpătată instrucțiuni dela 
comitetulă centrală din Aradă. Noi totă amă asceptată. 
Pe semne în comitatulă Aradului nu s’a alesă nici ună 
delegată, celă puțină nu sciu unde s’ar fi făcută alegere. 
Pote că nici nu se voră alege. Cine scie ce va mai fi 
și acâsta? Tiberiu Grach.

Pe cândă deputății lucrâză în cameră, fără de a 
avâ oposițiune, în același timpă în afară de cameră o- 
posițiunea îsi închegă rândurile, preparându-șl târemulă 
pentru alegerile viifore.

Oposițiunea crede, că e forte potrivită timpulă de a 
întră pe față în acțiune afară din parlamentă în contra 
guvernului d-lui Brătianu.

De acea capii oposițiunii convocă și organisâză în 
fotă țâra întruniri publice, în care se discută specialmente 
numai cestiunl interne; âr în ceea ce privesce politica 
esternă se mărginescă a o atinge namai în trâcâlă, fără 
a arăta o direcțiune positivă, care ar servi dreptu an
gajamente venindă la putere.

Aderenții oposițiunii se îmulțescu pe di ce merge 
și mai cu sâmă nepotismul^, ce domnesce astădî, îm
pinge pe mulțl omeni onești și seriosi ca, nevoindă a 
întră în vr’una din arenele lupteloră de partidă, să pri- 
văscă cu indiferență la politica militantă ce se desfășură 
în interiorul^ țării cu atâta înverșunare.

E triste lucră a vede, cum cele mai bune puteri, 
cele mai oneste caractere se tocescă și se mistuescu în 
acâstă politică militantă, care numai bine n’a adusă și 
nu va aduce nâmului românescă.

Celă mai mare rău ce râde la rădăcina guvernului 
d-lui Brătianu este, după mine, c u m u 1 u 1 ă său așa nu- 
mitulă bugetarismă, ca o personă să aibă în același 
timpă câte cinci și dece slujbe, er altulă, fie shiar spe
cialistă într’o ramură seu alta, să fie cu desăvârșire o- 
ropsită.

Oposițiunea cunosce acâstă slăbiciune a guvernului 
și de aceea scie să-o esploateze de minune.

Neapărată și guvernulă cu âmenii săi militâză neo
bosită în combaterea oposițiunii. Trecutulă ei este în- 
tr’una luată dreplă basă de plecare în a-i face cele mai 
mari acusațiunl de nepatriotismă și de sarcini grele ce 
ar fi impusă asupra țării; și ca combaterea să aibă re- 
sultatu ă dorită la alegeri, partidulă guvernamentală și-a 
alesă și organisată ună comitetă centrală cu reședința în 
Bucurescl. Acesta comitetă este însărcinată a institui și 
organisâ în fote județele subcomitete, cari șă lucreze la 
avisulă celui din Bucuresci4 și astfelă cu puteri unite să 
respingă năvala ce ar voi să dea oposițiunea asupra pu
terii.

Comitetulă centrală, după câte audă, va scote ună 
diară pe acțiuni în vafore nominală de 200 mii franci, 
care să apere politica așa numitului partidă liberală — 
Brătianistă.

Lumea aștâptă cu mare nerăbdare aparițiunea 
acestui tjiară militantă de ocasiune, ca să vadă întrucâtă 
programulă lui s’ar abate dela cunoscutulă programă ală 
«Românulă®; căci sciută este, că bătrenulă Rosetti a 
fostă și este ună trupă și sufletă cu d. Brătianu.

Acestă rău ală poliiicei militante are și ună bine, 
acela de a face mai cu sâmă pe tânăra generațiune, să 
se gândâscă seriosă la viitorulă Româniloră și să inau
gureze o politică bărbătescă și sinceră.

E sciută, că politica militantă e timidă și umilită în 
afară, bugetarofilă și cumulardă înăuntru; er politica 
bărbătâscă și sinceră esclude aceste umiliri și lupte ste
rile pentru bugetă ; ea caută cu arma sciinții, cu curajă 
bărbătescă și cu gândirile omului luminată numai la sta
bilirea și consolidarea viitorului unei națiuni.

Acâstă a înțeles’o noua generațiune și a începută a 
se mișcă.

Neapărată e lucru flrescă, ca mișcările ei să nu 
placă multora, cari erau deprinși a îșl mărgini fotă ac
țiunea într’ună cercă forte restrînsă locală.

Mulțl ârăși din cei înregimentați în taberile par- 
tideloră militante politice de până astătji se încercă a a- 
trage în partea loră tinerimea și a o face să se amestee 
în aceste lupte.

Tinerimea însă s’a ferită de aueste înregimentări și 
merge pe o cale de ea însăși croită și care pâte să dea 
cele mai bune râde pentru propășirea nâmului ro
mânescă.

Din aceste împrejurări se esplică și furtundsele ei 
adunări dela universitate, manifestate în contra unoră 
profesori, cari credâu, că sunt chiămați de provedința . . . 
bugetară în a croi demersuri politice acelora, cari deja 
sunt âmenl maturi, cu vederile și convingerile loră 
proprii.

Din acestă punctă de vedere judecată lucrulă, eu 
credă, că era cu multă mai bine în a lăsă noua genera
țiune să-și plămădâscă singuri calea pentru viitorulă 
ei politică, decâtă să se amestece în frământările loră 
acei omeni pasionați pentru lupte militante și cari nu 
vădă decâtă prin prisma intereseloră loră particulare.

Omenii noștri politici ar trebui se ia esemplu în 
acâstă privință dela vecinii noștri Unguri, cari să silescă 
din fote puterile loră, ca fanatismulă aațională să îlă 
sădâscă în inimile tinerimei încă din frageda etate, âr nu 
ca ai noștri să ’lă stângă și să ’lă năbușâscă chiară și acolo 
undeelă; neglijată și nenutrită, vine prin instinctă 
naturală de sânge să isbucnâscă. Dunărescu. 

Academia Română.
(Urmare.)

II. Premiulă Statului Heliade Rădulescu de 5,000 
lei se va decerne în cursulă sesiunii generale din Martie- 
Aprile 1885, unei cărți scrise în limba română cu con
ținută literară, care se va judeca mai meritoria printre 
cele publicate dela 1 Ianuarie 1883 până la 31 Decem
bre 1884.

NB. Concurenții la aceste premii voră binevoi a 
trimete la cancelaria Academiei române în Bueuresci — 
Palatulu universității — operele loră, cari voră fi în con- 
dițiunile de timpă aci însemnate, în câte 12 exemplare, 
până la 31 Decembre 1884.

III. Premiulă Statului Lazaru, de 5.000 lei se va 
decerne, în sesiunea generală a anului 1885, celei mai 
bune disertațiunl scrise în limba română asupra urmă- 
tprului subiectă:

sStudiu asupra agriculturei, industriei 
și comerciului în România.®

Lucrarea va trata despre starea actuală a acestoră 
trei ramure de producțiune și despre mijfocele de a le 
ameliora. 0 ochire asupra istoriei economice a României 
în seculii 17, 18 și 19 va precede acesțui studiu. Stu- 
diulă va fi făcută din punctulă de vedere economică și

technică. Manuscrisulă trebue sâ cuprindă materiă pen
tru celă puțină 300—400 pagine de tipariă în 8° gar- 
mond. Terminulă presentării manuscriseloră la concursă 
va fi până la 31 Decembre 1884.

IV. Premiului Statului Heliade Rădulescu de 5.000 
lei se va cjecerne, în sesiunea generală din Martie-Aprile 
1886, celei mai bogate colecțiuni de arii populare române.

Colecțiunile voră trebui sâ întrunâscă furmăforele 
condițiuni:

1. Ariile sâ fie arangiate pentru claviră și la me
lodiile cântate din gură, pentru claviră și voce cu însâm- 
narea cuvinteloră sub note.

2. Sâ fie însoțite de o indicare pe câtă sâ va putâ 
mai completă a publicăriloră anteriore de melodii române.

3. Să se arete loculă și împrejurările, în cari au 
fostă adunate melodiile cele nouă.

Terminulă presentării colecțiuniloră la concursă va 
fi până la 31 Decembre 2885.

V. Premiulă Statului Lazară de 5.000 lei se va 
decerne în sesiunea generală din Martie—Aprile 1887 
celei mai bune lucrări în limba română asupra următo
rului subiectă.

,Flora descriptivă a unui județă din România' 
după alegerea concurentului.

Mannscrisulă trebue să cuprindă materiă pentru 
300—400 pagine de țipară în 8° garmond.

Terminulă presentării manuscriseloră la concursă 
va fi 31 Decembre 1886.

VI. Premiulă Alexandru Ioană Cuza, de 4.000 lei, 
se va decerne în sesiunea generală din primăvâra anului 
1887 celei mai bune disertațiunl în limba română asupra 
următorului subiectă:

«Istoria Româniloră în Dacia Traiană, dela Aure- 
liană până la fundarea principateloră Moldova și Țâra- 
românâscă.«

întinderea operatului va fi de 20 cdle de țipară în 
4° mică seu 8° ordinară cu litere cicero. Terminulă pre
sentării manuscriseloră va fi 31 Decembre 1886.

NB. Manuscrisele relative la premiele de sub N-rii 
III, IV, V și VI se voră presinta anonime, purtândă o 
devisă, care va fi reprodusă pe ună plică sigilată con- 
țînendă numele concurentului. •

Academia îșl reservă dreptulă de a tipări in publi- 
cațiunile sale lucrările ce se voră premia.

Diverse.
Ună ncu advocată. — D. Dr. Theodoră Mihali a 

deschisă cancelariă advocațială în Deeșiu.
Necrologă. — Familia Cirlea din Alba-Iulia cu du

rere anunță mortea iubitului soță, tată, socru și frate 
Samuilă Cirlea, în etate de 73 ani. Fie’i țârîna 
ușoră!

Opinca. — Maghiarii, cu ocasiunea eroismului ce 
l’au desvoltată în Clusiu, s’au esprimată: «opinca s’a ri
dicată încontra cismei, dar nici cândă nu se va face 
cismă.® Unu Română mai deunăzi, auijindă de acâstă 
esprimare a (jisă: «Opinca se va face cismă, dar nici odată 
cismă cu pintenii®

In momentulă de a puue ciiarulă sub presă primimă 
următorea telegramă:

Aradă, 31 Maiă.
Venindu-ne la cunoscință că președintele comitetu

lui centrală esecutivă, I<5nu Popovici Dese an u. 
care în ședințele de Luni și Marți [ale comitetului a mi
litată pentru intrarea Româniloră în partida guverna
mentală, a făcută alianță cu organele comitatense pentru 
desavuarea hotărîriloră comitetului, convocândă în modă 
clandestină pe Mercurea viitore o conferență la Aradă 
a alegătoriloră români din comitată; subsemnații mem
brii ai comitetului centrală, voindă a feri pe alegătorii 
români de mistificările și seducerile ce se intenționâză, 
Ie aducemă la cunoscință hotărîrile comitetului centrală, 
privifore la atitudinea Româniloră față cu alegerile de 
deputați.'

Acele hotărîri ale comitetului sună astfelă:
Românii din comitatulă Aradului iau parte activă 

la alegeri pe basa programei naționale stabilită în con
ferința din Sibiiu la 1881.

Ei voră luptă în oposițiă față cu guvernulă; în- 
datorindu-se a sprijini moralminte pe candidații oposiției 
de ori ce nuanță.

In cercurile unde partida națională română nu va 
avâ candidații sâi, voră votâ pentru candidații oposiției 
maghiare.

Oposițiunea maghiară la rândulă ei asemenea s’a 
angajată a lucră pențru reușita candidațiloră naționali 
români în cercurile Radna, Boroșneu și Iosășelă.

D, Deseanu declarândă categorică că, după înche- 
iărea ședințeloră comitetului, va zădărnici esecutarea ho- 
tărîriloru acestui comitetă și că va combate pe față acele 
concluse, subscrișii vedemă în acestă demersă ală dom
niei sale ună atentată la programa și solidaritatea na
țională.

Dreptă aceea îlă considerămă ca eșită din partida 
națională.

Subscrișii membrii ai comitetului centrală esecutivă, 
pentru salvarea onârei naționale și concluseloră comite
tului, ne simțimă moralmente îndatorați a le esecutâ noi 
înșine.

Nîcolau Philimonă, Dr. Dumitru Magdu, lână Câm- 
piană, George Telescu, Dr. Ionă Popă, Pavelă Truța, 
Ionă Moldovană, Gregoriă Venteră, Vasile Mangra, JI. B. 
Stănescu._________________________________________

Editoră: lacobă. Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Cursub la bursa de Vlena
din 31 Maiu st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6°/0 122.70 
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.05 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.70 
Imprumutulă căilor ti ferate

ungare..........................142.50
Amortisarea datoriei căi-

lorfl ferate de ostii ung.
(1-roa emisiune) . . . 96.60 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 119.—

Amortisarea datoriei căi-
1 orii ferate de ostO ung.
(3-a emisiune) .... 102.60 

Bonuri rurale ungare . . 101.75 
Bonuri cu cl. de sortare 101.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii............................ 101. —
Bonuri cu cl. de sortarel00.52 
Bonuri rurale transilvane 101.50

Bonuri croato-slavone . . 100. - 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.............................98.25
împrumutul^ cu premiu

ung.....................................116.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.40 
Renta de hărtiă austriacă 80.50 
Renta de arg. austr. . . 81.35
Renta de aură austr. . . 102.— 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  862.—
Act. băncel de credită ung. 310.52
Act. băncel de credită austr. 309.30 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.75
Napoleon-d’orI................ 9.70
Mărci 100 împ. germ. . . 59.75 
Londra 10 Livres sterlingel22.30

Bursa de Bucurescl.
Cola oficială dela 17 Maiă st. v. 1884.

Renta română (5°/0). • • • Cump. 947/8 vând. 95V8
Renta rom. amort. (5%) • • 9 95*/* , 95

convert. (6%) . . 98i/8 » 100s/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . 9 32 » 34
Credit fonc. rural (7%) . . 102*/, » W51/4

> ,, (5%) • • 92*/ a „ 93’/,
> » urban (7°/0) . ■ > 103*/ a , 104

Zfr » (6%) • • > 99Vs . 100
•» ’ (5°/o) • • » 90.5/8 > 90l/s

Banca națională a României 1379. »
Ac. de asig. Dacia-Rorn. . . • 379.1/2 V

Națională . . » 237. > —
Aură » 3.401/., » 3.40
Bancnote austriace contra aură * 2.07. » 2.09

Bancnote românesci .... Cump. 9.31 Vend. 9.33

CursulO pieței Brașovu
din 31 Maiu st. n. 1884.

Argint românesc . . . » 9.24 • 9.28
Napoleon-d’orI . . . . » 9.64 » 9.67
Lire turcescl . . . . . > 10.90 » 10.98
Imperiali . . . . . . • 9.90 > 9.96
Galbeni .... . . . > 5 62 > 5.66
Scrisurile fonc. »Albina» . . . > 100.50 » 101.50
Discontulă . . . 7—10 «/„ pe ană.

Numere complete din „Gazetă,, 
dela 1 Ianuariu a. c. se mai 
află.

„GAZETA TRANSILVANIEP
DIARU CUOIIDIANU.

Abonamente
se potu face la 1 si 15 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe anu • 7 12 fl. v. a.

77 »
11

|2 77 • • • 6 77 77
11 314 • • ♦ 77 77

Se acordă abonamente și lunare cu . . 1 77 77

Pentru România și străinătate pe1 anu 36 franci
11

77 |2 77 18 77

77 77
11

77 |4 77 9 77

Celti mai ușoru mijlocu de abonare este prin man- 
datu postaltt Abonamentele se plâteseti înainte.

Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuritu adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere*

Administrațiunea

Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fi.—cr. 6 
Pentru inserțiunî și reclame pag. a III linia ă . „ —„10

Pentru repețiri se aedrdă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . . . . 1O°[O

77 77 77 5— 8 77 . . t-n

77 77 77 9—11 77 . . 2O°|o

77 77 77 12—15 77 '. • 3O°o

77 77 77 16—20 77 • • 4O°|o
Dela 20 de repețiri în susu . . . • • 5O°|o
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni 

se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susîî.

Brașovă 1|13 Maiu 1884.
Gazetei Transilvaniei.^

AHUHTTJ.
J

Magazinul de haine
(Joană (Bidu

decorații cu medalia de merită pentru fasonulii celti eleganții alii 
haineloră espuse la esposițiunea din Sibiu 1881, se recomandă onor. 
publicO cu totă felulti de haine și stofe pentru domni și copii ase
menea și haine de preoți pentru biserică și afară de biserică, după 
moda și fasonulii celti mai nou, cu prețuri forte moderate. Tote co- 
mandele se vorti face promptă.

Apelândă la sprijinulă onor, publică română îlă r6gă să bine- 
voiască a’lă onoră cu presența Domnieloră loră în magazinulă său 
care se află în

Strada Teatrului Nr. 311.

2-3 ConcursU.
Devenindă vacante 10 din ajutărele acordate la învățăcei de meserii în anii trecuțl, se publică 

prin acăsta din nou concursă la 10 stipendii de câte 25 fl. pe ană, menite pentru tineri români, 
cari voiescă a învăță vre-o meseria, dar mai cu semă: rotăria, lemnăria (bărdășia) faurăria, măsăria, 
(templăria), cismăria, pălărieria, curelăria. șelăria, mașinăria agricolă.

Cererile au se înainlâ comitetului »A socia ți u ne i transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului română» în Sibiu până la 20 Iunie st. n. 1884. Cererile In
trate mai târdiu nu se voiă consideră.

La cerere să se acludă:
1) Atestată de boteză, din care să se vădă, că concurenl.ulă este de nascere română și că 

are celă puțină versta de 14 ani.
2) Atestată scolastică, din care să se vedă, că concurentulă are celă puțină cunoscințele, ce 

se predau în școlele primare din Austro-Ungaria și să cunăscă și o altă limbă folosită în țeră, precum 
maghiară seu germană.

3) Reversă dela părinți său tutori, prin care aceștia se obligă, că voră lăsa pre fiii său pupulii 
loră să învețe meseria, la care se aplică, până cândă voră eși sodall cu atestate în regulă.

4) Contractulă în originală său în copiă vidimată, ce părintele său tutorulă concurentului a 
încheiată cu măiestrulă la care învățăcelulă este primită spre a învăță meseria.

Avendă învățăceii purtare bună în tăte privințele, stipendiulă conferită li se lasă în folosire 
până la terminarea învățăturei, ficsată în contractă.

Din ședința comitetului asociațiunei transilvane pentrn literatura română și cultura poporului 
română, ținută la Sibiu în 18 Maiu st. n. 1884.

Iacobfr Bologa, v.-președinte. Dr. B. P. Barcianu, secretariu.
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Firma Munteaiiu & MincovicI recomăndă on. 
publică băcănia din „Tergulă FIosului“ și filiala loră din 
„Strada Teatrului,“ fiindu bine asortate cu totă felulă de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totu felulti de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publică, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide ărăși “ Filială 
la Băile din Tnșnadti (totu în vechiulă locală în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va satisface pe deplină cerințele 
on. publică brașovdnă și ale on. dspețl dela băi, atâtă prin 
calitatea mărfuriloră câtă și prin prețurile sale moderate.

Tipografia Alexi Brașovă.
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