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Mercurea, Ylnerea si Dumineea.
Prețuit! abonamentului:

Pe unu anii 10 fl., pe șdse luni 5 fi., pe 
trei luni 2 11. 50 cr. Țerî esterne pe țese 

luni 14 fr., pe anii 28 franci.

Anuncinrile:
una serie garmondu 6 cr. ți timbru de 80 
cr. v. a. pentru fiăcare publicare. — Scri
sori nefrancate nu se prltneBCu. — Manu

scripte nu se retrămitu.

Xr. 2. Mercuri 4 (16) Ianuariu.

Nou abonamente la

„Gazeta Transilvaniei."
Cu l-a Ianuariu st. v. 1884 se iucepe unu nou 

abonamentu, la care învitămU pe onorații abonați, 
amici și sprijinitori ai foiei nOstre, rugăndu-i ca se 
binevoiâscă a și-lu reînoi de cu vreme pentru ca dia- 
rulă să li se p6tă espeda promptă și tară întrerupere.

Domnii noui abonați, și cari n’au achi
tații costulil abonamentului sunt rugați a 
ne trimite banii seu directa prin man
data poștala, seu prin Domnii, la cari au 
subscrisa abonamentulbo

Prețulă abonamentului, ce se pbte tramite mai 
ușorii prin mandate poștale, este :

pentru Austpo-Ungaria cu posta : pe trei luni 
2 fl. 50 cr., pe șese luni 5 fl.; pe anii 10 fl.

pentru România și alte țări esterne: pe trei luni 
7 franci, pe șese luni 14 franci, pe anu 28 franci.

Scrisorile sunt a se adresa la Redacțiunea 
„Gazetei Transilvaniei44 în Brașovh.

Brașovti 4 Ianuariu st. v.
Domnulii ministru-președinte Tisza se credea 

dictatorii. Totă puterea era concentrată, în ma
nile lui. Maioritatea servilă a adunarei deputa- 
țiloru ’și sta la disposițiune, dî și nopte, și ca
mera magnațilorii funcțiuna ca o mașină, aflându 
tdte bune ce le plămădea guvernulu cu partida 
lui, seu mai bine disu votândfl totdeuna cu pre- 
cisiune pentru guvernă, căci prefecții, cari în
ainte de votare erau citați regulată la Pesta, 
alcătuiau mai totdeuna maioritatea.

Deodată se schimbă lucrulu. Magnații sosiră 
în numerîî neașteptată în Decembre anulă tre
cută și declarară resboiă maiorității camerei și 
guvernului, respingendu unii proiectă de lege, 
care acestora le zăcea multă la inimă pentru că 
era vorba de a li se face Evreiloră o conce
siune și Evrei i formeză ună contingență forte 
însemnată în partida d-lui Tisza.

„Dați-’ml ună punctă tare și ve voiă scdte 
lumea din țîțînl“ dicea marele Archimede. Con
trarii lui Tisza trebue că au căutată multă pănă 
se gasescă ună punctă tare de unde se restbrne 
posițiunea șiretului și dibaciului ministru-preșe
dinte. Der se pare, că l’au aflată în cerbicia 
clerului catolică și a boieriloru unguri, cari își 
vedă amenințate interessele oligarchiei loru prin 
esperimentele liberale ale calvinului ministru- 
președinte așa de multă poftitorii de putere.

Oposițiunea în contra proiectului de lege 
privitorii la căsătoriile amestecate între creștini 
și evrei este fără îndoielă numai ună preteestă, 
căci acesta lege esistă de multă în Austria 
fără ca s6 se fi distrusă pănă acum biserica 
creștină; scopulu principală ală împotrivire! 
vlădiciloru și magnațiloru a trebuită se fiă der 
altulă și astadi nu mai pote fi îndoielă, că sco- 
pulă de căpetenia a fostă de a se atacâ posi
țiunea cabinetului Tisza și de a’lu resturna.

Mai ântăiu conflictulă cu Croația, după aceea 
oposițiunea magnațiloru unguri — lucrurile 
mergu strună și d-lă Tisza a vorbită c’ună 
presemță forte basatii, cându a arătată aderenți- 
loră sei la anulă noă primejdia ce pote veni 
dela „unu ală treilea, care voiesce se restdrne 
stările actuale in Ungaria44 și cându le-a spusă 
c’ună tonă elegică, că e cu putință se se schimbe 
situația și elu se nu mai fiă ministru ear denșii 
se încete de a fi maioritate.

Pănă la votarea de Sâmbătă se mai putea 
crede, că totă afacerea cu magnații este puginu 
seridsă, dela 12 Ianuariu st. n. încoce înse este 

clarii și neîndoiosă, că asaltulu a fostă îndrep
tată asupra posițiunei cabinetului Tisza și că 
s’a declarată resboiă chiar sistemului dualistă.

Infagișarea ațistocrațiloru supuși austriacl în 
camera magnațiloră cu șerpii ca se voteze pe 
basa unoră privilegii vechi familiare alăturea cu 
supușii unguri contra ministeriului Tisza este 
cea mai viuă dovadă, că ataculă este combinată 
și că reacțiunea. se mișcă puternică.

Fatală situațiă pentru cabinetulă Tisza, care 
s’a susținută și pănă acum numai în modă arti
ficială • și care nu posede nici-o simpatia in 
țeră, nici Ia poporală maghiarii, cu atâtă mai 
puginu la celelalte popore. Votulă de Sâmbătă 
prevestesce căderea lui Tisza. In privința 
acesta oposițiunea maghiară are dreptate. Decă 
va cade mai curendă seu la alegerile viifore 
dietale nu se pote sci, der că va căde e si
gură. Marele procesă, ce se desfășură în Aus
tria s’a inaugurată și în Ungaria în altă formă. 
None trebue se ne pară bine de ori ce schim
bare fie câtă de radicală, căci ne gândimă: 
Viă ce va veni, mai rău c’aciim nu pote fi!

Brașovu 2 (14) Ianuariu.
„Telegraphulu44 din Bucurescl respunde în 

numerulă seu dela prima Ianuariu la articlulu 
nostru din 25 Decembre st. v. 1883 (nr. 151) 
cum urmeză:

„Cându s’a publicata articolula nostru, care a pro
vocata acestă furtună, directprulîi politica ala acestui 
(JiarU nu se afla în Bucurescl. La întOrcere văclenda 
cele scrise asupra frațiloru noștri de peste CarpațI, 
a desaprobata, dovadă este întrega redacțiune. Dom
nia s’a este de opiniune, că, și decă lucrurile arii fi 
așa precum s’aU descrisa, totuși pe acei cari suferă 
nu trebue să-i lovima și să le facemu imputări, căci 
acesta aru fi ca și cându ama dice condamnatului dusa 
la ștrănga: îți meriți sortea, fiindtt-că n’al sciuta să 
te aperi.44

„N’amu voita însă a da desaprobarea în publica, 
ca să nu se mai revie asupra unei cestiuni într’adevăra 
durerbse.44

„Astă-dl însă, vădendu articolele din ambele foi 
de peste CarpațI, suntema detori a face declarațiunea 
acesta spre a risipi ori-ce bănuială, mai cu seină aceea 
că articolula nostru ara fi foștii inspirata de guvernula 
româna, cum arii avea aerula a-o face „Gazeta Tran
silvaniei44. Miniștrii din Bucurescl neapărata facă 
politică, se ocupă de interesele României în prima 
liniă, der sunt Români și inima lora sângeră cândă 
văda pe una frate ala lora suferinda.44

Cu acesta incidentulă, care — asigurămă 
pe confrății noștri din Bucurescl — a fostă și 
pentru noi destulă de durerosă, este încheiată 
spre mulțumirea ndstră. Observămă numai, că 
bănuială, cumcă articlulă din „Telegraphu44 ar 
fi fostă înspirată de guvernulă română, n’a fostă 
a nostră, ci a altora, cari ne-au atacată. Decla
rația „Telegraphului44 sperămă, că va servi de 
lect.iune si confratiloră noștri din Sibiiu, ca se 
nu se mai grabescă așa de iute ă reproduce 
articuli, cari desaprdbă conduita altoră confrați.

Magnații contra lui Tisza.
Camera magnațiloră unguresc! a respinsă, 

precum amă anunțată, în 12 Ianuariu de a doua 
6ră proiectulă de lege despre căsătoriile ameste
cate între creștini și între jidovi. Acestă pro
iectă a fostă respinsă printr’o maioritate cleri
cală feudală, care mai capetă încă ună consi
derabilă ajutoră dintre boierimea austriacă. 
Unspredece mari boieri din Austria, între cari 
și principele Adolfă Iosifu de Schwarzenberg, îm

preună cu boierii din Croația au pusă umerulu, 
ca se ristorne proiectulă lui Tisza. Acestă 
proiectă a fostă respinsă cu o maioritate de 
n6uă voturi. Triumfală l’au repurtată cavalerii 
austriac!, cari se numescă indigenați ungurescl. 
De astădată partida clericală ungurescă din 
camera magnațiloru s’a redicata peste tote con- 
siderațiunile naționale și nu s’a sfiită de con
flictulă cu parlamentulă ungurescă. Acuma e în
trebare, ce consecințe voră urma din starea 
acesta a lucruriloră pentru ministerulă ungurescă.

Scirile din Pesta dică într’unu cuvântă, că 
acâstă respingere nu va avâ nici o consecință. 
Căderea proiectului în camera boieriloră nu-lă 
pote face pe Tisza se se retragă. Ună ministru 
are numai se declare pură și simplu, că din 
respingerea unui proiectă nu face cestiune de 
cabinetă și atunci p6te așteptă în liniște votarea. 
Dâră guvernele, cari în modulă acesta caută 
se încunjure stâncile parlamentare voră fi silite 
într’o di, ca se primâscă cestiunea de cabinetă 
și decă nu ne înșelămă, pe acâstă cărare lune- 
cosă se află Tisza celă șiretă. Ministerulă ac
tuală pe lângă totă respingerea proiectului seu 
se va mai țîne încă la putere, der și clericalii 
și feudalii nu voră durmî, ci se voră pregăti 
de noue lupte în contra lui Tisza, a cărui 
autoritate morală s’a sdruncinată tare prin desa- 
strulă ultimă. P6te că Tisza cugetă se-și 
resbune asupra boierănașiloră, cându va aduce 
proiectulă de lege pentru reformarea camerei 
magnațiloru, der tocmai atunci se voră nasce 
marile conflicte între camera magnațiloru și a 
deputațiloră. Decă primescă magnații reforma pro
pusă, atunci nu se mai potu întempla conflicte 
ca celă de astădi; âr’ decă boierii nu primescă 
reforma, atunci Tisza caută se-și părăsescă po
stulă și se trăiescă ca simplu deputată în opo- 
sițiune. Astădi nu putemă dîce, că ministrulu- 
președinte va apuca pe calea acâsta. Din contra 
Tisza. pare a crede, că maioritatea actuală, care 
i-a respinsă proiectulă seu s’a întrunită numai 
așa pentr’ună momentă și că erăși se va risipi. 
„N. fr. Presse44 este în privința acâsta altfelă 
informată ; ea scrie următorele :

„De cumva ministeriulu ungurescu are în privința 
acesta astfela de părere, apoi în curenda să va pută 
convinge, că este în mare rătăcire. O partidă, care nu 
se sfiesce de a întreprinde unu lucru ne mai pomenită 
în Ungaria, chiamându aliațl de dincolo de Laita spre 
a învinge cu ajutorulu lorii, are în gându lucruri multă 
mai mart, decâtu numai respingerea legei pentru că
sătoriile amestecate. Acești boerănași tumultuanțl și 
iubitori de scandale n’au venită din t6te părțile numai 
ca să apere candnele sinodului tridentim! de profanare. 
Decă nu ne-o spuneau foile feudale pe față, apoi chiară 
composițiunea maiorității actuale din elemente trans- 
laitane și croatice ne ară fi putută arăta, că ea nu 
țîntesce numai la respingerea acestei legi, ci chiaru la 
resturnarea sistemului actuala ungurescu, care este 
împelițatu în Tisza. Acestă partidă nu dispare cu <)iua 
de astădi, ci ea abia s’a stabilită și cele ce se pe
trecu împrejurulu nostru, la noi și în Croația, nu arată 
că ea aru ave puține șanse.44

„De acestă partidă, care nu-’șl alege mijlbcele, 
și care se servesce fără scrupule de ferberile sociale 
de cari este plină Ungaria, ca și de voturile străine, 
Ungaria caută să țînă semă, și cu câtă nu voiescu să-i 
recundscă esistința ei, cil atâtă mai rău pentru țeră. 
De cumva d. Tisza, în locu de a combate pe acestă 
adversară preferă a închide ochii dinaintea lui, acesta 
firesce nu va împedeca de a mai âmblâ mora consti
tuțională, der (Jiua județului vine de sigură. Amu 
vădutu de multe ori situatiunl ca acestea în istoria 
nOstră.cea scurtă parlamentară. Ori în cătrău ne uitămă, 
vedema mormintele politice ale bărbațiloră, cari n’au 
înțălesu, cândă le-a trecuta timpulu și apoi plătiră 



scurtele dîle ale vieții lorii cu o apunere rusinâsă. 
Astadl Tisza demițendu-se în luptă mai p6te încă 
speră la succesti. Decă va mai pute s6-o facă și 
peste unu anu, este mare întrebare, căci fiecare di 
râde din poporalitatea sa si-i subminăza autoritatea 
și întăresce pe adversarii sâi."

Forte caracteristică este unu articula alu 
diarului maghiarii oposiționalu „Pești N a p- 
1o", ce a apărutu îu ajunulă bătăliei a 
doua din camera magnații oru. „Mag
nații nu l’au cunoscută încă pe d. Tisza 
— dîce „P. Naplb" — acum vâdu ce omă ne- 
cruțătoră, prefăcută și violentă este elă. Spre 
a înfrânge puterea magnațiloru se folosesce de 
tbte mijlbcele, ce le-a practicată pănă acum 
față de adunarea deputațiloru. Tisza nu-i crestă 
pe magnați, cum nu crestă oposițiunea din ca
meră; elă nu pactbza cu nimenea*),  nu cruță 
pe nimeni nici în convicțiunea nici în persbna 
sa, ci pune totdeuna în cumpăna dreptății pu
terea guvernului. Tisza voiesce se fie numai 
dictatoră și nu pote fi altceva. Magnații însă 
nu potă fi sclavi. De aici vine conflictulă. 
Magnații ară fi pote aplecați a încheia ună com
promisă în afacerea căsătoriiloră mixte, der gu- 
vernulă nu voiesce, elă voiesce să învingă. Elă 
arde de sete după mai multă putere și deorece 
a trântită pănă acum pe toți contrarii, voiesce 
să trăntbsca acum și pe magnați. Guvernulă 
vrea să triumfeze asupra camerei magnațiloră 
ca mai apoi să-o reformeze. Marele tactică 
însă s’a greșită în calculatia lui acumă, 
ca și în Decembre a. tr. Elă nu credea 
atunci, că va remanb în minoritate, elă 
credea că votulă din Decembre a fostă numai 
o întâmplare, o surprindere, pre cândă era nu
mai espresiunea antipatiei, care se estinde dela 
colibele poporului săracă, contribuabilă, pănă 
la palaturile strălucite ale celoră mari. Și erăși 
s’a înșelată d. Tisza. Antipatia generală a îm
pinsă pe magnați, cari nu sunt slugile gu
vernului și nu voiescă să fie, în tabăra oposi- 
țiunală. Cum o se mai guverneze acestă minis- 
teriu, în mânia întregului cleru, a părții celei 
mai mari a aristocrației, a celoră duoe oposi- 
țiunl din cameră și în mânia poporului ce 
demonstrbză în contra lui? Cum pote 
fi acesta cu putință într’ună stată constituțiunală ? 
De, scimă cum: cu absolutismului consti- 
tuțiunalft. Prefecți în camera magnațiloră, pre
fecți în comitate (județe), funcționari ici, func
ționari dincolo, interese ici, interese dincolo, 
presiune ici, presiune dincolo și lucrulă merge 
minunată. Care va se dîcă: a mersă păn’acum 
der nu mai merge. A fostă de ajunsă. Ori 
va cade guvernulă acum ori mai târziu. Decă va 
și învinge acum, se va întâlni cu aceia pe cari 
i-a învinsă, eara’și, la Philippi."

*) Nici cif cei dela „Viitorul" ? Red.

Ei bine, guvernulă a fostă învinsă și la a 
duba votare ear limbagiulă organeloru d-lui Tisza 
dovedesce, că planulă lui este intradeveră de a 
nimici puterea magnațiloră. „Nemzet" din Pesta, 
declară cu-o cutezanță rău prefăcută, că guver
nulă remâne pe lângă părerile lui de mai în
ainte și că n’are causă nici elă nici liberalis- 
mulă ungurescă de a privi desastrulu ca definitivă 
și ireparabilă.

Vomă vede ce va mai fi. Deocumdată sunt 
fbrte importante pentru noi declarațiile lui „P. 
Naplo" si mai alesă acele pasage, unde vor- 
besce de violența cabinetului Tisza și de „ab- 
solutismulă constituțiunală" ce l’a introdusă. Se 
înțelege de sine, că d. br. Ivor Kaas, cândă a 
scrisă acelă articulă din „P. Naplo", nu s’a 
gândită la noi Românii și la celelalte naționa
lități, căci cu privire la ele nu nutresce senti
mente mai bune și nu este mai cruțătoră de- 
câtă d. Tisza, der decă lucrurile au ajunsă așa 
departe ca însușî Maghiarii să se plângă de 
violență și de absolutismulu constituțiunală 
ce să dicemă noi, cari suntemă intr’ună felă 
prigoniți de cătră tbte partidele maghiare ? Re- 
comandămă celoră ce âmblă cu „frățietatea" 
în proțapă se cetescă numerulă dela 11 Ianu
ariu ală lui „Pești Naplb".

Resultatulă votării a fost : 191 voturi cu 
da și 200 cu ba. Pentru proiectă au votată 53 
de prefecți. Au luată parte 9 austriaci intre 
cari șepte au votată cu oposițiunea și adecă 
prinții Liechtenstein, Schwarzenberg, duoi Win- 
dischgraetz, conții Althann, Schafgotsche, duoi 

Lamberg și bar. Walterskirclien. Sc înțelege că 
prelații au votată toți cu ba. Intre aceștia a 
fostă și Metropolitulă Vancea cu episcopii Pa
velă și Dr. Mihali.

Cronica evenemintelorft politice.
Magnații după strălucita loră victoriă asupra 

dlui Tisza au ținută mai multe adunări în 
Pesta, în cari au decisă să continue agitați
unea cu tbtă energia. Episcopatulă însă se crede 
că nu va mai luâ parte Ia agitațiunile politice 
în contra ministeriului. Și o parte mai însem
nată din aristocrația cea mai betrână, să nu fi 
participată la aceste adunari.

De astădată camera u n g a r ă să apucă 
de desbaterea generală asupra budgetului 
cu celă mai mare îndiferentismă. Deputății, câți 
erau de față să ocupau mai cu semă cu aface
rea din camera/ magnațiloră. Pe referentulă He- 
gedus, astădi mai că nu-’lă bagă nimeni în 
semă. Cam pe la 10 bre intră Tisza în sală. 
Mamelucii săi îlă salutară cu strîgăte de eljenuri 
sgomotbse, partida stângă estremă îlă primi cu 
șuerături și fluerături. După ce termină referen
tulă Hegedils, anunță președintele, că notariulu 
camerei magnațiloră a venită cu n u n ț i u I ă. 
Contele Bela Cziraky după obiceiulă vechiu 
să posteză dinaintea estradei presidiale. în mo- 
mentulă acesta răsună din stânga estremă vivate 
sgomotbse, antisemiții și radicalii aplaudeza cum
plită și deputatulă Szalay strigă : „Vedi acesta 
nu-i jidovă!“ După ce s’a mai aședată furtuna, 
anunță contele Cziraky, că camera magnațiloră 
nici de astădată n’a primită proiectulă pentru 
căsătoria dintre creștini și jidovi. Kossuthianii 
primescă acâstă. scire cu eljenuri furtnnbse 
repețite.

Foile din Pesta se ocupă tbte cu cestiunea con
cursului ce l’au dată oposițiunei din camera mag
națiloră aristocrații din Austria, cari 
au după legile vechi indigenatulă ungară. „Drepta 
camerei a primită votulă prințului Liechtenstein 
și Windischgrătz cu eljen-uri sgomotbse. Cine 
ar fi credută, că ună Windischgrătz va fi vreo
dată distinsă în Ungaria cu strigări de eljen ? 
Așa întrebă una din foile mari 
stemată asupra faptului. „P. Lloyd 
cotela, că la succesulă opoșițiunei, 
vinsă cu 9 voturi, au contribuită 
cei șepte aristocrațl austriaci’și cei 
cari au luată parte la votare. Și încă Austri- 
acii pe lângă acesta nu au nici măcară pose
siuni in Ungaria, nu plătescă dare și nu se 
semtă ca fii ai Ungariei. Ce-o se fie — în- 
trâbă „Egyetârtes" — decă intr’o cestiune con
troversată economică (de esemplu la reinoirea 
pactului dualistă financiară) dintre Austria și 
Ungaria, Schwarzenberg, Liechtenstein, Starhem- 
berg ar votâ ântăiu în senatulă Austriei în fa- 
vorea Austriei și apoi ar merge la Pesta, spre 
a votâ acolo din nou in favorea Austriei?

„Pester Lloyd" debutâză cu scirea, că pre- 
sidiulă camerei magnațiloră unguresc! a primită, 
cu câteva bre mai înainte de a votâ asupra 
proiectului de lege relativă la căsătoriile mieste, 
din Viena din partea „partidei naționale libe
rale", apoi dela „reuniunea catolică" și dela 
„antisemiții Vienei" telegrame de salutare 
și felicitare. Numitulă (Jiuară speră, că acele 
trei telegrame voră fi date publicității întru totă 
cuprinsulă loră, debrece au ună caracteră în- 
câtva oficială.

Scenele, ce Ie provbcâ oposițiunea in dieta 
Croației devină din ce in ce mai turbulente 
ceea ce ne dovedesce numai, că iritațiunea între 
Croațl cresce mereu. Dieta a primită proiec
tulă de indemnitate ce i l’a presentată 
guvernulă dbr între nisce discusiuni de totă în
focate. In ședința dela 11 Ianuariu st. n. după 
ce a vorbită din oposițiă P a v 1 o v i c I, care a 
împutată guvernului, că este sluga plecată a 
d-lui Tisza și că are funcțiunari, cari sunt buni 
numai de a păzi porcii (Kamenar, intrerumpen- 
du’lă: Nici pentru asta nu sunt bună !) — s’a 
redicată Dr. Starcevici și a începută se 
cetescă o scrisore, ce i-a tramis’o unu advocată 
maghiară cu ocasiunea eschiderei lui din dietă, 
in care se dîce: Intr’o țeră, unde hoții, în
șelătorii, trădătorii de patriăși 
bandiții redică șefului loră Deâk 
monumente, aflu de ună lucră fbrte 

trei Croațl,

naturală, că membrii cinstiți din oposițiune 
sunt osândiți dâcă numescă pe membrii 
maiorității cu numele loră adeverată, meri
tată". — Președintele; Acesta nu 
se țîne de obiectă. — Starcevici: Der 
’mi-a scris’o ună Maghiară. — Președintele nu- 
’lă iertă se cetescă mai departe. După ăceea 
vorbesce asupra indemnității și voiesce se cetescă 
erași ună pasagiă dintr’o broșură. Președintele 
voiesce se’lă împiedece, partisanii lui strigă : 
lasă’lă se cetbscă; președintele se opune, se 
nasce ună tumultă mare și în cele din urmă. 
Starcevici dîce : „Decă vâ este rușine de opurile 
vbstre atunci în hatîrulă președintelui nu voiă 
ceti mai departe." După acesta atacă pe corni
țele Peiacevici și pe baronulă Zivcovici. Cătră 
celă din urmă dice: „Ați gonită deregătorii 
comunali de omeniă și ați protegiată pe hoții 
și pe defraudanții. Sunteți nisce omeni fără (le 
lege. Mâ rogă la Dumnedeă să de ună cutre
mură ca se îngrope maioritatea sub acestă zi
dire și atunci nă ne pasă putemă peri și noi." 
Despre Miskatovici dice că nu merită ca se-i între 
in casă ună omă de omeniă „și voi l’ați alesă în de- 
legațiune ca să ajungă la masă la împeratulă. 
Acestă popă lăpădatu catolică a înșelată pe 
Dumnedeă ca se pbtă înșela și mai bine nați
unea (Reprobări). în sfârșită atacă pe Voncina. 
Acesta, (jice, a, declarată la 1861 că politica 
Maghiariloră e numai o politică de jafă, ear 
acum se află sub egida maghiară în fruntea 
instrucțiunei nbstre, pe semne ca se învețe pe 
copiii noștri cum trebue se jăfuiâscă. — Cândă 
a eșită din sala dietei Starcevici a fostă primită 
cu zivio de-o mare mulțime, care îlă așteptă și 
care fa condusă pănă la locuința s’a.

Protestele Românilorfi din Caraști-Se- 
veriml.

Lugoșă 6 Ianuariu st. n. 1884.
Onorate D-lc Redactorii ! După cum Vi s’a

relatată la tâmpulă seu cu ocasiunea restaura- 
țiunei (alegeriloru municipale) în comitatulă no
stru Carașă-Severină, d-lă Comite supremă Carolă 
Tabajdy față de alegerea vice-comitclui s’a pur- 

din Pesta con-1 tată așa, că n’a lăsată nimică neîntrebuințată 
face so- pentru ca se obbre pe dlă L. Simonescu. Totă 

care a în-' deodată înse Vi s’a notificată și aceea, că bru
mai vârtosă | vii bărbați din partida națională română s’au 

luptată așa, încâtă ară pute servi de modelă 
tuturoră acelora, cari au onorulu și fericirea de- 
a fi anteluptătorii și aperătorii drepturiloră po
porului română și cari stau față cu șovinisunilii 
dușmaniloră noștri neîmpăcați totu așa de nedu
merită, cum e aici la noi. Ast-felă vădândă ei
ilegalitățile ce Ie comite cornițele supremă (pre- 
fectulă), ca se reibsă cu mameluculă seu Jakabfv, 
bărbații noștri, acei bărbați, despre cari a dîsă poc- 
tulă nostru profetă: „bărbați în graiă și’n faptă cu 
spirită de eroi" aă protestată în fața .congrega- 
țiunei și a lui Dumnedeu, carele vede tbte, în 
contra ingerinței ilegale a d-lui comite supremă 
și în contra unei alegeri atâtu de influințate, 
âră, cândă șovinismulă lui a mersă pănă acolo, 
că din propria auctoritate a scurtată drepturile 
membriloră adunărei municipale de a face pro
puneri și a delibera asupra loru, — partida 
română a părăsită sala congregațională ne mai 
voindu a sta în fața unei asemenea nedreptăți 
strigătore la ceriă și în fața unei astfeliă de 
încălcări a drepturiloră cetățănesci.

Venindu-mi acuma la mână protestulă făcută 
și înaintată locuriloră competente de d-lu advo
cată Coriolană Brediceană în numele 
partidei române în contra alegerei de vice-co- 
mite cum și în contra modului, cum s’a cedată 
comitelui supremă din partea maiorității ser
vile dreptulă de a denumi pe vice-notaril 
comitătensi și pe adjuncții (ajutorii) pretoriali, 
viu cu-o deosebită plăcere se Ve împăr- 
tășescă motivele, pe cari partida română își 
baseză protestulă, și cari sunt ătâtu de puter
nice și atâtă de convingetore de nedreptatea 
făcută încâtu decă nu amă trai într’ună stată 
pseudo-constituțională fără îndoiâla dreptate ni 
s’ar face.

Din capulă locului însă la dreptate nu ne 
așteptămă. Decă totuși s’a făcută protestă 
causa. e, că amă voită sâ arătămă și acelora, 
cari ne facă nedreptatea, că o vedemă și avemă 
cwagiulti a li-o împuta și a-i demasca mai vâr- 



tosîi înaintea hunei, care pe acostă cale va cu- 
nosce sortea tristă a unui poporă paclnicu și 
doritorii numai de drepturile omului și ale ce- 
tațanului și carele tocmai pentru aceea nu me
rită astfelă de tractare vitregă. Ve alătură 
der aici:

1. Protestuln contra alegerei vice-comitelui în 
întregu cuprinsulu seu.

2. Protestulu contra predărei dreptului de de
numirea adjuncțilonî pretoriall în întregii cuprin- 
sulă șed.

Cu t6tă stima
I. S o n e a.

I.
Ilustre Domnule Comite suprema ca președinte ala 

congregațiunei comitatense!
In congregațiunea comitatensă (adunarea munici

pală) ținută în 20—21 Dec. 1883. terminându-se ale
gerea de vice-comite amu făcuta propunerea; „ca pen
tru cercetarea abusarilortt comise la acestă alegere a 
influințăriloru și călcăriloru de lege etc. să se ceră 
din partea congregațiunei dela InaltulU Ministeriu o 
cercetare strictă, înaintea căreia vomit presenta datele 
autentice, ără pănă la încheiarea ei congregațiunea să 
nu primăscă jurământula dela d-lu Jakabfy.

Acăstă propunere, deși a fosta susținută de maio- 
ritatea congregațiunei și deși s’a ceruta votare — 
nu s’a admișii din partea d-lui Comite suprema nici 
la pertractare nici la votare; — ci în puterea propriă 
D. Comite suprema a luattt jurămentula dela d-ltt 
Jakabfy și pre unii ne-a silita estmoda a părăsi sala 
congregațiunei nevoinda a ne supune unei ilegalități 
atâta de flagrante.

In contra acestui fapta ală dlui Comite supremă 
și în contra alegerei de vice-comite am insinuata

Recursă și Protestă
ce le motiveza precum urmeză:

1. Dreptula membriloră congregațiunei de a facăpro- 
punerr e basată în lege, er’ regulamentula dispune 
apriată că asupra intrebarei ca să se admită s 6 u 
nu lapertractareo propunere făcută în decursula 
deliberărei unei cause, are drepta numai însăși congre
gațiunea a decide.

D-lui comite supremă p6te nu-i place legea și re
gulamentele congregațiunei, și crede, că voința 
sa p 6 t e trece peste- ace 1 ea. Potu fi bmeni de- 
moralisațl politicesce și tempițl în semțulă loră consti- 
tuțiunala, cari nu dau altă valăre dreptului lortt consti- 
țiunală decâta a face cu elu numai pe voia Dlui co
mite suprema. Cu consciința acestora se întelnesca 
și cugetele Dlui Comite suprema, eră eu și cei d’una 
cugetă cu mine scima, pentru ce avema legi și regu
lamente și nu voma lăsa fără protesta nici o călcare 
de lege, nici odată și nici chiaru din partea d-lui 
comite suprema.

Causa, asupra căreia avea să delibereze congrega
țiunea a fostă alegerea vicc-comitelui. Modalitatea de
liberării a fostă „votisare“. La alegere și votare s’a 
Zîstt, că s’au întâmplata incorectitățl, ilegalități, că 
votanții au fostă înfluințațl, că li s’a pusă în vedere 
perderea oficieloră seu avantage materiale, er’ publici
tatea votărei a fostă paralisată, ba chiară esclusă etc. 
deci din causa de sub deliberare s’a născută propune
rea făcută; dreptă aceea Dla Comite suprema nici că 
avea drepta a dispune, ca să nu fie discutată, — căci 
eu nici nu am adresata cătră D-sa acea propunere, 
ei cătră onorata congregațiune, și D-sa nu a avută 
dreptula a se gera de mai mare decâtă însă-șl con
gregațiunea într’o causă, ce nici că-lă privia.

In congregațiune nimeni nu a vorbită în contra 
propunerei mele și sum sigura, că nici nu va vorbi, 
căci față de lucruri notorice și cela mai împetrită să 
rușînâză a’șl redica capulă.

Eu am avuta de scopa a descoperi plângerile 
fiecăruia din cei ce au fostă înfluințațl, amenințați, 
cumpărați etc. în fața congregațiunei, căci dela o ast
felă de mascare aștepta mai grabnică și mai radicală 
sanare, decâta dela investigațiuni și decideri din acte 
cari nu daă nici odată acea garanțiă, care o asecură 
în modă nedisputabilă tractarea publica. “

Cela ce nu are de ce se teme, stea pieptă la 
piepta si față în față, căci altcum — vomă crede, că 
cela ce comite ilegalitate voiesce a evita descoperirea 
păcatelora sale.

Noi nu credemă, că — congregațiunea comita- 
tensă chiara și în contra voinței d-lui comite supremă 
ară fi în stare a se subtrage dela pertractarea publică, 
căci nu putemă admite, ca ea să fi decădută în modă 
atâta de dejositoră. Terorismulă domnesce, der sem- 
țulă morală îlă aflămă la mulțl încă neparalisata.

Cercă deci a recura la înaltulă ministeriu fără 

ca după cum săsțînă membrii majorității feispănescl*)  
să amu prospecte de resultată, der’ legea positivă și 
disposițiunile regulamentului fiindă călcate eu nu vo- 
iescu a despera de causa acesta dreptă.

.________ «
*) „Foispânu dică Ungurii la cornițele supremă 

(prefectula) unui comitată (județă).

V6 rogă deci Ilustre Domnule comite supremă 
a înainta acestă recursă și protestă înaltului Ministeriu 
de interne, căruia i — așternu cu totă respectulă rugarea, 
câ să caseze disposițiunea ilegală a d-lui comite su
premă, prin care n’a admisă la discusiune propunerea 
.amintită și să-la îndrumeze a-o pune la ordinea dilei în 
proxima ședința congregațională.

II.
Ilustre Domnule! In congregațiunea comitatensă 

a comitatului Carașfl-Severină țînută în 20 și 21 De
cembre 1883 s’a adusă prin maioritate de voturi acela 
condusă, ca: vice-notarii și adjunoții pretoriall să fie 
denumiți prin cornițele supremă pre acea basă, că con
gregațiunea cede comitelui supremă dreptula său de 
a alege pe acesți amploiațl.

în contra acestui condusă ama insinuată
Recursă

si acesta-la motiveză precum urmeza:
1. Dreptulă de alegere eBte ană dreptă cetăța- 

nescă inalienabilă.
2. Dreprulă de alegere se pdte eserciâ numai în 

persână, dâr nu prin altuia.
3. Nimeni nu pâte esercia dreptulă astfelă, ca să 

eludeze eserciarea totă a acelui dreptă alu altui ale- 
gătoru, său să dispună și de dreptula altuia.

4. Legea positivă prescrie alegerea tuturoră am- 
ploiațiloră comitatensl, între acesția și a vice-notari- 
loră și â adjuncțiloru pretoriali; dreptă aceea acesția 
trebue să fie aleși prin congregațiune, âră nicl-de- 
cumă prin cornițele supremă, ori să învoiesce la. acesta 
maioritatea ori nu.

5. Dâcă maioritatea crede, că p6te depune acestă 
dreptă constituțională cardinală Ia piciârele comitelui 
supremă, nu pâte însă dispune de dreptulă de alegere 
alu minorității.

Credă, că aceste motive sunt prâ multe pentru 
celă-ce scie legea și voiesce a-o susține, âră pentru 
celu ce voiesce a stărce încredere chiară cu călcarea 
legii — pentru acela sânta scriptură încă nu-i con- 
vingătâre.

Cela ce face legi și celă ce cere, ca să se res- 
pecteze legile trebue, singura să susțînă cu tării ne
clătită vigârea legii, căel poporală dedăndu-se a vede 
călcare de lege tocmai dela mânțînătorii ei — pășcsce 
pre terenulă nefespectării legiloră sub o conducere 
puternică, dela carea a-lă opri e prâ greu și ale cărei 
urmări desastrâse sunt neevitabile și ușoră de pre
văzută.

Vă rogă ilustre Domnule a înainta acestă recursă 
la. înaltulă Ministeriu de interne, la care-mi astemă 
ca totă respectulă rugarea, ca să caseze suscitatula 
condusă ală representanței comitatense, precumu și 
denumirile făcute de Ilustritatea S’a d-lă comite su
premă și să îndrumeze pre Ilustritatea S’a d-lu co
mite supremă ală comitatului Cârașă-Severină, ca să 
convăce congregațiunea (adunarea) comitatensă pentru 
alegerea vice-notariloru și a adjuncțiloru pretoriali

Lugoșă în 3 Ianuariu 1884,
Cu respectulă cuvenită: 

Coriolană Brediceanu, 
din Lugoșă, membru ală cogregațiunei 
comitatense în numele său și ală partidei.

Din comitatulfiL MurSșă-Turda.
Reginulă săsescă 29 Decembre 1883.

(Presente de crăciunu și analii noii.) Românilora 
din Transilvania și Ungaria li-se pregătise de cătră 
domnii dilei presentele de crăciuna și anula nou în
ainte, prin cari li s’a dovedita încă odată, că dela 
frățietatea și simțiula de dreptate ala Maghiarilora na 
au ce așteptă, ci sunt ca totdâuna avisați la puterile 
proprie și la conlucrarea solidară pre cărările, ce 
încă le stau deschise și nu sunt baricadate de străini. 
— Inse, durere, D-le Redactoru, căci mulțl dintre noi 
nu sunt pătrunși încă nici în presente de adevărata 
stare a lucrurilora din acâstă patriă nefericită, nu 
văda cursele, ce ni-se întindă în t6te potecele de 
cătră inimică, și cândă e vorba a Ie delătura cu puteri 
unite, sânt rari cei ce se apropie de densele, și atunci 
cândă e la faptă, atunci durere se văda abandonați de 
cei ce moralminte sunt deobligațl la conlucrare; in
teresele personale mylocita seu nemijlocita sunt tot- 
deuna în lucru, așa, încâta lipsa de solidaritate nc 
causeză cele mai multe rele în afacerile de interesa 
comună naționala.

Presentele pregătite cu ocasiunea alegeriloră 
funcționariloră din dîlele trecute sunt cu atâtă mai 
nemulțumităre, cu câtă la pregătirea loră în multe 
locuri au conlucrată chiaru și dmeni de ai noștri. Ra
porturile le cetirămă și în on. diară, ce redigeți, afară 
dâră de acela din comitatula nostru Murășă-Turda de 
unde vădu, că pănă adi din penă românescă nu aveți 
nici o informațiune, ci numai ce ați putută culege 
din diarele străine. Așă fi dorita, ca împărtășirile 
mele se vă pâtă procura o bucuriă însă nu o bucuriă 
deșertă ca aceea a, noului diară „Viitoriulău — care 
pre lângă tâte cele petrecute mai are speranța în 
simțula de dreptate ala Maghiarilora — ca și cândă 
nu ară fi audită, cum ne-au consolată prefecții mai 
în tâte comitatele că opiniunea publică maghiară 
nu concede, ca să fie Români în oficii — der ar fi 
trebuită să se întâmple mai înainte mari schimbări, 
ca să se pâtă realisa acea dorință a mea.

Comitatulă Murășă-Turda nu e chiară săcuiescă, 
precum credă mulțl, căci întrînsulă locuimă o massă 
compactă de 55 mii Români pre lângă 65 mii Săcui 
și alte conglomerațiunl .și încă în partea din susu 
Turda, în jurulă Reginului, Românii sunt în maioritate. 
Cu tâte acestea în consiliula municipală, ca preste totă, 
suntemă și noi numai vre-o 28—30 de inși și și dintre 
cestia 6 notari cercuall și ună primară, cari sunt 
supuși comandei pretorelui și a câte unui Armână 
avută, precum primarulă din Toplița română — cari 
domni sciindă, că nu-să apți a âmbla pe piciârele 
proprie ară face fârte bine pentru venitoră ași căuta 
de afacerile loră și a se retrage cu totului tota dela 
astfeliă de oficii, pentru-că de-o parte, și strică șieșl, 
âra de altă parte compromită onârea națională, nepu- 
tendă fi solidari cu ceilalți confrați; deci au datorința 
a conlucra să fie aleși preste totă pre unde nu avemă 
alțl inteligențl, preoții, cari sunt mai liberi și mai 
Independenți în afacerile vieții municipale, deârece ori 
câta de grosolană ar pute fi ună comite ori pretoră, 
nu are atâta îndrăsnâlă a dîce ca unui notară, că de 
vei lucra în contra-mi îți voiu suci gâtulă, precum 
facă cu notarii și alții, ce suntă în oficiu și prin 
acesta voma pute desvoltâ mai multă solidaritate în 
vieța municipală, Acâsta la adresa confrațlloră notari 
ct tutti quanti cari încă traiescă din sudârea poporului 
atătă de maltractata.

Fiinda der noi în minoritate ne-amă constituită 
în conferință, și apoi amă încercată atâtă la partida 
dela putere, câtă și la aceea, ce se batjocuresce „li
berală14, ca să mulțumâscă și pretensiunile nâstre, ba 
amă trimisă și la cornițele o deputațiune în persânelc 
D-lui adv. Barba și protop. Siagău, însă ni s’a spusă 
francă, că nu ne voră da pimică, ce ceremă noi, fără 
ce voră dînsii — și așa domnii dîlei, după ce partida, 
ce se numesce liberală fiindă în minoritate si nemul-■ 
țumită cu procederea, protestândă, s’a depărtată din 
sală — au alesă toți amploiații cu aclamațiune, între 
cari de fiscală (advocată ală județiului) pe ună Ro
mână D-lă Matheiu Popă Grideanulă, jude la curtea 
de apelu în pensiune și advocată, pâte avendă lipsă 
de D-sa ca bărbată cu pracsă estinsă, ier afară de 
D-sa nici ună suflețelă. Contra alegerei acesteia par
tida amintită a dată apelațiune subscrisă în parte și 
de noi, a careia resultată va fi cum voră voi domnii, 
dâr nu în sensula legei. Totă cu acestă ocasiune 
amintescă, că: primindă și eu chiaru acum numărală 
de proba din „ViitoriuU cu credeula său politică, 
după părerea mea, trebue să mărturisescă, că luândă 
în matură considerare Bingură numai batjocurile comise 
cu națiunea nâstră la alegerile acestea, deșertă e 
credința consorțiului editore și redactorelui Rozescu, pre 
câmpulă literaturei și diaristicei române necunoscută. 
Să fimă deci cu priveghere și apoi cu Dumnezeu 
înainte.

Vomă vede, ce va aduce anulă Domnului 1884, 
care doresctt să fie fericită pentru totă natulă română.

B-u.

Făgărașă în Ianuariu 1884.
Stimate Domnule ! Cu acestă ocasiune îmi 

permită a ve face cunoscută următorele de pe 
la Făgărașă, cari merită a le dâ puțină locă în 
coldnele prețuitului diară, ce redigeți.

Mare desbinare s’a escată între partida pre
fectului, și fostulă procuroră comitatensă Iuliu 
Benedek dela alegerile funcționariloră din 19 
Decembre an. trecută, pentru-că prefectulă cu 
partida sa, nu au luată în considerare concur- 
sulă celui din urmă la postulă de vice-comite.

Din acestă incidență Iuliu Benedek a înce
pută a ataca pe prefectu în diarulu „Pești Naplou 
din ultimele dîle ale lunei lui Decembre a. t. 
că cu ocasiunea alegerii funcționariloră în jude- 



țiilu Făgărașului, prefectulu n’a fostă destulu de 
atentă la candidate, față de elementulu maghiară.

In urma acestoriî învinuiri publice, în diua 
din 6 Ianuariu a. c. au fostă suprinșî Făgără- 
șenii c’ună Apelă lipită pe tote colțurile strade- 
loră, unde ună comitetu provocă pe FăgărășenI 
în limba maghiară, germană, și română a parti
cipa câtă mai mulțl la conductulă de facle, ce 
se va arangiâ în 6 Ianuariu a. c. la 6 ore sera 
în onor ea actualului prefectă Michaele Horvath, 
„spre a-i esprimâ recunoscintiă, și încredere pen
tru conducerea patriotică, legală, și plină de 
tactă a comitatului, și cu deosebire la alegerile 
din urmă a funcționariloră administrativi.11

La consultarea înscenării conductului de facle 
au participată și advocații IoanuRomanu, IlariuDuv- 
lea, și primulănotară comitatensăIoană Turcu, cari 
au fostă încheiată și pactulă funestă cu partida 
prefectului, privitorii la alegerile funcționariloră 
din 19 Decembre a. tr., prin care amu per- 
dută la oficiulu orfanală dude posturi cardi
nale, ală președintelui, și ală unui asesoră, 
si la comitată postulă de vice-notară secundară 
și afară de acesta pactulă memorată a avută și 
acelă obligămentă fatală, că pe lângă fiecare 
subprefectă română se fie denumită, e r nu 
alesă, din partea prefectului câte unu ad
junctă (ajutoră) de subprefectă maghiară,*)  der 
nu doră din nescai considerațiuni înalte patrio
tice moderne, ci spre mai bună informare, și 
supraveghiere !

*) Corespondenții, cari ne-au relatată decursulfi 
alegeriloră nu ne-au amintită nimică de acăstă tristă 
condițiune. Red.

Conformă disposițiuniloru susă memorate ale 
pactului s’au denumită în 31 Decembre a. tr. 
în cerculă Brunului de adjunctă faimosulă Csia 
Elek, în cerctllu Șercaii Kloos Adolf, în cer- 
culu Arpașului inferidre Rusz Kâroly acestă 
din urmă fu preferită față de ună juristă ro
mână, pentru că după cum se dîce pe cuvey- 
tulă lui de onore a promisă, că va lua de soțiă 
pe nepota unui conducătorii maghiară, și în 
diua din 1 Ianuariu a. c. căndă primi decretulu 
de denumire s’a și logodită, er’ contra-candi- 
datulă acestuia fostulă notară la oficiulă orfanală 
Aldulea Mețiauă, juristă, a cădută și a fost așa 
dîoendu degradată la postulă de espeditoră la 
comitată.

Aceste persone sunt de altmintrelea bine
cunoscute înaintea publicului română de pe 
aici și corespundă pe deplină missiunei ce li 
s’a dată, ddr’ de a face servicii spre binele 
publică nici odată, ba pote unii dintre ei voră 
fi o adevărată plagă a nefericițiloră subprefect! 
(solgăbirei).

Diverse,
(Ședință publică.) Vineri în 6 Ianuariu st. v. se 

va tînd în sala cea mare a gimnașiului română de 
aici o ședință publică a „Societății studenților^ dela 
Bcdlele medii române gr. or. din Brașovu." Progra- 
multt este acesta: 1. „Cuventu de deschidere" țînută 
de d-lu profesorii A. Bârseană, conducetoruln socie
tății. 2. „România-Juna", valsii esecutatu de orchestra 
societății. 3. „Stăruința Româniloriî în Dacia lui Tra- 
ianu", studiu istorica de G. Teclu. 4. „Remasu bună 
codrului", corii de bărbați de F. Mendelssohn-Bar- 
tholdy. 5. „Papinianfi și Vespasiană", dialoga umo
ristică reprodusa de Lazaru Theodora și Gheorghe 
Bogdană. 6. „Bucurii nevinovate", coră de bărbați 
de Spohr. 7. „Suvenirl de Mehadia", solo de flaută 
cu acomp. de orchestră, 8. „Din jurula Lugoșului", 
obiceiuri poporale descrise de Petru Barbă. 9‘ „Ba- 
yonna", marșu esecutatu de orchestra societății. — 
Inceputulfi precisă la 7 bre săra.

(Necrologu). în 12 Ian. st. n. reposâ în etate de 
90 de ani în Deva baronulă Vasilie Nopcsa, 
care mai recunoscea că este de viță română și luă 
parte și elu la adunarea cea mare de pe Câmpulă 
Libertății din anulă 1848. Unulu din cei du oi fii ai 
sei este astădl mareșalulu curții împărătesei și din 
posițiunea lui cea înaltă câtă bine n’ar pute face pen
tru Români, deca ar ave sentimente si crescere româ- 
nescă, deră elfi este perdutfi pentru nămulfi românescfi, 
după cumfi suntfi perdute și alte multe familii aristo
cratice din Ardelfi. Baronulfi V. Nopcsa a fostă înainte 
de 1848 comite în comitatulfi Huniadorei și a jucată 
ună rolă însemnată în Ardelă. Elu era capulu partidei 

curții față de oposițiunea lui Vesselăny. Dela 1848 
pănă la 1859 a trăită în Viena și de atunci pănă 
acuma în Deva. Reposatulă era celu mai frumosă omu 
din dîlele sale.

(Reuniunea femeiloru române din Sibiiu) va 
arangia în favbrea fondului său ună bală în 10 (22) 
Ianuariu a. c. în sala redutului orășenescfi.

(Reuniunea Pompierilorii voluntari din Blașiii.) 
va arangiâ la 19 Ianuariu st. nr a. c, în „Otelulu 
Națională" unu baiu. Președintele comitetului aran- 
giatorfi este d. Augustinu Ungurii, secretară : G. Vancea 
șl cassarfi : St. Danielă.

(0 bandă de ucigași.) Dîlele acestea s’a săvârșită 
în Viena, într’una din cele mai âmblate strade (Maria- 
hilferstrasse) o crimă, care a împlutti de grbză tută 
poporațiunea Vienei. La bancherulfi Eisert întrară în 
săptămâna trecută doui individl, întrebându-lii, decă 
are să le schimbe rable. Bancherulă nici nu avu timpu 
să respundă, căci unultl din indivizi îi aruncă o mână 
de nisipă în ochi și-lu orbi. Incependii bancherulă să 
strige după ajutoră, unulu din cei duoi individl se re
pezi asupra lui cu o săcure și-i dete mai multe lovi
turi în capă. Bancherulă mai avă atâta putere, ca să 
fugă prin ușa din dosulu prăvăliei în curte. Tâlharii se 
luară după elfi. In odaia din dosulfi prăvăliei se afla 
guvernanta cu doui băețl ai lui Eisert. Acestora le 
deteră de asemenea lovituri cu săcurea: eră băetului 
Rudolfu îi sfărâmară capulfi, încâtfi muri îndată. Apoi 
se întorseră în prăvăliă și luându banii din cassa dis
ponibilă se depărtară, fără să fiă prinși. Ca să spargă 
cassa de feru, n’au avută timpu. Eisert si băetulfi 
Enrică, cari fuseră duși în spitalulă generală, se află 
mai bine; guvernanta însă, o femeă de 65 de ani, să 
află fbrte rău. Poliția desvblta o activitate febrilă, 
spre a afla pe tâlhari. S’a și arestată unu individă 
suspectă, cu numele Iosifă Pongratz. Cercetările se 
facil cu cea mai mare încordare. Se bănuiesce, că 
la acestă omorfi a luatu parte și ună. anumită Hugo 
Schenk, care a fostă prinsă și despre care s’a con
statată la cercetare, că este capulă unei bande de 
ucigași de fete și a comisă în timpulfi din urmă mai 
multe omoruri în diferite localități.

Conspectul^ operatiuniloru Institutului de credită 
și de economii „Albina" pro Decembre 1883.

Intrate:
Numărariu..............................  46936.98
Depuneri........................................................ 99378.88
Cambie răscnmpărate..................................... 173905.11
împrumuturi hipotecare și alte împrumuturi 44819.59 
Interese si provisiunl..........................................16111.37
Fondulă de pensiuni..................................... 378.71
Monetă vândută........................................... 160226.03
Efecte.....................................................................2198.60
Conturi curente........................................... 165741.34
Diverse- •   4825.61

A • 714622.22
E ș î t c :

Depuneri............................................. 130977.97
Cambie escomptate.......................... 183358.75
împrumuturi hipotecare și alte împrumuturi 57890.96
Interese pentru depuneri.............. 960.89
Contribuțiune și competințe.............. 85.71
Conturi curente................................. 135893.84
Salarie și spese................................. 2674.19
Monetă cumpărată........................ ...... . 139655.98
Diverse ........................................................ 5493.33
Saldo în numărării cu 31 Decembre 1883 57640.60

A 714622.22
Sibiiu, 31 Deeembre 1883.
Visarion Romanu m. p. /. Lissai m. p.

Directoră esecut. comptabilu.

ad Nr. 497—1883. 3—3
CorxcTxrsTi.

Neputendă-se conferi din lipsa de coneurenti unu 
ajutora de 100 fl. pe anu, pentru eare se publica con
curau sub Nr. 315—1883 lit. A. 11., prin acesta se 
escrie de nou concursă la unu ajutoru de 100 fl. pe 
anu, pentru tineri, cari ar’ voi a se perfecționa in o 
măiestrie de lemnărie mai perfectiunata (facere de cruci 
si colonade, invelisie de case după sisteme moderne, 
sculptura in lernnu seu strugarie mai perfecționată.)

Aspiranții la acestu ajutoru au se trimită suplicele 
loru la eomitetulu associatiunei tran
silvane pena la l-a Februarie st. n. 1884, 
insoșite de urmatorele documente : a) Atestatu de botezu 
in originalu seu in copia legalisata. b) Atestatu despre 
eursurile școlare absolvate înainte de a intră la invetia- 
tura in una din specialitățile amintite de lemnaritu. 
Atestate de clase interiore clasei a IV-a elementare, nu 
8e voru lua in considerare, c) Atestatu că se afla lu- 
erăndu la vre-unu măiestru seu institutu de acesta spe
cialitate si eu ce suceesu. d) Atentatu de sărăcie său de 

orfanu, deva concnrentulu este orfanu. e) Atestatu do 
moralitate dela auetoritatile competente f) Adeverintia 
dela părinți său tutori câ se deobliga a lașa pre fiii seu 
pupilii loru la invetiatura până se voru fi perfecționată 
pe deplinu.

Intre coneurenti eu cnalifisatinne ega'a se voru 
preferi tinerii n a s e u t i in munții apu
seni ai Transilvaniei.

Din siedinti’a comitetului associatiunei transilvane 
pentru literatur’a romana si eultur'a poporului romanii 
tînuta la Sibiiu in 22 Deeembre n. 1883.

Iacobu Bologa Di*.  D. P. Barcianu
v.-pres. secretara.

Ad Nr. 496/1883. 3-3

CJOXXOULXSVL,
Neintrandu la prim’a publicare nici o petitiune ia 

cele 2 stipendii pentru studenti dela agricultura in 
Clusiu-Manasturu, care se intrunâsea conditiunile reee- 
rute se escrie prin acâst a de nou concurau pentru 
2 stipendii â 80 fl. v. a. p e a n u I u școlar u 
pentru studenti dela s e 6 l’a de agri
cultura r e g. ung. din Olusiu-Monas- 
t u r u.

Aspiranții la aceste doue stipendii au se-si trimită 
suplieele loru la subBemnatulu comitetu a 1 u 
associatiunei transilvane până la 
1 Februarie st. n. 1884 însoțite de urmatârele docu
mente : a) Carte de botezu in originalu seu in copia 
legalisata. b) Testimoniu despre progressulu in inve
tiatura in semestrulu premergetoru dela institutulu, in 
eare freeuenteza. e) Testimoniu seolasticu despre' stu
diile absolvite inainte de intrarea in institutulu de agri ■ 
cultura, d) Atestatu de frecuentare dela direcțiunea 
institutului, in eare freeuenteza eursurile de presentu. 
e) Atestatu de sărăcie sâu de orfanu, dâca concurentul u 
e orfanu. f) Adeverintia, ea mai primesee său nu de 
unde va vr’unu stipendiu.

Din siedinti’a comitetului associatiunei transilvane 
pentru literatur’a romana si cultura poporului romanu, 
tînuta la Sibiiu in 21 Deeembre d. 1883.

Iacobu Bologa, Dr. 1). P. Barcianu,
vice-pres. secretariu.

Nr. 180,884.
Publicațiune!

In urma, conclusului representanței comunale 
din 19 Novembre 1883, aprobată de congre- 
gațiunea comitatensă în ședința estraordinară 
din 10 Decembre 1883, se aduce la cunoștința 
publică, că spre acoperirea deficitului budgetului 
pe anulu 1884 s’a stabilită pentru anulă curentă 
unu aruncu comunală de 18 percente (18°/0) și 
se va încasa pe basa §-lui 43 alu art. de lege 
XLIV din 1883.

Brașovu în 12 Ianuariu 1884.
1—3 Magistratul!! orășanescu.

Avemu ondre a aduce Ia cunoscinti’a 
onorabilului publica cum câ, din 1-ma 
Ianuariu 1884 încolo amu predatu drep- 
tulu de vendiarea esclusiva a

atâtu pentru Brasiovu, câtu si pentru tota 
Romani’a si Bulgari’a, firmei din Brasiovit

„Lâzâr & Verzâr“ 
unde atari ape se potu capeta in totu tim- 
pulu, in cualitate veritabila, si cu pre- 
tiurile depoului ficse, atâtu in detail (cu 
meruntulu) câtu si in cantitati mari (eu 
gros), fara considerațiune la cantitate.

Totdeodată se observa, câ in depoulu 
generalu alu firmei amintite: Strad’a vainei 
Nr. 6 se capeta apele minerale de Borszek 
si cu meruntulu adeca cu sticl’a, si costa 
1 sticla de o litra 10 cr. fara sticla, sdu 
18 cr. cu sticla cu totu.
Direcțiunea administrativa a bâiloru si 

apeloru minerale de Borszek. 3—3
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