
Morcurea, Vinerea si Dumineca.
Prețnlik abonamentolni :

Pe unu anu 10 fl., pe ș6so luni 5 fl., pe 
trei luni 2 fl. 50 cr. Țerî esterno pe

luni 14 fr., pe anu 28 franci.

Anunciurile;
una serie garmondu 6 cr. și timbru de 80 
er. v. a. pentru fiăcare publicare. — Scri
sori nofrancate nu se prlmesctt. — Manu

scripte nu se retrămitti,

-A^riAXlih. ZZZT-i"VII.

l¥r. 4. Mercuri 11 (23)Ianuariu. 1SS4.

Nou abonamente la

„Gazeta Transilvaniei.44
Cu l-a Ianuariu st. v. 1884 sainceputu. ună. nou 

abonamentă, la care învităum pe onorarii abonați, 
amici și sprijinitori ai fâiei nbstre, rugăndu-i ca se 
binevoi 6scă a si-Itt reînoi de cu vreme pentru ca dia- 
rulîi sC li se p6tă espeda promptă și țâră întrerupere.

Domnii noui abonați, și cari n’au achi
tații costulti abonamentului sunt rugați a 
ne trimite banii seu directă prin man
dată poștală, s6u prin Domnii, la cari au 
subscrisă abonamentulă.

Prețuiu abonamentului, ce se p6te tramite mai 
ușorii prin mandate poștale, este;

pentru Austro-Ungaria cu posta : pe trei luni 
2 H. 50 cr., pe șese lunr 5 fl.; pe antl 10 fl.

pentru România și alte teri esterne : pe trei lunr 
7 franci, pe șese lunr 14 francr, pe anu 28 franci.

Scrisorile sunt a se adresa la Redacțiunea 
„Gazetei Transilvaniei" în Brașovă.

Brașovă 11 Ianuariu st. v.
Mai în fiacare di cetiraă în foile maghiare 

despre vrașmașia neîmpăcata ce o nutrescă „unii 
agitatori" români în contra nâmului ungurescă și 
despre ațîțările și turburarile acestoră „dacoro
mâni", dușmani împetriți ai statului ungară. Foia 
clușiană subvenționată de guvernă ne încarcă și în 
numerulă ei din urmă cu asemeni graciositățl, ca 
se potă apare cu atâtu mai strălucitbre steua „Vii
torului", care „se muncesce și se trudesce 
pentru activitate", pentru acea „activitate", care 
pbte se însuflețescă și se încăldescă chiar și 
pe celîi mai nesemțitoră și indolentă dintre 
mamelucii d-lui Tisza.

Organulu nostru independenții este asemă
nată de cătră simbriașii guvernului c’ună vul
canii, care scuipă focu neîntreruptă vrendu a 
aprinde ura în contra buniloru, generoșiloră și 
nevinovațiloră ocârmuitori de adi. Noi cu min
tea nbstră. întunecată de „atâta ură" câtă ni se 
pune pe răvășii, scimii că unde nu este materia 
combustibilă seu esplosibilă, degbbavapuneomulă 
fitilulă aprinsu, căci niciodată nu va produce o 
flacără seu o esplosiune. Decă der ocârmuitorii noș
tri se sciu așa de nevinovațl, decă ei au credința, că 
poporală îi iubesce pentru buna îngrijire și pă- 
rintescă ocrotire ce-o întîmplnă din parte-le, de 
ce vă temeți așa de multă de erupțiunile mâniei 
unei foi, care, cum dîcețl, și așa a ajunsă ca 
vai de ca „isolată și părăsită de toțlbmenii în
țelepți", de cândă sa înălțată pe firmamentulu 
frățietății steua iluștriloru, escelențiloră și bravi- 
loră (derek) luptători pentru înjugarea de veci a 
poporului română la carulă de triumfă ală ma
gii iarismului îngâmfată.

Pre cândă eramă acusați, că Sădimă ură în 
poporă, ne sosi o mică scrisore din întregalde, 
din mijloculă braviloră și vitejiloră noștri Mun
teni. Cetitorii noștri o cunoscă. Cuprinsulă 
scrisorii, credemă, că nici pe dânșii nu i-a mai 
surprinsă, căci cașuri de aceste de terorisare, 
de perchisiții domicilare, de suspițiunări, și cerce
tări criminale fără resultată amăvedută destule. Ve- 
durămă urmăririle din Deva, și persecuțiunea 
unoră școlari și teologi, pentru că au cântată 
ună versă națională, pe care le-a fostă iertată ală 
cântâ și sub guvernulă absolutistă de odinibră.

Tote aceste, precum și frica ce a cuprinsă 
pe judecătorii din Alba-Iulia nu ne-au fostă 
ceva noii. Românii din Ardelă stau și adî sub 
ună regimă escepțiunală și terorisarea loru pare 
a fi o problemă de capeteniă a guvernanțiloră. 
Ceea ce ne-a mâhnită înse adencă și a deșteptată 

și mai multă îngrijirile nostre pentru viitorulă acestei 
sărmane țerl este urmatorulă casă: Ună școlară 
română, care abia a învețatu duoe trei clase 
primare, e trămisă de părinții sei în scola un- 
guresca din Alba-Iulia. Aigl elă se. întălnesce 
cu conscolari unguri totă de etatea lui. Micii 
UngurașI vedă în cartea lui câteva foi scrise 
în altă limbă, ei nu sciu ce conțină, der presupună 
că sunt poesii românesc! și o teribilă hotărîre 
se nasce în plăpândii loră creeri. Ei se ducă la 
professoră și pîrăscă pe miculă loră colegă, că 
portă cu sine poesii românesc! scrise.

Cine a împinsă pe micii școlari de Ungură 
la acestă pasă ? Cine le-a șoptită se pîrască pe 
colegulă loră ? Cine i-a învețată, că acele hăr- 
tiuțe scrise românesce, aflate în cartea consco- 
1 arului română, pe cari nu le puteau înțelege, 
constitue o crimă d’inaintea severului tribunală 
al ii profesoriloră unguri ?

Cine altulii ddca nu ura neîmpăcată contra 
Românului ce se sădesce în înima Unguriloră 
începândă din etatea loră cea mai fragedă și 
care se nutresce mereu în familiă, în scolă, în 
comună, în județă, în parlamentă și în pressă ! 
Unde amă ajunge decă și Românii ar cresce 
copiii loră în acestă neîmpăcată . ură ? Se ne 
respundă Clușianii, cari ne acusă pe noi 
ca ațitători. Ore n’ar fi mai bine ca, în locă 
de a ne adresa asemeni acusări fără nici o basă, 
patrioții unguri, cari pretindă, că dorescă fier
binte împăcarea elementului ungurescă cu Ro
mânii se se străduiescă a stârpi ura ce se să
desce necontenită în inimele copiiloru de Un
gură în contra Olahiloru, cari și astadi li se 
descriu ca cele mai detestabile ființe! ? —

Eată o problemă demna de munca și truda 
ori și cărui patriotă de omeniă. Pe acestă 
terernă se ve osteniți dbcă vreți binele patriei, 
căci cu înjurăturile, defăimările, denunțările și 
terorisările vostre necontenite sămănațl numai 
ventă și scițl că cei ce sâmănă ventă, seceră 
furtună.

Cronica eveneminteloră politice.
O scire importantă sosesce din A g r a m ă 

cu data 10 (20) I. c. Dieta croată a 
fostă amânată pe t i m p ă n e h o t ă r î t ă 
printr’ună rescriptă regescă. Deput. I v i c I 
vorbea tocmai asupra proiectului de adresă. „Pe 
temeiulă legatarei de față dintre Croația și Un
garia, dîse elă, nu pbte fi nici o pace, pentru 
că Ungurii întrebuințeză tote mijlbcele de stată 
pentru scopurile loră maghiare, ei esploateză 
(storcă) tote popbrele, cum dovedescă chiar și 
drumurile de feră ce le clădescă în teră. Voiă T
aduce pentru acesta dovedi și mai drastice".... 
în momentulă acesta întră Banulă în sală și 
predă președintelui H r v a t rescriptulă regescu 
de amânare contrasemnată de ministrulă croată 
Bedekovich și de Banulă Khuen-IIedervary. 
Rescriptulă s’a cetită. Profundă tăcere în sală. 
Procesulă verbală ală ședinței sa compusă și 
autenticată îndata ear președintele ’si-a, luată 
adio de depătați dîcendă : „Cu D-dieu ! p o t e 
că nu ne vomă mai revede!"

Amânarea le-a venită tuturoră neașteptată. 
Scopulă ei este vedită. Se pbte înse forte ușoră 
ca în locă se se curme iritațiunea produsă prin 
scandalurile și scenele turbulente din dietă, ea 
va cresce și mai tare și se va transplântâ afară 
de parlamentă, unde este multă mai primejdiosă. 
Pote, că esclamația președintelui Hrvat a fostă 
profetică.

Ministrulă-președinte Tisza a plecată adi 
la V i e n a, după ce s’a sfătuită cu ai săi ca 
să se amâne cestiunea proiectului de lege pentru 

căsătoriile mixte. D. Tisza crede, că prin amâ
nare la Pesta și amânare la Agramă se potă 
liniști lucrurile, dbr se înșblă. Cu câtă dureză 
o stare bolnavă mai multă cu atâtă mai pri- 
mejdibsă este pentru pațientă. D-lu Tisza pote 
fi sănătosu și voinică pentru persbna s’a, înse 
țâra și popbrele suferă greu.

Ministrulă de culte și instrucțiune publică, 
T r e f o r t, respunse deputațiunei Evreiloră 
ortodocși cari i-au predată ună contra-me- 
morandă, după cum raportbză „Nemzet", cam 
următbrele : Afacerile comuneloră israelite orto- 
docse sunt forte încurcate și regularea loră 
printr’o lege e nedispensabilă. Pănă se va put 6 
efectul acbsta este neapărată bre-care ordine pe 
cale administrativă; cu ori-ce drepturi sunt îm
preunate și datorințe și Evreii ortodocși trebue 
mai înainte de tote se împlinescă urmatorele 
datorințe : „Ei trebue să porte bine matriculele 
loră. Stările actuale nu se mai potă țînb, căci 
s’a întâmplată, că în unele comune păna la 
luniu a. tr. nu s’a introdusă nici ună casă. Unde 
nu esistă școlă confesională, copiii trebue să 
mergă la scola simultană. Rabinii trebue să fia 
calificați pentru oficiuliî loru, pentru care cunos- 
cintele hebraice nu-să de ajunsă. Chiară si asa 
numitele scole de „Talmud-Thora" trebuescă 
organisate. Frecuentarea aceloră scble servesce 
de pretestu, spre a subtrage pe copii dela in
strucțiunea elementară." Afară de aceste minis
trulă mai sfătui pe Evrei să-și de copiii la me
serii și să-i crbscă și de plugari și altele.

Domnulă de G i e r s este earăși în V i e n a. 
Elă veni dela Montreux (Elveția) prin Mîinchen. 
îndată după sosirea sa fii primită în audiență 
de împeratulu, apoi facil o visită ministrului 
Kalnoky. Pace ori resbelă ? se întrbbă toți. 
D. Giers a fost fbrte veselă cândă s’a dată josă 
din trenă, dăr se asigură, că nu pentru că ar 
fi așa de sigură de pace, ci pentru că fiiei sale, 
care îșl caută de sănătate la Montreux, ’i merge 
mai bine.

Mercuil — scrie „Românulă" — s’au în
tâmplată în orașul ă Buzăă nisce eveniminte 
regretabile. Se scie, că primăria comunei urbane 
Buzăă voiesce a face ună împrumută de peste 
ună milionu, a cărui anuitate anuală s’o achite 
prin punerea de nuoă dări, spre a aduce apă 
în orașă, a face bulevar.de și alte îmbunătățiri 
și înfrumsețărl. încă de câte-va cjile se vedea 
prin poporațiunea locală bre-care ferbere contra 
nuoeloră tacse. Ea se adună MercurI într’ună 
mică numără, merse la primăriă și ceru să se 
renunțe la împrumută spre a nu se mai pune 
nuoă tacse. Primăria refusâ. A doua di, Joi, 
poporațiunea se adună într’ună numără mare și 
încungiură primăria. Prefectulă ceru ajutoră 
armată dela guvernă. Der tocmai în acestă 
momentă trecea prin Buzăă ună batalionă de 
vănători. D. prefecții de Buzăă opri batalionulu 
de vânători, care se ducea la Rîmnică si cu 
densulă reuși a restabili liniștea. Nu s’a în
tâmplată nici unu omoră. Soldații, la amenin
țările poporațiunii d’a-I lovi cu ciomege, traseră 
câte-va focuri în vântă. Au pornită acolo d-nii 
Ciru Economu, procurorele-generală, și d. Cio- 
cârlană, iuspectorele administrativă. Adi lini
ștea e perfectă.

Diarulă „Le Nor d“ din Bruxela, care are 
relațiuni intime cu cercurile politice autorisate 
rusescl, scrie cu data 12 Ianuariu:

„Nu se va pută nega : starea din 
întru a Austro-Ungarieila începutulă 
anului 1884, nu este privită cu mulțumire de 
nici ună grupă politică. In Cislaitania aristo
crații clericali și feudali tolereza mai multă de 
câtă susținu pe ministrulă Taaffe. In ochii loră 

bulevar.de


reg imul ii actuală nu va pute fi de câtă o tran- 
sițiune. Concesiunile ce smulgă ministrului nu-i 
facă mai împăciuitori. Ei dechiară, că sistema 
comitelui Taaffe se compune de spediinte și că 
dreptă se mărginesce în a se folosi de capulă 
cabinetului, sciindu ca-I lipsescă principiele. Ne
mulțumirea Germaniloru din Cislaitania este și 
mai viuă de câtă aceea a clericariloru și-a feu- 
daliloră. Germanii nu vedii în programa des- 
centralisării decâtă mergerea spre ruina germa
nismului în Austria, și pote chiară spre disol- 
verea monarchiei Habsburgiloru. Burghesia 
austro-germană devine pe fie-care dl mai germană 
și mai pușină austriacă?* 1 * *

*) Publicămu acestă listă în originala ca piesă 
justificativă:

Kolozsmegye tisztikarânak âllâsaira 1884. dvi de- 
czember ho 21-en tartandd tisztujitâsa alkalmâval a 
kbvetkezok jeloltettek :

Jelbltek nevsora:
1. Fbjegyzb: Bbnis Istvân. 2. I-sd aljegyzo: 

Trucza Endre. 3. Il-ik aljegyzd: Kertesz Samu. 4. 
IlI-ik aljegyzo: Rettegi Miklds. 5. Tiszti llgydsz: 
Petrân Jânos. 6. Fborvos: Dr. Nagy Jbzsef. 7. 
P6nztârnok: Domokos Antal. 8. Ellenfir: Barla Do- 
mokos. 9. Szâmvev6: Kertesz Gyorgy. 10. Alszâm- 
vevd : Miinszterman Victor. 11. ' Ăryasz&ki elnbk : 
M6sa Sâmuel, Hory Bela. 12. Ărvaszeki ttlnb- 
kok :r Hory Bela, Macskasi Pâl, Incze Emil, Pap Imre.
13. Arvasz6ki jegyzb: Incze Emil, Macskasi Pâl, Dum
brava Lâszlb. 14. Kbzponti âllatorvos: Weinhold 
Tivadar, Bdne Peter. 15. Kolozsvări jar. szolgabirb : 
Hosszu Gyula, Pap Lâszld. 16. Kolozsvâri jar. seged- 
szolgabird: Blasek Jânos, Csiszâr Gyula, Kabos Dezsd.
17. Nâdasmenti jâr. szolgabirb: Csiszâr Jbzsef. 18. 
Nâdasmenti jâr. segedszolgabirb: Mfinszterman Victor, 
Pap Lâszlâ. 19. Gyalui jâr. szolgabiro: Pap Miklds. 
20. Gyalui jâr. seged-szolgabird: Pechy Lâszld. 21. 
B.-Hunyadi jâr. szolgabird: Tfirbk Kârolv. 22. B.- 
Hunyadi jâr. segdd-szolgabirdja: Bartha Albert. 23. Al- 
mâsi jâr. szolgabird: Gyarmathy Mdzsa. 24. Almâsi 
jâr. segdd-szolgabird: Hatfaludi Mdr. 25. Mocsi jâr. 
szolgabird: Mayer Jânos. 26. Nocsi jâr. Beged-szol- 
gabird: Csobânczy Pâl. 27. Ormenyesi jâr. szolga
bird : Imre Sândor. 28. Ormenyesi jâr. segdd-szolga- 
bird : Vâlya Pdter. 29. Tekei jâr. szolgabird : Gyulay 
Ferencz, Gyârfâs Benedek. 30. Tekei jâr. seged- 
szolgabird : Dumbrava Lâszld. 31. Kolozsvâri jâr. 
orvos: Boytha Jdzsef. 32. Gyalui jâr. orvos: Sigmond 
Jdzscf. 33. B.-Hunyadi jâr. orvos: Mâtbd Jânos. 34. 
Almâsi jâr. orvos: Gombos Mihâly. 35. Mocsi jâr. 
orvos: Winkler Frigycs. 36. Ormenyesi jâr. orvos: 
Veber Albert. 37. B.-Hunyadi âllatorvos: ZechaNân- 
dor. 38. Mocsi âllatorvos: Makai Miklds.

Mare schimbare în Spania. Se vede, că 
Regele A 1 f o n s o totă a învețatu ceva în „The- 
resianulu" din Viena și dela nouii sei aliațl cu 
chiveră. Alfonso ’si-a luatu inima în dinți și 
a încredințată formarea noului cabinetă reac
ționarului Ca no vas delCastillo. Așader 
reaefiune și în Spania. „Nenorocită Rege!“ 
esclamă „Republica francesă". Adeverulă este 
că Alfonso se află pe ună vulcană. Partida re- 
publicaniloră se întăresce și radicalii lui Zorilla 
câștigă teremă.

înainte cu-o septemână C a s t e 1 a r șefulă 
republicaniloră moderați critică în parlamentă 
forte aspru călătoria regelui Alfonso în Ger
mania, care, dice, a fostă neoportună și nepre- 
cugetată și mai alesă reîntorcerea lui prin 
Franță; nu-i iertată că Spania să se amestece 
între Franța și Germania. Cuvintele lui Caste- 
lar produseră mare impressiune între Spanioli 
si FrancesI si adi susțină toti că Germania a
I I • 1 »

sfătuită pe Alfonso se numescă ună ministeriu 
reacțiunară. Iritați unea cresce mereu și în Spa
nia lesne p6te isbucni o noua revoluțiune.

Portrete contimporane maghiare.
(Kossuth și Cornițele Andrâssy, Deâk și Tisza.)

Lungi și posomorite sunt nopțile de iernă 
aici în Carpațl. De obiceiu întrămă în iernă 
cam pe la începutulă lui Septeinbre și abia scă- 
pămă pe la mijloculă liniei lui Maiă. In isola- 
țiunea, în care sortea rn’a aruncată și m’a silită 
să trăiescă, ca să nu mă apuce urîtulă de morte, 
citescă într’una, și în deosebi citescă cu multă 
pasiune și chiară curiositate memoriile emigran- 
țiloru maghiari dela 1848.

Am vădută pe exdictatorulă Ungariei dela 
1848, pe autorulă detronării casei Habsburgi- 
loră, pe d. Ludovicii Kossuth, cu câtă pismă și 
răutate vorbesce în memoriile sale de esilații 
Româniloru dela 1848, cu câtă tendință și vic- 
lenă scornitură afirmă despre nemuritorulă 
Avramă Iancu, că ar fi fostă decorată și bo
gată recompensată de Curtea din Viena 
pentru revoluțiunea Ardeleniloră făcută Unguri- 
loră la 1848 pentru dreptă, libertate și nați
onalitate.

M’am interesată cu multă zelu de scrierile 
emigrantelui Veress, astădi îngineru hotarnică 
în țera româneseă, și acum cetescă memoriile 
d-lui Madarâsz, deputată în Pesta și leaderulă 
partidei Kossuthiane, seu ală așa numitei par
tide a „Independenței Ungariei."

Trebue Bă constată, că multă și necurmată 
au lucrată emigranții maghiari pentru a îndu
pleca pe Europa să crddă, că causa maghiară 
e o causă a libertății și a civilisațiunei. Ei au 
fostă bine organisați și bine disciplinați pentru 
a stărui cu puteri unite pe lângă d Eristica 
europ6nă de-a acusa într’una pe Austria ca 
barbară și pe naționalități ca pe nisce turme 
de oi și în specială pe Români, ca pe nisce 
sîmbrieși ai casei Habsburgiloru. Și apo- 
stolatulă loră n’a remasă fără resultată în a 
câștiga simpatiile poporeloră civilisate spre a-i 
sprijini pentru a se putd alia la 1867 cu Austria 
acusată pănă eri pentru a ne pute subjuga pe 
noi astădi.

Ore pentru ce n’amă put6 face și noi Arde
lenii propagandă în lumea cultă pentru drepta 
nostră causă ? — Hei! multe ar fi de disă, 
d6r pentru astădi trecu înainte la ordinea dilei.

Cum amă disă, ocupându-rae cu memoriile 
d-lui Madarâsz și ajungendu la partea a treia, 
amă dată peste ună interesantă episodă, a-i cărui 
eroi sunt capii emigranțilorădd. Ludovică Kossuth 
și cornițele Andrâssy, fostulă cancelarii ală im

periului austro-ungară. Lucrulă s’a petrecută 
ast-felă :

La 1867 după încheiarea pactului dualistă 
între reposatulă Deâk și cornițele de Beust, d. 
Madarâsz s’a dusă la Turmă pentru a stabili 
cu d. Kossuth atitudinea partidei independenței. 
Convorbindă cu d. Kossuth asupra mijloceloru, 
prin cari s’ar pute câștiga independența Ungariei, 
d. Madarâsz credea, că celă mai nemerită este 
ca se viă d. Kossuth a casă și se remână pănă 
după alegerile pentru Cameră.

„Avendă majoritatea — susținea d. Madarâsz
— ne vomă pute apoi convinge în realitate, 
decă trăimă în adeverii într’o vieță. constituțio
nală sdu avemă numai o constituțiune, care 
numai pănă atunci va fi tolerata, pănă cândă 
majoritatea implinesce voința pu
terii?4 D. Kossuth părendă a se îndoi în 
credința mea. privitore la resultatulă alegeriloru 
n’a promisă niCf? că vine nici că nu vine, și 
declarândă, că e forte tristă a deștepta consciința 
națiunei a recunoscută, că constituțiunea 
numai pănă atunci va fi tolerată 
pănă cândă majoritatea represen- 
tanțiloră împlinesce voințadom- 
n i t o r u 1 u i. (Avisă politiciloră dela „Viitorul".)

După acesta schimbându-se vorba asupra per- 
soneloru, ce jucau ună rolă însemnată p’atunci, 
dice d. Kossuth că într’una din dile se pome- 
nesce cu cornițele Iuliă Andrâssy cerându-i voie 
a ve întorce în Ungaria.

„N’ai nevoie de consîmțimentulă meu — 
răspunde d. Kossuth, — tu mergi pentru a ti 
acolo ună omă mare, pentru a te face ministrn- 
președinte, n’am dreptă se te rețiu".

„Cornițele Andrâssy, — urmeză d. Kossuth
— se sucia, se îuvertia și într’una afirma, că 
se întorce pentru binele țării și că n’are altă 
dorință de câtă ca pentru luptarea independenții 
voesce a înființa și întreține ună regiinentu de 
husari numindă generală pe Kossuth."

Se trecemă la altă episodă.
La 29 Novembre 1868 în convorbirea, ce a 

avut’o d. Madai'âsz cu reposatulă Deâk, marele 
patriotă maghiară face următorea spovedania :

„Eu am declarată națiunei, — mărturisesce 
reposatulă Deak, — că deca nu-i convine aran- 
giamentulă propusă de mine și crede, că prin 
răbdare și suferințe pote se câștige mai multă, 
n’are de câtă se nu-lă primescă. Alegerile se 
apropie și națiunea pote se se pronuncic. în 
casă că veți ave voi maioritatea, nu numai că 
nu voiă lupta în contra vdstră, der ve voiu ajuta 
cu totă influința mea politică pentru dobândirea 
independenții și asicurarea drepturiloru suvera
nității naționale. Despre voi sunt convinsă, că 
stăruiți singură numai pentru binele țârii și ală 
națiunii; puteți der compta pe mine. Acei 
bărbați din stânga (d. Tisza și partida 
sa) înse nu, căci și ceea-ce facă, 
fa că n u m a 1 din vanitate și calculă.

Ce dici d-le „Gerante ală editurei Viito
rului" Ia acesta mărturisire, francă și leală ca- 
racterisare făcută de celă mai mare și mai ne
interesată patriotă maghiară din dileie nâstre 
asupra d-lui Tisza și a partidei sale astădi la 
putere ? 1

Teofilă Frfincu.

încă odată alegerile din comitatul^ Clu- 
șiulni.

Sângeorzulu de Câmpiă 7 Ianuariu a. c.
Amă totă așteptată, ca o pena mai dibace din 

Clușiu să descrie mai pe larga decursula alegeriloru 
de funcționari. Astăzi amu primită Nr. 150 ală „Ga
zetei", în care v6du unu raportu despre cele întâm
plate în 19 și 20 Decembre an. tr. în Clușiu. Acestă 
corespundință este prea scurtă, de aceea apare câte 
ună pasagiu cam întunecosti, der este oglindă fidelă 
a celoru întâmplate în Clușiu. Ca onorații cetitori ai 
acestei foi sC fia câtu mai bine informați, voiu descrie 
și eu pe scurtă decursulă alegeriloru și resultatulu lortt.

Alegere de amploiațl ? Ce ironiă! Nu alegere, 
ci sub masca alegerei denumire meșteșugită, căci 
dintre 38 posturi, este candidată numai câte unuia la 
35 posturi cu tdte că concurenții sunt de trei ori 
p’atâția. Prefecturi oetesce lista de candidațiune, er 
amploiații ei pe ei în corpore se aclameză cu elyen! 
La trei posturi pună 2—3 candidați și aici punți pe 
unu candidată în câte doue locuri, ca decă nu va 
reesi într’unu locă do signru s6 iesă într’altulfi. Ca 

sC ve convingeți vfi alătură în originală o listă de 
candidațiune, tipărită. *) Ce e mai multă și lista acesta 
e așa de meșteșugită încâtu acela, pe care ’lu voesce 
prefectulu, caută sfe iesă învingătorii, căci de esemplu, 
la posițiunea 13 de notari la oficiulu orfanalu s’au 
candidată trei înșl, căci trei trebuiau aleși; la posi
țiunea 12 asesori orfanall s’au candidată 4 și doi 
trebuieau, — alu 4-lea era Română, elu fii pusă mai 
pe urmă pentru ca cu atâtu inai sigură să cadă, pe 
cândil celă d’ântăiu candidată era pusă și sub posi
țiunea 11, ca așa remâindă și posturi neocupate acele 
s6 le pdtă da prefectulu provisoriu celoră ce-și voru 
câștiga merite de „corteșu" în decursulă alegeriloru 
seu mai bine disă a denumiriloră.

Comitatulă (județulă) Coșocnei are 200,000 locui
tori, are în congregațiunea comitatensă 178 viriliștl, a 
cărora sumă minimală de dare e 139 florini. Se alega 
cu totula 178 membri și ca suplențl 4, așa der cole- 
giulă seu comitetuh'i comitatensă se compune din 360 
membri. Din aceștia vre-o 70 din mai multe căușe nu 
s’au presentattt. Presențl au fostă 287, dintre cari 160 
au votată pentru Gyarmathi, er’ 127 pentru br. Josika. 
vre-o 5 presențl s’au absținuttt dela votare. Membri 
români au fostă presențl 49, dintre cari 22 au votată 
pentru Gyarmathy (intre aceștia sunt socotiți și am
ploiații), 23 pentru br. Josika, eră d-nii Orbonașă M. 
din Reghinu, Ioane Kolbașă din Milașu mare, Ioane 
Kirâly din Soporă nu au votată: d. Vasilie Popescu 
din Jucu de susă a întrata în sala, unde se culegeau 
voturile și acolo a declarata înaintea comisiunei, că 
densulă e neutrala. Poftima! Așa Gyarmathy ca- 
petându cu 33 voturi mai multa s’a alesă de vice- 
eomite ; la acestea Românii au concursă cu 22 voturi 
și ddcă celă puțină 17 Români votaă pe lângă br. 
Josika trânteam!! pe Gyarmathy cela îngâmfata. Ddr, 
durere, cei dela putere se seiu folosi prea bine de 
„Divide et impera."

VC întreba acum, d-Ioră Gyarmathiștl, cum s’au 
împlinită promisiunile, ce vi le-a data prefectulă con
tele Eszterhâzy ? Au fostă lăsate vre-o câte-va posturi 
la disposițiunea s’a; bietulă d. Einericn Pop a votata 
după pofta prefectului și totuși în loca de ală denumi 
în vr’unu postă din aceste — eri cetiiă în „Ellenzek1- 
— că postulă de notară l’a conferită d. Eszterhâzy 
lui MUnstermann, nu d-sale cu tote că d. Pop prin 
cualificarea s’a deplină și caracterula său nepătata 
ar fi fostă chiămatu a satisface tuturora dorințeloră 
și cu tdte că și așa la alegere rămase, ca în urma 
altora candidata, în minoritate, pre cându alții, cari 
au absolvată numai de eri și n’au mai nici o pracsa ca 
Macskasi fură aleși deodată asesori. >Și acum unde 
sunt cei 3 amploiațl, ce vi s’au promisă'? în lună 
credă, însă nu aici pe pămentă’? Chieme-lă acum d. 
Coroiană la duelu decă nu sl-a împlinită promisiunea 
de gentleman.

După chipulă și asemănarea celoră dela putere 
ayurămă pănă acum în comitată 5 oficiali de națio
nalitate română. Acum ddcă vomă numerâ și pe d. 
Hosszu Gyula avemă 6. Acesta, deși nu scie româ- 



nesce nici una cuvântă, este pănă acum omii ino
cenții, băiatu de trebă, ceva prea tinâră pentru acela 
oficiu. Era mai bine sâ fie pretorii la Mociu căci 
avea ocasiune a învăța românesce, de care limbă 
pote să aibă vreodată lipsă, însă în Clușiu cam greu 
va învăța.

Din cine constă partida lui Gyarmathi ? O voiu 
spune pe scurtă. Constă din 160 membri, precum a 
arătată votarea; din aceștia 68 funcțiunari, notari, 
medici ș. c. I. eră ceilalți sunt mai totă funcțiunari 
la alte posturi, precum la judecătoriă, catastru, aleși 
totă din cercuri prin voia și părtinirea celoru duoi șefi 
dela comitată, abia sunt între ei 15—20 proprietari, 
și despre cari poți dice, că-su bmenl pe picibrele 
lorii.t;

Partida lui br. Josika, c compusă din contra mai 
totă din proprietari din comitatu bmenl independenți, 
cari nu aspiră la posturi, ci vâdendă, că lucrurile 
mergă fbrte rău în comitatu, s’au asociatu, ca să vin
dece acelu rău.

Și ce s’a întâmplată ? Puterea brută a învinsu 
căci „vota numerantur.11 La casă să fi reeșitu br. Jo
sika, ce ar fi urmata ? — c altă întrebare, ci după ce 
mai rău nu ar fi putută fi, a fostă consultă, ca să ne 
folosimu de ocasiune și să scuturămu de pe gâtulu 
nostru administrația de acuma pe 6 ani.

Nu 8e pbte trage la îndoielă, că cultura unui 
poporă progreseză cu cultivarea limbei sale, eră acestă 
propășire depinde dela validitarea limbei în șcblă, la 
municipiu, în genere în vieța publică și socială; de 
aici urmeză, că cultivarea aspirațiuniloru națiunale este 
o cerință de căpeteniă spre a ferici unu poporă. „Cer
eală mai restrînsu, intre marginele căruia trebue să se 
facă acesta, este comitatulu. în comitatulu Cosocnei7 
nu numai că se desconsideră interesele de vieță ale 
poporațiunei, ci cu ocasiunea restaurărei din urmă 
municipale s’a provocată nu numai o luptă înfocată de 
principiu, der cbiaru și o scisiune între membrii comi- 
tatensl români. înțelegerea (ca să luămă esemplu dela 
unu ca'su omogenă) că în anulă 1876 lupta intre cele 
dubă partide ale cantonului Tessin s’a terminata c’unu 
escesu politică, deră acestă luptă, a avută de basă 
diferența între ultramontanl si liberali. însă cum au 
fostă unii dintre membrii români asa de orbiți de a 
servi unui colegiu de funcțiunari, a căroră devisă 
totdeuna a fostă așa dicendtt distrugerea bunei înțe. 
legeri între locuitorii comitatului, acesta nu-o putemtt 
înțelege. Spre a dovedi acesta n’avemu decâtu să 
resuscitămu în memoriă, cum unulă dintre șefii corni-
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tatului nostrft a scrisă pe dosulă unei cereri scrise în 
limba germană, că petentulă ca cetățană ală statului 
ungară să se tolosescă de limba statului, eră de 
altă parte s’a întonatu susu și tare, că Clușiulu este 
uliu bastionu în contra românisărei (căci satele dim- 
prejurulă lui sunt totă românescl) eră Gyarmathy, 
vice-comitele a declarată, că comitatulu nu este asa 1 
compusă încâtu să sufere unU protonotaru română și 
ală treilea cu ocasiunea alegeriloră din urmă a decla
rată francii, că nu ară trebui alesă nici unu Română, 
nici în funcțiuni, mergă ei cu toții Ia, Bucurescl. Aeeste 
tbte se cliseră într’ună comitată unde maioritatea po
porațiunei este română, ba unde chiartt și cea mai 
mare parte a pământului este în mâna Româniloră. 
Apoi dela asemeni omeni să mai aștepți recunoscerea 
drepturiloră tale! ?

Și totuși clubulu română într’o ședință curiosă, 
aprbpe la miedulu nopții, cândă cei mai mulțl membri 
se duseseră pe la cuartirele loră, s’a esprimată pentru 
susținerea funcționariloră de pănă acuma. . . Acesta 
ca. mulțămită pentru reua voința, ce au manifestat’o la' 
constituirea congregațiunei (adunărei municipale), cu 
tbte că censulă si modalitatea alegerei sunt si asa de 
totă apăsătbre. Astfelă în comitatulă Coșocnei mai 
multă românescu abia 1200 Români se cunoscU de 
alegători față de ună numără îndoită de alegători un
guri. Cei dela putere și sateliții loră se folosescu 
de tbte uneltirile; au redusă pe viriliștii români la 14. 
Deși lista viriliștiloră se compune din oficiu, totuși pentru 
ei legea nefiindă obligătbre au ștersă și acum peste 
20 și nu i-au primită în listă, precum pe d. Eugenă 
Crișiantt proprietară în Berchesu, (peste 2000 de ju- 
ghere) pe Teodoră lustianu cu contribuțiune de 160 
fi. documentată cu cărticelele de dare, pe Ioană Ma- 
rius din Visuja cu contribuțiune anuală de peste 400 
fi. și alții totă așa, căci și la compunerea listei viri- 
liștiloră se părtinescu unii, er pe cari nu potă conta 
sub pretecste de nimică ii lasă afară apoi poți totă 
recurâ, căci pănă cândă îți capeți dreptulu au trecută 
și alegeri și tottt. Și etă cu astfelu de uneltiri Ro
mânii neputenda face nici a cincea parte din membrii 
adunărei municipale nu potă cere limba română nici 
măcartt de limbă protocolară.

Și cum s’a putută cu tbte astea, ea parte mare 

dintre ai noștri se voteze cu Gyarmathiștii ? fetă cum. 
Biroulă clubului română avă în frunte si ca actuaru 
douâ persbne, cari nu au vota decisivă ; între membri 
sunt cea mai mare parte de aceia, cari nu cunoscă 
trecutulu, nu jurstările comitatului și mulțl sunt inte
resați prin legături și interese familiare, parte mare 
Ins6 sunt funcționari, cari mergă după voia mai mari- 
loră sâi. Cunoscemu din corespondența memorată 
mai susă mersulă discusiuniloră și a votărei în clubu. 
Resultatulu fii, că maioritatea adevărată si cei inde- 
pendențl dintre noi nu au vrută a se supune unui 
condusă nejustu și din precugetare forțată mai pe 
la medulă nopții din 19 Decembre și în fine Românii 
au votata în două direcții stricândă-si unii la alții* J ’
voturile și guvernamentalii au învinsu numai prin 
cele 22 voturi și âtă astădl nu mai este nici clubă.... 
Amintescu aici, că d. Președinte si d. Dr. Isacu, 
pe cari nu-i avemă ca membri ai congregațiunei, 
nu au trecută peste marginele cuviinței. Nu pota 
să nu amintescu însă și aceea, că unii corifei de ai 
dilei decă și țînu pe la adunările mari naționale vor
biri înfocate în contra regimului actuala, pentru aceea 
află de corectă și nu pregetă o apăra în conferințele 
române municipale și la banchete chiară pe cei mai 
devotați servi ai regimului acestuia desastruosti.

Din tbte resultă, că alegerile, seu mai bine dîsă 
denumirile din cestiune nu le-a făcută poporulu din 
comitată nici maioritatea, nici minoritatea lui, ci clica 
domnitbre, unU conglomerata din membri de naționali
tate diferită. Pănă și în cerculă Modului au preferită 
mai bine să pună de pretoru (subprefectă) pe ună Cehă 
seu Moravă cu numele Mair, decâtă pe ună Romântt 
precum promisese prefectulă. Apoi cândă vine pânea 
la frângere, cândă ni se dă ocasiune, ca să putema 
răsturna pe împilatorii purtâțl pe palme în restempa 
de 12 ani — le sărutămă mâna, le dămu votă de 
încredere, ba ce e mai multă, le deschidemă calea și 
cărarea, ca încă 6 ani să ne împileze. Nu atâtu îm
pilatorii sunt de vină, că relele nu se potă delătura, 
câtă mai vertosă aceia, cart se dejosescă a fi robii 
și servitorii loră 1

Ludovicii Simonu, 
proprietară.

Diverse.
(Necrolăgu.) Ioană Fu Ie a, zelosula parochă din 

Jabenița lângă Reghinulă săs.. care-șl luase asupră-șl 
sânta misBiune de a aduna ofrande pentru o șcblă 
comercială română, ce ar fi a se rădică în Reghinulă 
săs. a repausatu la Craiova în nbptea de Sâmbătă 
spre anulă nou la brele 12. Bravulu parochu se răcise 
întro escursiune făcută la Calafatu. Răcela acesta i-a 
și curmată vieța după o zăcere de câte-va dile. în
mormântarea era să se întâmple Marți, der s’a amâ
nata pe MercurI, fiindcă se aștepta soția repausatului, 
care și sosi cu trenulă de marfă nbptea. Ceremonia 
fnnebrală. se facă cu-o pompă extraordinară participândă 
aprbpe Craiova întregă. S’au țînuta duoe cuvântări 
funebrale. Fie-i țărîna ușbră și memoria-i binecu
vântată !

(0 școlă închisă.) Institutula jidovesca din Clușia, 
unde să formeză rabinii pentru religiunea mosaică fu 
închisa Ia propunerea inspectorului de șcble regesca 
Varadv din causa „abusuriloră pedagogice11. Ce’ felia 
de abusurl pedagogice se voră fi petrecuta în acesta 
institută nu să spune, deră acele trebuea să fi fostă 
mari, pentru ca înspectorulă d-loră Trefort și Tisza 
să se vâdă silită a procede cu atâta severitate în 
contra unui institută jidovesca, pentru că astădl Ji
dovii suntă fiii răsfățațl ai ministrului-președinte Tisza, 
care voesce să regenereză sângele stricată ungurescă 
prin corcirea cu Jidovii din Ungaria.

(Câtă de puternică e amorulă și la copii) se pbte 
vede din următbrea întâmplare: Fiica de 15 ani a 
d-lui C. din Parisă se înamorâză de mbrte în fiulă de 
16 ani ală d-lui N. totă din Parisă. Fiindă-că și tină- 
rula o iubia tota cu același focă, se vorbiră să se în- 
tălnâscă într’o dumbravă de lângă Parisă. Părintele 
fetei, prindândă de veste, se luă după ei și-i urmări 
pănă la una loca ascunsa în dumbravă. Acolo fata 
uitându-se înapoi zări pe tatălă său, și, vrândă amo- 
resații să scape de urmărire, fugiră pe o stâncă, ce 
se înalță de asupra unui Iacă. Tatăla fetei, înfuriata, 
întinse pușca spre băetă. în momentulă acela, fata se 
puse d’inaintea amantului ei, o detunătură urmă și 
sărmana fată cădă lovită de mbrte în pepta. Tînărula 
îngenunchiâ lângă cadavrulă iubitei sale, ’lă acoperi cu 
sărutări și apoi se aruncă în laculă dela pblele stân
cii, de unde după câtva timpă fă aruncată afară de 
apă cu capulu și membrele sdrobite. D-la C. se arătă 
însuși la judecătoriă.

(Cheltuielele armatei în Austro-Ungaria.) Bud. 
getulă comună ală armatei austro-ungare votată de 

delegațiunl pentru 1884 se urcă la cifra de 119.137,569 
florini, adecă 297.843,923 lei, și se sub-împarte ast
felu : Budgetulă ordinara ală armatei de uscată: 
95.537,634 florini, adecă 238.844.085 Iei. Budgetultt 
estraordinară alu armatei de uscată: 6.860,005 florini, 
adecă 17.150,012 lei. Budgetulă ordinara alu marinei: 
8.203,810 florini, adecă 20.509,545 lei. Budgetulă 
estraordinară ală marinei: ună milionă 229,120 florini, 
adecă 3.072,800 lei. Budgetulă corpului de ocupa- 
țiune a Bosniei și Erțegovinei: 7.307,000 florini, adecă 
18.267,500 lei. Pe lângă acâsta, fie-care din cele 
duoă părți ale monarchiei întreține cu cheltuiela sa 
trupele teritoriale prin credite votate de Reichsratulă 
din Viena. pentru provinciile cislaitane și de dieta 
din Pesta pentru provinciile translaitane. Aceste 
credite speciale pentru 1884 sunt: 9.363,343 florini, 
sea 23.408,357 lei pentru landverula austriacă; 7.338,850 
fiorini, seă 18.347,125 lei pentru honvedl unguri. 
Sumă totală a cheltueliloră militare si maritime ale 
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monarchiei austro-ungare se urcă ast-felă la cifra de 
339,599,405 lei.

(Catastrofele elementare și alte nenorociri în 
1883.) Câte nenorociri nu se potă întâmpla și câți 
bmenl nu si potă perde viâța într’ună singură ană! 
Anulă trecuta este plină de catastrofe elementare și 
de totă feliulă de nenorociri. Numerulă victimeloră 
acestora nenorociri se urcă la (Jecl de mii. piarulă 
din Mainz (Mogunția) face ună registru despre nume
rulă bmeniloră, câți s’au prăpădită în anulă trecută 
prin catastrbfe elementare precum și despre catas
trofele cele mari elementare. La începutulă anului, 
ieși Rinulă din alvia lui astfelă, încâta bmenii n’au 
mai pomenită o esundațiune ca acesta de 100 de ani. 
După aceea se vărsă Menulă, Dunărea etc. După 
aceea urinâză esundațiunile cele mari din Austria și 
din America de pe lângă rîulă Misisipi. în 20 și 24 
Marte erupsâ muntele Etna într’ună modă înspăi- 
mentătoriu. Erupțiunea vulcanului în 19 Iuniu pe 
insula Ometepec în laculă Nicaragua, care dela des
coperirea Americii pănă acuma nu se mai ivise în 
timpu de 400 de ani. Potopulă dela 19 și Iuniu din 
Silesia și catastrofa cea teribilă din insula Ischia 
la 28 Iuliu. — Erupțiunea Vulcanului Cracatoa din 
insula lava, care dela Maiu 1680 nu se mai mișcase 
și lumea credea, că s’a stînsă cu totulă. Muntele 
eelă de 2500 metri înaltă se cufundă în apă și în 
loculă lui se deschiseră 16 cratere (guri) nouă în 26 
Augustă. Cutremurile cele grozave dela Smirna și 
Chios dela 15 Octobre. Cutremure mai mici, surpă- 
turl de munți, potopuri sC întâmplară în anulă tre
cută mai în tbte dilele. Afară de catastrofele din 
Ischia și din lava, unde au perita mii și mii de omeni, 
cele mai mari nenorociri se întâmplară: în 4 Ianuariu 
cândă arse în Verdicev în Rusia ună circă cu 400 
de persone în 10 Ianuariu arse în Miliankee hote- 
lulă: Hali House, unde se prăpădiră 109 persbne. în 
19 Ian. se cufundă vaporulă germană Cimbria și pe- 
riră 434 bmenl. în 3 Iuliu se norociră cu vaporulă 
Daphne 150 de persbne. în 17 Iulie se prăpidiră în 
Suriderland în Anglia, 200 de copii prin îmbulzelă, 
căndu voiră sa esă din teatru. în 2 Septembre călca 
trenulă în stațiunea Steglitz de lângă Berlin 40 de 
persbne și mai multe fură rănite. în 13 Octobre se 
întâmplă, că în sinagoga din Zivonca, Podolia, strigă 
cineva, că arde și bmenii îmbulzându-se la ușă râ
maseră 46 de femei mbrte. Acestea sunt victimele, 
cari se sciu, dâră câte nu se sein ?

„Furnica", cassă de economii, societate pe acțiuni 
in Făgărașă.

Bilanțulă din 1 Octobre până la 31 Decembre 1883.
Activa.

Capitală de acțiuni, rate restante • • 17,595.44
Cassa în numârară............................................ 3,138.46
Cambie escomptate..................................... 8,643.85
împrumuturi pe hipotece.........................5,170.—
împrumuturi pe obligațiuni cu cavențl • 2,290.—
Spese de fondare..................................... 570.63
Mobilară........................................................ 337.38
Debitori....................................................... 5.—

fl. 37,750.76
P a s s i v a.

Capitala de acțiuni, 300 acțiuni ă fl. 100 30,000.—
Depuneri pentru fructificare......................... 6,808.18
Creditori.................................   • 60.62
Saldo.............................................................. 881.96

fl. 37,750.76
Făgărașă în 31 Decembre 1883.

Alesandru Micu m. p. /oan Roman m. p.
, președinte. comisar de di.

Augustu Qepesu m. p.
comptabilă.



VI. Rațiociniu
despre contribuirile în urma Apelului încurse în fa- 
vorea „Fondului pentru înființarea unei șcble române 

de fetite în Clusiu.^ *)
Cu semțeminte de bucurii și recunoscință venimu 

a publică, că dela ultimulu nostru rațiociniu încoce 
pentru scopulu culturală românii, ce-lă urmărimă, 
binevoiră a contribui încă următorii p. t. domni’ și 
dâmne:

a) Căpitanulu c. r. Panteleimonă Domide în Rocna 
districtulfi Nasăudului 2 fi. 20 cr. colectați dela p. t. 
domnii: Emiliu Hosszu 50 cr. Ana Hosszu 50 cr. 
lacobă Berimă 40 cr. Gabr. Anca 40 cr. Cosma Cotu 
20 cr. Tivadar 20 cr.

b) Toții dela zelosulă d. căpitanii a treia colectă 
în suma de 2 fl. 90 cr. anume dela dd. Iosifa Bălă 
parochă în Ilva-mare 40 cr. Anchidimă Candală din 
St. Iosefo 50 cr. Mich. Domide direct, șcălei triv. din 
St. Georgiu 1 fl.

c) Pre lista nr. 424, colectantele d. cancelistă de 
judecătoria în Borgo-Prandă Ioane Trifă 1 fl. Maria 
Trifu totă acolo 1 fl. Iulianil Eliseu Dană ac. 1 fl. 
Zacharia Tănase în Borgo-Susenl 50 cr. Damianti 
Nechițl în Ilva-mică 30 cr. Paulă Bufulă în B.-Su
seni 30 cr. Paulă Luncană în B.-Prundă 40 cr. Maria 
Popă preutesă gr. cat. în B.-Bistrița 1 fl. Dajbukât 
Gergelvnfi în B.-Prundă 50 cr. Suma 6 fl.

d) Pre lista 353 d. colectante Ioane Biană în 
Parisă 10 franci. Petru Ispirescu din Bucurescl 5 fr. 
Cristă Cutiana din Bucurescr 2 fr. Const. Sântionă 
10 fr. Teofila Frâncu 5 fr. Suma 32 fr = 14 florini 
33 crucerl v. a.

e) D. căpitană c. r. Pant. Domide, ca colectante 
1 fl. soția sa Elisabeta 1 fl. Clemente Lupșai prot. 
gr. cat. 1 fl. Pamfilu Grapini preoții 1 fl. soția sa 
Lucia 50 cr. vice-căpitană pens. Floreană Porcius
1 fl. Susana și Rachila Porcius 50 cr. preotulă Ge- 
rasimă Domide 50 cr. modiculă Simeone Stoica 1 fl. 
soția sa Letiția 1 fl. învețăt. Silvestra Mureșiană 
50 cr. direct, de cancel. Macariu Popă 30 cr. colec- 
toralil Avacumă Anca 20 cr. colect. Leontină Popă 
20 cr. cantorulă Pamfiră Scripeții 10 cr. d. soția sa 
Nastasia 10 cr. notar. Zachar. Popă 10 cr. jnd. cerc. 
Ioane Issipă 1 fl. La olalta H fl. v. a.

f) Pre lista nr. 114 d. colectante, protopopii gr. 
cat. în M.-Oșoiîieiu Basiliu Hosszu 2 fl. 1. Flllep 
acol. 50 cr. Ladoșină ac, 20 cr. Popoviciă Serviană 
ae. 2 fl. Mat. Popă de Gridă 2 fl. Petru Pipoșă
2 11. Ioane Csergedi 2 fl. A. Stoica 2 fl. Iulia Frâncu
3 fl. Iuliu Hobszu în Mociă 2 fl. Maria Hosszu în 
Oșorheiă 50 cr. Cu subtragerea postpotului de 20 er. 
Suma 18 fl. v. a.

g) Prin d. G. Bariță d. ingineră din Bucurescl 
Constantină Brezoiană 9 lei = 5 fl.

h) Pre lista nr. 824, eolectândă d. Dr. jur. Teo
dora Mihali în Clușiă p. t. domnii: Alesandru Boha- 
țelă 20 fl. Ladislau Popă 3 fl. Sandulă 5 fl. Iuliu 
Coroiantl 10 fl. Leontinu Popă 10 fl. Alesandru Co- 
manescă 5 fl. V. Almășiană 5 fl. Iosifă Cioplea 1 fl. 
ved. Maria Ilieșiă n. Șiandoră 50 fl. Alesandru și 
Ioane Vajda în Olpretă 10 fl. Dr. Aur. Isacă și so
ția 5 fl. Laz. Baldi 10 fl. Fmerică Popă advoc. 
2 fl. Vas. Roșescft protopresbit. gr. or. 5 fl. Suma 
141 fl. v. a.

i) D. parochtl gr. cat. în Sambotelecă lângă 
Mociă binevoi a se face membru fundatoră cu 100 fl. 
promișl, pănă la depurarea capitalului plătindă lega
lele 8°/u.

Suma rațiocinieloră precedențl 1321 fl. a celui de 
față 300 fl. 43 cr.; la-olaltă 1621 fl. 43 cr. v. a.

Primăscă generoșii dd. contribuitori si contribui- 
t6re, pentru zelulu d-loră sale româuescă documen
tată în faptă, cele mai căldurăse mulțumite din partea 
subscrisului comitetă.

Din ședința de comitetă ală „Fondului p. inf. 
unei șcăle române de fete în Clușiău, țînută în 30 
Decembre n. 1883.
Presed. Alesandru Eohățelu, Cassară Bas. S. Podoba, 

act. Dr. Gregoriu Silași.
*) Celelalte diuare române sunt cu totă respectulă 

rugate, se binevoiescă a primi în columnele loră acestă 
rațiociniu.

Reuniunea femeiloru române din Brasovu
va da ’

Sâmbătă în 14 (26) Iauuariu a. c. în sala ote
lului Nr. I

UNU BALU
in favorulâ fetițeloru sărace.

Bilete de intrare : parterre și pe galeriă â 1 fl. 
50 cr. se află la domnii : N. I. Ciurcu, librariu, M. & 
L. Lâszlă și la Frații Simay.

Inceputuliî la 8 ore sera. 1—2

mim-■■■■■■m■n■_ .mmbbhht n k. — — —

Cătră toți locuitorii Austriei și Ungariei. 
Anunciu urgentul

Din causa împărțirei casei JOHANN CAROLU KUNZSCHM1DT vechiăde 121 ani, între moș
tenitori, aceștia au luată decesiunoa a vinde totă marfa numai pentru prețulu, ce costă materia brută, așa
dar mai pe de geba, numai spre a pute goli localitățile :

Se mai află marfa următdre:
4500 cămăși de dame din șifonl engl. fină și broderia verit. elvețiană, lucra de artă, bucata 

fl. 1.50; duzina fl. 16.50. — 500 bucăți corsete de nopte aceeași cualitate fărte lungă și de-a-lungulă 
cu broderii elvețiane, elegantu adiustate,’ ceea de gustă pentru dame, bucata fl. 1.50; duzina’fl. 16.50. Din 
pichetă (barchent) bucata fl. 1.60. — 3600 fuste de dame de olandă cenușiă cu șiretă de mătase elve
țiană cusute, bucata fl, 1.40, duz. fl. 15.50. Aceleași din cretonti roșu bucata fl. 1.50, duz. fl. 16.50 din 
filță bucata fl. 1.75. Aceleași din barchent fină bogată garnisite și cu colțuri fl. 1.75 buc. Aceleași din 
postavă fină și greu brodată cu lână fină colorată, jură împrejură cu plisse, cu volane și colțuri bucata 
fl. 2.50. — 250 duz. pantaloni de dame din barchent fină, bogată garnis. parechia fl. 1.25, duz. fl. 14.—
— 3560 cămăși bărbătesc! din șifonulă celă mai fină englez, pieptă cuadruplu, simple s<Su brodate de 
diferite mărimi, bucata fl. 1.50 du. fl. 16.50. — 1500 duz. garnituri de masă de damastu cu desenurl de 
flori o pânzătură și 12 serviete numai fl. 2.85, Indispensabile și de minune eftinc. — 2000 
bucăți șaluri mari de dame, seu mărămă) din mătase fină berlinesă, cu ceprazurl lungi, în 
culorile cele mai alese moderne : șotieă turcescă, vânătă, albă negru, cafeniu s. a. bucata fl. 1.20; duz. 
fl. 12.50 — 2000 bucăți prosdpe turcesc! cu borduri roșii și ceprazurl fbrte frumbse duz. fl. 3.75. — 
400 pleduri fdrte mari și grăse, din postavulă celă mai bunu țesute mostre oleg. engl. ca: cafenii, cenu
șii, cu cprazuri, cari pleduri în urma mărimei și lungimci lorii colosale potă fi folosite ca îmbrăcăminte, 
la drumu, ca plapome, șaluri și și după 20 ani de întrebuințare se potă face din ele duoe garderobe 
elegante și prin cari 8e păstrcză pardesiurile, mantalele de plăie, paltănele. I cualitate mai înainte 15 fl., 
acuma numai fl. 5.85. II cualitate mai înainte fl. 12. acum numai fl. 4.85 bucata. — 300 bucăți pânză 
de casă completă 30 de coțl, celă mai bună fabricată pentru casă, bucata fl. 5.50. (Prețiurile bumbacului 
se urcă rapidă, pânza va costa în curendă îndoită atâtă, de aceea să. se grăbâscă fie-care a comanda.)
— 320 duz. batiste de mătase din mătase de Lyon grea în tăte culorile fiecare bucăți în altă culdre. 
Aceste batiste se potă întrebuința și ca legături de gâtu, duzina numai fl, 3.50. — 350’ buc. garnituri 
de gobelinil, doue plăpăml fiue și o pănzătură cu ciucuri de catifea în culori minunată esecutate garni
tura costă, adecă tbte 3 bucățile, numai fl. 7.50. — 5000 duz. lepedee (ciarșafurl) din pânză tare și fină, 
câtă de mari bucata fl. 1.35 duz. fl. 15.

Fiecare, care cumpgră celă putină de 15 fl. deodata primesce ca remunerațiune, adecă, gratis 
ună cesornică elvețiană din bronză aur. franțusescă — plastica cu lanță lungă cu garanțiă pe 2 ani. că 
va âmbla bine.

Comandele în bani gata (prin mandată post, seu și eu rembursă) sunt a se adresa la
Erbsohafts-Verwaltung Rabinovicz, WIEN, II., Schiffamtsgasse Nr. 20.

Catastrofă teribilă în Casamicciola.
în 28 Iuliu fabricantulu de ceasornice Demus din Cliaux de Fonds a fostă îngropata sub ruine 

pe însula Iscllia și a murită acolo de 41 de ani. Cu t6te cercetările curatorului seu Gia-
como Bullati în Neapole, nu s’au putută află nici rude, nici alțl moștenitori, de aceea averea a întratu în 
mânile statului. Ună transportă (le 2463 bucâțl de cesornice helvețiane veritabile și giuvaere, care au 
fostă destinate pentru Orientă și transportate via Vicna, au trebuită sfi fie reținută de cătră speditoruhî 
d-lă Franeiscă Revauxfils în 7 Augusta, și predată la subscrisa casă de comisione pentru cesornice și 
giuvaerurl, în 15 Octobre a. c. cu acea provocare, ca numai spesele de frachtu și vamă sC iâsă, a. d e c ă 
mai pe de geba, s6 se pătă vinde. T6te cesoruicele sunt repasate și bine regulate și gravarea 
capacuriloră și fasonarea giuvaereloră a costată atâta, câtă se cere acuma pentru tdtc.

350 bucâțl Cesornice de buzunaru (cylindre) cu căpacurl în aurii double lini francesă, seu 
căpacuri de nikelă bine argintuită, fină gravată și guiloșată, împreună cu lanță bine aurită fason de aură, 
pe minută repasată. T6te laolalta numai 4 fl. 95 cr. tbte acestea din argintă verit. 13 1. dela ofic. c. r. 
de punțare probată și bine aurită, numai 6 fl. 60 cr. Totă acelea (cilindre) câsomice din aură verit. 
de 14 mar. probată de cătră ofic. de punțare c. r. mai ’nainte 45 fl. și acuma numai cu prețiilă de 17 fl. 
250 bucăți cesornice (ancre) cu căpacurl din aură doubld fină seu căpacurl bine argintuite de nikel, 
fină gravate și ghiloșate, cu 15 rubine verit. cu aparată „preciBion“ și cu lanță pre frumosu, bine repasată 
numai 7 fl. Totă acelea (ancre) din argintă verit. 13 1. clela oficiulă ’ c. r. de punțare probate si bine aurite 
numai 11 fl. 50 cr. — 200 bucâțl cesornice remontoir de Washington din nikel, bine argintuită seu 
aură doublâ, fără cheia de trasă, cu arătători mehanicl, sticlă lată, cu emaila, și cu secundariu bine regu
lată pe secundă, cu aparată precision, celă mai bună cesornică de pe lume, ’ prețuia împreună cu lanță 
frumosă numai fl. 8.50 cr. — 180 bucâțl câsornice de argintu (remontoir) din arginta greu, și verit. 
13 dela oficiulă c. r. de punțare probată, fără cheiă de trasa, cu mechanismă bună Ia arătători, sticlă lată, 
emaila și secundaria, pe minită regulată, celă mai bună cesornică pe lume. Prețulu de mai nainte 25 fl. 
acuma numai cn 13 fl. 50 cr.

Garanțiă pe 5 ani, că va âmblă bine. "5^;
217 bucăți de inele de auriî verit., cu brilianturi imitate în tote mărimile, aură verit. 

de 6 car. dela oficiulă de punțare e. r. probata, în etuiă frumosă de catifea, pentru o bucată numai fl. 3.75. 
— 184 părechi cercei de brilantu seu butonl îmbrăcațl în aură verit. de 6 car. dela oficiulă de pun
țare c. r. probata cu brilanturl frumoși și în etuiă de catifea numai fl. 3.75. — 222 părechi cercei de 
aură verit. prob, de ofic. de p. c. r. de 6 carate cu corale fine, cn etuiă cu totă numai fl. 1.50. — 164 
iuedaliâne din aură franț. duble cu brilante artificiale numai fl. 2.50’ — 150 bucăți ace de peptu și 
de cravate din aură verit. de 6 car. probate cu minunte brilianturl imitate, cu etuiulă bucata fl. 1.80. --- 
250 bucăți nasturi de șmisete din aură verit. 6 car, prob, cu briliante prea frumăse imitate bucata 
fl. 1.80 T6te sculele âu ună lustru de diamantă strălucită și unu focu ca și cându ar ii veritabile.

Comande prin postă seu telegrafii, cari se cfectueză. numai cu rembursă sân pentru bani gata 
tramiși, sunt a se adresa la

Schweizer Uhren- und Goldwaaren-Comissionshaus.
WIEN, Leopoldstadt, Schiffamtsgasse 20.

ZemciToecchL si

t

Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu
in Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi uteza Nr. 17.

Falonu seu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. T6te 
feliurile de stoguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu,

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimbă cu altele. 15—30

potirun, rietolilebnica, ca- 
delnitie, Pacificalu, can
dele de altarii/policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cârti de Evangelia 
etc. etc.
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