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65. Duminecă în 6 (18) Maiu 1884.

Cine sunttL provocatorii?
Brașovu, 5 (17) Maiu.

Incidentulti dela Clușiu, care a mâhnită până 
Ia amărăciune inimile tuturoră. Româniloră, își 
are înveninatulu seu isvoru chiar în provocările 
diareloru maghiare.

Cu o 4*  înainte de acelă scandalu regreta
bilă, „Ellenzâk" dela 14 Maiu scrisese unu arti- 
colă, pe care reproducându-lu textuală într’altu 
locă, îlă punemu în vederea cetitoriloru noștri. 
Din elă eșiau flăcări alimentate de ură fără mar
gini în contra națiunei române.

*) Pote că vorbesce de depeșa ce am primit’o la 
3 (15) Maiă.

**) Numărulă 63 de Vineri.

Acelă articolă avea menirea de a subminâ 
o nevinovată serbare a paciniciloră cetățeni ro
mâni din Clușiu; era fitilulu ce a făcută să es- 
plodeze ura Maghiariloră în contra elementului 
română.

„Ellenzâk" a ridicată prin acelă articolă o 
cestiune care în totă casulă trebuia lămurită, ca 
să ne cundscemă deplină.

Cu condeiulă său înmuiată în veninulă urei 
de rassă scriea, că Românii sunt agitatori, cari 
subminâză teritoriulă patriei, cari organisâză con- 
spirațiuni în contra instituțiuniloră statului, cari 
infectâză inimile tinerimei.

Halucinatorii dela f6ia clușiană n’au putută 
ajunge la aceste conclusiuni, decâtă în urma unei 
stări patologice, care a avută influință decisivă 
asupra creeriloră loră.

După ei, să nu cuteze tinerimea română se 
formeze societăți de lectură, prin cari să-și cul
tive limba maternă, că submineză patria!

După ei, alegătorii români să nu cuteze a 
se întruni, ca să se sfătuiască asupra mijldceloră 
prin cari s’ar pută pune capătă nedreptățiloră 
și asupririloră din partea stăpânirii, că se conspiră 
în contra iizstituțiuniloră statului!

După ei, să nu arătămă în publică nemulță- 
mirea năstră cu miserabila stare actuală de lu
cruri, că infectămă inimile tinerimei.

După ei, în fine, să nu cuteze Românii a 
felicită și a adresă recunoscință celoră ce luptă 
pentru egala îndreptățire a națiunei românesc! cu 
cea maghiară, că se facă călcători de lege.

Subminare, conspirațiune, înfecțiune a inimi- 
loră tinere, călcare de lege erau, negreșită, pentru 
nisce omeni gata totdăuna de scandaluri schîntei 
destulă de puternice, pentru ca, aruncate în mas- 
sele bântuite de băla urei contra națiunei ro
mâne, să facă să se aprindă acea ură împingân- 
du-i spre fapte brutale.

Modulă cum medicii dela „Ellenzâk" tratâză 
boia urei de rassă își are însemnătatea sa netă
găduită. Totă răulă își are și binele său, <|ice 
proverbulă și făia maghiară ne-a făcută de rân- 
dulă acesta ună mare serviciu : ne-a lămurită ces- 
tiunea agitatoriloril.

Trebuia să cadă odată masca: 2 (14) Maiu 
a deslegat’o de pe fața celoră dela „Ellenzăk“ și 
a celoră cari s’adapă cu ei dintr’o apă, ăr 3 (15) 
Maiu a aruncat’o josă.

Câud în ajunulă <|.ilei de 3 (15) se scriu ar- 
ticuli ca celă după calapodulă făiei liberaliloră- 
independenți, — acesta însemneză a agită.

Când se esecută de nisce fanatici, lipsiți de 
bunulă sâmțu și de rațiune, cele scrise de agita
torii dela „Ellenzâk" — acesta însemndză a agită.

Când numita fâiă scie mai dinainte de adu-j 

narea tinerimei maghiare universitare în grădina 
Bânfly și de decisiunile ce are să ia, și cu tâte 
acestea nu-o îndâmnă de a se abțină dela orl-ce 
pasă regretabilă, ci din contră în modulă cum 
scrie o sumuță chiar, — acdsta însomndză a agită.

Lucrulă s’a lămurită.
Nu Românii sunt agitatorii, ci cei dela foile 

maghiare; ei infectdză inimile tinerimei ma
ghiare cu miasmele urei în contra națiunei ro
mâne; ei submindză statulă, turburândă liniștea 
publică și viăța paciniciloră cetățeni români; ei 
conspiră în contra instituțiuniloră statului, agi- 
tândă stăpânirea ca să spulbere și bruma de li
bertate ce pretindă, că ne-a mai remasă: prin 
urmare ei sunt călcătorii de lege.

Era timpulă ca să se desmință odată aceste 
imputări și clevetiri nedemne, ce ni le aruncau 
în față Maghiarii fără de nici o rușine. Fâia 
clușiană și brutalitatea glâteloru din Clușiu ne-au 
făcută acestă serviciu și ne-au înfățișată pe noi tutu
roră acelora, cari din nenorocire se îndoiau de leali
tatea și de patriotismulă nostru, ne-au înfățișată, 
^icemă, cu sufletulă curată și cu fruntea nepătată.

Mărturisirea.
In sera de 3 (15) Maiă unulă din amicii noștrîi 

la cina comună, ce amu avut’o în onârea idilei 
a redicată următorulă toastă:

„Filosofii și jurisconsulții multă și-au bătută 
capulă șă dea cuvântului „națiune1' o definițiune 
esactă și precisă. Unii i-au dată acestui cuvântă 
definițiunea:

b! „Națiune" este complexulă tuturoră individi- 
loră, cari au aceea-și origine, aceea-și limbă, 
acela-și trecută, acelea-și tradițiuni, aceea-și isto
ria, acelea-și aspirațiuni și acela-și teritoriu."

Alții au combătută acâstă definițiune și 
au exiști:

„Națiunea" este complexulă tuturoră indivi- 
cjiloră, cari se mărturisescă , că sunt aceea ce 
SUllt și numai în mărturisire se cuprinde totulă."

Mărturisire a fostă la 1784, cândă s’a ^isu: 
„și iobagiulă este omă."

Mărturisire a fostă la 1848, cândă Românii 
s’au mărturisită în fața lumii ca națiune.

Mărturisâscă-se dâră totă natulă română de 
ceea ce este șî cândă cu toții într’ună glasă vomă 
mărturisi, că Români suntemă: Națiune ro
mână va fi!

Soiri telegrafice.
(Serv. part, altt >Gaz. Trans.<)

Pesta, 17 Maiă — Ministrulă culteloră, 
într’ună rescriptu cătră senatulă Politechnicului 
(|ice că ar fi bine ca să i se dea deocamdată 
lui Dobranski ună concediu de două luni. Sena
tulă a luată o hotărîre în sensulă acesta, acor- 
dândă acestă concediu.

Clușiu, 17 Maiă. — Societatea junimei 
universitare „Iulia" a ținută eri în sala din gră
dina Stadler maială și petrecere cu danță. La 
soirea că Românii suntu adunați, năvăliră în 
grădină studenții universitari maghiari și ocupară 
tâte mesele. Intre pause, după ce încetă musica 
din sală unde erau Românii, studenții maghiari 
cântau în modă demonstrativă cântece naționale 
unguresci. Locotenentulă N i c o 1 a a voită să re- 
cuire din causa acâsta miliția. Procederea plină 
de tactă a căpitanului poliției a zădărnicită însă 
acâstă intențiune. In urma acâsta liniștea n’a 
fostă turburată. Astăzi a declarată profesorală 
Silași*)  că elă nu e dacoromână, că se sâmte ca

*) Unde a declarată, în (jiare? 

cetățânu ungară și că nu elă a scrisă cunos 
cuta depeșe*)

Clușiu, 17 Maiă. — Eri dim. numSrulă 
din urmă al ti „Gazetei Trans.“**)  din causă 
că în depeșa ce a publicat’o s’a (lisu că 
siguranța, vieța și proprietatea Româniloru 
din Clușiu este amenințată, a foștii arșii de 
cătră studenții maghiari în cafeneua Orban.

(Biur. Telegr. din Pesta.)

Viena, 17 Maiă. — A<ji după amâ^i la 5 
ore a isbucnită în Stadttheater, galeria din stânga, 
focă. Teatrală a arsă pe dinăuntru. La 5Va 
se surpă coperișulă cu candelabrulă celă mare. 
La 67s cădii și cortina de feră, care nu se mai 
putea ținea perpendiculară. In același momentă 
flăcările cuprinseră și scena.

Intr’aceea vântulu luândă altă direcțiune, su
flă scânteile în strada Schelling unde foculă 
nimici camera cu rechisitele. La 97a se surpă 
coperișulă între zidurile acestei clădiri din strada 
Schelling. Se crede că foculă a isbucnită în 
atelierulă pictoriloră din nebăgare de sâmă. în- 
tâiă se semnalase la oficiulă centrală ală pompi- 
eriloră numai ună focă de odaia.

Maiestatea Sa a fostă încunosciințată despre 
sinistru la fiecare cuartă de oră. Patru persâne 
au suferită vătămări. Cinci-spredece pompieri 
cari și-au dată silință peste măsură la stingerea 
focului au leșinată. La 10 6re foculă a fostă 
înăbușită pe tâte patru fronturile. Scena se putea 
vedâ de afară. Casele din vecini suntu scăpate 
de ori-ce pericolă.

Cronica cjLilei.
Ministrulă de comerciu din Viena în înțelegere cu 

ministeriulă ungurescă ală lucrăriloră publice a abrogată 
ordinațiunea din 27 Aprilie 1867, prin carea se dicea, că 
posesorulă unui mandată poștală să-și ridice banii celă 
multă în 14 (file după primirea mandatului, căci în casă 
contrară, banii se voră înapoia adresantului. Astfelă dela 
finea lui Maiă în colo terminulă de ridicarea baniloră s’a 
prelungită la 30 de dile. Cine va presenta mandatulă 
după espirarea terminnlui prescrisă, va fi necesitată să 
ceră dela Direcția poșteloră suma baniloră printr’o peti
ția timbrată.

Deputății și senatorii români întrunindu-se la Se- 
nată, au hotărîtă după lungi discusiuni, dice »Românulă« 
ca în colegiulă I, după n.oua lege electorală, să iea parte 
și proprietarii urbani. Censulă va fi de 1200 lei.

*
Același (Jiară află că construirea palatului justiției 

se urcă la cifra de 5.400.000 lei. Docorațiunile interi- 
6re se voră face totă din acăstă sumă. Scara de onore 
și statuele ce voră împodobi monumentulă, să fie de mar
moră. Grinzile voră fi de fieră, er clădirea întregă de 
pătră.

Otărîrea Sinodului din Sibiiu cu privire la mila împerătescă.
Sinodulă archidiecesană gr. or. a luată în 

ședința de la 27 Aprile cu unanimitate următorulă con
dusă:

»Sinodulă iea la cunoscință actulă de leialitate și 
patriotismă ală bisericei. ndstre ortodoxe române din 
Ungaria și Transilvania îndeplinită prin participarea sa 
la festivitățile arangiate cu ocasiunea venirei Majestății 
Sale în orașulă reconstruită Szegedină; constată totodată 
că simțemintele manifestate la acea ocasiune din partea 
bisericei năstre prin cuvântarea adresată Majestății Sale 
domnitorului Impărată și Rege sunt în deplină acordă 
cu cele ce clerulă și poporulă representată prin acestă 
sinodă le nutresce de secuii."

»în prâgrațiosulă răspunsă ală Majestăței Sale si
nodulă află părintăscă-încuragiare pentru biserica nășiră 
spre a-și cultiva simțulă națională, ca o condițiune ssen- 
țială a prosperității sale."



«Ce privesce insă pregrațiăsa reflectare la împlini
rea datorințeloră cătră patriă și la respectulă cătră legi, 
sinodulă nu-și pâte ascunde nedumerirea: că aceste sfa
turi preînalte au puiuții urma din informațiuni neesacte, 
cari ar trage la îndoială loialitatea și patriotismulă bise- 
ricei nâstre. De aceea sinodulă cu votti unanimii se 
pronunță pentru o pre umilită adresă cătră Majestatea 
Sa, prin care să se esprime în modulă celă mai respi- 
cată: că biserica ndstră precum în trecută și-a păstrată 
nealterată simțulă său de loialitate și patriotisină, chiar 
și între cele mai grele ispite, cari le-au creată unele și 
altele măsuri administrative țintitore la jignirea interese- 
loră naționale și a autonomiei bisericei năstre, așa le 
va păstra acele și ’n viitoră ca o virtute erecjită dela 
strămoși.«

Pentru compunerea acestei adrese sinodulă a alesă 
o comisiune de trei, cu rugare a o presenta fără ame- 
nare sinodului.

Turburările (lin Clușiu.
Clușiu, la 4 (16) Maiu 1884.

După cum v’amă telegrafată eri, tinerimea maghiară 
a înscenată alaltăeri și eri seră demonstrațiunl scanda- 
16se și brutale în contra Româniloră din Clușiu. Deorece 
fiarele locale, cari însăle dinpreună cu mai multe persone 
însemnate și dătătbre de tonă au ațîtată tinerimea în- 
frumsețăză lucrulă în mesura cea mai mare și în ura și 
reutatea loră, arătată totdeuna față cu noi, îmbetă pu- 
bliculă cetitoră cu apă rece, publicândă cele mai groso
lane neadevăruri și retăcândă Infamiile și brutalitățile, 
mă grăbescă a vă relată despre cele petrecute așa pre
cum s’au întâmplată în urmăldrele:

Mercur! în 2 (14) Maiă înainte de amâdl erau afi- 
șuri atârnate pe părății cafeneleloră de aici subscrise de 
ună anumită Zold Găbor, juristă în anulă ală IV-lea, 
prin care convocă totă tinerimea maghiară universitară 
la o consultare in grădina Banffy.

După prândă și diarele locale iau notiță despre 
adunarea acesta, care ave să aducă otărîrl în privința 
societății academice »Iulia« și a disolvărei ei, și ce-i mai 
multă, ele încuragiară tinerimea și aprobară a priori pa
șii ce vrâu să-i întreprindă.

La șese 6re săra a deschisă conferința prin o vor
bire fulminantă juristulă Ladislau Varrd. Au vorbită 
apoi în modă revoluționară Samuilă Bonis, Corolă Malo- 
lay, care a și propusă disolvarea «Iuliei*  și delăl urarea 
profesorului Dr. Silași dela universitate. A mai vorbită 
juristulă Kalmăn Szentkirălyi ilustrândă activitatea 
«Iuliei*  într’ună modă reulăciosă și spunândă, «că tre- 
buesă se lupte cu papuci șisabiă în con
tra opincei și cdsei românesc!». E de însemnată, 
că Szentkirălyi e cumnatulu profesorului de univer
sitate Dr. Hal Ier K.

Juristulă Szăsz Kâroly propune, se se'mai tră- 
mită o rugare și senatului orășănescă, ca să controleze 
activitatea »Iuliei«- pe cale administrativă. După primirea 
acestoră propuneri să alege o comisiune de 9 membrii 
pentru esecutarea loră și să rogă tinerii de față a se 
adună pe seră la 9 ore înaintea cafenelei lui «Orhan*  
spre a face serenadă d-lui Silași. Intre strigăte de «eljen*  
și «le az olăhokkal*  (josă cu Românii) tinerimea să 
împrăștia pe promenadă însultândă pe toți Româ
nii, câți le veniau în cale; așa au scuipată 
după domnulă jude Comanescu, cărele se pre
umblă cu soțiă la brață, după Dr. Mihali, Micu 
și alții, înjurândui în modă bicherescă.

Be la 8 ore sera glăte de câte 10—20 juriști ma
ghiari să preâmblau prin piață batjocorindă și însultândă 
pe toți Românii pe câți îi întâlniau, anume pe Dr. Si
lași și Dr. Isacă, strigândă după dânșii; ,olâh ku- 
tya,< «budos olăh« (câne românescă! Română 
puturosă 1) ș. c. 1.

La 9 dre numărulă resvrătiloriloră în parte mare 
studenți universitari și meseriași sa urcată la 
400—500, âr poliția, deși atâtă din partea profesorului 
Silași, câtă și a altora a fostă avisată despre mârșavele 

planurl ale turburătoriloră nu s’a grăbită a face dis- 
posițiunl și așa glâtele pre lângă strigăte de »Abzug 
Silași» și «meg kell olni a dako-românokat« (trebue 
să omorîmă pe daco-românl) și în urlete selbatice 
ajunseră la locuința lui Silași, unde s’au comisă 
faptele cele mai brutale spre spaima și îngrozirea veci- 
niloră români, cari au trebuită cu femei și copii 
să-și părăsescă locuințele ca să scape din ghia- 
rele rabiațiloră, cari amenințau cu ucidere. Intr’a- 
ceea o domnișoră română plină de curagiu cu periclita
rea vieții sale străbate printre glâte alergândă la polițiă 
și cerendu ajutoră pentrucă latălă său șitâtă fa
milia se afla în pericolă, și scițl ce i-a respunsă 
ună vice-căpitană de polițiă cu numele Abraham?

,Nu mai trimitemă pe nimeni, aină trimisă 10 pan
duri, dâră voră fi destui*  și apoi întorcându-șl spatele 
nici n’a vr’ctă să stea de vorbă cu domnișâra, care mâh
nită de o astfelă de purtare față cu o fată fără sculă, 
a grăbită cătră otelulă Biazini, unde tinerimea română 
serba presăra Zilei de 3 (15) Maiă și a cerută ajutorulă 
de la ei. Mai târdiu poliției i-a succesă a domoli și a 
împrăștia glătele de dinaintea locuinței d-lui Silași. Me- 
ritulă în partea cea mai mare este ală Domnului jude 
polițienescă Marko.

De aici glotele trecândă prin strada Cărbuniloră 
sberândă că: »t.rebue bătută ferulăpână-i caldă 
și că «trebue omorîți cânii de Români*  ajunseră 
în strada Parisului, unde au continuată demonstrarea îna
intea locuinței d-lui Dr. Isacu, injurându și amenin- 
țându și spărgendă mai întâiă porta lui Isacă au în
scenată în batjocură o horă. De aici er s’au întorsă 
în strada cărbuniloră, strigândă juristulă Bonis: .As
tă Zi vreau să mănâncă carne de Română*  și 
oprindu-să înaintea bisericei greco-cat. unde se află și 
localitatea societății .Iulia*  și unde porta se afla încu
iată, între strigări de «lulișka,*  hol van lulișka» 
sparseră pârta și intrară în ocolulă bisericei peste 200 
de individl sverlindă cu petre în ferestrile casei vecine 
și întrebândă că «hol van lulișka« (undei lulișca? — so
cietatea «Iulia*  —). VăZendă că și aici — unde soția 
capelanului Podobă și domna Isacă, mama d-lui Isacă 
zăceau bolnave în pată, — nu le avea nimeni grija eră 
se întorseră cătră locuința lui Silași. Pe cale au auZită 
că la «Biazini*  Românii își serbeză 3 (15) Maiă, an ple
cată într’acolo. Mai întâiă au spartă ferestrile de la ușă 
și pe urmă intrară peste 200 în sală unde la o masă 
largă îșl petreceau tinerii români. I-au insultată, i-au 
înjurată. La întrebarea unui chelneru, că de ce au ve
nită, juristulă Bonis, îi răspunde sbierândă ca ună tur
bată: «jottiinkk olâh vertinnil*  (amă venită 
săbemă sânge de Română.) Românii s’au pur
tată esemplară. nici nu i-aă băgată în semă, i-au lăsată 
să sbiere și să urle, câtă le-a luată gura. Pes’e ună 
pătrară de 6ră au sosită pandurii și gendarmii și i-aă 
împrăștiată.

Acestea s’au petrecută în presăra de 3 (15) Maiă, 
Aici însemneză, că pe ună juristă română l’au 
prinsă pe stradă . și l’au lnltută cu bâtele peste capă. 
Poliția după instrucțiuni s’a purtată fOrte reservată.

Ună amploiată dela senatulă orășănescă, renegatulă 
Salîimon An ti a strigată cătră mai mulțl. tineri aprinși: 
«Joi leszik, meg kell mutatni az olâhoknak, 
liogy mire kepesek a magyarok, kâr is hogy 
a rendorseg ilyen ham ar kozbe jott.« (Bine fa
ceți, trebue arătată la olahi, de ce-i capabilă Unguriilă ; 
pagubă, că poliția a întrevenită așa curendă.)

Românii din Clușiu n’au durmită t.6t.ă ndptea, pre
tutindenea au veghiată acasă cu armele încărcate, fiindu-le 
periclitată viața. Unele familii s’au și dusă din 
Clușiu, unde siguranța personală le este pericIiLată.

Qiua de eri 3 (15) Maiu a fostă și mai sgomo- 
tosă. Studenții Universitaii români nu an putută cer
cetă prelegerile fiindă goniți pe treptele facultății de dreptă 
în josă. Juriștii maghiari cântau între prelegeri poesii 
împrovisate, a căroră textă e plină de «budos olâh*  
«budos bocskor*  «bitdfa*  etc. La prelegerea d-lui Dr. 
Silași s’au presentală vr’o 60 tineri maghiari, dintre cari 
eșindă jumătate afară din sală au lăsată ușa salei des
chisă, sverlindă în sală t6te ștergălorele de pic.idre, câte 
le-au ațlață în coridoră, și trecândă Silași pe lângă cafe- 
neua lui «Orbană*  o mulțime de băeți au strigată după 

elă: «Abzug olâh*  etc. — In decursulă dilei toți Româ
nii, câți umblau pe stradă au fostă insultați și batjoco
riți.

Asâră sa ținută în grădina .Stadler*  maialulă aran- 
giată în favorea scâlei din «Gilău.*  Petrecerea a fostă 
conturbată prin presența unei gldte de aprâpe 300 tineri 
maghiari, cari prin sbierăturile loră sălbatice și amenin
țările loră au silită publiculă română, să părăsescă sala 
de jocă pe o ușă și pdrtă laterală. Deși căpitanulă po
liției a promisă, că va trămite panduri înarmați și nu va 
concede să între în grădină altcineva afară de cei invi
tați, totuși resvrătitorii intrară fără sfială și necontur
bați de nimeni. —

Multe scandaluri s’au întâmplată, și nu-mi permite 
timpulă a-le descrie tote. — Sunt prospecte pentru scan
daluri și mai mari de aici înainte.

Scandalurile s’au născută de acolo, că autoritățile 
maghiare au concesă ținerea unei adunări în contra 
unei societăți recunoscute de guvernă, ună 
faptă, care după legea criminală este a se pedepsi.

Der massele au trecută și preste marginile siguran
ței publice, pentru-că au agitată în contra unei naționa
lități întregi, periclitândă tot de-odată și siguranța indivi
duală a membriloră ei.

Este de însemnată, că agitațiunea contranaționalitățel 
noslre pote că să inlinde pân’ la Festa. S’aă lățită pas- 
cuile impertinente în contra elementului românescă, din 
ce să vede, cum că societatea «Iulia,*  care în consciin- 
țiosilalea cea mai mare își administreză averea, și cu 
escluderea ori-cărei discusiuni politice se îngrijesce nu
mai de prosperarea ei, a fostă numai pretextă pentru 
o manifestațiune brutală în contra elementului românescă, 
der și Dr. Silași numai cn forța rabulisticei și neîndreptă- 
țîrei celei mai mari a putută deveni victima pasiunel 
popărului ungurescă de aici. — Apoi să te mai miri, de 
aceea, că Românii de aici văZendu-șI periclitată esist.ința 
au recursă la ajutoriulă oficiiloră politice, care, cu tâte 
că li s’a promisă în modă solemneiă, nu li sa dată cu 
ocasiunea maialului din Ziua următdre.

l’resentându -să Românii periclitați la primariă, și 
întrebândă, că cum de s’a concesă ținerea adunărei în 
contra unei societăți recunoscute de lege, li s’a disă, că 
adunarea pentru aceea s’a concesă, pentru că s’a derută 
a se face contra-dechiarațiunl față de gratula
rea tineriloră români din Clușiu cătră «Ga
zeta Transilvaniei,*  așa dară nu contra «Iuliei.«

Din foile locale maghiare de după ameZi s’a putută 
vede, că adunarea de sără est.e adresată și in contra 
«Iuliei,« deră și din dicursurile ținute s’a putută vede 
că acele aă luată estensiune cu multă mai mare, încâtă 
s’a propusă chiară și stîrpirea nemului întregă romă- 
nescă; așa deră adunarea eslinZendu-să preste marginile 
obiectului ei ar fi trebuită se fie disolvată, der ce se 
veZL comisariulă poliției a fostă asemenea ună juristă 
Z s o in b o r i cu doi panduri; apoi ce se mai ereZi ?

Neadevăruri pretutindenea!
Dar’ și o purtare forte necavalerescă, brutală, căci 

nu glâtele acele de flăcăi, cari scuipă după Români și 
îi înjură pe totă pasulă, ci întregă elementulă ungu
rescă din Clușiu este de condamnată pentră-că bravura 
și puterea loră vreu sâ și-o ară te față de o mână 
de omeni pacInici și de omeniă.

Tristă lucru, cu atâtă mai vârlosă, pentru-că așa 
dicândă tdtă societatea Clușiană s’a angajată pentru ter
minarea operei începute, va sâ dică suprimarea cu forță 
a ori și cărei inanifestațiuni naționale românescl în Clușiu.

Acesta însă nu le va succede; deși âmblă totă ar
mați, și se p6t.e se cadă și victime, der DumneZeu și 
dreptatea este cu noi, și nu ne tememă I

Faptele brutale ale gloteloră maghiare nu-șl voră 
ajunge scopulă. Sincera legătură de amicițiă ce esistă 
între noi Românii, prin asemenea insulte se întăresce 
până la mârte, acesta e întâiuiă Ăi celă mai de căpete
nie rasultată ală porniriloră dușmănâse. Dar acesta nu 
pote fi decâtă spre binele patriei.

Tristă și durerosă este însă că mijloce de acestea 
nu numai facă de rîsă pe Maghiari înaintea lumei, dar 
trebue să înstrăineze cu timpulă de totă inimile ro
mâne de cătră ei.

Cu același dreptă cu caTe își serbâză ei aniversarea 
dela Fisky, ne serbămă și noi pe 3 (15) Maiă, căci bine

F O I L E T O N U.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

Doi ani întregi se vânduseră mereu la lemne și se sc6- 
seră peste șese mii de fiorini, încâtă nu numai că s’aă 
plătită detoria întregă, ci ună prisosă bunicelă se putu pune 
cu interese pentru lipse comunale neprevăzute. După 
acesta Alexandru împlini și dorința capului forestieriloră 
și a stăpînirel, adecă aduse unu ingineră ca să măsure totă 
pădurea și să-o împartă în postățl, hotărându totă odată 
care postată să se tae în fie-care ană. Inginerulă le spuse 
regulele, ce au să le țină la tăiatulu postățiloră; le spuse 
cum aă să grijăscă de crescerea pădurei și altele.

2G. Mai sunt încă multe rele în satu.
Țera întrâgă' nu se putea mira în de ajunsă de 

omenii din Bogata. Bunăstarea loră crescea vădândă cu 
ochii*  Nu numai că comuna nu mai avea datorii, der 
âmenii, îngropați până aci până în gâtă în datorii înce- 
tulă cu încetulă își răfuiră tote datoriile. Ori cine din 
orașă, care voiâ să dea bani împrumută, totă dăuna mai 
bucurosă îi împrumută economiloră din Bogata, pentru 
că toți sciau, că deregătoria satului, cândă a prețuită mo
șiile, a urmată forte acurată și se scia până într’ună firă 
de pără, cu câtă e împovărată ori care bucată de pă- 
mentă. In alte comune nu erâ astfelă; de aceea Bogă- 
țeniloră, pretutindenea li se dâ ântâetate. Cândă din 
întâmplare veniâ câte ună săracă și Zicea că e din Bo

gata, toți îlă huiduiau strigândă: «Fii! nu țl-e rușine să 
cerșesc!, oină din Bogata.*  Omenii îșl închipuiau, că în 
sătulă cu comorile e peste putință să fie și cerșitorl.

Der în astă privință tare să înșelau. Pentru că în 
astă comună înfloritore să mai afla încă ună strată bu
nicelă din vremile cele bătrâne. Aici trăiau câteva fa
milii sdrănțose, cari nu se puteaă îndreptă orl-câtă le-ar 
fi amerințatu deregătoria. Aici trăiau omeni, cari mai 
bhcurosă leneviau, mai bucurosă voiau se flămânZescă 
și se cerșescă, de câtă să-și câștige pânea în suddrea 
feții loră. Aici trăiau omeni cari își învățau copii se cerșescă 
și să fure, și sera îi băteau decă se ’ntorceau cu mânile 
gole. Mai erau și d’aceia, cari dedeau pe rachiu și pe 
totă felulă de nimicuri ceea ce căpătau. Speranță, că toii 
aceștia se voră prăpădi cu timpulă, încă nu eră. Pentru 
că se căsătoriau între sine și făceau spuză de copii fără 
a se gândi cu ce să-i crescă. Acești omeni fără căpe- 
tâiă Ziceau: «Comuna are o moșiă pentru săraci. Asta 
e a nostră și sătulă e datoră să ne țină, vrea nu vrea. 
Să ne alunge, ori să ne lase să murimă de fome, rm-i 
e permisă.*

Părintelui Iuliană îi căZură forte greu cuvintele 
ăstoră nerușinați.

Adesea Zicea elă deregătoriloră:
«Faceți ce vreți. 'Der până aveți în comună pildă 

de lenevire, de răsfăță și de blăstămății, isvorulă tutu- 
î’oră răutățiloră, până atunci comuna nostră nu va îna
inta. Pentru că din ce adună familiile vrednice, trăescu 
și trândavii. Aceștia împuțineză averea altora și prin 
nemernicia loră strică și pe alțiii ca oile cele rîiâse.«

Deregătoria satului vedea acesta întocmai ca și pă

rintele. Der marea întrebare eră: ce se se facă pentru 
ca cerșitorii și trândavii să se îndrepteze?

In sată ce e dreptă, era o casă pentru săraci, ună 
felă de ospitală. Der ace=ta era prâ mică, ca se potă 
încăpea în ea toți cerșitorii, de aceea mulțl nu aveau 
lom în ea. Freotulă mergea desu în acelă ospitală, cu 
nădejde d’a îndreptă pe omenii din elă. Der în zadară. Aici 
locuiau împreună bătrâni și tineri, bărbați și femei, cari 
nu aveau casa și mesa loră. Ospitalulă acesta, după Zisa 
preotului era o adevărată peșteră omorîtOre de suflete. 
Pentru că copii vedeau și auZiau acolo multe lucruri 
uriciose. Viețuirea împreună de persone bărbătescl și 
femeiesc!, cari aveau purtări rele, dădeau prilegiu la multe 
desfrenări. Grădina, ce se ținea de ospitală, erâ forte ne- 
grijită. Alexandru se trudiâ multă să țină măcară prin 
odăi ore-care curățeniă. Der ori câtă își batea capulă, 
nu afla nici ună mijlocă, prin care ar pute îndrepta pe 
acești sărăntoci leneși, până în cele din urmă ajunse a 
crede însuși, ca acești omeni stricați sunt ună rău, ce 
trebue să-lă sufere comuna, vrândă nevrendă.

Din contră preotulu n’avea odihnă. Elă nu voia 
să fie martoră la atâta demoralisare și corupțiune în co
muna sa. Erâ însă omă cu minte. Nu se pre mestecă 
în trebile comunale, Dânsulă, spre a pute lucră cu 
biină sfârșită, voia să trăâscă cu toți sătenii în prietiniă. 
Ici colo aruncă câte ună sfată bună, câte o ideiă să- 
nătosă și se bucură, cândă îlă înțelegea vre unuia din 
fruntași. Băgândă asta de sâmă, elă nu arătă de locă 
că ideia ar fi venită de la dânsulă, ci lăsă să se creZă, 
că fruntașii au găsită calea cea adevărată..

____________ (Va urma.) 



sS-și însemne orl-care Maghiară, fie tânără, fie bătrână, 
că numai acela pote fi bună patriotă care-și iubesce na
ționalitatea sa, însă nu cn paguba altei naționalități ca 
Maghiarii, cari în iubirea loră ârbă națională îșl uită de 
binele, pacea, liniștea și libertatea patriei, cu alte cuvinte 
îșl uită de ună conceplă. care stă mai pe susă de națio
nalitatea maghiară

Noi fără de a ofensă vr’ună interesă de viață ală 
Maghiarilor^, tineri bătrâni cum suntemă, amă fostă in
sultați, pentru-că ne-amă purtată bărbătesce în tâte cău
șele naționale. Noi din inimă donmă să trăimă cu Ma
ghiarii în pace; dar să nu se mire d-loră că pacea nu 
se pâte face, pentru-că ei o împedecă prin faptele loră 
fără tactă și scandalâse, prin demonstrațiunile loră duș- 
mănâse și brutale.

însă, de-ar cădâ chiar cerulu pe noi, totă Români 
vomă rămâne, și orl-câtă s’ar svărcoli dușmanii noștri, 
nu ne voră pute nici stârpi, nici asimila.

lustns.

„Agitatorii românl.“
Sub titlulă acesta scrie «Ellenzâk*  Nr. 113 dela 14 

Maiu â. c. următarele:

•) In nuniăi'ultt de erl articolulă âiitGitl, în loca de »în 
glote și cu sabia în mână< s6 se cetGscă >în ghete (boconcl) 
și cu sabia în mână,< Red.

E timpulă, ca să se pună capătă ațîțăriloră ce le 
facă agitatorii români. Adi-mâne vomă ajunge, ca 
agitațiunile naționalitățiloră se submineze întregulă ter- 
ritoră ală patriei nostre, numai o încurcătură internațio
nală să să ivâscă și materia risipită va esplodâ pretutin- 
dinea, și va copleși cu flăcări țera întregă.

Avemă ca esemplu Clujulă, o cetate curată maghiară, 
centrulă culturei și vieței sociale maghiare în părțile ar
delene. Și cu tote acestea, acestă orașă e adevăratulă 
cuibă pentru ațîțările, ce le facă agitatorii români.

Găți-va advocați, doi-trei preoți, ună profesoră de 
Universitate, câți-va diregători sunt deajunsă, ca să or- 
ganiseze naintea ochiloră noștri conspirațiunl neîntrerupte 
contra statului maghiară, contra instituteloră publice ale 
acestui stată; sunt de ajunsă, ca să infecteze inimile 
tinerimei studiose dela universitatea ungurescă.

Pote nici chiar în Bucuresci său în gimnasiulă 
clandestină dela Năsăudă nu se cresce tinerimea română 
într’o ură așa de mare în contra statului, națiunei și limbei 
maghiare, câ îu reședința universității a doua maghiare.

Dovadă e, că tinerimea română dela Universitate, 
cu tâte că sunt destule alte societăți academice, a for
mată ună conventiculă (?) deosebită cu numele »Julia,« 
separându-se de tinerii maghiari dela Universitate, întoc- 
mindă deosebite baluri și maialuri, er în societate îi afli 
totdâunea în cercurile unoră bărbați, dela cari nu învăță 
decâtă ura cea mai înflăcărată în contra nostră.

De astadată agitatorii au mersă mai departe, și au 
târîtă tinerimea la ună actă nepatriotică, nebună și căl- 
cătoră de lege.

l-au pusîî se trimiță felicitare la o foie păsivistă, 
care după programulă ei politică, negă pe față legile con
stituționale sancționate de regele, și agiteză în contra aces- 
toră legi. Nici acesta n’a fostă destulă. Ei voră să 
târască tinerimea și mai departe în politică.. Se vor- 
besce anume, că matadorii au invitată la conferința 
passivistă din Gilău și pe «societatea lulia» și pe tine
rimea română dela universitate.

Mai mulțl tineri s’au și înfățișată. Acâsta n’o mai 
putemă trece cu vederea. Ei bine! facă pasivitate acei 
neconscientioșl bărbați, cari îngrășațl din posturile ce le 
ocupă, sunt contrari direcțî practicândă politica de pa
sivitate. Dar ca să seducă tinerimea, să o învenineze 
moralminte: aceea nu o putemă trece cu vederea cu una 
cu două. Și cu deosebire nu putemă trece cu vederea, 
ca să se introducă politica fanatismului într’o societate 
formală în scopă curată culturală, într’o societate, a cărei 
membri cea mai mare parte se compune din sînulă ti
nerimei. Acesta e călcare de lege.

Aci deja trebue neapărată se întrevină autoritățile 
și guvernulă, și se disolveze acea societate, care sub 
pretecstă de societate culturală — în adevără nu este 
alta de câtă o tabără permanentă de conspirațiunl și 
conspiratori.

Tinerimea maghiară dela Universitatea 
nâstră va ține în «grădina Banffy« o adunare 
numerosă și va cere dela autoritățile com
petente, ca să se disolveze acea societate, 
care — eșindă din sfera ei de activitate delimitată prin lege, 
nu este decâtă ună focară de idei și agitațiuni în contra 
națiunei maghiare.

3 (15) Maiu în Clușiu.
Ca compleclare la cele date în numărulă de erl ală 

jGazelei*  mai dămă aqll următarele amănunte după «Ko 
loszvâri Kozlăny,*  cu privire la discursurile ținute în 
grădina baronului Bânfl'y:

Primulă vorbitoră a fostă Bânis Samn. Elă a 
arătată scopulă, pentru care s’a făcută meetingulă și a 
resumată simptamele, ce s’au observată și se observăză 
la ultraiștii români. Vorbirea sa s’a referită la atacurile 
vătămătore ale 4iarel°rh române «Gazeta,» «Tribuna,*  
«Observatoriulă,» și «Luminătoriulă ;* apoi a continuată 
astfelă:

»(fiarele române pasiviste i|ică pe fie-care <jfi, că 

Maghiarii sunt tâlhari; dică că suntemă străini în patria 
năstiă moștenită, și ne învinuescă, că amă călcată cu 
violență drepturile și legile, că suntemă netoleranțl. Dică 
despre judecătoriile nâstre, că ar sta în serviciulă șovi
nismului maghiarisătoră. Pasiviștii caută cu Iotă dina- 
dinsulă orl-ce ocasiune, ca să arate, că interesele maghia
rismului sunt ostile intereseloră înaltului tronă, și, la 
eventuale neînțelegeri să se recomande Corânei împotriva 
nostră.

Ei (Jică, că în lupta pentru libertate amă vrută se 
răsturnămă tronulu, și că l’am fi râs'urnată, dâcă ei nu 
s’ar fi sculată sâ apere pe împăratulă; că noi n’amă a- 
vută nicl-odată încredere în familia domnitore, și numai 
atunci ne-amă apropiată de ea, cândă, copleșită de pri
mejdii, amu putută profită de slăbiciunea ei pentru in
teresele nâstre, după placulă nostru.

înalta casă domnitore totdeuna a fostă îndurătâre 
față cu Românii, însă guvernulă și cu deosebire guver
nulă lui Tisza, adaogă ei, n’a esecutată nici odată ordo
nanțele Maiestății, ba abusândă chiar de încrederea re
gelui, a așternută Maiestății sale spre sancționare legi ru- 
șinose.

Dâcă se află între Românt vre-ună bărbată astâm
părată, care-șl iubesce patria, care nu agitâză contra le- 
giloră din 1848, și 1867, care nu vrea să rupă Ardelulă 
de Ungaria, care vrea să între în dieta Uugariei, — ună 
astfelă de Română îlă întâmpină cu batjocură, cu ură, îlă 
înegrescă înaintea poporului necultă și amăgită/

In sfârșită vorbitorulă întoneză, că Horia, Cloșca, 
lancu și Balintă sunt tonică pomeniți ca nisce martiri; 
îi numescă eroi, cari au murită pentru împăratulă și pen
tru eliberarea de sub iobăgiă.

Numele loră cu multă sgomotă se sărbătorescă.
Și o astfelă de sărbătore este de 15 Maiu. 

ț)iua acesta se propovăduesce din partea cliareloră ro
mâne ca sărbătorea aspirațiuniloră revoluționare.

După acestea îndemnă pe colegii săi, că, nefiindă 
ei competențl a face ceva în contra acestoră (jiare, se facă 
ceva în contra acelora, cari se dechiară solidari cu acele 
foi, și asupra cărora potă înrîuri.

Luândă după aceea cuvântulă Matolay, studentă 
în dreptă (Jice, că societatea literară «Iulia*  a studenți- 
loră universitari români din Clușiu representâză tendin
țele (jiareloră susă pomenile. Societatea acesta are ună 
rolă vâtămătură, și pentru aceea trebue, ca să se iea 
rnesuri să se dissolveze. Să referă la ună casă precedentă: 
guvernulă ascultândă cererea studențiloră de la academia 
din Eperjes, a desființată societatea literară panslavistă 
de acolo, eliminândă chiar câți-va studenți culpabili pan- 
slaviști.

Urmândă la cuvântă Szenlkirâlyi Kâlmăn, 
propune, ca colegii săi să aducă o hotărîre demnă de fii 
națiunei maghiare.

»Să fimă conduși de cugetulă de a înălță — <|lse 
elă — onorea rassei maghiare, și prin acâsta să în
demnă mă, peRomânlca să se facă Maghiari... 
Să nu i-respingemă, ci să i-asimilămă. . . . »Iulia« ur
mărește scopuri vrăjmașe națiunei maghiare, deorece 
chiar când s’a infiiințată n’a avută curagiulă să și aștârnă 
spre aprobare statutele la ministeriu, decâtă numai în 
limba românâscă.

Intre membrii săi nu primesce decâtă Români de 
13 probe (tizenhârom prâbâs olâhot), er civl academici 
maghiari nu primesce de felă; pe de altă parte însă 
între membrii ei sunt și de aceia, cari nu sunt civi aca
demici. Insu-șl președintele este ună advocată cunoscută 
ca daco-română.«

Mai adaoge, că Szondy Gyorgy, ună vlăstariu ală 
familiei Szondy, prin urmare ună eive academică de ună 
trecută nepătată, care pote ave intrare în ori ce cercă, 
— după repețite rugări de a fi primită membru, — a 
fostă răspinsă «pentru că e Maghiară,*  âr după ce 
Szondy a disă, că e Română — s’a făcută o certare înde
lungată și pe basa indexului constatându-i-se naționali
tatea, că e Magyară/n’a fostă primită, cu Iote că în so
cietatea acesta mai sunt și gimnasiști Români și Români 
cărunți de bătrâni. Membrii aceștei societăți nu voră să 
scie de societatea academică a tineriloră maghiari și mai 
mulți dintre ei au trimisă o telegramă de felicitare 
redactorului Mureșană cu ocasiunea, cândă 
Gazeta*  s’a făcută diară cuotidiană. Spiritulă 
ce doinnesce în acâsta societate e causa, că profesorală 
de limba română Gregoriu Silași își face cursulă în limba 
română.

Szentkirâly, resumândă totă, a disă: trebue se 
ne ridicăm ă în ho con ci și cu sabia în mână 
în contra o pin cei și cosei românesc!*,).

Lngoșiu, 8 Maiu 1884.
Onorate domnule Redactorii!

Gestiunile școlare sunt cestiunl de viață pentru orice 
poporă, și cu deosebire pentru noi Românii. De aceea 
spereză. că nu va fi de puțină interesă nici pentru On. 
D-tră, și nici pentru publiculă cetiforă, dâcă vină a mai 
dâ câteva informațiunl despre afacerea studențiloră ro
mâni dela gimnasiulă Lugoșiului. Vă semnalasemă ca 
deslegată acea cestiune, ea însă trecu printr’o metamor- 
fosă, ca să ne apară într’o nouă fașă. Cei de susă, in
formați în modă sinistru, se vede, luară lucrulă acesta 
dreptă o revoluțiune înscenată de.... nisce copii, dintre
cari unulă nu credu să fi trecută etatea de 16 ani. Și 
ca să se potă orientâ și informa mai bine, delegară pe 
magnificulă d. Petroviciu, directoră supremă de scâle și 
canonică rom. cat. la Oradea-mare, ca dimpreună cu vice- 
comitele comitatului Carașiu-Severină d. Jakabffy să cer
ceteze lucrulă cu 'deamenuntulă. 0 săptămână intrâgă 
petrecu Magnificulă d. Petroviciu în causa acâsta aci în 
Lugoșu. Se luară studenții de nou la interogatoriu din
aintea directorului supremă, se ținură conferințe profeso
rale în fie-care di, la cari participară d. prodirectoră și 
însuși d. vice-comite. întrebările se puneu mai alesă cu 
privire la biblioteca, care le-a escitată atâtă de multă 
gustulă de a-o lua din posesiunea comunității bisericescl, 
a cărei proprielate este de facto. Cu sila voiau domnii 
profesori cu directorulă gimnasială cu totă, să storcă din 
studenți mărturisirea, că bibliotaca este proprietate eschi- 
sivă a studențiloră. Eră după-ce studenții mărturisiră, că 
aceea fu adunată din donațiunile mărinimâse ale inteli
genței locale numai pentru folosința studențiloră, nu și 
ca proprielate, peste care ar putâ dispune absolută, dom
nii profesori formulară mărturisirea loră așa, că cărțile ar 
fi parte donate, parte cumpărate de studenți. Aceștia 
însă retușară a subscrie, susținândă, că aceea nu este 
mărturisirea loră, deore-ce ei au cumpărată din banii loră 
numai 8 cărți la numără. In urmă, neavândă ce face, 
le dederă să subscrie acâsta mărturisire din urmă.

Nu potă. să nu amintescă, că în decursulă intero
gatoriului veni adese .și întrebarea, cine ar fi pusă nisce 
ciucuri în mărime de abia doi centimetri, de cutare na
țională românâscă, pe tabla, din nu sciu care clasă și 
cine a scrisă dedesuptă românesce: «să trăiască.» O 
mare indignațiune ne umple sufletulă, cândă aflămă, că 
nisce profesori, cutâză a-și esprimâ părerea de rău și 
durerea, că doi studenți frați, și nepoți ai unei ilustre 
persâne, de cândă veniră aice au învățată limba maternă, 
pe carea nu o sciau.

Așa-dară trebue delăturată isvorulă, din care tine
rii români se îndulcescă cn băutura răcoritâre a limbei 
materne, căci e crimă, ca studentulă română la ună gim- 
nasiu cu limbă de propunere maghiară să scie și să vor- 
bescă și limba sa. Pentru-ce dâră s’a instituită catedra 
de limba română, dâcă-i dore pe domnii profesori, că 
cutare tânără a învățată aicea românesce? Trebuia d. 
ministru să țină sâină de marea ură ce au pentru totă 
ce e românescă, domnii profesori din gimnasiulă Lugo- 
șului, și să nu institue nici catedra de limba română în- 
tr’ună gimnasiu rădicată și susținută cu sudore româ
nescă !

Domnii delegați, directorulă supremă Petroviciă, și 
vicecomitele Jakabffy avea ordină de a cerceta și bibli
oteca.

La 20 April st. n. a. c. președintele comitetului 
adv. parochială ală bisericei gr. or. române din Lugoșă 
G. Brediceană primi la 10 ore diminâța următârea 
scrisore dela vice cornițele comitatului Carașă-Severină 
Nr. 6640/884, carea o dămă în traducere românâscă:

Spectabile D-le advocate!
Fiindă împuternicită din partea înaltului Ministeră 

de culte și instrucțiune r. u. a investiga dimpreună 
cu prodirectorulă Oradiei-mari, afacerea societății studen
țiloră români dela gimnasiulă din Lugoșă și biblioteca în
ființată prin aceea societate, te avizâză d-le advocată, 
ca președinte ală comunei bisericesci cumcă adi, cam la 
4 ore d. a. mă voiă înfățișa în localitatea, unde se află 
biblioteca; de aceea te rogă, ca să mă aștepți la loculă 
și timpulă numită, și să-mi dai deslușiri în privința bibli- 
otecei și celoră espuse în apelațiune. Dâcă însă vei fi îm
piedecată, dispune, ca substitulă Dtale să fie acolo.

Lngoșă 29 Aprile 1884.
(Sigilulă ofic. lipsesce) Jakabffy m. p.

(Va urma.) vice-comite.

Diverse.
0 scenă îngrozitore. — O scenă îngrozitore s’a pe

trecută nu de multă într’ună tribunală din Petersburg. 
Pe cândă urmau desbatertle asupra vestitului contraban
diste Dunetzkoi și a fiicei sale, amândoi acusații au fă
cută încercări de sinucidere. Plini de sânge tatălă și 
fiica s’nu îmbrățișată încependă a se săruta, apoi au 
cădută la pămâniă. Publiculă și toți membrii tribuna
lului au remasă câteva momente plini de grâză. Medicii 
spună, câ Dubetzkoi cu greu va scăpa viu; rănile sale 
sunt mortale; fiica sa este mai ușoru rănită. Desbaterile 
s’au întreruptă și ambii pacienți s’au transportată la 
spitală. «România/

Bibliografii».
Din publicațiunile «Academiei Române' au apărută 

următarele volume, cari se află de vândare Ia librăria: 
Socec et. Comp. în Bucuresci. și 
W. Krafft în Bibi iu.

1. Isteria romană de Titu Li vin, tradusă de Ni- 
colae Barbu. — Tom. I. Cărțile I.—VI. — Prețulă 6 lei.

2. Pegetațiunea Dobrogei, Relațiune de D-lă Dr. 
D. Brandza; cu 2 stampe colorate. — Prețulă 1 ieu.

3. Grig. Urechiă, contribuiri pentru o biografiă a 
lui, de D-lă Ionă Sbiera. — Prețulă 1 leu.

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



(jurauiu ia bursa de Vienâ
din 16 Maiu st. n. 1884.

Rentă de aură ungară 6°/0 122.55 
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.30 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.90 
Imprumutulă căiloru ferate

ungare.......................... 142.25
Amortisarea datoriei căi-

lorO ferate de ostd ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.50 | 

Amortisarea datoriei căi- |
lord ferate de ostd ung.
(2-a emisiune) .... 119. — i 

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de ostd ung.
(3-a emisiune) .... 102.50 

Bonuri rurale ungare . . 101.50 
Bonuri cu cl. de sortare 100.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișd.............................101. -
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonul! rurale transilvane 100.50

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

vind ung......................... 98. -
Imprumutuld cu premiu

ung.....................................116.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115. -
Renta de hărtiă austriacă 80.60
Renta de arg. austr. . . 81.20
Renta de auru austr. . . 101.65 
Losurile din 1860 . . . 136.50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  856.—
Act. băncel de credită ung. 317.75
Act. băncel de credită austr. 317. - 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.73
Napoleon-d’oi!................ 9.67
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlinge 121.40

Bursa <le Bueuresci.
Cota oficială dela 4 Maiă st. v. 1884.

Renta română (5°/o)- ■ • •
Renta rom. amort. (5°/0) . .

> converl. (6°/0) . .
împr. oraș. Buc. (20 1.) . .
Credit, fonc. rural (7°/0) . .

n (5%) ■
• > urban (7°/0) . .

» (6%) . .
’ (5°/o) . .

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

• • « Națională . .
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

Cump. 948/4 vând. 95
» 94‘/2 » 95

991/» > 100s/4
* 32 . 34
» 104 , 105‘/9
n 92V3 „ 93Va
» 103^2 , 103s/4
» 991/, » 100

90. V. » 901',
» 1427. , 1432
» 370.1/2 , 378

238.
» 3.40»/, , 3.75
» 2.09. » 2:00

Cursulu pieței Brașovd
din 16 Maiu st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . .. . Cump. 9.28 Vend. 9.29
Argint românesc .... . . • 9.21 » 9.24
Napoleon-d'ori................. . . » 9.62 • 9.64
Lire tnrcescl..................... . . » 10.85 * 10.89
Imperiali......................... . . » 9.85 9.88
Galbeni............................. . . > 5.60 > 5.63
Scrisurile fonc. > Albina» . . . » 101.— > 101.50
Discontulu » . . 7—10 % pe ană.

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

„GAZETA TRANSILVANIEI"
I)IA1U CUO1IDIANU.

Abonamente
se potă face la 1 și 13 a fie-cărei luni.

Pentru Austro-Ungaria pe ană • 7 12 fl. V. 1
ii

» 77 |2 » • • • 6 77 n

77
li

77 7) K 77 • • • 3 77 77

Se acordă abonamente și lunare cu . . I 77 77

Pentru România și străinătate pe ană 36 franci
ii

77 77 77 12 77 18 77
11

77 77 77 |4 77 9 77

Celti mai ușoru mijlocii de abonare este prin man
dată postalu. Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămii pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămurită adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici 

cea mai mică întârziere,
Administrațiunea

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

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . . ■ . 10%

77 77 77 5— 8 77 • • 15%

77 77 77
n ii<7 — JL ± 77 • • 20%

77 77 77 12—15 77 . . 30%

77 77 77 16—20 77 • • 40%
Dela 20 de repețiri în susă . . . • • 50%
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susă,

Brașovă 1|13 Maiu 1884.
Gazetei Transilvaniei.

de creclitu si de economii „ALBTNA“ din luna Aprile 1884.

Numărară transpusă din 31 Marte a. c. . . fl. 63788.60
Depuneri...................................................................» 130701.09
Cambii rescumpărate.............................................. , 264892.62
împrumuturi hipotecare și alte împrumuturi . » 36957.80
Interese și provisiunl . ,...............................» 20125.66
Fondulă de pensiuni.............................................. » 240.50
Moneta................................................................... » 71557.03
Efecte ...................................................................» 30850.—
Conturi curente........................................................ » 66611.93
Diverși...................................................................> 23991.23

fl. 709716.46

Sibiu în 30 Aprile 1884.

VisarionO Romanii m. p., Directorii.

EȘITE.
Depuneri............................................................. fl. 108856.56
Cambii escomptate ......................................... » 293870.30
împrumuturi hipotecare și alte împrumuturi . » 80434.50
Interese pentru depuneri.................................... » 773.75
Scrisuri fonciare eșile la sorți și rescumpărate > 16300.—
Interese de scrisuri fonciare...............................» 17793.—
Competința de stătu .........................................> 252.20
Salarie și spese................................................... > 1953.28
Moneta................................................................... , 69902.82
Conturi-curente...................................................., 69225.89
Diverse..................................................................., 11643.79
Saldo numărării cu 30 Aprile 1884 . . . , 38710 37

fl. 70971.6,46

I. Lissai m. p., Comptabilfl.

_Nr. 1753—1884
pretorii

Concursu.
Pentru ocuparea postului de forestierii 

comunală. în Rășinari se publică a<p con
cursu. Emolumentele împreunate cu 
acestu postă sunt:

a) 600 fl. v. a. retribuțiune anuală 
în rate lunare anticipate;

b) 6 stânjeni de lemne de arsu anu
alii în natură.

Doritorii d’a ocupă acestu postu au 
să doved^scă, afară de cualificațiunea 
cerută de § 36 alu XXXI G. A. din 
1879, că scie perfectă limba română.

Cererile împreună cu actele cuvenite 
se voru înaintâ pănă la 7 Iunie 1884 
oficiului subsemnată.

Sibiu, 12 Mai 1884.
OFiciulu pretorialu.

se găsesce de vencțare la D-nu Mateîu Mocarni la AZUGA (România)
cu prețuri forte moderate. Comandele se se facă directa.

Tipografia Alexi Brașovă.


