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ANULU XLVII.

BrașovU în 7 (19) Maiu.
„Gazeta Transilvaniei4' a fostă arsă de cătră 

tinerimea maghiară în cafeneaua Orbană și pe 
una din piețele Clușiului.

Tribunalulă fanaticiloră din Clușiu ne-a de
clarată de eretici, ne-a afurisită, și ne-a condam
nată la mdrte prin ardere!

Sentința a esecutat’o junimea maghiară dela 
universitatea din Clușiu.

Arderea însemnă nimicire.
Ceea ce nu se p6te distruge nici prin venină, 

nici prin fieră, aceea se distruge prin focă.
„ Gazeta “ a fostă arsă pentru că a rămasă 

credincidsă nâmului românescu și pentru că nici
decum nu voiesce a trece la legea ungurăscă.

Tn vechime, faimdsa incuisițiune spaniolă pri
gonea pe protestanți pentru consciința loră re- 
ligidsă. Astăzi tribunalulă incuisitorică din Clușiu 
persecută pe Români pentru consciința loră na
țională.

Kossuth cerea la 1848 ca toți Românii se 
fiă spânzurați, pentru-că nu voru să se facă Ma
ghiari. învățăceii de a(Ji crescuți în spiritulă lui 
trămitu profesorului de limba română dela Uni
versitatea din Clușiu o scrisdre anonimă cu o 
sfdră, ca simbolă ală funiei, și-lă provdcă ca seu 
să se spânzure său se părăsescă postulă ce-lă 
ocupă.

Bravulu profesoru trebue să sufere acțl in
sultele și amenințările cele mai nerușinate din 
causă că nu voiesce a-și vinde conștiința de Ro
mână, și împreună cu elă suferă toți Românii din 
Clușiă, cari țină cu credință și cu tăriă la limba 
și naționalitatea loră.

N’aj unge să fii aZi pacinică cetățdnă, să-ți 
plătesc! darea regulată și să te feresci de a să
vârși fapte ilegale.

Libertatea ungurâscă pretinde mai multă 
dela cetățenii statului. Ea cere dela ei să ’șl jert- 
fâscă consciința pe altarulă intoleranței maghiare 
și se se mărturisâscă ca Maghiari.

Cetățânulă este liberă — der nu-i e per
misă să aibă altă credeu, alți sfinți, alte sărbă
tori decâtă credeulă, sfinții și sărbătorile ungu
resc!.

Cei ce cutâză se țină prelegeri în limba ro
mână, să aibă societăți de lectură române și să 
serbeze amintirea bărbațiloră, cari au luptată 
pentru liberarea poporului română, sunt nedemni 
de acâsta libertate și de aceea — anatemă asupra 
loră.

Se Zice că avemă legi și că tdte mergă sub 
acestă guvernă după dreptă și după lege.

Amară ilusiune le-au pregătită tuturoră ce- 
loră ce au gândită astfelă junimea maghiară din 
Clușiă. Acâstă junime să crede mai pre susă de 
ori și ce dreptă, mai pre susă de ori și ce lege. 
Ea își ardgă o misiune, pe care în Z’ua de acți 
nu e ființă omenescă, care se-o potă împlini, mi
siunea de a îndreptă consciințele dmeniloră și a 
judecă asupra loră.

„Auto-da-Feulu“ săvârșită în Clușiu de cătră 
noua generațiune maghiară este menită de a pre- 
sentă lumei cultura maghiară în adevărata ei 
lumină.

Studinții maghiari au voită să ne infereze 
și să ne necinstâscă pe noi prin aceea, că ne-au 
arsă Z’ărulu, dâr s’au inferată și s’au necinstită j

pe sine înșiși, pentru că au dovedită, că n’au 
atâta cultură a inimei ca să pdtă suferi și opi- 
niuni contrare opiniuniloră loră.

Mai multă încă. Tinerii maghiari din Clușiă 
au dovedită că n’au nici conceptulă de libertate 
și că desprețuescă legile și așeZămintele tării. Ei 
și-au însușită rolulă de procurorii și au nebăgată 
în sâmă guvernulă cu organele lui, cari singure 
au chiămarea în timpuri normale se veghieze asu
pra intereseloră existenței statului.

Tinerii maghiari din Clușiă au făcută încă 
și mai multă. Ne-au îngrozită cu purtarea loră.

Nu stimă cine e mal multă de plânsă. Ju
nimea maghiară din Clușiu, care prin insultările 
și amenințările ei, arată atâta aversiune pentru 
cultura și civilisațiunea europână, ori Românii, 
cari suntă condamnați a suferi aceste insulte, ori 
țâra, căreia i se prepară de cătră agitatorii ma
ghiari ună viitoru nesigură și plină de pericule.

Cătră alegătorii români aderenți 
dartidei naționale române din Ungaria 

și Transilvania.
Comitetulă electorală permanentă ală par

tidei naționale române, esmisă de cătră conferința 
representanțiloră alegătoriloră români ținută în 
Sibiiu în Z^ele 12, 13 și 14 Maiu 1881, con- 
v6că prin acesta o conferință generală a par
tidei pe 1 Iuniu călindariulft nod (20 Maiă 
călindariulă vechiă), la 10 6re a. ni. la Sibiiu, 
otelulă „Impăratulă Romaniloră."

Spre acestă scopă învitămă pe d. d. dele
gați din cercurile electorale, aleși în sensulă ape
lului nostru de ddt. 12/24 Martie anulă curentă 
Nr. 51. să bine voiâscă a se presentâ la acea 
conferință, avândă a se legitimă cu litere creden- 
ționale primite dela comitențil loră.

Obiectulă conferinței va fi, statorirea ati- 
t.udinei partidei ndstre 
mele alegeri dietale.

Din ședința comitetului 
nentă ală partidei naționale
Sibiiu la 4 Maiu (22 Aprile) 1884.

P. Cosma, 
președinte.

ai

față cu p r o x i-

electorală perma- 
române ținută A 

in

A. Tronibitașîi, 
secretariu.

Viena, A în-

Sciri telegrafice.
(Serv. part. alu >Gaz. Trans.<)

18 Maiu. — La 23 Maiu va 
cepe emisiunea nouăloră bancnote ale statului
de 50 fl.

Berlinft, 18 Maiu. — Adunarea partidei na- 
ționale-liberale, la care au luatu parte peste 500 
membri din tdte părțile imperiului, a admisu 
declarațiunea, după care guvernulu imperialu va 
fi sprijinită pe tărâmulu socială politică.

Viena, 18 Maiă. — Maiestatea sa impera- 
tulă a dăruită personalului ajunsă în lipsă ală 
teatrului arsă 1500 fl., pentru cei răniți de focă 
300 fl.

Triesttt, 18 Maiă. — Corăbiile ruse, împo
dobite cu stindarde aă dată 101 împușcături de 
tunuri cu ocasiunea serbării majoratului succeso
rul! la tronă.

Pesta, 18 Maiă. — Dieta Croației se va 
convoca la inceputulă lui Iuniu. Banulă Croației 
a fostă primită. aZi de Maiestatea sa în audiență 
mai lungă.

Eri s’a 
ală bisericii 
vorbă multă.

Cronica (Lilei.
ținută ânteia ședință a sinodului parochială 
Sf. Nicolae din Brașovă. Lume puțină și 
Dreptulă de a vorbi eră închiriată;

cei l’alțl ar fi dorită să mai vorbescă, erau apostrofați în 
modă neplăcută. Din acestă causă, resultatulă ședință 
a fostă . . . nulă.

*
Foile din Clușiă anunță că «Societatea Iulia« va 

ține maialulă în 8 (20) a. 1. c. și adaugă că tinerimea 
maghiara deși neînvitată, încă va merge la acelă maială.

*
Societatea «Iulia* a studențiloră unirersitari români 

din Clușiă va ține la 24 st. n. adunarea generală, cu 
care ocasiunea va serba șî Maialulă în grădina »Stad- 
ler.« Progruma adunărei generale e întocmită astfelă: 
1) Cuvântă de deschidere. 2. Raportulă anuală ală comi
tetului. 3) Distribuirea solemnală a premieloră. 4) Dom
nitorii Basarabi și epoca loră, tractată istorică. 5) 
Codrenu, pnesiă de V. Alexandri. 6) Cuvântă de închi
dere. Urmeză petrecerea.

*
Studenții liceului din Blașiă voră serba la 21 Maiă 

v. Maialulă în «Berculă metropolitană.*
*

Colegiulă profesoriloră facultății filosofice din Viena 
au numită pe archiducele Rudolfă doctoră onorifică.

*

«România liberă* ne spune, că pentru diua de 10 
Maiă, aniversarea încoronării, toți șefii de corpuri trebue 
să se adune în Bucuresci. Cu ocasiunea acestei serbări 
se voră sfinți și împărți drapelele noiloră regimente înfi
ințate și anume: 31 și 32 de dorobanți; 5, 6, 7 și 8 de 

de călărași și ală călărașiloră

st.

artileriă; 1 de geniu; 12 
permanențl din Dobrogea.

ț)iua de 3 (15) Maiă 
curescl în modă splendidă, 
me; s’au ținută multe toaste.

--r- *

Marea serbare istorică, ce s’a dată acum câte-va 
(Jile în Pompei, Italia, la care s’a representată jocuri de 
circă, o cunună și o îmormăntare ca pe timpulă împă- 
ratulă Vespasiană, a avută ună deficită de 80,000 franci; 
venitulă curată era destinată nenorocițiloră din Ischia.

*

1 Profesorulă Ochs (Bou) de la o scdlă din Silesia, 
părându-i-se numele pre dobitocescă, a cerută încuviin
țarea d’a și-lă schimbă.

*
au serbat’o Ardelenii din Bu-

Entutiasmulă a fostă la cul-

*
Sâmbătă s’a dată la teatru opera «Faust.« Cei ce 

cunoscă nuculă nostru teatru și au vădută opere ca acâsta 
representate pe scenele din capitale, sigură voră fi gă
sită multe defecte, și lipsă de decoră. Cea mai mare 
parte însă din publiculă brașovănă credemă, că a fostă 
mulțămită, mai alesă câ o asemenea ocasiune de a vede 
opere nu se pre ivesce pe la noi. Succesulă și de astă- 
dată avemă să-lă mulțămimă d-șorei Atzger (Margaretha) 
a cărei figură frumosă plină de grații, și cu voceai sim
patică, te captiveză dela primulă momentă. D-nu Faltus 
(Faust) ar câștigă în voce, decă nu s’ar încorda așa de 
multă la scoterea tonuriloră înalte, căci prin sforțarea 
loră, vocea își pierde limbrulă ei naturală. Ar fi de do
rită ca armonia între cântăreți și musică să se țină cu 
mai multă stricteță. —

Opera «Lucreția Borgia* de aseră, s’a esecutată mai 
precisă și eroina (Lucreția B.) d-șora Szegal a interpre
tată viu rolulă său greu. D-nu Christ.1 (ducele de Fer- 
raro) cu o voce sonoră de baritonă cântândă, a esecutată 
cu bravură aria sa din actulă primă, asemenea și dom- 
nișora Nerville altista și-a pricepută rolulă său de cava- 
leră (Orsino), și a fostă viu aplaudată la cânteculă ba- 
chanalu cântată cu focă. —

Mâne Marți se va da marea operă ,Ebrea« de 
Halâvy.

I

Declarațiune.

Sibiiă 6 (18) Maiă 1884.
Tinerimea română din Sibiiă cu indignare 

a luată la cunoscință necavalerdsca procedere a 
tinerimei maghiare dela universitatea din Clușiă, 
manifestată față cu societatea română de acolo în 
serile de 14 și 15 Maiă st. n. a. c. — și nu 
pdte să nu-și esprime părerea de rău în publi-



citate, că tinerimea maghiară universitară din 
Clușiu, urmându sumuțăriloru și impulsuriloru 
tendențidse ale foiloru maghiare de acolo, ’și-a 
uitatu de posiția lorii socială și s’a demisii la acte 
de violența ce sunt condamnabile chiar și la ele
mentele cele mai decădute ale societății omenesci, 
și cu atâtu mai vârtoșii la acea parte a societății 
ce pretinde a deveni a^î-mâne conducătdrea afa- 
ceriloru publice. —

Totti-odată profită de ocasiune și din aden- 
culu inimei felicită tinerimea și inteligința ro
mână din Clușifi, pentru că a întempinatu cu dem
nitate insultele mârșave ale unui tumultii înver
șunată, și șl-a păstrată presența și sângele rece 
față cu înjurăturile și amenințările gldtei revoltate, 
dovedindu și arătându prin acâsta lumei întregi, 
că Românulă e unu poporu iubitoru de ordine și 
de pace și că nici odată nu s’ar putâ lăsa a fi 
împinsă la estreme fără nici unu motivă, precum 
au făcută colegii noștri maghiari din Clușiu.

Tinerimea Română.

Clușiu, 17 Maiă.
Onorată Redacțiune! Agitațiunea continuă a Zia

risticei Clușiane și-a avută efectulă. Suntă semne seri- 
ose însă, că atitudinea provocătdre a junimei maghiare 
universitare își află îndemnulă afară de Clușiă în cercu
rile mai dătătâre de tonă. In totă casulu însă avemă de 
lucru cu nisce simptome triste, seriose, adencă tăiătore 
în viâța poporeloră din patriă. Binevoitorii națiunei ro
mâne dâră voiescă a ne împinge pe căi neiertate, des
perate, ca să compromită învingerea apropiată a princi- 
pieloră liberale și patriotice a trei milione de Români.

In 1.4 Maiu înainte de ameZi ună june universitară 
română a fostă amenințată și batjocorită în presența 
mai multoră Maghiari, pentru că a cutezată a vorbi ro- 
mânesce. In 4i°a premergătore altă june română fu chiar 
împinsă, altulă chiar bătută cu bâta. Junii români însă 
numai românesce vorbescă, cu colegii loră maghiari de 
locă nu comunică. Au decisă să îndure tăte insultele, 
să încunjure locurile publice după putință, la ore regulată 
să mergă, pentru ca să nu compromitemă nici la apa- 
rință liniștea și demnitatea opincei române, ce i-a trimisă 
la studiu.

In aceea-și (fi de cu sără s’a ținută, precum sciți, 
adunarea junimei maghiare, convocată espresă în contra 
societății de lectură «Iulia.* Decisiunile ce s’aă luată 
în contra ei le cunăsceți și le ați publicată. Săra la 8 
ore D-lă Dr. Silași a primită o epistolă anonimă din- 
preună cu o sfâră subțire. In scrisore e timbrată de 
gâde (hoheră), de capulă tuturoră răutățiloră, recomen- 
dândui-se a se spânzură său a părăsi universi
tatea. Poliția încă la 8 ore săra a fostă avisată, că 
spre sără se voră face demonstrațiuni. Totuși abia la 9 
ăre a sosită ajutoriulă, aflândă deja glote turbate șue- 
rândă și amenințândă siguranța casei D-lui Dr. Silași. 
De aici aă mersă la Dr. Isacă și I. Coroianu; mai apoi 
s’aă dusă la casa parochială gr. cat. spărgândă porta 
încuiată, au năvălită căutândă localulă soc. «Iulia* și 
nesciindă undei, aă spartă ferestrile vecinului Dr. Zucker. 
Intru acestea brava inteligență jună română întrăgă și 
câțiva bătrâni din Clușiu, serbaă la otelulă «Biazini* în 
numără de vre-o 40 — presăra cailei de 3/15 Maiă. 
Aici s’aă enunciată cu însuflețire unanimă următărele:

1. Inteligința română clușiană esprimă 
deplină lealitate și credința strămoșăscă 
înaltului tronă habsburgică.

2. Venerațiune gloriăsei amintiri mar- 

tiriloru de pe câmpulă libertății și progra- 
meloră național e.«

3. «Luptăneclintităpentrulimbaromână 
și egala îndreptățire a poporului română de 
trei mi 1 i <5 ne.«

La 12 ore năptea ne pomenimă cu nisce urlete 
sălbatice, chiuituri și esclamărî insultătore a unoră glote 
turbate la ușa salei în care ne aflamă. Bomânii cântau 
«Deștâptă-te Române* cu însuflețire, ședăndă fie-care la 
loculă său. Demonstrații au deschisă ușa salei, au spartă 
gămurile ușei și vădendă, că Românii totă cântă, au nă
vălită în sală sub pretextulă falsă, că Românii i-au pro
vocată aruncândă asupră-le o butelia. Li s’a spusă, că 
nimenea nu a aruncată, nu are de cugetă să insulte pe 
Maghiari, ci serbeză în pace amintirea eroiloră din 1848, 
deci se nu conturbe serbarea.

D-lu adv. Coroianu s’a încercată în zadară a-i 
îmblânzi, elă a fostă luată în batjocură. Vădendă Ro
mânii, că scopulă e scandalulă, ca să-lă încunjure au 
părăsită sala, trecendă prin spalirulă formată de Ma
ghiari. Insultele și amenințările curgeau ca ploia. «Be 
hingherii libertății, nu pe apărătorii ei, serbați voi, Va- 
lachi!«

In 15 Maiă la 10 ore Nr. 63 ală «Gazetei Tran
silvaniei* a fostă hulitu și in publică arsă in piață de 
universitarii unguri.

Sera la 7 bre s’a începută maialulă arangiatu in 
favorulă școlei gr. cat. din Gilaă. Be la 9 bre sera 
aceleași glote se infățișară aședendu-se parte pre la mese 
în grădină, parte stândă în piciore. Brimulă vorbitoriă 
a disă. că dinșii au de scopă să controleze decursulă 
petrecerei. Ceilalți toastanți înse vorbeă alegorice despre 
câmpuri pline de mărăcini, tufe și șerpi, cari vdră fi adi 
mâne stârpiți, er’ restulă demonstranțiloră aplaudă și 
ilustră cu esclamări de «piâră valachii*, pieră «Iulia*. 
«Morte hoheriloră.*

La aceslă maială a participată și sublocot. în re- 
servă Aug. Nicoră, care a aflată de consultă a cere 
asistență militară, ca să evite ori ce catastrofă sângerosă. 
Poliția de locă nu a voită să intrevină, ci stetea afară 
pe stradă cu nepăsare, unde nu era nici sufletă de omă. 
Asistența a și sosită în momentulă supremă, er publi- 
culă Română s’a depărtată. Ună minută întârziere și 
sânge curgea!

Eri s’a trimisă «Gazetei, o telegramă pe 
carea oficiulă telegrafică nu a voită să o es- 
pedeze. Pe oficialulă telegrafică, carele a es- 
pedată telegrama din Nr. 63 ală «Gazetei/ 
precum se aude, l’au trasă în cercetare dis
ciplinară.

Cu tbte aceste uneltiri nu ne vomă pierde răbdarea. 
Murimă pentru tronă, pentru patriă, der luptămă și vomă 
luptă pentru libertatea națională, pentru dreptulă limbei . , • ,
române în justițiă și administrație între marginile acestui 
stată!

___________ Opinca Română.

Din altă corespondență estragemu urmă- 
tbrele:

Clușiu, 17 Maiă
«In adunarea tinerimei maghiare din grădina Bânffy, 

unulă a propusă chiar să se facă demonstrațiune în 
14 Maiă sera, d-lui profesoră Silași. Propunerea nu s’a 
primită atunci, der pentru aceea înZecită s’a realisată. 
Sciți cum s’au petrecută lucrurile și că vr’o 200 de stu- 
dențl maghiari au năvălită chiar și în sala unde Românii 
serbau 3 (15) Maiă. Intru adevără răbdarea Românului 
nu are margini. Vr’o 30 aveu să stea față cu 200, cari 

insultau pe fie-care dintre cei presenți. Era ună mo- 
mentă forte critică acesta, cu greu amă scăpată dintre 
Scyla și Charibde. In 15 Maiă dimineța, junimea nobilă 
și cavalerâscă cu mare bravură a arsă «Gazeta Trrnsil- 
vaniei* în cafeneua Orban. Mare succesă!

Sera a fostă maialulă in favorulă școlei din Gîlău 
în gradina „Stadler*. Cavalerii noștri și aici ne-au visi- 
tată în numeră de 5—6 sute. Nu s’au așeZaiă bine și 
feciorulu profesorului Szâsz Bela ne-a spusă pentru ce 
au venită, anume că au misiunea d’a ne controla ca pe 
nisce agitatori. Era ună maială nevinovată, fara nici ună 
scopă politică. Strigau ca turbați în contra naționalității 
române. Totă acelă cavaleră a strigată între aprobările 
consoțiloră săi că Românii pentru stată suntă 
vipere. Poliția, deși era de fața, nu i-a impedecală. 
Negreșită că noi Românii, ca să evitămă ori ce scandală, 
ne-amă retrasă.

Parola Z^I este, cum Zice ,M. Bolgâr* Nro. 114, 
seu maghiarisare momentană, seu să ne căutămu de 
drumă.

AZi la 12 ore, 5—6 sute studenți, cavaleri d’ai 
nobilei națiuni maghiare, cu musica în frunte, care cânta 
marșulă Rakoczy, s’au dusă pe câmpufă Feleaculul, unde 
după ună discursă înfocată s’au arsă «Gazeta,* Tribuna 
și alte Z>are românesc!, în numeră de vr’o 50 esemplare 
ducându-le în bâte. Poliția i-a urmată, ca o gardă de 
apărare. Mare victorie!

Despre nobilulu și patrioticulă scandală d. adv. Co- 
roiană a trimisă o telegramă «Gazetei.*

Telegrama care însă apăruse la Debrețină, tra- 
ducendu-i-se cuprinsulă, au aflată agitare în contra 
statului, și pre basa contractului internațională § 7 a fostă 
confiscată. Acestă § Zice > statele contractante ’și reservă 
dreptulă a deține telegrame, cari amerință statulă etc. 
Brașovulă e în Ungaria seu în Turcia? directorulă de 
la Debrețină — se vede că nu scie.

Etă în trăsuri generali — căci mi-e imposibilă să 
vă scriu tote amănuntele, — scandalulă său mai bine 
scandalurile îndreptate în contra națiunei române. — 
Când junimea maghiară a atacată în esistență societatea 
«Iulia,< a comisă ună faptă, care se ține de dreptulă 
penală. Cândă au demonstrată, au spartă și ruptă 
pbrta protopopului G. Popă și au conturbată liniștea pu
blică amerințândă, — asemenea.

Cândă au agitată și agită în contra națiunei româ
ne, — totă asemenea.

Aceste fapte sunt lăudate de pressa patriotică, câ 
fapte naționale și patrioticei!

Ce jocă ală sorții!! Noi cei striviți și lipsiți de 
drepturi suntemă priviți ca agilătorl, dâcă vorbimă limba 
nbstră, și ne împlinimă datorința de Români!!

Clușifi, 17 Maiă.
AstăZi ,Gazeta Transilvaniei* a fostă dusă de ju

nimea universitară cu musica în frunte din cafeneua Or- 
bân pănă în piața de lemne, unde a fostă arsă; la acăstă 
scenă spună, că să fi fostă de față vice-comitele Ghyar- 
m a t i și președintele oficiului orfanală Hori Băla, cari 
au fostă aleși funcționari numai cu ajutorulă voturiloră 
române (!!)

Veți fi primită, credă, raportulă despre tote scan
dalurile ce s’au întâmplată p’aci. Unii dau cu părerea 
că tote aceste scandaluri sunt țăsute de o mână mai lungă 
dela Pesta, și se vorbesce că chiar și unii profesori dela 
Universitate aprâbă faptele tinerimei maghiare, ba păte 
că la sfatulă loră facă tâte acestea pentru ca să terori- 
seze pe Români.

FOILE T ONU.

Sătulii cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

Prin asta deregătorii satului se simțiau lingușiți și 
cu atâtă mai bucurosă mergeau pe calea cea bunâ.

Preotulă își Zicea: așa se cade, diregetorii satului 
trebue să aibă vâZă înaintea săteniloră și se fie cinstiți 
de cătră dânșii, căci le-ar stricâ multă, cândă ar sci omenii, 
că sunt purtați de preotă. Una ca asta nici nu se va 
întâmplă. In chipulă acesta lucră în tăcere bărbatulă 
înțeleptă, fără a venă pentru sine vr’o laudă și chiar 
dâcă nu se ’ntâmplau tote după planurile lui, nu se su
pără și nici o dată nu se da îndărăptu dela o faptă bună. 
Pentru că eră destulă de modestă să crâZă, că și alți 
âmeni au dela DumneZeu pricepere și, pentru că ’n multe 
lucruri sunt mai iscusiți și au mai bună cunoștință de 
câtă elă. Ori ce lucru folositoră îlă lăuda din tote pu
terile ceea ce plăcea și îmbărbăta multă. Unde se băgă 
de sâmă vre-o greșală, preotulă o scusă prietinesce, 
ceea-ce ușurâ și mângâia pe cei necăjiți.

«Asta nu pote să mergră totă așa cu săracii din 
comună și cu cerșitorii noștri,* Zise într’o Zi Alexandru 
cătră preotă. — Dar, eu însu-mi nu sciu, ce e de făcută. 
Acești cerșitori din moși strămoși sunt în lepra satului, 
e o rușine, o ciumă. Mi se face perulă măciucă, de câte 
orî vădă ospitalulă. Administrația este scumpă și nu plă- 
tesce o cepă degerată.*

«Acum mi-ai vorbită dela Inimă, d-le Alexandre,* 

răspunse preotulă. «Cândă comuna nu ar avă ospita
lulă nu ar ave nici pe cei ce locuescă în elă. Cei mai 
mulți leneși și cerșitori îi găsesc! prin satele unde se 
îngrijescă omenii mai multă de ei, acolo, unde se împarte 
milă mai multă.*

«Ce e dreptă, eu ra’am gândită de multă să des- 
ființămă ospitalulă,* Zlse Alexandru, «dar cu asta n’amă 
îndreptată lucrulă. Chiar și ’n comunnle cele mai bine 
întocmite încă voră fi totă deuna săraci și perde-veră. 
Ce se faci cu ei? — In alte comune amă veZută, că lasă 
pe săracii să cerșescă pe rândă la familiile cele mai bune 
seu că săptămâni întregi își căpătă mâncarea de la câte 
o familiă anumită, ba pote li se dă și grajidulu de locu
ință. întocmirea acesta este adesea pre barbară față 
de bolnavi și bătrâni, er pe cei harnici de lucru îi în- 
tăresce în trândăvia, le corupe sufletulă și le strică mo
ravurile cele bune. VăZut’amă cum era și în alte co
mune, unde se oprise cerșitoria. Aici cerșiterii căpătau 
hrană dela cutare familiă și tote cheltuelile le plătia 
sătulă. Cu acesta misiune erau însărcinați cei ce se în- 
voiau a dâ hrană mai eftină. Aceștia încă erau omeni 
săraci, cari voiau să câștige ceva din întreprindere și 
fiindu astfelă în atingere neîntreruptă cu cerșitorii să 
stricau de totă într’o astfelă de societate. In chipulă 
acesta cemuua nu avea nici ună folosă, pentru că săracii 
nu se îndreptau, din contră avea pagubă, pentru că prin 
ticăloșiile săraciloră se stricau și familiile unde căpătau 
de mâncare. Da. părinte, îmi vine să plângă cu lacrimi 
cândă mă gândescă la săracii băeți orfani, cari se dau 
cu licitațiă în costă. Eu sciu, cum, pe cândă eraă scum
pete, să luă bani pentru ei, însă cu tote astea erau p’aci 

să moră de fome, er cândă bietele ființe se tânguiau de 
fome și strigau, erau bătuți cu vergi, ca să tacă să nu-i 
audă omenii... îmi aducă aminte, că odată tăindă doc
torii trupulă unui astfelă de copilă mortă nu s’au găsită 
în stomagulă lui de câtă erbă și apă, âr spatele și cop- 
sele îi erau vinete de bătăi. Be legea mea Turcii și pă
gânii sunt adesea cu multă mai milostivi, de cum sunt 
mulți țărani de ai noștri fără de carte.*

«Și aceea o sciu pre bine,* mai Z>se Alexandru, 
«că în multe comune, deregătoria se gândiâ se ridice 
pentru săraci case și spitaluri, dar asta nu au făcut’o 
din adevărată iubire a de-apropelui, ci fundă împetriți la 
inimă și fiindcă le plăcea să petrâcă fără lucru, și astfelă 
să scape de grija d’a cugetă neîntreruptă la sărăcime. 
Cârmuitorii satului, ce e dreptă, își iubescă deregătoria, 
însă puțină le pasă, decă sarcina ce o iau asupra-și de 
odată cu deregătoria, o portă așa precum se cuvine.* 

Așa, Alexaudru.
Breotulă se bucură că Alexandru cunosce lucrurile 

atâtu de cu temeiă și Z^e: «Eu am scrisă 6re cândă 
asupra acestei întrebări însemnate. Fii bună citesce foile 
acestea. Multe idei pote nu voră fi copte. Schimbă, 
îndreptă, ori le lapădă, cum îți vine la socotelă.*

Alexandru luă scrisorile preotului la sine. Le ceti 
și resceti. Se sfătui apoi și cu cei l’alți deregători. Be 
urmă se duse la preotă îlă făcu băgătoră de sâmă la 
una și la alta, îi ascultă părerile și eră se duse să se 
înțelegă cu cei lalți deregători. In cele din urmă se 
unescu toți într’ună plană, prin care să îmbunătățâscă 
sortea tuturoră săraciloră din sată.

l ------------------ (Va urma.)



Malum omeni In totă Clușiulă iritațiunea e fărte 
mare. Unii dau cu socotea că t6te aceste demonstrați- 
uni sunt făcute cu scopă d’a opri adunarea ge
nerală electorală dela Sibiiu.

Arderea diareloru române.
Estragemă din »Ellenzek« dela 17 Maiă următorele : 
»Tinerimea maghiară din Clușiu a hotărîtă să ’și 

manifesteze intr’ună modă eclatantă disprețuia față cu 
articlulă de fondu de Vineri ală »Gazetei.« Luatu-aă 
deci resoluțiunea de a arde în publică jurnalele române, 
»ca infame și afurisite (meggyalâzva) să fie 
aceste foi dimpreună cu redactorii și cola
boratorii lor ă.»

»Ei aveau de gândă a face aceslă auto-da-fe pe 
piața principală, și acesta hotărîre au și însmuatu-o la 
polițiă. Poliția din punctă de vedere ală sigur an ței 
contra focului nu a încuviințată aceslă cerere.

»Să mergemă der pe dealulă Felek-ului, acolo nu-e 
pericolă de focă* esclamară junii maghiari și porniră pe 
la 12 ore în numără mare, însoțiți de elita cetățeni- 
lorășiadiregătoriloră. Pe o costă a Felekului 
au arsă publice, la sunetulu unui marșă funebră foile 
române. După ardere au intonată marșulă lui Rakoczy 
și s’aă întorsă cântându cânleculă lui Kossuth, acom
paniată fiindu de musică/

»Kolozsvâry Kozlony» dela 18 Maiă scrie urmă- 
țârele:

»Vr’o 400 de studențî universitari s’aă adunată pe 
piața principală, ca să ardă în publică foile române: 
»Gazeta Transilvaniei*, »Observatorulă,« »Luminăloriulă« 
și »Tribuna.* Mai târ^iă ’și-aă adusă aminte că piața 
principală a Clușiului ar li ună locă prea gloriosă pentru 
cenușa acestoră foi, au luată în bețe jurnalele și aă 
mersă pe delulă Felekului. Aici sludentulă Bonis Samu 
a pronunțată următorele cuvinte:

, Maghiarii respecteză presa până ce ese din ma
șină, dar decă vede după aceea, că pressa e nedrăptă 
atunci așa face cu ea/ — După aceste cuvinte au arsă 
în modă serbătorescă foile adunate de pretutin- 
denea. ___ ___

Lugoșiu, 8 Maiu 1884. 
(urmare din Nr. 65).

D. președinte se înfățișă la 4 ore, deși scrisorea 
acăsta i-se trimese în textă maghiară și ca represen- 
tantulă unei corporațiuni, care representă biserica gr. 
or. română autonămă cu limba sa națională 
garantată prin legi, ar’ fi fostă îndreptățită a nu-o 
primi decâtă în limba română. Până la 4 și i/i înse 
comisiunea investigătdre nu se înfățișă, și d. președinte 
Brediceanu merse să-și caute de afacerile sale. După aceea 
venindă comisiunea află ușa încuiată și aflândă, că 
cheia se află la d. epitropă, advocatulă Georgiu Marti- 
nescu, trimise după dânsulă. Acesta venindă, d. vice- 
comite se adresă în limba maghiară cătră densulă, der 
d. epitropă îlă întrebă: Nu știți D-vostră româ- 
nesce? căci eă sunt oficiantă ală bisericel 
române și limba mea oficiosă ca atare este 
cea românescă.« D. vice-comite răspunse, că elă în
țelege limba românăscă, face însă atentă pe d. epi
tropă, că dânsulă ca advocată trebue să scie limba 
statului. D. epitrdpă îi răspunse, că în afacerile advo- 
cațiall, la tribunală o și vorbesce, aici însă se simte 
obligată de oficiulă celă ocupă a respectă 
limba bisericescă și carea este cea româ
nescă, D. vice-comile continuă totă unguresce că 
cere să-i deschidă localitatea ca să între la bibliotecă.

D. epitropă replică totă romăne'sce: că nu are 
autorisațiune dela superioritățile sale bisericesci și că 
densulă în biserica românăscă autonomă nu 
cunosce altă autoritate decâtă pre cea bi
sericescă/ »Dâr decă ți-aș arăta ordinulă 
ministerială?’ dise d. vice-comite. ^Pentru mine 
ca epitropă totă atâta este și d, ministru ca 
și Dta,« replică d. epitropă, »și până nu-mi aduci 
ordinulă dela superioritatea mea t)i]sericescă, 
de bună voie nu deschidă nici o localitate 
a bisericei incredule mie spre administrare.

Precândă decurgea acestă dialogă interesantă, din 
care vedemă, ce însemnâză autonomia bisericescă și 
potemă înțelege, pentru ce s’aă luptată Românii totă- 
dăuna cu atâta zelă pentru susținerea și apărareă ei, 
d. direct oră supremă Petro viciu se informa mereă despre 
înțelesulă acestui dialogă, și aflândă argumintele d. epi
tropă dise: »d. epitropă are totă dreptatea 
trebuia să însciințați pe V-Consistoriu diecesană despre or
dinulă minisferială.

Aslfelă comisiunea se retrase pentru, ca să se con
sulte ce-i de făcută. Telegrafară la ministeriă, care le 
răspunse, să și facă locă cu puterea pănă la bibliotecă. 
Din ordinulă vice-comitelui, subprefectulu (solgabirăulă) 
înmâna la 1 Maiu, președintelui comitetului parochială gr. 
or. următărea scrisore în limba maghiară, pre care noi 
o dămă în traducere românăscă.

.Domnului C. Brediceană, președinteală comunei 
bisericesci gr. or. române în Lugoșă.

In urmarea ordinului D-lui vice-comite din 1 Maiu Nr. 
7291 Te provocă ca numai decâtă să-mi puni la disposițiune 
localitatea pentru cercetarea bibliotecei studențiloră ro
mâni dela gimnasiulă din Lugoșă, așezată în sala de 
consultare a edificiului comunei bisericei gr. or. rom., și 
respective să faci posibilă d-lui vice-corrJte și Magnificu
lui d. directoră supremă Petroviciu, ca comisari trimiși, 
îndeplinirea acestei cercetări,

Din contră în urma strictului ordină voiă fi silită 
a întrebuința puterea și biblioteca voiu muta-o în archiva 
comitatensă. Lugoșă în 1 Maiu 1,884.

Marsovszky m. p. 
subprefectti.

Astfelă nevoindă a respinge forța, pre la 3/4 12 
ore antem. a intrată comisiunea și a consemnată totă ce 
a aflată în bibliotecă.

După acesta ținendă ședință, în diua următdre 
d. directoră gimnasială, publică în fiecare clasă, că din 
partea ministeriului se opresce strictă cercetarea socie
tății românesc! de lectură.

Așteptămă acuma, ca Mâgnificulă d. directoră su
premă și canonică Petroviciu, carele este cunoscută ca 
omă iubitoriă de dreptate să dea la cei de susă infor- 
mațiunile cele mai nepărtinitdre. Și până cândă va 
veni sentința (nu sciu ce sentință mai așteptă domnii 
profesori) aflămă de nerațională pretențiunea d-lui profe- 
soră Fecht, ca stud. 1. Lupulescu să nu între în scălă, 
celă puțină în ora lui. I. Sorea.

3 (15) Maiu pe Câmpiâ.

Cu viuă bucuriă vă facă cunoscută, dle redactoră, 
că în comuna Indolă, diua de 3 (15) Maiu s’a serbată 
de cătră poporă cu mare pompă și entusiasmă, după 
următărea programă:

1. In presăra dilei de 3 (15) s’au trasă clopotele la 
biserică dându-se semnalulă că a doua di se va serba 
sfânla liturgiă.

2. In revărsatulă dilei de 3 (15) Maiu, în urma 
semnalului dată cu clopotele, tinerimea și poporulă s’a 
adunată înaintea bisericei, și a intonată cântări naționale. 
Poporulă de ambele sexe era îmbrăcată în haine serba- 
toreșci, și cu prescuri și lumini în mână a intrată în 
biserică.

3. Adunându-să poporulă întocmai, ca în (jiua de 
Pasci la sf. biserică, s’a începută celebrarea sf. liturghii 
de cătră vice-protopopulă, și parochulă Hăsmașului Ia- 
cobă Bor dană, pentruca: Dumnedeu să scape popo
rulă roțnână de multele nedreptăți ce i-se facă și să dea 
celoră ce luptă pentru îmbunătățirea sortei lui înțelep
ciune, răbdare și viață prosperă.

4. După eșirea din biserică la Orele 10, poporulă 
și junimea s’a adunată în curtea scolii, cu stindardulă 
națională și musica în frunte și, cântândă »Deșteptă-te 
Române», a pornită cătră pădurea bisericii, unde s’a ce
lebrată ună parastasă pentru repaosulă sufieteloră con- 
ducătoriloră națiunii și a tuturoră mariloră eroi ce au 
luptată pentru libertate și egalitate.

5. După celebrarea parastasului, vice-protopopulă 
a ținută unu discursu potrivită cu onorea (jilei, urmândă 
apoi prândiu comună, jocuri și cântări naționale, cari s’au 
sfârșită cu: să trăescă monarchulă, națiunea și cei mai dis. 
tinșl bărbați.

6. La reîntărcere din pădure, cu stindardulă și
musica în frunte cântându marșulă »Grivița« poporulă 
s’a oprită la locuința vice-protopopului, ca să-i mulță- 
mescă, continuându-se petrecerea în curtea d-sale pănă 
sera. Traianu Vlassa, propriet.

Lugoșă, 1 (13) Maiă 1884. 
Onorate domnule Redactorii!

îm permită a vă da pe scurtă câteva informațiunl 
privităre la mișcările partideloru politice, ală căroru cen
tru este Lugoșulă, față cu ținuta loră la alegerile dietale, 
cari sunt la pragulă ușei, și despre congregațiunea (adu
narea) comitatensă.

Mai deunăzi se ținu într’ună mare otelă de aici o 
conferință pusă la cale de advocatulă română d. Titu 
Ilațegă și președiuta de d. IoanovicI, mare proprietară 
în Dulău și fostă deputată dietală. In acestă conferință 
s’a proclamată de cadidală ală partidei oposițiunei mo
derate d. fostă comite supremă: Alecsiu Pattyânsky. 
Acesta ună omă iubitoră de dreptate și buna înțelegere 
între naționalități este bine-vâdută de cătră Români și 
decă, precum se vorbesce, partida oposițiunei moderate 
ar da mâna cu partida națională română, ca adecă acolo 
unde, Românii au prospectulă de maioritate să fie aju
tați, ca să alegă pe candidatulu națională, âr unde nu, 
acolo Românii se ajute la reeșirea candidatului oposițiu
nei moderate, atunci d. Pattyânsky va reeși cu t6tă si- 
guritalea. D. Pattyânsky a desfășurată înaintea partisa- 
niloru săi programa sa, carea. conține t6te acele puncte, 
cari împlinindu-se, ar face pe toți cetățenii statului fe
riciți.

Duminecă, 11 Maiă, șl ținu partida liberală o confe
rință pentru proclamarea candidatului său. Oratorii îșl 
esprimau părerea de bine pentru restaurarea armoniei în
tre acestă partidă și d. comite supremă Tabajdy, care 
se cam stricase cândă cu alegerea d-lui Simonescu de de
putată în cerculă Bogșei române.

De candidată ală partidei liberale a fostă procla
mată contele Ernst Bissingen, președintele partidei, ună 
omă flusturatică. N’au lipsită dela acestă conferință câțl-va 
preoți retăcițl deJa turma loră, și câți-va fruntași țărani, 
p6te de cei comandați din oficiu.

Totă Duminecă, o deputațiune de notari și judi co
munali dela Șasea a oferită d-lui Simonescu candidatura 
de deputată de partida guvernamentală contra d-lui V. 
Babeșiu, și lucru de necredută, d. Simonescu a primită 
candidatura. Din greșelă în greșelă dând, d. Simonescu 
voiesce să documenteze, că n’a meritată atâta sprigină 
din partea Româniloră, cândă l’au alesă de vice-comite.

Atâtă cu privire la mișcările electorale:
De Luni 12 Maiă decurgă ședințele de primăveră 

ale congregațiunei comitatense. Desbaterile decurgă cu 
multă focă, întreținută mai esclusivă de bărbații noștri 
bravi, cărora nu le replică decâtă numai Tabajdy și ârăși 
Tabajdy. Suntemă mândri a constata, că avemă oratori, 
cari vorbescă cu elocință tăte trei limbile patriei și cari, 
ne-ar face onorc în parlamentă, pe lângă că ne-ar apără 
cu tăriă drepturile. Să ne sufulcămă dâr frați Români 
bănățeni, căci ar fi păcală de Dumnedeu, ca ună Bredi- 
cianu, Rezeiu, Hațegă, Nedelcu, Martinescu și alții să nu 
reiesă la alegerile acestea.

Să luptămă cu energiă, căci în .luptă este viața și 
fără luptă astădl nu ajunge ună poporă a dobândi drep
turi, ba nici a fi stimată de adversarulă său.

Multe se decidă favoritoră Româniloră în virtutea 
argumenteloră, ce le aducă ei, cândă vine însă vr’o causă 
pănă la volisare, atunci ei cadă, căci deși din punctulă 
de vedere spirituală-morală sunt cu multă superiori ,ma- 
meluciloră tabajdyanl, numerice Românii sunt în minori
tate. Dar d. Bredicianu, i-a dechiarat-o în față, că nu 
se sparie nici de amenințări, nici de sarcasmulă d-sale. 
Nui-va pută despărți de causa poporului de
câtă mortea pe acești GrachI ai apăsatului 
pop oră Română.

Nu mai puțină bravă s’a purtată în congregațiunea 
acesta d. D. Grecu, protopopă în Costeiă, carele a avătu 
tăria connvingerei s’ale de a învinovăți chiar și pre ună 
Jakabffy, deși vice-comite. Petrunsă, se vede de sufe
rințele și nedreptățirile poporului d. Grecu arătă, cum 
organele administrative negligeză datorința de a supra- 
veghia, ca greutățile publice și comunale, drumurile, po
durile ș. a. să se facă de toți locuiicrii obligați, și cum 
din acestă negligența totă sarcina cade pre câți-va bieți 
6meni din cei mai săraci. Apoi cea-ce atinge pre vice- 
comitele Jakabffy mal tare, îlă acusă că n’a lucrată amă- 
surată legei, cândă mergendă în comuna Costeiă, n’a sus
pendată imediată pre notariulă cercuală deacolo, după-ce 
acesta a detraudată câte-va mii de florini. A displăcută 
multă dlul Tabajdy câte vorbise d. Grecu, deci i-luă cu- 
vântulă sub pretestă, că se abate pră departe dela obiec- 
tulă, în care luase cuvântulu. pișe însă că va pute vorbi 
acestea, cându va sosi rândulu după programă la afacerea 
acesta.

Esprimămă dorința, ca dlă Grecu, vădândă și ne
dreptatea și ignoranța și tendința de totă 
dușmănosă Românloră a partidei sub flamura că
reia înrolându-se s’a luptată cu zelă spre stricăciunea 
nostră, să se intorcă sub flamura națională, căci na
țiunea i-va erta rătăcirea, și luptândă pentru binele 
ei alăturea cu adevărațiî săi fii, i-va păstra recu- 
noșcința, cea-ce dela comilitonîî săi de partida liberală 
(?) nu va ave niciodată. j. s.

Simonescu în contra d-lui V. BabeșO.

Lugoșă, 12 Maiu 1884.
In 12-a 1. c. a fostă o deputațiune de notari și 

jucji comunali la d-lă Simonescu în Lugoșă și i-au 
oferită canditatura pentru cerculă electorală Șasea. In 
acestă cercă dela 1861. începândă totă Dl. V. Babeșu. 
a fostă candidată și de repețiteorl alesă de deputată. 
Așa se scie, că candidatulă partidei naționale și în 
acestă ană este El V. Babeșu. Acesta o scie și Dl. 
Simonescă și cu privire la posițiunea ocupată de Dl. 
Simonescă și a sprijinului — pe carele nimeni ca Dsa 
na l’a avută dela Românii din acestă comitată, nu se 
credea și nu se așteptă, ca Dl. Simonescu să primâscă 
candidatura în contra Dlui Babeșă. Acăsta s’a întâm
plată spre cea mai mare întristare a nostră, căci vedemă 
deja bărbați ca Simonescă sprijinindă sumuțările și des- 
binările ce se facă între frați.

Româniloră din Șasea nu avemă ce le elice, căci 
îi cunoscemă tari în credință și neinvingibill și voră șei 
ei să dee Dlui Simonescu o lecțiune, că celă ce voesce 
să conteze pe sprijinulă Româniloră, trebue să fie Ro
mână în graiă și faptă, căci în dietă ne trebuiescă 
bărbați, cari să represente simțimentele și dorințele po
porului, eră nu să fie slugi credinciose ale guvernului, 
și dacă a credută Dlă Simonescă și alții, că încrederea, 
ce amă pusu-o în elu față de ună Ungură mai slabă în 
sciință și cu mai puțini ani de serviciă, i-o păstrămă și 
acuma, acela se înșelă.

Nici odată nu ne amă așteptată, ca aceea încredere 
manifestată cu multă abnegațiune și cu mari jertfe să 
voiescă D-sa a o folosi în contră bărbațiloră noștri de 
frunte, în conlra sântei nostre cause, și nu numai, ci 
din contră cu valărea dată personei sale prin noi, cu 
acestă valore să se facă uneltâ împilatoriloră noștri.

Corespondința nostră din comitate.
Barabanți, Martie 1884.

Acum septe ani s’a alesă, prin influența stăpânirei, 
ună 6re-care D ergân controloră ală cassei alodiale. Acestă 
omă, de profesiune sticlară, a făcută daune însemnate 
acelei casse neputendă plăti nisce bani subtrași din aceea 
cassă. In timpă de șese ani a defraudată din darea re- 
gescă peste două mii fiorini, pe lângă alte sume, cari nu 
se sciu. In anulă trecută s’a descoperită, că numitulă 
controloră șl-a sustrasă din cassa alodială cauțiunea 
sa de 500 fl. și a scăpată de cercetarea judecătorescă 
prin demisiune.

Ună altă casă. Pădurară ală orașului s’a numită 
G. I, care a găsită cu cale să jefuiască după putință din 
pădurea orașului. Constalându-se faptele lui, s’a suspen
dată, fără să fie urmărită.

Este tristă lucru, cândă stăpânirea nu pedepsesce 
astfelă de abateri, pe cândă ămeni nevinovați, cum s’a 
întâmplată în Intregalde sunt urmăriți cu totă asprimea.

X.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Curanta la bursa de Viena
din 17 Maiu st. n. 1884.

■Sursa <le Rucurrsfi.
Rentă de aura ungară 6°/0 122.50 
Rentă de aurit 4°/0 . . . 92.25 
Rentă de hârtia 5°/0 • • 88.75 
ImprumutulO căilorit ferate

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

lorQ ferate de oștit ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.40 

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

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostU ung.
(3-a emisiune) .... 102.50 

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

mișii.............................101. —
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 100.50

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

vină ung.........................
Imprumutulă cu premiu 

ung...................................

98.-

116.83
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.75 
Renta de hărtiă austriacă 80.50 
Renta de arg. austr. . . 81.10
Renta de aurii austr. . . 101.75 
Losurile din 1860 . . . 136.25
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 855.—
Act. băncel de credita ung. 317. — 
Act. băncel de credita austr. 317.20 
Argintulu —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.73
Napoleon-d’orI................ 9.67
Mărci 100 împ. germ. . . 59.65 
Londra 10 Livres sterlinge 121.80

Cota oficială dela 5 Maiă st V. 1884.

Renfa română (5%). . . . Cump 94 vend. 95
Renta rom. amorl. (5%) . . > 94-Vs . 95

> convert. (6°/o) ■ • » 98 > 1OO3/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . * 32 > 34
Credit fonc. rural (7°/0) . . » 1.04 , 1051/»

>) !J (5%) • 92l/a j, 933/t
» » urban (7%) • • » 103‘/2 . 104
> » (6%) • • 991/, > 100
> > (5°/o) • • » 90.% > 90 %

Banca națională a României 7» 1442. , 1.450
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 371.% , 372

« » » Națională . . » 237. »
Aură • > 3.4O°/o , 3.65
Bancnote austriace conlra aură > 2.09. , 2.00

Cursuifi pieței Brașovu
din 19 Maiu st. n. 1884.

Bancnote românesci . . . Cump. 9.28 Vend. 9.29
Argint românesc .... . . » 9.21 » 9.24
Napoleon-d’orI................. . . » 9.62 > 9.65
Lire turcescl..................... . . » 10.85 > 10.89
Imperiali......................... . . > 9.85 > 9.89
Galbeni............................. . . > 5 61 > 5.64
Scrisurile fonc. «Albina» . . . » 100.50 » 101.50
Discontulă » . . 7—1.0 °/0 pe ană.

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

„GAZETA TRANSILVANIEI"
DIARl CUO1IDIANU.

Abonamente

Pentru
se potu face la 1 și 15
Austro-Ungaria pe anu

ii
|2 77

II
|4 77

si lunareJ

y>

a fie-cărei luni.

• 7 12 11. v. a.

Tarifa ■mim și însBiuimiioiii.
Anunciurl în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6 
Pentru inserțiunl și reclame pag. a III linia â . „ —„10 

acordă următorele î

V ■
V

• 77

abate:
6
3

Pentru repețiri se
Pentru repețiri de 3—- 4 ori . . ■ . 10°|o

77 77 77 5-- 8 7? * ‘ • • 15%
77 77 77 9--11 77 • • 20°|0
77 77 77 12--15 77 • • 30%
77 77 77 16--20 77 • • 40%

Dela 20 de repețirsz A
1 111 susă • • • • • 50%

777777

Se acordă abonamente
T)

CU 1 77 77

Pentru România și străinătate

77 77 77 17

77

mai
77

mijlocii

pe
ii 

|2
li

14

de abonare

anu

77

. 36
. 18
. 9

franci

77

77

este prin man-
77

usoru
Abonamentele se plătescu înainte.

77

Celtî
dată postalu.

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

7

Pentru anunciurl ce se publică 
se făcu învoiri și reduceri și peste 
susu.

Brașovu 1|13 Maitî 1884.
Administrațiunea ..Gazetei Transilvaniei^

pe mai multe luni 
cele însemnate mai

Dela cea mai mare fabrică de cesornice, zidită din nou
^ateket fâomp. în geneva.

A sosită celă dinteiu transportă, după desemnă, 3000 bucăți de c6sornice.reHioiitoii*-cliroiiomeli*ii, 
nouă, adevărate de Geneva, în două mărimi pentru domni și ddmne. Căsornicele suntă bine regulate, se 
dă garanție pe 5 ani, au niecanismft puteaitatik de nichel cu 24 rubine, capacele gravate fin de aură 
de 18 carate. Suntă multă mai bune decâtă căsornicele elvețiane, și costă I-a calitate fl. 7; 11-a calitate

ear cesornice cu 3 capace de argintă cu figuri de aură mecanică, cronometru-ancker de nichel costă l-a calitate 
și a Il-a calitate fl. 14. (Până acum au costată dela fl. 60—100).

Mai departe lanțuri de aurft smălțuite de Geneva, cuirasă duplă cu medalion pătra'u, cu 12 fotografii 
caraghiose, smălțată cu aură de 14 carate, greu de 9 galbeni, costă fl. Suntă mai bune decâtă alte lanțuri. Totă felnlă 
cesornice de Elveția, cari arată de sine diua și datum, și costă numai dela fl. 3 în susă; lanțuri de aurii și 
inele se vendă în rate; totdeodată doritoriloră li se trimită 300 de desemnuri spre a vedea formași prețnlă. Pentru aceste 
desemnuri să se trimită în mărci 15 cr.

fl. 5;
fi. 17

E. SELLINGER IJliren-Altianz aus Genf.
Wien, Adlergasse STr. 8.

n K9

1—3

ii.

III.

IV.
V.

Librăria Nicol. I. Ciurcu
. IBrașoviă..

In editura Librăriei Socecă & Comp. BucurescIBibliografie.
a apărută de sub țipară:
Conferințele Atheneului Romnnă» 1883—1884.
Conferința I. conține: Programulă gen. al conf. Atheneului pe 

anulă 1883/84. Discursulă de deschidere...............C. Esarcă.
învățăminte din Istoria patriei...............N. Ionescu.

Relațiunile Franciei cu România sub Ludovică XIV. XV și XVI. 
...............V. A, Urechiă.

învățămintele din Ist. patriei, continuare la conferința 1. de . . . 
N. Ionescu.
Apocrifele în literatura română...............Dr. M. Gaster.

Partidele într’ună stată constituțională................. C. Dissescu
Se află de vânzare â 50 cr. Exemplarulă (trimisă sub bandă

55 cr.) la Librăria Nicol. I. Ciurcu Brașovă.

^lustru pentru turiști
alu lui L. LTJSER.

Ună mijlocă sigură și fdrte eficace 
în contra ocliiuriloru tari de găină, 
bătături lorii, așa numita piele tare 
pe talpa piciorului, în contra negei- 
loră și tuturoră asprimelortt pielei.

ZEfeotvf.ru se g-aranteză:

Bretulii unei cutii 60 cr. v. a.9
Trimițându-se prin poște se plătescă 10 

mai multă.
Depositulii principalii: L. SCHENK,

farmacistă în Modling, lângă Viena.

cr

In Brașovu se găsesce adevărata la: 
I. HORNUNG, farmacistă.

Tipografia Alexi Brașovă,

1—3
Publicatiune.

Se aduce la cunoștința on. publică, 
că s’a finită restaurarea

BĂIi.OSCI <1C ABUntT 
de dușii și de vane 

aflătore în suburbiulă Scheiă lângă edi- 
ficiulă gimnasiului română și că deschi
deri va avă loc Joi în 10 (22) Maiă 1884.

Băile de vană se potu folosi de publică 
chiar de Miercuri 9 (21.) Maiă.

Cu deosebire să recomandă pentru 
băi reci, cele două basine nou construite 
în t6tă frumseța și corespundătdre sco
pului.

Brașovă 7 (19) Maiă 1884.
Eforia scoleloră. proprietară.

QffiBnuBHBBnmsoanBBBSMBmnBi

Nr. 1753—1884
pretoră

Concursă.
Pentru ocuparea postului de forestierii 

comunală în Rășinari se publică adl con
cursă. Emolumentele împreunate cu 
acestă postă sunt:

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

b) 6 stânjeni de lemne de arsă anu
ală în natură.

Doritorii d’a ocupă acestă postă au 
să dovedăscă, afară de cualificațiunea 
cerută de § 36 alu XXXI G. A. din 
1879, că scie perfectă limba română.

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

Sibiu, 12 Mai 1884.
Oficiul ii preto rialu.

ZEfeotvf.ru

