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NR 70. Sâmbătă în 12 (24) Maiu 1884.
Actultt de acusațiune alii tinerimei 

maghiare.
Brașovă, 11 (23) Maiu.

Studenții maghiari dela universitate au apu- 
cat’o înainte și, ei de cătră pădure, au formulată 
și înaintată actulă de acusațiune în contra juni- 
mei române.

Nu e de locă cavalerescă a acusâ pe acela, 
pe care mai înainte l’ai atacată și l’ai insultată. 
La noi însă se întemplă și lucruri de aceste și 
încă fdrte desă, căci la noi lumea e întdrsă, și 
domnesce dreptulu celui mai tare. Domnulă Bis- 
mark, care a disă odată, că forța primeză drep- 
tulă, ar trebui se cerceteze cursurile la univer
sitatea din Clușiu ca să se convingă, câtă de îna
poiată este încă cu principiile sale absolutiste 
față cu sc61a terorismului din Clușiu.

Dâr se nu facemă vorbă multă și se trecemă 
la actulă de acusațiune amintită.

Studenții maghiari au înaintată consiliului 
profesorală universitară acestă actă de acusați
une împreună cu o adresă, în care ceră ca s& 
îlă înmâneze ministrului de culte și instrucți
une publică.

Ei cjicu. în acestă adresă:
„Privindu la agitațiunile tinerimei române 

„dela Universitate, ne-amă convinsă că tineri- 
„mea română pe dl ce merge devine mai nepa- 
„tridtă și mai esclusivistă față cu națiunea ma
ghiară. Acești tineri români să lasă a fi între
buințați ca nisce instrumente orbe ale politici- 
„loră și înverșunațiloră luptători naționaliști. 
„Fără îndoială, societatea „Iulia“ e forte pericu- 
„16să, fiind că e cuibulă de unde răsară t6te 
„acele uneltiri naționaliste.“

„Vă supunemă alăturatulă actă de acusa- 
„sațiune, pe care vă rugămă să binevoiți ală îna- 
„intâ ministerului culteloră împreună cu rugarea 
„ndstră, ca să binevoăscă a închide numita 
„societate a tineriloră români.“

In actulă de acusațiune, cavalerii maghiari 
dela Universitatea din Clușiu d.icu următdrele:

„Clușiulă a fostă totdeuna zidulă de apărare 
„ală maghiarismului în ținuturile orientale ale 
„țării: așa și tinerimea maghiară din Clușiu n’are 
„mai puțină sarcină în mijloculu nenorociteloră rela- 
„țiuni cu naționalitățile, decât d’a apără integritatea 
„statului maghiară, de a păstră intactă uniunea 
„și de a răspândi și mănține în clasele societății 
„spiritulă maghiară. Acăstă țîntă o avemă în 
„vedere atâtă noi câtă și iubiții noștri profesori 
„dela Universitate. Tocmai acestă țîntă ne face 
„să privimă cu indignațiune la societatea literară 
„Iulia“, înființată de tinerii români în mijloculă 
„nostru, pe a cărei sigilă se află săpată ună 
„stejarii pe unii v&rfu de munte resturnatU de grea 
„vijelie.11

„Cine cunăsce propaganda Daco-Româniloru 
„și dorința loră de a vede vechia Daciă resta
bilită seu celă puțină Transilvania unită cu 
„România, acela scie că stejarulu răsturnata in- 
„semneză domnia română, ear națiunea maghiară 
„e în vîrtejulă grelei vijelii.“

După ce tinerii maghiari să laudă pe sine 
câtă suntă de liberali și cavaleri, arătândă că 
suntă cei mai ospitalieri din lume, termină astfelu:

„Societatea „Iulia“ e cuibulă tendințeloră 
„politice române. . Căci în adeveru rolulu prin

cipală ală societății este în mâna unoră mem- 
„brii, carisuntă cei mai înfocați aderenți 
„ai fiarei oră ultraiste române, ai con- 
„ferințeloră din Sibiiu și ai politicei 
„passive.. . Rugămă pe Escelența Vdstră ca în 
„înțelegere cu d. ministru de interne să bine
voiți a închide societatea „Iulia“ în
ființată de tineri de origine română. 
„Ne mai rugămă, ca în același timpă, avendă 
„în vedere interesele patriei, a drepturiloră și a 
„ morav arii oră ndstre naționale, se binevoiți a pe- 
„depsi pe studenții români pentru nepatriotica lord 
„purtare. “

Etă fructele politicei ministeriului Tisza, 
a acestei politice dușmane naționalitățiloră nema
ghiare.

Tisza a deșteptată duhurile rele și acum 
nu-o să mai p6tă scăpa de ele. Nici afacerea cu 
Bosnia, nici încurcătura ca Croația nu au pu
tută resturnâ acestă cabinetă, dăr îlă voră răs
turna fără îndoiălă propriele lui păcate comise în 
contra naționalitățiloră. Tisza trebue să mergă 
cu curentulă fanatică de maghiarisare ce l’a por
nită, elă nu se pote da îndărătă și nu-i rămâne 
decâtă a alege intre Tisza omulu de stată, care 
nu să mai pote susține din momentulă cândă se 
va opune curentului și între Tisza resvrătitorulă.

Sciri telegrafice.
(Serv. part, alit >Gaz. Trans.<)

Jaszbereny, 23 Maiu. — Apponyi, a. sosită 
aci. Discursulă-programă ce l’a ținută a fostă 
primită cu entusiasmă.' La sosire s’au aruncată 
asupra ultimului vagonu petre de cătră grupulă 
partidului independentă, și totă astfelă s’a întâm
plată și cândă Appony s’a suită pe tribuna ora
torică. Din causa tumultului a trebuită să inter- 
vie armata, care a curățită loculă. Apponyi a 
renunțată d’a mai țină discursulă, rămânândă a 
face acâsta după ce va fi alesă.

(Biur. telegr. din Pesta).

Cronica (jlilei.
Suntemă informați că o deputațiune de mai mulțl 

bărbați distinși din Clușiu, în frunte cu d. Alexandru Bo- 
hațielă, fostu comite supremă s’a dusă, erl Joi la prefeclulă 
Clușiului, cornițele Eszterhâzi, ca să’lă interpeleze în 
afacerea studențiloră maghiari. Se (|ice la între
barea, pentru ce guvernulă nu i-a nici o măsură, corni
țele n’ar fi răspunsă nimică.

*
Decretulă regescă pentru conchemarea dietei viitore 

se va publică în foia oficidsă și amendoue camerile se 
voră chema pe 25 Septembre a. c.

Alegerile generale pentru dieta viitore să voră face 
în tîmpulă dela 13 până inclusivă 22 Iunie. Scrisorea 
regescă prin care se convocă dieta Ungarei pentru se
siunea aniloră 1884—1887 s’a compusă și subsemnată 
de Maiestatea Sa regele. Scrisorea acesta regescă să va 
trimite la t<5te municipiile și la tote orașele, cari au 
dreptă de a alege deputațl dietali, peste câteva cjile, pen
tru ca să se pdtă lua disposițiunlle spre a convoca adu
nările concerninte generale.

*
Ministrulă de interne s’a adresată printr’o circulară 

cătră tote comitetele centrale electorale, prin cave le 
provdcă, ca în basa publicațiunii decretului regescă în 
adunarea generală, prin care să convdcă dieta viitore, 
să țină o ședință, în care să se fixeze terminele, cândă 
să se facă alegerile generale în tîmpulu dela 13 până la 
23 Iuniu în basa decretului regescă, pentru conducerea 
actului de alegere să se alegă câte ună președinte și no- 
tariu, respective substituții loră.

*

Maiestatea Sa a sancționată legea pentru meserii 
și în ministeriu de comerciă să ieu tăte măsurile nece
sare pentru punerea în practică a'acestei legi.

*
Direcțiunea căiloră ferate ungare de stată face cu

noscută că pentru linia Budapesta-Tura. în timpulă seso- 
nului de veră, nu se mai dă de acutnă bilete pentru 
ducere și întdreere cu trenulă accelerată.

*
In jumătatea înteiă a lunei viitdre se începă în 

Viena ședințele sinodeloră gr. orientale ale mitropolieloră 
din Bucovina și Dalmația. Spre acestă scopă se voră 
duce în curendă la Viena amândoi episcopii sufragani gr. 
or. din Dalmația, precumă și președintele sinOdeloră, mi- 
tropolitulă Bucovinei Dr. Morariu Andrievici.

*
»MonitoruIă oficială« din Bucuresci comunică că 

cu ocasiunea serbărei majorităței A. S. I. Marelui Duce Moș- 
tenitoră ală Rusiei, D. N. Crețulescu, ministrulă plenipo- 
tențiară la St. Petersburg, a avută ondre^a remite Alteței 
Sale Imperiale, împreună cu o scrisbre din partea M. S, 
Regelui, însemnele marelui cordonă ală ordinului Steaua 
României.

M. S. Regele a trimisă A. S. 1. Marelui Duce Moș- 
tenitoră chiar însemnele purtate de M. S. Impăratulă 
Alexandru II. în timpulă campaniei din Bulgaria și îna
poiate după moi tea Sa.

*
»România< ne spune că la 10 Maiu de dimineță 

s’au distribuită pe platoulă Cotroceniloră drapelele re- 
gimenteloră din nou înființate, și anume: regimenteloră 
31. și 32 de dorobanți, 5, 6, 7 și 8 de artilerie, 12 de 
călărași și 1 de geniu.

Ceremonia s’a făcută în presența M. M. loră și a 
generaliloră aflați în capitală.

Fie-care regimentă înființată din nou era repre- 
sentată de cătră comandantulă său, și de cătră ună ofi- 
cieru, ună sergentă, ună căprară și ună soldată.

*
Aniversarea încoronării s’a serbată în Bucuresci în 

modă splendidă. Intre focurile de artificii ce s’au dată 
însămnămă următdrele:

Bombardarea Griviței. In tîmpulă bombardărei, ca
nonada de infanterie și de artilerie prin telegrafe sub
terane de comunicație. La fine esplosiunea redutei Gri- 
vița urmată de salve de bombe uriașe și buchete de ra
chete.

Apoteosa proclamărei independenței terminându-se 
prin buchete uriașe de .șerpișori și prin iluminațiune ge
nerală cu focuri bengale.

*
»Telegraphulă« află că a apărută la Geneva o nouă 

programă politico-socială scrisă de d. Dragoma- 
noff, leaderulă partidei rutene. Acestă broșură să adre- 
sâză cătră popOrele ce locuiescu în suduia Rusiei și cari 
suntă Români din Basarabia, Poloni, Ucraineni, (ruteni) 
coloniști germâni și Evrei. Eruditulă profesoră rusă pro
pune compunerea unei federațiuni a acestoră popore, su
puse acjl jugului absolutistă ală muscaliloră.

Manifestațiune în Bucuresci.

ț)iarele bucurescene, «Telegraphulă» și »L’ Inde- 
pendance roumaine* comunică că Marți sera a fostă a 
doua întrunire a studențiloră din Bucuresci, la care au 
asistată peste 150 de persone. S’a iscălită o depeșă că
tră studenții români din Clușiu, în care, dice Telegr., suntă 
felicitați pentru atitudinea loră în (jiua de trei Maiu și 
suntă îndemnați a persistă pe calea ce au apucată pen
tru recâștigarea drepturiloră egale pentru Români în sta- 
tulă ungară.

»L’ Independance Roumaine,« mai spune că, după 
iscălirea depeșei-proteslă, tinerimea a plecată de la loculă 
de întrunire înaintea legațiunei auslro-ungare, unde «fără 
se alunece pe panta scandaluriloră obicinuite 
de studenții unguri,» a cântată, trecândă de mai 
multe ori pe dinaintea legațiunei, imnulă națională: »Deș- 
teptă-te Române/ In aclamări: ,Se trăiescă studenții 
români de peste munți, trăiescă Transilvania,* s’au re- 
întorsă în aceea-și ordine în grădina de la Suvenir, 
unde din nou au fostă aclamați studenții universitari ro- 



Hlânf din Clușiu și s’au cântatii între strigări de hura, din 
nou câte-va strofe din »Deștâptă-te Române.'

Prefectulă poliției aflândă de acesta întrunire și de 
scopulă ei, asigurase pe ambasadorul^ austro-ungarii, că 
Ordinea nu va fi turburată și că va căută să liniștescă 
spiritele iritate. Acesta i-a și succesă. Ordinea a fostă 
complectă. _

Discursulu d-lui George Popu,
ținută în conferența Română din Băsescî (Silvania). 

(Urmare din Nr. 69).
Mai înainte mai avemă ici colea în comitate câte 

ună deregătoră de română, d-vostră știți ce s’a în
tâmplată la noi în anulă acesta, ne-a scosă din dere- 
gătorii pe. toți, și asta așa s’a întâmplată în țâra în- 
tregă. In tote legionele deregătoriloră de la ministeră, 
abia avemă 4 deregetorașl mici, la curiă 2 între 80, 
la tablă vr’o 6 între vr’o 300 de ju<|I, — nu avemă 
în totă țera nici ună fbșpană, abia în Ungaria și Ar- 
dâlă 2 viceșpani, der și aceștia sunt siliți a se renega 
și numai așa a-i lăsa la deregătoriă. — La catastru pe 
nimeni —• ci totă âmeni de limbă străină, cari nu știu 
limba, nu cunoscă moravurile poporului nostru, și apoi 
facă lucruri fără folosă, cum s’a întâmplată și cu catastru 
celă nou, la care s’au cheltuită 20 milidne, și astădi în 
ținuturile locuite de Români sunt fără înțelesă, sunt a se 
face de nou. Ca se vă spună numai ună casă din cele 
multe, în comuna Tămășesci sunt 40 de cole de pon: 
birtokive, puse pe numele âmeniloră cari nu există, 
schimosescă numele omeniloră. O câte ar fi cari aș pute 
să vi-le spună, și tote aste se facă față cu noi Românii, 
pentru câ cjică că suntemă dușmani ai statului, până 
cândă păcatulă nostru nu este altulă decâtă că suntemă 
și vremă se fim Români. Și dacă noi cărturarii ne căim 
în contra nedreptâțiloră ăstora, ne pună pumnu în 
gură, (țicu că ațîțămă popărele, unulă asupra altuia. 
Aducă legi și dau ordinațiuni în astă privință și sunt 
gata a ne băgă în temniță, dară bage-ne, că noi de 
frica loră nu vomă înceta vii a-le trânti in față fărăde
legile loră și nu vom înceta a-ne apăra drepturile nâstre 
și a-le poporului română.

Ridică școli, palaturi șiorașe cu mili- 
âne, întrecari nimica pentru noi Românii 
ș i p en t r u f o 1 o s u 1 ă nostru.

Mai de multă regimulă absolută au aflată cu cale 
și cu cuviință a ne ajuta din porția (dare) a ndstră și câ
torva scoli d’ale nostre, guvernulă de acum le-a detrasu 
și aju țârele astea.

Până acum mai aveamă o sumă mică pentru aju- 
torirea preoțiloră săraci, așa qțisă »milăîmperătâscă,‘ 
căci din porunca regelui s’a fostă întemeiată, care dân- 
du-se episcopateloră se lăsâ în chibzuela Archiereiloru și 
a Consistâreloră împărțirea ajutorului. Acum ministrulă 
Trefort pe viitoră a ordonat ca acelă ajutoră elă îlă va 
împărți, după cum va afla elă de bine și de meritată 
cutare-va preotă, va se dică în urma asta se va dâ aju
toră din contribuția nostră acelora, cari îi voră 
face servicii bune de corteșire; cari i-ar aju
tă in d emoralisar ea poporului, așa că preoții 
noștrii cu tdtă sărăcia loră sunt hotărâți a 
nu cere, a nu se folosi de ajutorulă acesta,— 
de cei30arginț! cari li se oferescă pentru vin
derea sângelui frățescă.

Mai luațl cătră tote astea, că cu tâte că s’a decre
tată uniunea Ardeiului, acolo și astăzi sunt susținute le
gile asupritore de mai înainte de uniune, în urma cărora 
în cele mai multe comune numai după 50 de fumuri au 
câte ună votă de alegere.

Multe și nenumărate sunt așa dară, onorați frați 
alegători, nedreptățile, mari și nesuportabile sunt neca
zurile și sarcinile năstre; și fiind-că ministerulă de acum 
nu stăruesce la ușurarea acelora, ci din di în di, din an 
în ană, elă le totă mărește, așa, eu credă că noi sun
temă în dreptă faptele ocârmuirei a-le condamnă pria 
judecata nâstră, a nu-le părtini și a nu-le susțină. 

Onorați frați!
In cele de mai înainte v’am espusu o parte a stă- 

rei nefericite, în care se află patria nâstră comună și în 
care ne aflămă și noi. Urmâză acum se vă spună, se ve 
comunică vederile mele despre modulă, cum să stră- 
mutămă relele cele multe în mai bine.

Cândă amă trăi noi în ună stată absolutistică, unde 
legea este voința cârmuirei și amu îndura atâtea nedrep
tăți, său ne-amă pune manile în sînă și amă așteptă dela 
mila lui D-deu îmbuuătățirea sărtei nostre, său amă con
spiră amă revolta în contra despotismului nedreptă; dâră 
noi viețuimă în ună stată numită constituțională, unde 
poporele ele sunt chemate, sunt îndreptățite a-și croi, a-și 
direge sărta loră, se dice adecă pe scurtă despre țerile 
constituționale că ăle au așa guvernă și atâta bine și 
fericire, câtă sunt harnice a’șl face și câtă merităză.

Ecă totă la 3 ani se alegă deputați la dieta țărei, 
cari cu Maiestatea Sa regele dimpreună facă legile, din 
cari isvorăsce său fericirea său nefericirea țârei.

Dintre deputății, cari formâză partea cea mai mare 
în dietă, numesce regele miniștrii săi; miniștrii cu maio- 
ritatea deputațiloră votâză legile și regele le sancționeză, 
le întăresce fiind-că Maiestatea Sa presupune, că ce place 
celoră mai mulțl trebue să fie bună și salutară. Aceste 
legi pană cândă nu se schimbă prin dietă și rege, trebue 
sfi-le respectămă și ținemă.

Acuma dâcă poporeloră nu le placă legile, de nu 
le află de bune și voiescă se se schimbe, cândă vină ale
gerile la 3 ani nu-șl dau voturile, nu alegă deputați de 
aceia cari le-au făcută legi rele și asuprităre, ci trimită 
prin voturile loră in dietă depuțațl de aceia, cari dorescă 
ușurare și bine patriei și poporului, și eră aci zace taina, 
aci se adeveresce axioma constituțiunei, cândă se (Jice ,în 
țâră constituțională cetățenii au legi și guvernă, care-lă 
merităză.«

Ei, dâră omeniloră le place puterea, se lăgă de 
densa și dorescă a-o țină în mânile loră cu totă prețulă 
și fiindcă miniștrii noștri și deputății, cari formeză maio- 
ritate în dietă și ei sunt omeni, cândă vină alegerile nouă 
mișcă cerulă și pămentulă, ca să nu le scape puterea.

S’a întâmplată și pote și în viitoră să se întâmple, 
că ămenii guvernului se folosescă de puterea, care o au, 
ca nicăirl în lume, rogă și silescă pe toți să fie în par
tea loră.

Se pâte întâmpla, ca și episcopii să poruncescă pre
oțiloră să conducă poporulă credinciosă, și ascultătoră 
în partea loră, și apoi se potă aflâ și episcopl slabi de 
ângeră, cari uitându-șl de chemarea cea sântă și sublimă 
a loră, după care ei au datorința a îngriji de fericirea 
creștiniloră și în astă lume nu numai în cea veșnică, și 
trimită circulare și epistole preoțiloră, în care parte le 
impune — parte le recomândă, ca să fiă în partea gu
vernului. Aci cu fală și cu mândriă, trebue să mărturi- 
sescă, că în Selagiu frații preoți în totdâuna și-au împli
nită sânta loră datorință față cu patria și națiunea, di- 
cândă, că dreptulă de alegere este ală cetățânuliu și nu 
ală preotului.

Apoi se întâmplă, că omenii guvernului poruncescă 
tuturoră deregătoriloră, ca să-și țină de datorință a face 
ca alegătorii să fie în partea loră; așa facă miniștrii toțj 
cu tote legionele deregătoriloră; mai promită apoi câte 

multe bunătăți, căi ferate ținuturiloră întregi, deregătorii 
nouă, totă feliulă de ajutdre și bunătăți, și câte tâte numai 
ca să pătă țină puterea; Afară de astea apoi pe cei ne
ascultători îi amenință și întru adevăr apoi îl și persecută. 
Cătră tote astea mai luațl corupțiunea cu bani și cu bă
uturi, deși astea sunt oprite prin lege și se pedepsescă 
aspru.

Cândă adecă poruncile, promisiunile și amenințările 
nu sunt de ajunsă, trimită pe fariseii cei fără de suflelă 
să îmbie ei 30 de arginți, prețulă sângelui lui Iuda celui 
fără de lege, și Iuda de aceștia se află fărte mulțl și ne- 
numerați, mai trimită pe alți diavoli cu băuturile cele o- 
trăvitâre să-le îmbie bietului poporă necăjită, ca îmbă- 
tându-lă se-i întunece mintea, să uite de multele nedrep
tăți și necazuri pe timpulă alegerei, și așa în starea be
ției se-i fure, să-i înșele votulă în contra voinței sale. 
D-văstră, onorați alegători, le-ați văcjută tâte astea cum 
se întâmplă, cum se petrecă.

Multe și nenumărate sunt căile și mijlâcele prin 
cari ocârmuirea țintesce a-șl țină puterea; multe și ne
numărate sunt sarcinile, nedreptățile, cari însă pe alegă
torii țârei îi silescă și sfătuescă a-se feri de tăte cursele 
puse în cale pentru a-i prinde, și ei sfătuescă pentru a 
se gândi la modulă de scăpare din starea de astădi.

Din motivulă acesta ’nainte cu 3 ani alegătorii ro
mâni din iotă țera, din liesce care cercă de alegere au 
trimisă câte 2 delegați la sfată în conferința dela Sibiiu, 
care conferință a Româniloră s’a sfătuită 3 (jUle și 2 
nopți, și au așa dară programă, adecă sfatulă său — 
care mai târziu se va ceti în astă conferință — și-a a- 
lesă din sinulă său ună comitetu executivă, care să pri- 
vegheze în totdâuna peste causa și bună starea nâstră 
și a patriei.

Comitetulă nostru executivă a aflată de lipsă a- 
propiându-se alegerile la dietă a concheraâ de nou o 
conferență generală a tuturoră Româniloră din întrâga 
țâră din ținuturile locuite de Români, și prin serisorea 
sa cu datulă 12/24 Martie Nr. 51 care se va comunica 
onoratei conferințe ne provocă să alegemă și să trimi- 
temă și noi 2 delegați împuterniciți ai noștri la Sibiiu, 
în conferința, care va avâ de nou a ne da sfatulă său 
în cele ce avemă să facemă. Comitetulă nostru esecutivă, 
precum veți vede din scrisârea ce ne sfătuesce, ca până 
la aducerea hotărîriloră sale în privința alegerei să nu 
ne dămă învoiala nici într’o privință, și să așteptămă, 
adecă cum se <}ic®: să stămă pe locă.

In urma scrisorei mi-am luată voie cu scrisârea 
mea din Băsescî 10/4 1884 trimisă cătră toți alegătorii 
români din cerculă electorală ală Cehului-Silvaniei; a vă 
ruga pe d-vâstră, stimați alegători și frați, să vă înfățoșați 
pe astăcjl aici și să alegemă delegații noștri în numita 
conferință.

D-vâstră ca totdâuna așa și de astă dată v’ațl îm
plinită datorința cătră națiunea nâstră, și cătră patria 
comună înfățoșându-vă in ună numără așa de frumosă, 
cu tote că căile din causa ploiloră multe sunt greu de 
umblată. <

Și cu astea eu îmi potă închide cuvântulă meu fră
țescă cătră D-vâstră, și așa cam lungă, dați-ml voie însă 
înainte de a-lă curmă a mă putâ întârce cătră d-vâstră 
încă cu câteva rugărl frățescl; și anume:

»Să ne unimă în cugete și în simțiri.'
>Să cercămă, cari dintre noi sunt și luminați și 

credincioși și să ascultămă de dânșii, că sângele nu se 
tace apă, cjice Românulă, și frații noștri înțelepți și cre
dincioși nu ne voră sfătui rău. <

»Se grijimă de frații noștri mai slăbănogi — decă 
s’ar aflâ și de aceia — să-i luminămă, să-i întărimă și 
să-i păstorimă în contra lupiloră și fariseiloră.'

FOILETON U.

Satnlfi e.n comorile.
Novplă poporală.

(Urmare.)

Eră mare cinste, cândă li se da o deregâtoriă câtă 
de mică, și mare rușine, cândă li se luă îndărătă. Gra
dinele și moșiile spitalului dedeau hrană destulă, afară 
de aceea parcelele, cari le căpătaseră la împărțirea livezii 
comunale, aduceau mai bună venită, pentru că se semă
nau și lucrau împreună. Cei leneși mâncarea și îmbrăcă
mintea de la asilă o plătiau din rodulă parceleloru arân- 
date, ce mai remânea se prefăcea în bani și li se punea 
la păstrare. La începută erau bărbații forte stângaci în 
umblarea cu gilăulă, cu ferestrăulă, în scărmânatulă lânei, 
în țesută și altele. Dar au trebuită să învețe. Ună meș- 
teșugară cu minte din orașă odată i-a pusă la cale. 
Astfelă institutulă avea să contribue forte puțină pentru 
îmbrăcămintea săraciloră, âr pentru procurarea de lavițe, 
de scaune, de paturi, și unelte aprope nimică. Cei din 
asilă trebuiau să facă și unelte celoră lalțl săraci.

Institutulă și asilulă câștigă, pentru că atâtea mâni 
lucrau numai pentru mâncare și îmbrăcăminte, dar de 
altă parte câștigau și săracii în avere și proprietate. 
Pentru că ce lucrau afară de cele optă cesurl obligate, aceea 
puteau preface în bani, asemenea prisosulă din parcelele 
arendate, âr banii li se adunau în cassa de păstrare. 
Omenii căpătară poftă de lucru și erau mândri, că potă 
cruță și-și potă spori averea, fiindă că prevedeau timpulă, 
cândă voră putâ trăi cu totulă neaternați.

Mai bine îi mergea economului și supraveghiăto- 
riloră. Pentru că totă ce putâu lucra afară de slujba loră 
și se putea vinde, se vindea în folosulu loră. De aceea 
totă insulă își da silința, să se porte bine numai se ajungă 
la o astfelă de slujbă. Er aceea, cari erau în slujbă, se 
purtau, ca o fâtă mare ca să nu-și pierdă deregătoriele. 
Greșâla cea mai mică le putea cășună pierderea postului, 
după cari pândeau pe delături ca lupii, atâția și atâția.

Cu timpulă în institutulă săraciloră din Bogata 
se găsiau lucrători forte dibaci. Nu numai țăranii din 
sată, dar mulțl de pe la orașă, cumpărau articuli pre
gătiți în institută, sâu tocmiau să li se facă aci. Și cândă 
ună lucrătoră harnică mirosiâ, că ar câștigă mai multă, 
cândă ar lucră pentru sine, părăsia asilulă, închiria lo
cuință în sată ori în orașă și era domnă pe capulă lui. 
Asta îndemnă și pe alții să fie harnici și s’ajungă dibaci.

Săteniloră firesce le părâ bine, că nu-i mai năcăjescă 
coldușii și că nu li se mai fură nimică noptea de prin 
case și grădini.

In locă de milă la câte ună săracă fiecare trimetea 
bucurosă ceva în asilă, cândă era de lipsă.

Instilulă săraciloră aduse și altă folosă pentru co
mună, anume vera, cândă nu eră lucru de câmpă, se 
puteau întreprinde alte lucrări în liberă. Așa mai întăiă 
tote ulițele din sată, unde de altmintrea în timpă de 
ploie intrai cu rola până în butucă în noroiu, se bătu
ciră cu petri, apoi părăulă din sată, care une-orl eșiâ 
afară din albiă, se regulă așa, de nu mai putea face 
nici o stricăciune, — se dereseră drumurile și cărările 
de pe câmpă, se purtâ grijă ca în păduri, unde se fă
ceau tăeturi, să nu se stârpescă arborii și altele. In 

lungulu și ’n latulă nu erau păduri mai în rânduâlă, nici 
sată mai curățelă decâtă Bogata. Veniau domni chiar de 
la stăpânire, ca să cerceteze institutele și așecjămintele 
Bogățeniloră, și tare s’ar fi bucurată, cândă ar fi vădută 
de acestea prețulindenea. Dar într’alte sate în deșertă 
ar fi căutată ună preotă nobilă ca Iuliană, ună Alexan
dru, iubitoră de âmenl și o sotiă harnică ca Irina. Cu 
tâte astea s’au făcută încercări și airea și încă în unele 
locuri cu bună resultată.

29. (luni era acum Sătulă eu comorile?

Bogata era acum o adevărată bogățiă. Era așezată 
între grădinile cele mai roditore, ți se părea cu totulă 
cufundată între pomi jură împrejură încinsă cu livedl și 
câmpuri încărcate cu bucate — ca în raiă. Cărările 
printre locuri curățite și oble, șerpuiau asemenea cără- 
riloră unei grădini, âr drumulă de țeră, câtă ținea ho- 
tarulă comunei, de amândouă părțile, erâ plântată cu 
pomi roditori.

Cândă întrai în sată ți se părea că te afli într’ună 
orășelă de cele mai frumose. Casele de și nu erau cu 
rădicături, dar tote erau frumose și ’n bună stare. Fe- 
restrile sclipeau de curate, ușile spălate ori văpsite fru
mosă, coperișele aprâpe tote erau de țigle, pentru că prin 
o lege comunală se oprise acoperirea cu pae, ca să se 
încunjure primejdiele de focă. Unde se coperiâ de nou, 
trebuia să se acopere cu țigle. Aprâpe la t6te ferestrile 
vedeai flori, lângă case grădinuțe mici, întocmite cu multă 
socotelă și apoi coșnițe cu stupi în fie-care.

(Va urma.)



Și cândă fariseii, apostolii cei falși si ispita îmbră
cată în trupă de omă se voră apropia de noi cu cei 30 
arginți prețulă sângelui și cu băuturile otrăvitore și omo- 
râtâre, să-le dicemă cum a 4isă mântuitorule nostru Isusă 
Chrislosă Satanei, cândă i-a arătată totă lumea de pe 
muntele Oliviloră și a 4>să: ,decă asculți de mine, astea 
câte le vet}! tote ți-le dau ție* i-a răspunsă domnulă 
Christosă ,Depărtâză-te Satano,» așa să răspundemă și 
noi acelora cari voiescă a-ne cumpără votulă, și prin 
votă dreptulă nostru și a prunciloră noștri și așa după 
multă luptă vomă află fericirea patriei ndstre, va triumfă 
dreptatea pe pămentă, și vomă pute să dicemă și în 
asta privință:

«Cristosă a înviată,» să trăiăscă națiunea română!

Tnrburările din Clușiu.
Clușiu la 9 (21) Maiă.

Sâmbătă în 17 Maiă comitetulă esecutivă ală tine- 
rimei răsvrătitore a cerută dela polițiă să i se concădă 
a arde solemnleă în mijloculu pieței diarele române: 
«Gazeta Transilvaniei, «Observatorulă,* .Luminătorulă și 
«Tribuna», căpitanulă orașului, a fostă însă atâtă de pre
caută, să nu le de voie motivându-șl proeederea cu aceea 
că prin arangiarea unui focă în piață s’ar pute isca ușoră 
incendiu, care ar periclita orașulă înțregă și i-a îndru
mată a esecută bravura acesta afară de orașă.

lJe la 12 âre m. revoltanții, cari puseră mâna pe 
mai multe exemplare ale 4iarel°r’i numite, porniră cu 
acelea atârnate de bete spre .dealulă Feleacului,* unde 
pe lângă asistența unui publică numerosă, în mare parte 
funcționari de stată și municipali, între cari chiar vice- 
comitelo Gyarmaty și președ. sedrei orfanale Hory 
Belâ, au dată focă diareloră nâstre, cari au arsă în 
sunetulă unui marșă funebrală, cântată de capela musi- 
cală a lui Salamon Ianoș.

De aci apucară revoltanții peste 8000 la numără 
cu marșulă lui Râkocy și Uniadi, și întonândă imnulă 
revoluționeră: «Kossuth Lajos azt izente* .... pe strada 
ungară călră piață și ajungendă la universitate se îm- 
prăștiară in tote părțile «strigândă: Eljen a Rector», 
»Abzug Silași etc. —

Tâte acestea s’au întâmplată înaintea ochiloră po
liției, și precum amă audită chiar pe lângă asistența po- 
lițiană. — (Pote ca să nu-i atace cineva?!»)

Duminecă în 18 Maiă s’a făcută la tribunalulă de 
aici din partea domnului protopopă Gavrilă Popă și a 
d-lui luliu Coroiană contra vr’o 60 universitari ma
ghiari arătarea crimeloră pentru rumperea încuietorii de 
pe pârta bisericei gr. cat. și pentru agitare în contra na
ționalității române. Cercetarea decurge, erl au fostă as
cultați acusatorii, de mâne în colo vomă veni la rândă 
acusații. Cu cercetarea este însărcinată domnulă jude 
reg. Veress Akos. La timpulă său Vă voi trimite și acu- 
sațiunea în traducere românâscă.

Poliția a interzisă tinerimei maghiare ținerea unei 
adunări propusă pe Luni în 19 1. c. Studenții însă nu 
voescă a retirâ, deși senatulă universitară a trasă în cer
cetare disciplinară pe capulă turburătoriloră. Comitetulă 
esecutivă îșl continuă convenirile în locuința locote
nentului de reservă Vavră Lâszlă. Universitarii 
maghiari toți portă pe pepturl cocarde naționale ungu- 
rescl. Erl sâră totă tinerimea maghiară a ținută o adu
nare înposantă întro pădure din apropierea Clușiului 
numită >tdrok vâgâs»

Senatulă universitară a aflată de bine a pune și 
societatea »Iulia» sub cercetare, citândă spre acestă 
scopă pe toți membrii comitetului pe eri după ame^I la 
3 âre. Aceștia s’au și presentată cu președintele loră 
Dr. Aureliu Isacă în frunte înaintea comisiunei numite 
de senată în persânele profesoriloră de universitate Dr. 
Victoră Concha și Pelmesi Lajos. Despre decursulă cer- 
cetărei, Vă voi încunosciința îndată ce voiă putea primi 
detailurl.

Escese mai mici sunt la ordinea t^ilei. Poporulă 
din jură încă este forte mâhnită pentru insultele ce le-a 
suferită inlelegința română din Clușiu; să pdrtă însă 
frumosă și liniscită.

Să vorbesce că oficiantulă, care a publicată tele
grama cea dintâiă trimisă de aici »»Gazetei* e trasă în 
cercetare disciplinară.— «Gazeta Transilvaniei» nu 
omaipdteomulă ceti în cafeneualuiOrban, 
pe semne unii domnișori pună mâna pe ea încă 
dimineța când vine de la poștă. Fiele de bine! Justus.

P. S. Erâ pe aci să uită a Vă comnnicâ cuprinsulă 
telegramei tinerimei române din Deva trămisă inteleginței 
române din Clușiu.

Deva 18 Maiă. Insultele ce sunteți siliți a le suferi 
ne atingă durerosă; periculele ce Vă amenință, le pre- 
vedemă și noi. Cu tâte acestea se fimă resoluțl în mar
ginile cuviinței și a legiloră. Se stăm frontă cu ori 
ce ar urma. Curagiu și perseverență! Trăescă junimea 
română Clușiană! Și causa română să iesă învingătdre.

Tinerimea română din Deva.

Societatea „lulia“ din Ciușiu.

«Ellenzâk* dela 21 Maiu, asigurândă pe cetitorii săi 
Maghiari, că societatea Iulia din Clușiu îșl va serbâ Ma- 
ialulă în Gelăă, scrie următorele:

s Românii să voră duce la Gelău în modă demon
strativă pentru a serbâ Mai a lu lă. E forte bine! Du- 
că-se la Gelău, căci deștepta-se-va opinia publică a Un- 
guriloră și nu’i voră lăsa nici acolo, ca se agiteze în 
contra esistențel naționale a Unguriloră, și apoi voră fi 
siliți să mârgă la Munți. Dâcă opinia publică ațîță și 
patriotismulă Unguriloră, îl va spulberă și de acolo, le 

mai rămâne numai o cale deschisă:-cal e a și drumulă 
mare cătră Bucurescl.

Congregațiunea din Lugoșiu.
(Urmare.)

Lugoșiu in 12 Maiu 1884.
După raportulă vice-comitelui a urmată raportulă 

comisiunei centrale și alte cesțiunl curente. La alegerea 
unui jude cercuală și a unui medică, fiindă lipsă de a 
alege comisiunea candidatdre, din partea Româniloră s’a 
propusă de membru în aceea comisiune d. C. Bredicenă, 
și deși Românii au fostă în minoritate, atitudinea loră 
resolută, apelarea la îndreptățirea loră, a produsă o sce
nă așa de tumultuosă, încâtă prefectulă, care sprijinită 
de maioritate nu voia de felă să admită alegerea d-lui 
Brediceană în comisiunea de candidare, a amenințată cu 
închiderea congregațiunei, dâcă nu să liniștâu locuitorii 
(Românii). Apoi ordină foispanulă, ca cei ce nu suntă 
menbri ai congregațiunei să părăsâscă sala, ceea ce fă- 
cându-se, strigările «Brediceană* totă mai tare re- 
sunau. Foispanulă strigă, sună clopoțelulă, se înfuriâză, 
dar nu pote face liniște. După aceea, cu tonă sberătoră, 
demândă liniște și face atenți pre membri la ordine 
(unguresce), C. Popoviciu din Sdiora luândă cuvân- 
tulă elice: «Ve rugămă să ne spuni românesce ce voiescl, 
căci noi nu înțelegemă unguresce.» Foispanulă: ,va 
spune d. notară Schonfeld.» Popoviciu: «Schonfeld 
nu e foispană, noi pe d-ta te recurzoscemă de 
foispană și președintele congregațiunei; pre lângă 
acesta limbă protocolară este și limba românâscă; vor
besce românesce.» Foispanulă tace.

D. Popoviciu: , Vorbesce românesce seu dâcă 
nu scii, atunci nu poți fi în stare a împlini postulă, ca- 
re-țl impune a conduce congregațiunea, a cărei limbă 
protocolară e și cea română.» D. Mar ti nes cu advo
cată: (unguresce) »D-le foispană, dâcă nu-țl place de 
Brediceană, spune-o și-i cestia limpezită; vedî că noi nu 
cedămă.» Foispanulă: «Acesta nu o potă dlice « — 
Aceste enunciațiunl bărbătesc! și neîncetatele strigări totă 
mai sgomotose, făcură pe năsdravănulă româno-fagă Ta- 
bajdy, să cedeze și așa dechiără, că primesce în comi
siune și pre D. Brediceană (Să trăâscă-’ndelungate).

Candidați pentru solgăbirău au fostă: L a i t n e r, 
Knoty, Șaibert; alesă cu maioritate a fostu Laitner 
Gyula vice-președintele partidei liberale. Acâstă jertfă a 
adusu-o d. foispană voinței sale de a trânti pe fostulă 
foispană P a ty an sk y în cerculă electorală Lugoșiu, unde 
e candidătă cu programa opposițională moderată. — De 
medică cercuală s’a alesă I. Georgieviciă ună Ro
mână de origine din Lugoșiu.

Trecendă peste șirulă ordinei de pertractare, fois
panulă pune la ordinea <j'le’ strămutarea statului comi- 
tatensă în privința locuinței pretorelui din cerculă Timi
șului, causă Ia carea foispanulă și personalminte 
e interesată. Aci se scdla ună ungură după altulă și 
fiecare vorbesce din punclulă de vedere ală interesului 
său. In fine s’a decisă causa, — ca tote — după voea 
foispanului. —

La obiectulă referitoră la abusurile făcute la ale
gerea primărieloră comunale se desvâltă o discussiune 
prâ frumosă, în care a luată parte în modă împunătoră: 
Rezeiu Nedelcu, Brediceană, Bartolomeiu, I. Popoviciă și 
alții, desarmândă pe contrarii cu desăvârșire și demascândă 
pre domnii solgăbirăi, cari au făcută alegerile de primari 
cu intențiunea de a-și pune în fiecare primăriă ună hai- 
ducă și corteșă, pentru alegerile pocsime de deputată 
dietală. Bărbații noștri în punctulă aperărei legei și a 
drepturiloră constituționale au reportată pentru libertățile 
poporului ună triumfă strălucită.

Maioritatea congregațiunei comitatense a începută 
a lua față posomorită, căci nu avă altă vorbitoră, de- 
câtă pre d. comite-supremă, âră din partea Româniloră 
li se aplică loviLură după lovitură. La causa comunei 
Ciacova Dr. Nienassy (oposițională, fiindcă a perdută 
oficiulă la restaurațiune) folosindu-se de situațiunea iri
tată 4ise: D. vice-comite Jakabffy și-a călcată jură- 
mentulă atunci, cândă de 1/2 ană nu a efeptuită deci- 
siunea congregațiunei, aprocată de înaltulă ministeriu, 
prin urmare nu și-a împlinită datorința din considerațiunl 
personale.

Tabajdy provâcă pre fisculă comitatensă, ca să 
intenteze acțiune de pedepsire în contra vorbitorului. 
Ședința se dechiără secretă și după ce d. Besanu și 
d. Hațegă apără pre înculpatuă Dr. Nanassy și după 
ce foispanulă de repețite ori provocă pre acusatulă se-și 
retragă espresiunea vetămătâre, eră acesta nu voesce a 
și-o retrage, dreptă-ceea foispanulă anunță, ca hotărire, 
că congregațunea pedepsesce pe d. Dr. Nanassy cu 
25 fl. pentru vătămarea vice-comitelui. — După acesta 
Nanassy 4ice: apoi retragă vătămarea — la ce fois
panulă revocă hotărirea pronuțiată — ce față cu ună 
română de sigură nu o făcâ. Ci vorbitorii noștri sunt, 
desteri cântăritori ai cuvinteloră, ce le scotă din rostrulă 
loră, deși în asprime nu-î pote întrece nimenea. —

____________ (Va urma).

Convențiunea comercială cu România.
II.

Meseriașii noștri din orașele învecinate cu România 
și mai cu sâmă cismarii dela Kezdi-Vașarei, de câte ori 
trecu pasulă Oituză pentru a merge la târguri cu cisme 
sunt supuși la plata patentei; și cândă să întorcă, aducându 
porumbă sâu piei crude, trebue să plutâscă altă patentă 
sub pretext că ei ar fi negustori de producte.

Chirigiii, speculanții și meseriașii noștri, fiindă în 
România astfelă împilațl-de organele financiare, n’au destule 
cunosciințe pentru ca să se potă apăra în contra acestor 
siluiri ce se esercifă asupra lor în numele statului.

De la 1879 încoce, omenii noștri de afaceri, supuși 
plății aceloră patente, s’au plânsă prin intervenirea ca
meră de comerciu din Brașovă la ministerulă de co- 
merciu. La începută nimeni nu scia la noi ce însemnâză acele 
patente, dâcă sunt ele imposite comunale seă contribuțiunl 

de stată. înainte de convențiunea dela 1876 nimeni 
dintre al noștri n’aă fostă supuși la plata loră. Dela 1878 
încâce au fostă supuși la patente cumpărătorii sâu vân- 
dătorii dela noi, și nici chiar până adi nu sunt scutiți de 
acestă sarcină. Camera nu cunâsce ’încă demersulă ce 
să va fi făcută la guvernulă română în acâstă privință. 
Vede numai, că comercianții de aici mereu sunt loviți 
de plata acelei patente și că nici unuia pănă aeji nu i 
s’a restituită banii plătiți. Acâstă greutate face pe mulți 
meseriași și comercianțl dela noi de a nu mai pute 
cerceta târgurile din România.

Celă mai nimerită din raijlâcele și măsurile ce-ar 
fi de luată pentru înlăturarea releleră, ar fi acela, ca să 
se răspândâscă în broșuri scrise în tustrele 
limbile țării prevederile și comentarele convențiunii 
comerciale cu România. Camerile de comerciu și industriă 
să țină conferințe asupra aplicării convențiunii comerciale 
și asupra tarifei vamale.

Ce privesce patentele române, guvernulă prin orga
nele sale administrative să lumineze publiculă, că acelea 
n’au a fi plătite de nimenea și că chirigii, speculanții și 
industriașii, cari mergă în Țâra-românescă pentru afaceri 
să porte cu sine totdâuna cărticica de dare conformă 
Art. II din convențiunea comercială. Guvernulă ar trebui, 
ca pe cale diplomatică să reguleze și să stabilâscă cu 
guvernulă română, că în ce formă și în ce limbă să fie 
liberate de autoritățile financiare cărticele privitore la 
plata impositeloră indigene, ca să fie recunoscute în Ro
mânia. Acâsta ar trebui să se facă încă până mai e în 
ființă convențiunea dela 1876. La noua încheere a 
acelei convențiunl să nu să pârdă din vedere înlăturarea 
acestoră neajunsuri privitâre la plata patentei. Ore nu e 
de ajunsă că contribuabilulă austro-ungară, care merge 
în România în afaceri de comerciu și industriă, are pa- 
șaporlă în regulă, cu care dovedesce scutirea lui de ori 
ce .contribuțiune, scutirea pe care o are ca supusă 
ungară ?

Până la regularea definitivă și pănă ce mai e în- 
ființă convențiunea comercială, guvernulă ar trebui să în- 
stituâscă pe lângă consulatele generale austro-ungare din 
Bucurescl și Iași câte ună biurou, care să primâscă recla
mele acelora, cărora în modă ilegală li s’au luată patente 
și să intervină pe lângă organele financiare române, ca 
se reslituâscă reclamanțiloră plata loră.

Guvernulă nostru ar mai trebui să înduplece gu
vernului română, ca să ordone funcționariloră săi a nu 
luâ patente dela dmenii noștri de afaceri, cari numai 
în-trecătă visitâză România.

Nu putemă termină fără a nu arătă și greutățile 
în privința pașaporteloră.

Nu înțelegemă scopulă, pentru care cei însărcinați 
cu visa pașaporteloră procedă atâtă de rigurosu mai cu 
sâmă la Predelă, unde e cea mai viuă comunicațiune, 
cu trenulă, cu trăsurile și pe josă. De pe teritoriulă 
camerii nâstre trecă în România pentru a-șl câștigă pâuea 
până la 40 mii de persâne pe ană cu câte 28 mii pașa- 
pârte și aprâpe 800 bilete de liberă trecere. Cheltuiela 
împreunată cu ele să urcă la 70 mii fiorini, fiindă că trebue 
pe fiecare pusă timbră de 1 fl. și apoi alergăturele îm
preunate cu scoterea loră încă facă i fl. 50 cr. Nu mai 
vorbimă de trăgănirile simțitâre, ce să facă în ministerulă 
de interne cu liberarea loră. Nu e de ajunsă, că călă
torii noștri la intrare și eșire din România îutâmpină o 
•mulțime de șicane pe drumulă de feră și pe drumulă 
țării, dar consulatele și viceconsulatele nâstre imperiale 
și regale împartă cu polițaii și funcționarii români însăr
cinați cu visa pașaporteloră banii ce’I iau ca taxe pentru 
visarea loră, ne mai amintindă și de nenumăratele bac- 
șise ce le primescă.

Dâcă amă pune la unu locă tâte aceste cheltuieli 
ce le aă omenii noștri s’ar urcă, pote pe ană dela 150 
de mii până la 200 mii fl. Timpulă, care trebue să-lă 
perdi cu visarea încă se pote prețui la 40-50 mii fl. Cu 
chipulă acesta cheltuielele pentră pașapârte ce ne trebue 
în atingerea nâstră cu România se potă calcula pe ană 
la 200 mii fl,

Afară de cheltuieli, de perdere de timpă și de ne
plăcerile împreunate cu scoterea loră, mai trebue să a- 
mintimă și suferințele ce le întîmpină călătorulă cu dru
mulă de feră la Predâlă, mai cu sâmă în timpulă verii 
cândă înghesuâla e destulă de mare, fiindă sesonulă băi- 
loră și ală muncii câmpului.

Sutele de călători, la scoborîre din trenă, afară de 
revisiunea bagagiului, sunt supuși în modă și mai neplă
cută la visarea pașapârleloră de cătră ambele părți. Că
lătorii sunt ghemuit! în două odăi și ună coridoră și siliți 
a merge în pasă unulu după altulă. La acâstă înghe- 
suire nu să ține sâmă de clasă, de etate și de sexă, și 
dela intrare și până la eșire stau tescuiți. Indivi4ii or
dinari și musculoși te împingă înainte întrună modă gre- 
țosă. Fiecare doresce să ajungă câtă mai curândă în 
libertate; fără de a mai ave apoi tmpă de recreare, e 
silită se se sue îndată în trenă pentru a-șl urma călă
toria. S’aă întâmplată cașuri, la care au asistată ca 
martori oculari membrii de ai acestei camere de comer
ciu și industriă și cari aă vădută cum polițaiulă ungară 
din Predâlă a reținută acolo pe mai mulți, neputândă fi 
gata de plecare cu visa pașaportului. Neapărată între 
aceia eraă și unii cari, venindă din România, spuneaă, că 
și-au perdută pașapoitele. Reținerile in 1883 au durată 
chiar și peste nopte în Predâlă, unde călătorulă nu pote 
găsi adăpostii. Persâne oprite cu sila, pote pentru ale 
împedecâ fuga, mai de multe ori au fostă arestate într’ună 
locală egrasiosă și întunecosă.

Editoră: Iacobfi Hureșianu*.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



CJursulu la bursa de Viena
din 22 Maiu st. n. 1884.

Bursa de Bueurescl.
Rentă de aurii ungară 6°/0 122.65 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.75 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.70 
Imprumutulă căiloru ferate

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

lorfl ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.55 

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

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.60 

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

mișă.............................101. -
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 100.50

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

vină ung.........................98. —
împrumutul^ cu premiu

ung.....................................116.10
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.50 
Renta de hărtiă austriacă 80.50 
Renta de arg. austr. . . 81.25
Renta de aură austr. . . 101.85 
Losurile din 1860 . . . 135.80
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  855.—
Act. băncel de credită ung. 314.75 
Act. băncel de credită austr. 314,75 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!.... 5.73
i Napoleon-d’orI... 9.68
I Mărci 100 împ. germ. . . 59.10
' Londra 10 Livres sterlinge 122.05

Discontulă » ... 7—10 % pe anii.

Cota oficială dela 8 Maiă st. v. 1884.

Renta română (5°/0). • • • Cump. 94 vând. 95
Renta rom. amort. (5%) .• . > 94% > 95

> convert. (6%) . . > 98’/s > 1008/
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 32 34
Credit fonc. rural (7%) . . 104 » 1051/

>
51 „ (5%) • • Jî 921/2 938/

> urban (7%) . . > 103% 104
» > (6%) • • > 99% 100
> > (5°/0) • • > 90.% » 90V

Banca națională a României 1428. > 1440
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 341. » 370

C •» > Națională . . > 234. >
Aură • > 3.40% » 3.80
Bancnote austriace contra aură > 2.09. > 2.00

Cursulii pieței Brașovfl
din 23 Maiu st. n. 1884.

BancnoLe românesci . . . Cump. 9.28 Vând. 9.29
Argint românesc .... 9.22 9 9.25
Napoleon-d’orI................. 9.62 !» 9.65
Lire turcesc!..................... 10.85 > 10.89
Imperiali......................... 9.84 > 9.89
Galbeni............................. . > 5.62 » 5.65
Scrisurile fonc. »Albina» . 100.50 » 101.50

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

„GAZETA TRANSILVANIEI4
lUARl CUOIIDIANU.

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

Pentru Austro-Ungaria pe ană • 7 . 12 fl. v. a.
ii 2 77 • • 6 77 77

H 355 77 77 14 77 • • 77 77

Se acordă abonamente și lunare cu . . 1 77 77

Pentru România și străinătate pe ană . 36 franci

5? 77 77
ii

77 |2 77 . 18 77

77 77 77
H5? '4 77 . 9 77

Celu mai ușoră mijlocu de abonare este prin man
dată postalu. Abonamentele se plătescă înainte.

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

Administrațiunea

Anunciuri în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—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 9—11 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 Maiă 1884.
Gazetei Transilvaniei.^

Librăria Nicol. I. Ciurcu
Brasovvt.»

Bibliografie. In editura Librăriei Socecă & Comp. BucurescI 
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.

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

III. învățămintele din Ist. patriei, continuare la conferința I. de . . . 
N. Ionescu.

IV. Apocrifele în literatura română...............Dr. M. Gaster.
V. Partidele într’ună stată constituțională...............C. Dissescu

Se află de vendare ă 50 cr. Exemplarulă (trimisă sub bandă
55 cr.) la Librăria Nicol. I. Ciurcu Brașovă.

BAIIkE (SCUMPELE)
dela Sân-Georgitdu Năseudului (N.-Szent-Gyorgy).

Apă minerală muriatică de natronti în comitatulă Bistrița-Năsăudă în 
Transilvania; se ține de cele mai escelente silicate de natronti, conține (24.45 de părți 
natronti acidă carbonică în 10,000 de părți) conține iodă, este probată ca leactî contra 
frigurilor^ învechite, a întărirei de ficată și de splină, a mistuirei necomplete, contra 
hoemoroideloru, a anomaliilor^ de menstrațiune, blenorhoe (scurgere) uterinală, contra 
bronchitei cronice, a petrei în beșică și în rinichi a scrofileloră, a slăbiciunei de nervi 
și în fine contra Hypochondriei histeriei.

Sesonulu se începe la 15 Iunie.
%

Apa minerală se p6te luâ în sticle de câte unu litru directă dela isvoră s6u 
dela depositulă principală în Bistrița la J. Keresztes.

Informațiuni și prospecte se capătă dela

ADMINISTRAȚIA BĂILORU.

Celu mai bunu Cascavalu de Azuga
ȘI

ggf* (Brânză bună
se găsesce de venerare la D-nu Mateiu Mocanii la AZUGA (România) 

eu prețuri forte moderate. Comandele se se facă directă.

Tipografia Alexi Brașovă.


