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Cu l-a Iuliu st. v 1884 se începe unu nou abonamentu, 

la care învitămQ pe onorații amici si sprijinitori ai f6iei nostre.
Abonamentuia : Pentru Austro-Ungaria cu posta: pe trei 
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Rogămă pe d-nii abonați ca se binevoiâscă a-șl reînoi de cu 
vreme prenumSrările pentru ca trămiterea diarului să nu sfi întrerupă.

Administrațiunea >Gazetei Transilvaniei.»

Brașovu în 25 Iunie (7 Iulie).
Astăzi avemu scirl mai detailate despre aten- 

tatulu sevârșitu de Unguri în contra simțului 
naționala alb școlarilor^ români dela gimnasiulă 
romano-catolicu din Lugoșu.

Se face totă mai multă lumină asupra rela- 
țiuniloră dintre Maghiari și Români. Fapte, ce 
se comită în diua mare, fapte violente și crude 
dovedescu lumei pe (Ji ce merge, că cei ce con
ducă a<ji frânele guvernului în regatulă s-tului 
Ștefană s’au. jurată în contra esistenței nâmului 
nostru și lucră cu mică cu mare la stingerea și 
asimilarea lui cu rassa maghiară.

De sute și de mii de ori s’a ventilată ces- 
tiunea nenorocită a maghiarisărei forțate în foile 
din întru și din afară și totdeuna s’a disă, că 
poporulă maghiară este pre puțină numărosă și 
prâ inferioră în cultul ă, de • câtă ca nebunescile stă
ruințe de asimilare ale conducătoriloru lui de acll 
să mai pdtă avă' vr’ună resultată practică. Tot- 
dâuna s’a adausă însă, că uneltirile maghiaris
mului violentă turbură liniștea poporațiunei sta
tului și împiedecă în modă fdrte semțitoră des- 
voltarea ei pacinică în cultură.

Nu ne tememu, că adversariloră neamului 
nostru le va succede vre-o dată a face din noi
Unguri; dâr lovirile, ce ni le dau mereu în ur
mărirea temerariului loră plană, ne ustură amară, 
căci ne pricinuescă grave neajunsuri și mari 
pierderi.

Nu voimă se vorbimă aici de legionulă de 
persecuțiunl de totă felulă, cari fără încetare 
trebue să le suferimă ppntru naționalitatea ndstră; 
voimă se remânemă la casulă din Lugoșă.

Care este însămnătatea lui?
Lugoșulă este ună orașă românescu. De 

șâse-spre-^ece ani de cândă suntă Ungurii la 
cârmă și de cândă esistă așa numita lege pentru 
egala îndreptățire a naționalitățiloră, guvernulă 
era datoră, în sensulă acestei legi, de a înființâ 
din banii statului celă puțină o scdlă secundară 
cu limba de propunere română în Lugoșă.

Nimică nu s’a lucrată în privința acâsta și 
dâcă guvernanții ar fi rămasă la atata era bine; 
dâr ei au mersă mai departe și după ce nu i-a lă
sată inima să ne facă ună bine, s’au hotărîtă să 
ne facă ună mare rău.

In Lugoșă esistă ună gimuasiu maghiară 
rădicată mai multă din banii Româniloru. Lugo- 
șenii cerură ca în acestă gimnasiu să se propună 
cum se cade și limba română. Acâsta nu se în
tâmplă. Numai ca de batjocâră se tolerâză încă 
eu numele catedra pentru limba română. Acestă 
gimnasiu a fostă visitată de ună numără consi
derabilă de școlari români, cari în patria loră, 
în mijloculă unei poporațiuni române erau lip
siți de nutremântulă spirituală ală studiului lim- 
bei române. In desperarea loră ei formară o so

cietate de lectură cu scopă de a cultivă limba 
loră maternă.

Asemeni societăți de lectură esistau la t6te 
gimnasiele încă și pe timpulă absolutismului 
nemțescu, care le toieră. P’atuncl nu era lege 
de naționalitate, dâr guvernulă recunoscea esis- 
tența unei naționalități române și de aceea nu 
împedecă pe Români în progresulă loră culturală. 
Constituționalismulă falsă ungurescă de adl însă 
cu t6tă legea nu voiesce să recundscă, că în 
acestă stată trăiescă trei milidne de Români.

Dâcă înaintea Maghiariloră Românulă n’are 
dreptă de a fi în acestă stată, atunci nu-i mi
rare, că societatea de lectură a scolariloră ro
mâni din Lugoșă este declarată de „inimică sta
tului “ ; nu-i mirare dâcă cinci școlari se vădă 
deodată eliminați din gimnasiulă ungurescă și 14 
aspru pedepsiți cu note rele, pentru că au cute
zată se formeze și să iea parte la o astfelă de 
societate.

Corespondența, ce o publicămă mai josă, 
ne descrie cu colori destulă de vii cele petrecute 
cu bieții școlari români.

Vre-o douăzeci de tineri strădalnici români 
să vădă deodată împiedecați în studiulă loră și 
persecutați pentru că își iubescă cu tdtă căldura 
inimei limba și naționalitatea.

Dâr nu numai în Lugoșu, ci și în Clușă, 
în Alba-Iulia, în Blașu și în totă țâra tinerimea 
română este prigonită din causa sentimentului ei 
națională.

Față cu acâstă durerdsă aparițiune’ nu pu- 
temă fi nepăsători. Trebue să sărimă în ajuto- 
rulă tineriloră noștri persecutați. Pentru acum 
reclamă ajutoră școlarii isgoniți din gimnasiulă 
ungurescă dela Lugoșu. Românii cu stare din 
Lugoșu și de ori și unde au datoria morală și 
națională de a îngriji ca acești tineri să-și pdtă 
continuă studiele la altă sc61ă și să pdtă căpetâ, 
o crescere românâsca așa cum p6te folosi mai 
bine patriei și națiunei române.

Scirl telegrafice.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans,<)

Viena, 6 Iulie. — Poetulă Klesheim a 
murită. — M. Sa prințulă de cordnă Rudolf a 
plecată eri la amâijl la Pola, ca să asiste la ma
nevrele flotei.

Târgulll-Mureșului, 6 Iulie. — Grabriel 
Ugron din partida independentă a fostă alesă 
deputată cu maioritate de 2 voturi.

Toulon, 6 Iulie. — De alaltaeri sără până 
eri înainte de amâd.1 au murită de coleră 15 
persdne.

Marsilia, 6 Iulie. — In noptea din urmă 
au fostă șâse morți de coleră.

Roma, 6 Iulie. — Dintre lucrătorii italianl, 
cari au sosită din Francia în Saluzzo și au fostă 
opriți în lazaretă, ca să fie observați, a murită 
ună individă de coleră asiatică. Ună ală doilea 
individă a fostă isolată de ceilalți.

Cronica <Lilei.
Este secretă publică că Max Falk a cheltuită 43,000 

fl., cu cele două alegeri din Aradă.
Acestea în Ungaria se numescă alegeri libere!

*
>Arad es vidâke» scrie despre alegerile din Aradă. 

Ilice că și acolo au strălucită baionetele ca și aiurea; 
dar’ cu ocasiunea alegeriloră din Aradă s’a petrecută și 
ună lucru pănă acumă ne mai aurită. Căpitanulă ora

șului a comandată din cetate 12 tunuri, ca să apere 
libertatea alegeriloră și casa orașului.

*
La 1 Iulie n. pela 2 bre d. a. o furtună îngrozitâre 

cu grindină a distrusă frumăsele câmpuri și viile mai 
mulloră localități dimprejurulă Timișorei. Furtuna a în
cepută la St. Andreiu, s’a întinsă peste Bessenova nouă 
și Beclchereculă mică, atingăndă și alte părți. Sămenă- 
turile și viile sunt nimicite totală.

*
Datele cele mai nouă despre furtuna cu grindină 

dela Timișora spună, că în unele locuri stratulă de grin
dină a fostă de 1 metru de grosă. Casele și coperișele 
sunt rău stricate, multe gâsce au fostă ucise; o femeiă 
ce să află pe drumă, neputendu-se adăposti, a fostă greu 
rănită. Viile au suferită atâtă de multă, încâtă nu nu
mai în anulă acesta, dar nici în anulă viitoră nu voră 
da râde. Timișulă a ruptă zăgazurile de lăngă Gattaja, 
inundândă câmpiile.

*

Ministrulă de comunicațiune ’șl-a terminată planu
rile privitâre la regularea Porțiloră de feră și a Dunării 
de susă. Acum se esamineză planurile de cătră ună 
consiliu technică.

*
Ni se scrie din Șiardă, că Duminecă la 13 Iuliu 

st. n. junimea română de acolo va aranjâ în »Bercă< o 
petrecere de vâră în scopă filantropică. Prețulă intrării 
e de familiă 1 fl., de personă 50 cr.

*
Asemenea ni se scrie, că junimea română din Re- 

ghinulă săsescă și dinprejură va aranjâ totă Duminecă 
în 13 Iulie o petrecere de vâră, în sala promenadei din 
acelă orașă, în folosulă scolei române gr. cat. de acolo. 
Prețulă intrării e 1 II. de personă, 2 fl. de familiă 
Ofertele mărinimâse se voră chită pe cale Ziaristică.

*
M. Sa împerătâsa a dată pentru inundații din Ga- 

liția 1500 fl. și pentru cei din Silesia 500 fl. Asemenea 
a dată archiducele Rainer 500 11.

*
Fâia oficială din Pesta publică disposițiunea, prin care 

se desființeză academia de dreptă din Sibiiu cu data de 16 
Noemvre a. t. Auditori în anulă întâiu nu se mai pri- 
mescă, cei din anulă ală doilea pănă în ală patrulea ’șl 
potă continuă studiele. Acâsta e cea din urmă seriă.

Incetulă cu încetulă, ministrulă Tisza se curăță 
de totă ce’i stă ca o petră pe inimă!

*
Joi sera, spune »Românulă,» la ârele optă, se adună 

în clubulă societății .Carpații,* președinții tuturoră 
societățiloră române din capitală, cari voră voi să par
ticipe la serbarea împlinirei primei sute de ani dela re- 
voluțiunea lui Horia și-a lui Cloșca. Se va discută mo
dulă serbărei și se va procede la alcătuirea unui comi
te tă conducător ă.

*
♦ L’Independance roumaine» comunică, că cabine- 

tulă s’a reconstituită astfelu: d. I. Rrălianu cedâză por- 
tofoliulă răsboiului d-lui generală St. Fălcoianu și înlo- 
cuesce la interne pe d. Chițu, care trece la instrucți
unea publică. D. Aureliană se retrage, er d. Câmpi- 
neanu rămâne totă la domenii. In privința portofoliului 
de justițiă se vorbesce, că se va da d-lui Fleva, prima- 
rulă capitalei. Esternele rămână totă în mânile d-lui 
Dem. Slurza. Causa care ar fi hotărîtă pe d. I. Bră- 
tianu să nu introducă elemente străine în cabinetă, ar fi 
amânarea sigură a conferință din Londra.

*
Consiliulă de administrațiune ală societății căiloru 

ferate Lemberg-Cernăuți-Jași a dată pentru inundații din 
Galiția 4000 fl.

*
După cele din urmă disposițiuni, regele serbescă 

Milan va sosi pe la sferșilulă lui Augustă în Viena, de 
unde, după o consultare cu medicii, se va duce la vr’o 
localitate de băi.

*
Din Sofia se scrie, că agenții diplomatici ai Germa

niei, Angliei, Austro-Ungariei, Rusiei și României au ple
cată la Târnova. Representanții Franciei, Italiei și Gre
ciei au rămasă în Sofia.



*
In urina turbhrăriloră din Nișni-NowgOrod, nume- 

r6se familii jidovescl din Podolia, Litvania și Polonia ru- 
sâscă au emigrații în America.

Mereu numai înainte!
*

In Gerona (Spania) au fostă esecutațl la 27 Iunie 
comandantului Ramon Hernandez și locotenentul^ Ra- 
mon Belleș Cassanovas, condamnat! la mărte ca rebeli. 
Pe mâne vomă da amănunte.

Representațiunea.
Archidiecesei greco-orientale române din Transilvania, votată 

în sinodultt archidiecesantt din anulu curinte în cestiunea aju
torului de stată.

Escelența Vostră l domnule Ministrul
Cu profundă durere a văzută acestii sinodă din 

înaltulă emisii ală Escelenței Vostre de dto 18 Ianuariu 
a. c. Nr. 77 Preș., precum și din statutului alăturată la 
acela, nouăle măsuri ce le-ați luată cu privire la ajuto- 
rulă de stată de 24,000 fl. anuali, menită dintru începută 
pentru ameliorarea subsistenței preoțiinei din archidiecesa 
gr. or. română din Transilvania.

Escelența Vostră! Sortea bisericei gr. or. române 
din Ungaria și Transilvania, precum dovedesce istoria pa
triei nâstre, a fostă secuii întregi cea mai tristă. Scăsă 
afară și eschisă din barierile constituțiunei, lipsită de t6te 
beneficiele statului, și în contra sublimului principiu evan- 
gelică ală iubirei poreclită de biserică tolerată între cele
lalte biserici creștinescl recepte, acăstă biserică din sar
cina atâtoră împrejurări vitrige, în decursulă multoră 
secuii, în locă de a se pute desvoltâ, a fostă condam
nată numai a vegeta; er deosebi clerulă ei nu numai că 
a rămasă lipsită de tâte beneficiele și favorurile, de care 
se bucură clerulă celorlalte biserici, ci timpă îndelungată 
a fostă subordinată în cele materiali și disciplinari altoră 
cieruri din patriă.

Urmarea firescă a acestei triste situațiunl a fostă, 
că biserica acăsta nici pe departe nu a putută desvoltâ 
aceea activitate salutiferă în favorulă credincioșiloră săi, 
carea după instituțiunile ei canonice este chemată a o 
desvoltâ, ci a trebuită secuii întregi să-și consume tote 
puterile numai în lupta cea grea, aprope desperată, pen
tru esislența sa.

Cu tăte acestea însă, martoră ne este istoria, acăstă 
biserică cu clerulă și poporulă său a păstrată în tote 
timpurile nemaculată credința sa cătră pământulă celă 
sacrată ală patriei și cătră augustii domnitori ai aceleia, 
emulândă în credință, loialitate și devotamentă cu ori- 
carea din bisericile favorite de sorte, și aducândă pentru 
fericirea patriei jertfele cele mai grele.

De bună semă acăstă iconă tristă a bisericei năstre 
o a avută în privirea sa părintescă și îngrijităre Maies
tatea Sa cesară și regiă apostolică, cândă în era nouă a 
egalităței naționali și confesionali, între alte acte de pră 
înaltă grație, pe cari biserica nâstră cu pietate și devo
tamentă le-a imprimată pentru totdăuna în memoria sa 
la pră umilitele cereri ale fericitului archiepiscopă și me- 
tropolită Andreiu B. de Șaguna, se îndură pre grațiosă, 
a acorda prin p. n. resoluțiune din 29 Maiu 1861 pe 
sâma preoțiinei din diecesa mai târziu archidiecesa Tran
silvaniei ună ajutoră de 24,000 fl., și pentru seminarulă 
archidiecesană de 1000 fl., cu totulă 25,000 fl., din vis- 
teria statului, totodată distribuirea acestui p. n. ajutoră 
se îndură Maiestatea Sa a o încredința în modulă celă 
mai generosă însăși bisericei, adecă autorității bisericesci, 
pe lângă condițiunea de a împărtăși pe preoții mireni cu 
ajutăre de 50—100 fl., er pe protopresbiterl până la 
200 fl., reservându-se guvernului Maiestății Sale numai 
controlarea distribuirei în sensulă p. n. resoluțiuni.

Astfelă acestă ajutoră se ridică dela anulă numită 
tot-dăuna la 29 Maiu și se distribui în modulă prefiptă, 
fără ca guvernulă statului să fie pretinsă vre-o îngerență 
în acăsta causă, decâtă esaminarea esactorală a rațioci- 
niului așternută, și biserica în lipsele sale cele nenumă
rate conta cu lâtă mulțămirea și liniștea sufletăscă la 
acestă ajutoră, tocmai în sensulă p. n. resoluțiuni, ca la 
ună ajutoră permanentă asigurată pentru 
t o l-d â una în favorulă preoțimei sale celei atâtă de 
lipsite și avisate la dânsulă.

Durere! mângaerea bisericei nu dură multă; căci 
de abia se restituise constituțiunea patriei năstre și se 
regulaseră pe basele nouă cele mai urgente afaceri ale 
statului: și etă dintr’odată, fără de nici o causă palpa
bilă, și fără de a fi fostă ea prealabilă ascultată, biserica 
fu surprinsă prin înaltulă esmisă ală Escelenței Vostre 
dto. 8 Octombre 1875 Nr. 23,435, după care resoluțiunea 
preaînaltă din anulă 1861 la propunerea ministerială fu 
esențială modificată prin o altă resoluțiune pre înaltă din 
22 Septembre 1875 și încă în defavorulă bisericei și ală 
preoțimei năstre; pentrucă: 1. prin disposițiunea, ca 
numai restulă rămasă neîmpărțită din partea ministrului 
să se pătă transpune archiepiscopului, distribuirea ajuto
rului se ia dela autoritatea bisericâscă și se concrede 
ministrului de culte și instrucțiune publică, ăr prin acăsta 

nu numai se închide autorității bisăricei drumulă de a 
pută provedă din acestă ajutoră pre preoții săi după 
lipsa, cualificațiunea și meritulă loră, dar tot-deodată se 
jignesce într’ună modă fărte simțibilă autonomia acestei 
biserici, garantată prin statutulă organică, sancționată de 
Maiestatea Sa cesară și regiă-apostolică; și 2. împărțirea 
dintrânsulă se estinde și asupra comunelorft bisericesci 
din archidiecesă, și încă cu cuote nelimitate, deși pro- 
priamente prin subsidiarea preoților se subsidiâză me
diată și comunele bisericesci respective.

De aceea acelă emisă ală Escelenței Văstre a tre
buită să producă, și faptice a și produsă, în sînulă bi
sericei năstre o profundă consternațiune și justă durere, 
și aceste se potențară încă prin aceea, că Escelența 
Văstră, cu atribuirea de putere retroactivă, aplicarăți deja 
și pentru anulă 1875 disposițiunile acelei p. n. resoluți
uni, apoi prin rescriptulă dto 14 Ianuariu 1876 Nr. 170 
cerurățl, a Vi se așterne în viitoriu tăie petîțiunile pre- 
oțiloră, cari ar fi încursă în acestă obiectă la consisto- 
riu, er la 1878 la budgetă se reduse ajutoriulă cu 5%, 
ba chiar în parlamentă .se auriră voci ponderăse ple- 
dândă pentru totala lui ștergere din budgetulă țării, 
totă semne rele pentru acăstă dotațiune a clerului 
nostru!

In urmarea acestora consistoriulă nostru îșl țînu 
de datorință a promova causa acăsta, ca o afacere de 
mare importanță, la sinodulu din anulă 1.877, și acela 
încă atunci însărcină pe episcopulă a face pașii de lipsă 
pentru susținerea p. n. resoluțiuni dela 1861, eră în 
sesiunea dela 1877 ocupându-se din nou de acăstă causă 
a condusă în ședința sa dela 6 (18) Aprile ală acelui ană 
trimiterea unei deputațiunl sub conducerea archiepisco
pului și mitropolitului la Maiestatea Sa cesareă și regiă- 
apostolică cu pră umilită rugare: ca Maiestatea Sa să 
se îndure pră grațiosă a ordonă ca dotațiunea anuală de 
stată de 24.000 fl. pe partea clerului archidiecesană să 
se distribue totdăuna și întru tote conformă p. n. resolu
țiuni dela 29 Maiu 1861, și dăcă capulă bisericei n’a 
efeptuită încă nici pănă acumă misiunea primită dela 
sinodă, causa a fostă, că între împrejurările de atunci și 
de atunci încoce încă n’aă putută afla momentulă opor
tună pentru dănsa.

lntr’aceea lucrulă luă o față și mai posomorită, o 
direcțiune și mai păgubitore pentru biserica și preoțimea 
nâstră, căci anulă curentă ne aduse o nouă surprindere 
și mai amară. Și adecă: prin emisulă dto 18 Ianuarie 
a. c. Nr. 77 Preș. Escelenția Vostră aduceți la cunos- 
cința archiepiscopului nostru, că pe basa p. n. resoluți
uni dela 22 Septembre 1875 ați dispusă elaborarea unui 
stătută, pentru procedura ce are să se observe în viitorO 
la distribuirea ajutorului de stată, menită pentru «preoții 
și comunele bisericesc! din Metr o pol ia gr. ort. ro
mână a Transilvaniei,» care-le subșternâdu-lă 
spre în. aprobare, Maiestatea Sa ces. și ap. reg. s’a în
durată pră grațiosă a-lă aproba prin p. n. resoluțiune 
ddto. Godolo 15 Decemvre 1883.

Titlulă acestui stătută este: «Stătută despre mo
dalitatea cum are să se distribue în viitoră ajutorulă de 
stată ce se va da preoțiloră și comuneloră bisericesci 
din metro polia gr. or. română din Transilvania,» âr 
în tecstă, și anume în alineea primă se 4‘ce> că ajuto
rulă de 25,000 fl. compete «Metro pol iei române 
gr. ort. din Transilvania,» apoi în alinea a patra 
se pune în vedere, că suma, care pe basa petițiuniloră 
incurse din ori-ce causă nu s’ar distribui, cu finea anu
lui o va întrebuința ministerulă de culte și instrucțiune 
publică spre alte lipse bisericesci de ale «Metropoliei.»

Față de ună actă atâtă de ponderosă, care este 
menită a produce nemulțămirea, său a sgudui drepturile 
constituționali ale unei biserici din cele mai vechi în 
statulă nostru, nimenul n’ar fi permisă a presupune, că 
acelă actă n’ar fi prelucrată cu tdtă seriositatea, seu că 
doră acela s’ar fi supusă pre înaltei aprobări cu greșeli 
de până; deci după tecstulă acestoră mai nouă disposi- 
țiunl s’ar pută crede, că ele nu privescă pe archidiecesa 
nâstră; căci acesta conformă art. de lege IX din 1868 
§ 2 nu este «Metropoliă,* ci «archiepiscopiă,' âr metro- 
polia gr or. română din Transilvania nu esi.-tă, ci metro- 
polia gr. or. română se compune din archidiecesa Tran
silvană și din tote diecesele gr. or. române din Un
garia.

Considerându însă că metropoliă gr. or română ca 
atare nu a avută și nu are nici o dotațiune dela stată, 
cu tote defectele sale stilară trebue se credemă, că atâtă 
înaltulă emisă ală Escelenției Vostre câtă și statutulă a- 
lăturală aceluia privescă pe archidiecesa nâstră.

După acestă stătută — ca să trecemă peste alte 
disposițiunl mai speciale ale lui — distribuirea ajutorului 
în cesliune se ia cu totulă din mânile autorităței biseri
cesci și se concrede ministrului, ba votulă autorității bi
sericesci în acestă causă eminentă bisericăscă se reduce 
la o informațiune fără valore, de carea minislrulă nu este 
legată, ci după buna plăcerea aa o pote considera său 
eventuală și ignora de totă. Va urma.

Politica lai Grladstone.
Poporele suntă schimbăciâșe ca vremea. Câtă de 

înfuriațl și de năcăjiți erau flegmaticii AnglesI Înainte cu 
câteva (Jile asupra lui Gladstone- pentru politica sa cea 
zăpăcită în Egipetă și cum se arată ei astăzi cătră elă! 
Acum doue săptămâni opiniunea publică era alarmată în 
contra cancelariului britanică, ba nu lipsia multă și par
tida sa era p’aci să-lă părăsâscă. Ei bine! ce minuni 
s’au întâmplată de s’a produsă o schimbare atâtă de 
colosală în spiritele nemulțămite ale Anglesiloră. Nici 
arangiamentulă cu Franța nici convocarea conferință în 
cestiunea egiptână ci numai propria dibăciă a lui Glads
tone a produsă acestă resultată.

Tocmai zăpăcâla, în care să află în cestiunea Egip
tului l’a făcută pe Gladstone să conchieme conferința, 
care este dovada cea mai clară, că politica sa în Egiptă 
a făcută ună mare flască. Dar cu atâtă este mai de 
admirată, că a sciută să-și recâștige inimile Anglesiloră 
și se paraliseze votulă de blamă, ce-lă pregătise oposi- 
țiunea în camera comuneloră. Chiar prin aceea, că par- 
lamentulă a amânată discuțiunea asupra votului de blamă, 
a triumfată Gladstone. Lovitura cea mai teribilă a dat’o 
dânsulă oposițiunii prin presentarea proiectului pentru re
formarea legii electorale, în timpulă acela, cândă îlă ame
nință celă mai mare periculă din causa politicei sale gre
șite în Egiptă, aduse în cameră proiectulă penlru im- 
bunătățirea legii electorale. Proiectulă acesta a fostă 
pretinsă și aprobată de întrâga partidă liberală, elă o 
mulțămi într’ună gradă mare și ocupă interesulă cercu- 
riloră politice afară din parlamentă și îi dădu ministrului 
față de oposițiune o pavăză, cu care se apără în contra 
săgețiloră ei. Parlamentulă a primită legea pentru reforma 
electorală fără de nici o contrazicere.

Acăsta este causa, pentru care poporulă anglesă 
și-a schimbată părerile sale față de Gladstone într’ună 
timpă atâtă de scurtă.

Astăzi Gladstone nu mai este bărbatulă condam
nabilă, ci totă Anglesulă privesce în densulă pe părin
tele și luptătorulă unei reforme electorale, care dă la sute 
de mii de cetățeni, drepturi politice, de cari până aici 
erau despoiațl. Camera lortjiloră față de apucătura cea di
bace a lui Glodstone se află în cea mai mare perplesitate 
și nu va avă încălrău, ci va trebui să primâscă și elă le
gea pentru reforma electorală, decă nu vrâ să se facă 
de ură cu totă Anglia.

Prigonirea giumasiștilorft români 
în Lugoști.

Lugoșă, 3 Iulie 1884.
Comedia începută cu școlarii români dela gimna- 

siulă ungurescă rom. cat. încă la 27 Februariu a. c. 
abia în calele trecute s’a terminată. In deminâța cailei 
de 25 Iuniu a. c. toți studenții și corulă profesorală erau 
adunați in sala gimnasiului de aici. Directorele gimna- 
sială luăndă cuvântulă, arăta mai ântâiu în o vorbire__
pre câtă de lungă pre atâtă de măgulitâre penlru pa- 
trioții Maghiari — scopulă pentru care s’au adunată, facă 
istoriculă faptei «nepatriotice,» ce ar fi sevârșil’o stu
denții români; și în fine ceti ordonanța ministeriului de 
culte și instrucțiune publică cu data 13 Iuniu a. c. Nr. 
18,448, în urmarea căreia Ioană Lupulescu și Ștefană 
Lip o vană, școlari în clasa VI gimn., apoi Ioană Po- 
po viciu și Victoră VI a dă, școlari in clasa a IV-a 
gimn., pentru că au participată ca membrii la o socie
tate «neertată,* er față de profesori au manifestată o 
«purtare provocătâre* (kihivâ magatartâs) se eschidă 
pentru tot-dâuna dela gimnasiulă romano-eatolică ma
ghiară din locă. Alți 14 studențl români mai puțină vi- 
novațl (kevâsbbâ vâtkes) totă în acăsta afacere au căpă
tată din purtarea morală notă rea. Pre Zenobiu Moise 
însă studentă în clasa a IV-a gimn. corulă profesorală 
după buna sa chipzuâlă, nu din porunca ministerială, a 
aflată de bine a-lă eschide din acestă institută, dâr nu 
dor pentru vre-o causă ponderosă, nu, ferâscă D-^eu, ci 
numai și numai din. considerațiunl patriotice — după 
cum 4ic6u dânșii — sub pretecstă, că ar fi ună copilă 
periculosă, și că . . . ve^I Dâmne, nu s’ar fi purtată după 
așteptarea și gustulă D-loră profesori. De sine se înțe
lege, că gustulă D-loră profesori dela acestă gimnasiu e 
de totă straniu și forte cu greu e în stare cineva a li-lă 
află; cu atâtă mai puțină însă școlarii români și chiar 
în Ziua de astăZi-

Bine să ne însemnăină însă, că atâtă Zenobiu Moise, 
câtă și ceilalți mai susă amintiți au fostă școlari buni, 
tot-deuna cu purtare. morală esemplară, și totuși n’au 
putută întră în grația D-loră profesori și nu le-au putută 
află gustulă D-nealoră; și nici nu e mirare, pentru că 
numai aceea nu le pote înlrâ D-loră profesori în capă, 
că cum să fie cu putință, ca ună studentă română în 
gimnasiu ungurescă să mai cuteze a vorbi românesce, 
ba, ce e mai multă, să mai îndrăsnâscă ași cultivă dulcea 
sa limbă eredită dela mamă-sa.

Destulă că 5 tineri români suntă eschișl, alții 14 
au căpătată din purtarea morală notă rea și astăZi săr-



manii ctl toții șutită cOhstrinșî â părăsi institutulă rădi- 
c tă și susținută din crunta sudore a moșiloră și părin- 
plorfi lorii. Și ore pentru ce? fică așa din simplulă 
motivă, că fiindă fii de Română și ca atarl con-cii de 
naționalitatea loră. au cutezată sărmanii — a țtnâ o 
ședin(ă publică, cu scopă de a arătă și publicului es- 
ternă progresulă făcută pe tăremulă literară. Venindă 
acestă lucru la cunoscința D-loră profesori dela gimna- 
siulă de aici, îndată l’au timbrală de-o faptă nepatriotică 
și conjurătdre în contra întregității stalului maghiară ș. a. 
și in fanatismulă loră au mersă până acolo încâtă pe toți 
școlarii cari au participată la acelă actă nevinovată i-au 
trasă în cercetare, ba nu s’au mulțămită numai cu atâta 
i-au înegrită la ministru, descriindu-i ca pe totă ațâți 
Daco-româniștI, trădători de patriă, răi patrioți și contrari 
ideei de stată maghiară, cerăndă ca să încuviințeze es- 
chiderea loră dela gimnasiulă de aici. Ministrulă a în
cuviințată cererea loră și sărmanii școlari români sunt 
astrînșl seu ași întrerupe continuarea studieloră din lipsa 
mijlăceloră materiale, seu a luâ lumea în capă trecăndă 
peste frontieră.

Ar fi însă pagubă după atâtea talente frumose să 
rămână nedesvoltate, său să le perdemă pentru totă dăuna 
din sănulă nostru, de aceea pră eredă că intelegința ro
mână din Lugoșă nu va pregetă de a întinde nefericiți- 
loră școlari români eschiși de la acestă gimnasiu, totă 
ajutorulă posibilă, pentru ca să-șl pdlă continua studiele 
și mai departe la altă gimnasiu din patriă.

£tă, stimate D-le redactoră, modelă de dragoste și 
iubire părintăscâ a profesoriloră din Lugoșă față cu ti
nerii români, cu a cărora educare au fostă încredințată.

Acum potă fi liniștiți, căci au scăpată de olachii ce 
sălbatici — după cum îi numiau — de daco-romaniștl, 
și neconturbațî, potă cânta în coră cu perciunații ungurisațl 
imnulă lui Kossuth în gimnasiulă susținută de pe spatele 
bietului opincară română.

Hă voră cântă până la o vreme... — d —

In causa trădării din Aradu.

Din comitatulă Aradului Iuniu.

D. Deseanu, în epistola D-sale publicată în »Gazeta < 
Nr. 98 a. c., dă nisce informațiunl, cari suntă mare parte 
lipsite de adevără. Dăcă ar fi făcut’o acesta ună omă 
mai de rândă, care adecă nu se ține a fi conducătoră 
• națională,* amă tăce. D-lui Desseanu însă nu-i putemă 
iertă să scrie minciuni, să îmbete lumea cu apă rece, 
fără a-i face unele observări în o causă atâtă de mo- 
mentudsă

D-sa afirmă că e faptă publică, cumcă d. Beleșă 
și Gurbană în conferințe ulleriăre ținute în cercurile 
Radna și Iosășelă, au declarată că primescă can
didatura pe basa programei naționale dinSi- 
biiu.

Ne ierte D. Desseanu, că n’are dreptate. D. Gur
bană în cuvântarea sa de programă n’a amintită nimică 
despre vr’o programă națională. Chiar viitoristulă Con
stantini a făcută mai multă în darea sa de sâmă. D. 
Constantini a amintită celă puțină, că au formată și dân
șii o programă, ba încă și a cetit’o și esplicat’o înaintea 
alegătoriloră. Ce a (Jisă însă d. Gurbană? A disă, că 
Românii din comitatulă Aradului s’au alăturată la par
tida liberală maghiară, mai multă încă: »s’au conto
pită cu totulă în aceea,* (propriele cuvinte ale d. 
Gurbană rostite în limba maghiară, în urma că
rora a fostă tare aplaudată de jidovime.)

Cândă o dată Românii din comitatulă Aradului s’au 
contopită cu totulă cu partida maghiară, mai pote fi vorbă 
aici și de partida română națională?

• Cine se pâte opune voinței poporului,* (Jice D. 
Desseanu. La aceste forte la locă îi răspunde «Gazeta* 
(jicândă, că dumnealoră conducătorii sunt, cari facă cu- 
rentulă. Ce? Tabajdy și supușii săi să ne formeze nouă 
Româniloră partidă națională?

Decă d. Desseanu ar fi disă. că «voința poporului* 
nu se păte manifesta, că vocea lui e sugrumată prin forță 
de cei dela putere și că forței nu ne putemă opune, cu
vintele sale ar fi mai avută ună înțelesă ore care.

Ne sunt în memoriă și ne voră fi în veci cele în
tâmplate la alegerile din Bocșa și Cehulă Selagiului din 
anulă acesta. Despre cele întâmplate în Cehulu Selagiu
lui chiar o fâie maghiară află că nu e nici mai multă 
nici mai puțină de câtă o vătămare națională. Eră la 
alegerea din Bocșa însuși •Viitorulă* constată, că ni s’au 
răpită drepurile.

Dar sunt aceste vătămări naționale, și răpiri de 
drepturi, suficiente a ne face să ne retragemă din luptă, 
ba încă să ne aruncămă chiar in ghiarele uliului? Cre- 
demă că nu, și ori care Română bine simțitoră credă 
va (Jice așa.

N’am voită și nu voiescă să olenseză pe nimenea. 
Am înșirată aici numai fapte. Ună aiegStorfi.

Corespondența n6sfră din Comitate.
Sighișâia, 3 Iuliu 1884 st. n.

Duminecă în 19 (29) Iuniu amă avută plăcerea de 
a fi lață la examenulă de vară în scăla elementară gr. 
or. română din a<-âstă urbe, ținută sub presidiulă și con
ducerea Rev. Domnă adm. piotopresbiierală Demetriu Mol
do vană, ca comisariu consistorială,

Comuna biseriuescă română Sighișora, se bucură 
numai de-o scălă poporală modestă de trei clase, cu trei 
învățători. De-și populațiunea română este numărdsă, 
și pruncii obligați a cercetă scola ajungă numărulă de 
aprâpe 200 copii de ambele sexe, totuși comunei până 
acum nu-ia succesă a înființa măcară o scolă normală 
cu 4 clase, din care școlarii mai talentațl și cu stare mai 
bunicică ară pută trece deadreplulă în gimnasiu, iară 
alții ară pută să se aplice la vre-o meseriă, etc. Causa 
acestei stări triste nu este de a se căuta nici în indo
lența populațiunei, nici în lipsa de activitate a conducă- 
toriloră ei eclesiastici și mireni. Aceștia din contră au 
făcută totă ce le-a fostă posibilă, mai vârtosă de ună 
șiră de ani încăce. — Relațiunile sociale ale populați- 
unei române sunt însă din capulă locului astfeliu, ca 
numai fărte încetă să pătă păși spre perfecționarea așe- 
cjămintetoră ei culturale. — Numai ună numără rela
tivă mică se află cu locuința în oiașă ca meseriași, 
proprietari de case și de economii; ceilalți trăiescă ca 
lucrători (Jderi cu câștigă fărte modestă. 0 parte fbrte 
însemnată a populațiunei române este împrăștiată pe 
întregă vastulă hotară ală comunei politice, — ca culti
vatori de pământuri luate în arendă de la proprietarii 
de naționalitate săsâscă, pe unde locuescă isolați împre
ună cu familiile loră. —

Se înțelege deci, că cercetarea scălei din partea co- 
piiloră mai fragedl nu pâte fi numai promptă. — Sci- 
indă acestea am fostă plăcută impresionată de răspun
surile copiiloră din tdte trei clasele și din tăte obiectele, 
în cari au fostă instruiți. — Presenții au fostă vre-o 
143 școlări, băețî și fetițe. La examenă a asistată apro- 
pe tdtă inteligința română de aici, ună numără de dame 
din locă și în fine, — pe lângă representanții comunei 
bisericescl, — mulți părinți și multe rudenii ale prun- 
ciloră, cari după încheierea solemnității au esprimată D-lui 
protopresbiteră și D-loră învățători profunda loră mulță- 
mire cu resultatulă muncei D-loră de peste anulă scolas
tică espirată.

Ce bine ar fi, dăcă ven. consistoriu metropolitană 
din Sibiiu ar manifesta pentru scola confesională de aici 
ună interesă mai viu, ajutându-o să se potă ridica suc
cesive la o scdlă normală de 4 clase, — cu 2 clase re
ale, — în care fruntea prunciloră din comunele rurale 
situate în giurulă Sighișorei — a căroră părinți ar dori 
desvoltarea adrasleloră loră la o cultură mai perfectă, 
— ar pută cu înlesnire întră în clasa a doua ori a 3-ia 
și a merge mai departe spre a deveni apți pentru gim- 
nasii, pentru vocațiunna de diregătorii comunale, ori pen
tru învățarea de meserii. — F.

Bistrița în Iuliu 1884. 
(Urmare și fine din Nr. 104).

Școla de fetițe ev. luterană și fetițele române. Gimnasiulă 
ev. luteran și studenții români.

Scola de fetițe ev. luterană de aici cu 8 clase nu- 
meră între elevele sale mai multe fetițe române. N’avem 
să (Jicemă decâtă laudă pentru părinții, cari voescă a-șî 
cresce fetițele la scdla de aici, ca să învețe limba ger
mană, ca una din cele mai culte limbe moderne. Nu 
totă așa ne putemă esprimâ față cu domnii profesori dela 
acea scolă încâtă privesce respectulă cătră fetițele române 
și prin urmare cătră națiunea, din care ele facă parte. 
Și în anii treeuțl se plângâu fetițele române din acea 
scolă, că unulă din profesorii loră are delicateța a se 
esprima despre Români »(Walachen)«, că sunt ună po- 
poră , necultă * (roh) ,hoță,« »tăciunară‘ și alte epitete 
de acestea puțină măgulit dre sâmțului națională ală tine- 
reloră mlădițe. In anulă acesta însă avură mfl parte a 
ceti în caietele copileloră pare-mi-se din clasa a 111-a 
ună pasagiu dictată de profesoră, care sună: «înainte 
de acesta cu vr’o 700 de ani, când veniră Sașii în Tran
silvania, în ostulă și sudulă acestei țări locuia poporulă 
valachă, pe atunci încă sălbatică. Acestă poporă mânca 
carne viuă și bea sângele animaleloră sălbatice.* etc.

Se (Jice, că acestă descriere istorică-patriotică se 
află într’ună opă istorică, că prin urmare este produc- 
tulă cercetăriloră unui învățată istorică sftsescă și așa 
dâră meritulă domn. prof. de aici este numai acela că 
l’a căutată anume și l’a întrebuințată în scdlă ca mate
rială de propunere spre vătămarea sâmțului de mândriă 
națională ală fetițeloră române. Ar fi de dorită, ca con
frații și compatrioții Sași să ne cruțe cu astfelă de ca- 
racterisărl necalificabile chiar în interesulă reputațiunei 
loră de poporă cultă, decă, nu sciu, care învățată deșu- 
chiată ală loră, a luată întru nimică a mistifică astfelă 
adevărulă istorică.

Ce bine ar fi decă am avă institutele nostre națio
nale, în cari să ne crescemă fiitdrele mame și să nu su- 
ferimă atâta insultă la numele nostru. Dar bine a (Jisă 
înțeleptulă Horațiu: «Pauperies jubet quidquid et facere 
et pati.* Nu s’ar puie însă institui măcară o catedră 
de limba română pentru scola de fetițe și pentru 
gimnasiu, care asemenea este cercetată de ună numără 
considerabilă de tineri români? La gimnasiele confes. 
rom. cat. se află asemeni celedre, așa în Clușiu, Baia- 
mare, Szigeth, Satu-mare, Lugoșă ele. Ar fi de dorită, 
ca în interesulă culturei naționale să ia inițiativa său 
»Asociațiunea transilvană* său alt-cine-va căruia îi dă 
mâna și în înțelegere cu respecliva confesiune, care sus
ține școlile acestea să pună base unei catedre de limba 
și literatura română pentru fetițele române și studenții 
români, ală căroră numără la gim. locală ev. refor. se 
urcă peste trei-cjeci. Căci acesta ar aduce folosă nespusă 
nu numai nouă Româniloră, ci în aceiași măsură ar pro
fită din acesta și susținătorii (Jliselorâ scole, pentru-că a- 
vândă ocasiunea de-a învăță și limba maternă în aceste 

scoli, fără îndoiblă ntiftiărulă fetițeiord fomâilă, pi'feCUtnd 
și ală studențiloră români s’ar duplică și triplicâ la 
aceste scole, și asifelă âr câștigă în mijloce de susținere. 
Decă s’ar mai desbrăcâ confrații Sași de esclusivismulă 
loră ruginită, o asemenea înțelegere s’ar pute face cu ei 
și acăsia ar contribui nu puțină la consolidarea legăturei 
de frățietate și bună înțelegere, de care chiar în timpulă 
acesta avemă atâta lipsă și noi și ei. Ar fi timpulă su
premă, ca să ne apucămă de lucru și să nu stămă cu 
mânile în sână, pe când vrășmașii noștri lucră cu o ac
tivitate febi ilă pentru întărirea loră și nimicirea năstră 1

I. S.

De sub Mezeșă 1 Iuliu.
Stimate d-le Redactorul

Din țînutulă Sălagiului cu data 23 Iuniu st. n. 1884 
a apărută o coresdondință în prețuitulă Dvăstre (Jiară cu 
subscrierea »Națiă pasivistă,* în care mie fostului de
legată la Sibiiu A. V. îmi face grave imputări, față de 
cari Ve rogă să binevoiți a publică următdrele reflesiuni:

Amintita corespondință (Jice: »Fie-cărui alegătoră 
i-s’au împărțită câte 2 fi. v. a, și între cei cu mai mare 
influință și mai multă, ba unuia i-a scăpată vorba din 
gură cătră scriitorulă acestoră rânduri, că fostută dele
gată la conferința din Sibiiu d. A. V. a dată o chitanță 
despre 20 fl. v. a. la ună d. notară pentru banii ce i-a 
primită cu ocasiunea alegerei.*

îmi pare rău, că d-ta «nația pasivistă* așa curândă 
ai dată credământă acelei gure sparte. Cei, cari nu mă 
cunoscă, păte îți voră crede; cari însă mă cunoscă, 
suntă convinsă, că voră fi trasă la îndoiâlă cuvintele 
d-tale, sciindă că, nu cu 20 fl., dâr nici cu de (JecI de 
ori atâta nu potă să-mi vândă convincțiunile mele.

pice corespondentulă mai departe: »Ce e dreptă, 
d. delegată dela Sibiiu A. V. în persână n’a participată 
la alegere, ci numai a ademenită pe alții, chiar și prin 
episLole etc.* D-nulă meu, ca să cunoscl și relațiunile 
mele individuale, îți spună că: înainte de alegere, unui 
colegă și amică ală meu i-am trămisă o epistolă, în 
care i-am descrisă starea lucrului și în care i-am amin
tită și despre o telegramă, ce se referia la alegeri. 
Acestă individă însă a fostă numai unulă și numai o 
epistolă i-am scrisă. Dta însă amintescl de ademeniri și 
de epistole, de cari eu nu sciu nimică, și cari învinuiri 
ale Dtale cu totă indignațiunea le respingă.

Mi concede însă D-lă meu — deși păte mai bă
trână decât mine, —a-țl da acelă consiliu amicală, ca în 
viitoriu, nu gură, ci fapte naționale să dovedimă.

A. V-
fosta delegata la Sibiiu.

Diverse.
Românulă și Maghiarulă. — Ingâmfații Unguri din 

Lugoșă, dupăce au distrusă cu armele minciunii »forlă- 
reța daco-română* : Societatea de lectură a stu
dențiloră români din acelă orașă, nu apostrofau pe Ro
mâni decâtă cu cuvintele: »Valachă sălbatică!* cuvinte 
ce arată câtă de departe a ajunsă cultura ungurâscă. 
Studenții români aucjindă că voră fi eliminați din liceu, 
nu numai că nu se întristară, dar, conscii de nevinovă
ția loră mergâu veseli pe drumă și răspundâu cu dem
nitate la cuvintele batjocorităre ce le adresau «cultivații* 
Unguri. Intr’o di ună studentă română, purtândă cu 
sine ună bastonă, întâlni ună studentă ungură cu cărțile 
subțioră. — «De ce porțl baslonă ca studentă?* îlă în
trebă Ungurulă. — »Iartă-mă, (Jise cu ună zîmbetă iro
nică Românulă, sciu că calcă legea, dar trebue să mă 
apără, decă vr’ună câne ungurescă s’ar încercă să mă 
rupă.* Ungurulă se uită lungă la Română. — ,Dar ce? 
n’ai mai văzută 6meni?« îlă întrebă Românulă. La acâstă 
întrebare Ungurulă îlă apostrofă cu cuvintele: «Valachă 
sălbatică!* Românulă îi răspunse printr’ună rîsă plină 
de batjocură. A doua (Ji ârășl se întâlniră cei doi stu- 
dențl. Românuiă se opri în locă și, uitându-se la Un
gură, începu a-șl continua rîsulă din (Jiua trecută. — 
• Dar ce? n’ai mai văijută omeni?* îlă întrebă acum Un
gurulă. — »Ba da, cum nu?« răspunșe Românulă, dar 
măgari pănă in momentulă acesta n’am văijută a(Jî.* 
Ungurulă îșl pleoști urechile și plecă bolborosindă ungu- 
resce.

*
Diploma de maturitate. — In părțile de dincolo de 

Dunăre ale Ungariei. — Ună părinte (Jice: »Vărogăsă-mI 
dațl ună Testimoniu de maturitate (bacalaureată) pentru 
fiiulă meu.* I se răspunde: ,100 fl.» Părintele: ,Vă 
rogă, dațl-ml și pentru mine unulă.» I se răspunde ârășl: 
,încă 100 fl,« Părintele; »Dați-mI unulă și pentru vizi- 
tiulă meu.* Răspunsă: «încă 100 fl. < Părintele: »Și u- 
nulă pentru calulă meu!» Răspunsă: .ScusațI domnule! 
Pentru cai nu dămă, numai pentru — măgari.*

f NECROLOGU. — Părintele ieromonachă Gher- 
mană Bogdană, fostă capelană archiepiscopescă și 
inspectoră seminarială, iar acumă în urmă administra- 
toră parochială în Zizină, a încetată din viață Vineri la 
15 Iunie și s’a îmormentată Duminecă în 17 Iunie. Se 
scie, că defunctulă a îmormentată, conformă testamen
tului pe foslulă metropolită Andreiu.

Fie’i țărâna ușoră și memoria binecuvântată.

Familia Babarczy și Kâszony ne face cunoscută 
morlea Măriei Babarzy, născ. Kâszony, în etate de 
27 de ani, în Sepsi-St. Gyorgy. Rămășițele mortuare, 
aduse în Brașovă, au fostă îmormântate a<JI.

Fie’i țărîna ușoră 1

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



VII. i^ațiociniULi
despre contribuirile în urma Apelului încurse în favărea 
fondului pentru înființarea unei sc61e române de fetițe în 

în Clușiu*).
De la ultimulă nostru rațiociniu încâce, carele fu 

publicată în Nr. 4 a. c. ală prețuitei ,Gaz. Trans.< cu 
recunoscință venimă subscrișii a împărtășii on. publică 
că ne mai sosiră următârele generăse contribuiri pentru 
scopulă culturală-națională românescă, ce-lă urmărimă:

a) Pe lista Nr. 656 prin d. protopopă gr. c. în 
Kovâgh Georgiu Leucuția: de la d-sa 2 fl., d. preotă gr.
c. în Kis-Totfalu Andreiu Lazină 2 fl., d. preotă gr. c. 
în B'elso-Derna Petru Popă 2 fl. Suma 6 fl. v. a.

b) Pe lista Nr. 773 prin d, parochă gr. c. în Re- 
tegă Ambroișă Popă: dela d-sa 1 fl. d. Alesiu Bota învâ- 
țătoră în Retegă 50 cr., d. Ioană Coronă preotă în Cus- 
driăra 50 cr., d. Ioană Roșu învâțătoră în Lelescî 15 cr.,
d. Alesandru Ciceuană în F. Orbo 10 cr., d. Ioană Sj- 
lași parochă în Seplară 10 cr., d. Gabr. Mureșană învă

țătorii în Cheșeiu 20 cr., Vas. Monastureană învățătorii 
în Cusdri6ra 20 cr., Maria Mărgineană, soră preotesei 
din Retegă 50 cr. Suma 3 fl. 25 cr.

c) Pre lista nr. 100 prin on. oficiu protopopescă 
ală Cătinei p. t. dd.: Basiliu Iustiană preotă în Naoiu 
2 fl., (dechiarându-se de membru ord.) 2 fl., Andreiu 
Vodă preotă în Ormenișă 1 fl., Ioană Popă în Visuia 
1 fl., Petru Rusu parochă și protop. onor. în Chiciudă 
1 fl., Olimpiada Barbulescu nasc. Popă în Sân-Mihaiulă 
de Câmpia 2., (dechiarându-se de membră ord.,) Angelă 
Nicolae în Sân-Mihaiulă de Câmpiă 1 fl., Vasiliu Radu 
acoloșl 1 fl., Lazăru Stupineană în Fiscută 1 fl., Basiliu 
Danilă parochă gr. c. în Budatelecă 1 fl., Ioană Chiciu- 
deană în Țagulă-mare 1 fl., Georgiu Floriană în Balda 
1 fl., Alexandru Maioră în Șermașiu 1., Ioană Micu în 
Șermășelă 1 fl., Ștefană Colceriu în Dombă 1 fl., Suma 
16 fl., v. a.

d) Pe lista Nr. 102 prin on. oficiu protopopescu 
ală Clușiului: din Temeșiului săsescă colectați de m. o. 

d. parochă șî protop. onor. Nicolau Popă din Pemeșitl
6 fl., dela d. parochă din Lapuoă Petru Dană 1 fl. Suma
7 fl. v. a.

e) Pe lista Nj. 769 a d-lui docente Simeonă Mol- 
dovană din Betlenă p. t. dd: d-sa 1 fi. Ioană H. Buteană 
teologă în seminarulă din Budapesta 50 Cr., Simeonă 
Popană preotă în Figa 1 fl., Teodoră Czibocă proprie
tară în Șicu-Odorheiu 1 fl. Mich. Tecariu cancelistă pre- 
torială în Betlenă 1 fl. Procopiu Motentană docente în 
Figa 50 cr., Gregoriu Rocneană cantoră în Retlână 30 
cr., Ioană Mureșană docente în Șinteregă 50 cr., Gabr. 
Popă preotă în Beudiu 25 cr., Georgiu Nedelea măsariu 
în Betlenu 50 cr., Georgiu Chirtoșiu sodală de croitoră 
în Betlenu 50 cr., Georgiu Ciura cjiurnistă judecătorescă 
în Betlenă 1 fl., Ludovica Diuganu diletantă teatralistă 
în Betlenă 20 cr., Ioană I. Diugană docente în Mălină 
50 cr., Vasiliu Chitia economii în Betl6nă 20 cr., Teo
dora Chiția nevastă în Betlână 10 cr. (Va uimă.)

Ouraulu la bursa de Vlena
din 5 Iulie st. n. 1884.

Bursa de RucurescL
Rentă de aură ungară60/, 122.10 
Rentă de aură 4°/0 . . . 91.40 
Rentă de hârtiă 5% . . 88.40 
Imprumutulil căilorâ ferate

ungare.......................... 142.80
Amortisarea datoriei căi-

lorti ferate de osttt ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.75 

Amortisarea datoriei căi-
lorfi ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 117.50 

Amortisarea datoriei căi-
1 ora ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.20 

Bonuri rurale ungare , . 101.75 
Bonuri cu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt.............................101. —
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101.25

Bonuri croato-slavone . . 101.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.............................99.50
Imprumutulă cu premiu 

ung.....................................114.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 114.80 
Renta de hărtiă austriacă 80.50 
Renta de arg. austr. . . 81.45
Renta de aură austr. . . 103.15 
Losurile din 1860 . . . 135 20
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  855.—
Act. băncel de credită ung. 304.75 
Act. băncel de credită austr. 303.75
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.76
Napoleon-d’orl................  9.6771
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55
Londra 10 Livres sterlinge 121.85

Cota oficială dela 21 Iunie st.. v. 1884.

Renta română (5%). • • • Cump. 937a vând, 94s/i
Renta rom. amort. (5°/0) . . » 937* > 957,

> convert. (6%) • . > 967. 977,
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 33 » 337a
Credit fonc. rural (7%) • . » 1027, » 1057a

>
11 » (5°/o) • • 90 93

» > urban (7%) • • » 101 » 105
> > » (6%) • • > 977, 101
> ■» ’ (5°/o) • • » 87?/2 » 907a

Banca națională a României > 13.89 » —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 328. > —

< > » Națională . . > 235. » 2367a
Aură 4 55. > 5-76
Bancnote austriace contra aură > 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovă
din 7 Iulie st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.24 Vând. 9.26
Argint românesc................. . > 9.20 . 9.24
Napoleon-d’orl..................... . » 9.67 » 9.C9
Lire turcesc!......................... . > 10.90 > 10.98
Imperiali............................. . . 9.90 • 9.96
Galbeni................................. . « 563 » 5.67
Scrisurile fonc. «Albina» . . . > 100.50 • 101.50
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe ană.

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

rar Acei domni abonați ai noștri i, cari au plătită prețulă abonamentului pe unii jumetate de anii seu 
pe unu anu, înainte de l-a Aprilie a. c. sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată dela 1 Aprile c„ care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fl., er pentru România 8 lei.

ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Ma amcinrilorn si iaserMIora
în „Gazeta Transilvaniei^

Anunciurî în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6 
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia â . „ —„10

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

?? 5— 8 . . 15

v ?? 9—11 . . 20

v ?? 12—15 . . 30

v ?? 16—20 v . . 40
Dela 20 de repețiri în susă . . . . . 50
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni 

se facă învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susti.

Brașovă lj!3 Maiă 1884.

Crâsniciild Zevedeiu Cădelniță
în sinodală archidiecesană din strada Măcelarilor!/,.

„Caliculă" din 1 Augnstă a. c. va tracta eschisivă despre experințele 
crâsnicului Zevedeiu Cădelniță, câștigate în sinodulă archidiecesană gr. or. 
din Sibiu și va fi îndoitu mai mare, decâtă numerii ordinari.

Abonenții „Calicului1' voră primi acestă numără extraordinariu 
în condițiunile abonamentului anualii seu semestrală. Deschidemii însă 
pentru acestiî numără, redigiatu de Urzică Scandalografescu, unii abona- 
mentu specialii, cu prețulti de 30 cr. său 70 bani și destinăm ii întregit 
venitulă curată, în părți egale pentru:

I. Societatea „Concordia" din Blajă ;
jlI. Premii în favorulti „Choruriloru plugariloni români din Ungaria 

și Banată."
Abonamentele la acestiî numerii extraordinară la „Caliculă" se potă 

face la ori-care librăriă din țără și străinătate său dea-dreptulă la noi, 
până în 8 Augustă st. d.

Totodată deschidemă ună nou abonamentă la „Caliculă" pe ală 
doilea semestru 1884, cu 1 fl. 50 cr. s£u 3.50 frânei. Esemplare com
plete dela începutulă anului costă 3 fl. său 7 franci.

Din anulă 1883 mai posedemă 24 esemplare complete ă 1 fl. 
50 cr. său 3-50 franci.

Cei ce voiți a rîde, prenumerafî „Calicului și care nu va rîde, ace-' 
la-i maturii de sapă și lopată.

Colectanții de abonamente primescă unii rabată de 10°/0.
Administrațiunea „Calicului.“

BACANIA BĂCĂNIA

BRAȘOVtJ, TUȘNABtl.

Firma Muuteaud A’ Mincovici recomăndă on. 
publică băcănia din „Tergulă Flosului" și filiala loră din 
„Strada Teatrului," fiindă bine asortate cu totă telulă de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totă felulă de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publică, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide ărășl o Filială 
la Băile din Tușnadu (totă în vechiulă locală în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va satisface pe deplină cerințele 
on. publică brașovănă și ale on. dspeți dela băi, atâtă prin 
calitatea mărfuriloră câtă și prin prețurile sale moderate.

BRAȘOVt, TUȘAADtl.

Tipografia Alexi Brașovă.


