
Unti-non atentatîl în contra scolelorii nostre.
Brașovu 9 (21) Iunie.

Ca unii trăsnetu din seninu ne veni adi dela 
Blașiu scirea despre unu nou atentatu alu mi
nistrului Trefort în contra gimnasiului din acestu 
orășelu, care este cea mai vechia scdlă românâscă 
în monarchiă. Abia a trecutu anulu de când acelaș 
ministru a fostu trămisu la Blașiu unu comisaru 
în calitate de polițaiu alu statului ca se facă cer
cetări pentr’unu lucru de nimicu, călcându peste 
dreptulu de inspecțiune alu Archiepiscopului și 
Metropolitului Vancea.

Până astă4i nu ne este cunoscută ce pași a 
întreprinsă Prea Sânția Sa pentru repararea acestei 
ilegalități. Scimă numai că câtva timpă estră- 
darea testimonieloră la gimnasiulă din Blașiu a 
fostă oprită, că unulă din școlari a fostă elimi
nată din t6te scdlele și că directorulă gimnasiului 
a fostă constrînsă a repăși fiind numită altulă 
în loculă lui.

Credeamă, că cu acâsta s’a terminată aface
rea nelegalei ingerințe, ddr ne-amă înșelată, căci 
acum vedemă, că d-lă Trefort nici nu mai voiesce 
se considere școlile din Blașiu ca scoli confesiu- 
nale, ci le tracteză ca pe nisce scoli supuse de-a- 
dreptulă autorităților!!. școlare ale statului.

Dâr’ se lăsămă se vorbdscă scrisdrea ce-o 
primirăm fi din Blașiu cu data de 19 Iuniu:

Domnule. Redactorul
„Sunt fdrte tristă, pentru că prima ocasiune, 

ce m’a pornită se-ți scriu e unu adevărată desas- 
tru pentru noi.“

In 16—18 ale curentei s’a ținută esamenulă 
verbală de maturitate (bacalaureată) de aici sub 
presidiulu unui directore trămisu de regimă.

Adecă gimnasiulă nostru este aservită regi
mului din Budapesta!

Gimnasiulă nostru, paladiulă culturei ndstre 
naționale, respânditorulă și întăritorulă semțului 
nostru națională, este supusă de-a-dreptulă unui 
regimu urgisitoră de ori-ce mișcare națională ro
mână!

Gimnasiulă nostru, întemeiată anume spre 
lățirea culturei române și susținerea bisericei n6s- 
tre, de adi încolo nu se mai consideră de institută 
confesională, — nu mai e supusă capului bisericei 
române unite: ci e aruncată în noianulă fluctuați- 
uniloră politice, espusă eventualitățiloră, ce nu se 
potă precalculâ nici pe trei-^eci de dile.

Gimnasiulă nostru e lipsită de adăpostulă 
secură, de care se bucură sub conducerea capului 
bisericei ndstre: busola lui a trecută în mâna 
regimului, carele ca mâne o pote încredința unui 
reformată, jidană, ori chiar și unui necredinciosă!

Poftimă apoi crescere corespundetore scopu- 
riloră bisericei ndstre, pentru cari s’au întemeiată 
scdlele de aici cu multe și mari sacrificie ale bi
sericei ndstre!

Nedreptățirea e flagrantă.
Suntemă securi, că ea nu se face cu învo

irea capului bisericei ndstre; de aceea ne măr- 
ginimă a semnală faptulă și a cere, ca cei ce 
cunoscă obiectulă mai de aprăpe se ne lumineze: 
cum ajunserămă aici și ce s’a făcută ca se scă- 
pămă de calamitatea acăsta?

„Nedreptățirea e flagrantă“ dice cu dreptă 
cuvântă stimabilulă scriitorii ală acestoră rânduri.

Nedreptatea — adaugemă noi — este mai 
multă decâtă flagrantă, este strigătdre la ceriu.

Atentatulă comisă de guvernulă. ungurescă 
contra gimnasiului din Blașiu este totodată ună 
atentată îndreptată în potriva legiloră statului și 
prin acâsta chiar în potriva constituțiunei pe basa 

căreia esistă acestă guvernă. Este o revoluțiune 
ce se face de susă in josă.

Cupa pațienții ndstre față cu ingerințele ne
legale ale guvernului în afacerile scăleloră confe
sionale române e plină. De aceea nu ne mai 
este iertată de a fi spectatori pasivi a acestoră 
acte de violență, ci datoria de cetățeni leali ne 
impune a ne folosi și de ultimulă remediu, ce 
ne-a mai rămasă, și de a depune remonstrările 
ndstre la piciorele tronului, care stă peste par
tide și prin urmare nu pdte privi cu nepăsare cum 
legile se secuestrâză numai pentru interesele spe
cifice ală unei singure partide și cum se calcă 
autoritatea loră, cieându-se astfelă o stare de ne
siguranță și de desperare între cetățenii statului 
de naționalitate nemaghiară.

Credemă și noi că ceea ce se petrece adi 
în Blașiu nu se petrece cu învoirea capului bi
sericei unite, der credemă mai multă decâtă atâtă : 
credemă, că era datoria Archiepiscopului, ca ins
pectară superioră ală scdleloră dela Blașiu, 
să pună piciorulă în pragă și să aviseze direc
torului, care a fostă trămisă de d-lă Trefort ca 
se conducă esamenele de maturitate, loculă ce i 
se cuvinea, ca simplu 6spe spectatoră.

Vedemă cu părere de rău că acâsta nu s’a 
întâmplată și că se face o călcare lege după 
alta fără ca să se semță câtuș de puțină ener
gica intrevenire a autorității superidre bisericesc! 
și școlare, spre a împedecâ ori-ce abusă în de- 
trimentulă intereseloră ndstre de cultură.

Nu voimă să prejudecăm pașiloră ulteriori, 
ce credemă că-i va întreprinde, ce trebue să-i 
întreprindă Escelența Sa Metropolitulu Vancea. 
în apărarea autonomiei scdleloră din Blașiu, dâr 
constatămă cu adâncă durere, că acăstă autono- 
miă a putută fi călcată în fața capului bisericei 
care precum scimă se află în Blașiu.

Ne aduccmă aminte, că înainte cu ațâți ani 
earăși ună omă ală guvernului a fostă trămisă 
la esamene în Blașiu, der i s’a spusă atunci, și 
încă categorică, că numai ca simplu 6spe pdte 
se asiste.

De ce nu s’a făcută și acum astfelă? Unde 
o se ajungemă ddcă vomă suferi asemeni abusuri?

Pericululă e mare. Caveant consules!

afla în totdduna ună ecou puternică și ună 
sprijină.

Niștl, 21 Iunie. — Scupcina a primită le
gile privitdre la imposite.

ScirI telegrafice.
(Serv. part., ală ,Gaz- Trans.<)

Leinbei’g, 21 Iunie. — Din provinciă se 
anunță că rîurile muntene crescă, inundândă lo
curile și causândă pagube însemnate. Inundați- 
unea districtului Neusandec sdmână cu cea din 
anulă 1867.

Paris, 21 Iunie. — Guvernulă a renun
țată la intențiunea de a mări vama pe făină, ddr 
mănține mărirea vămei pentru importulă vite- 
loră. In curândă se va depune în consiliulă de 
miniștrii proiectidă de lege în acdstă privință.

Bucuresci, 21 Iunie. — Parlamentulă 
s’a închisă. Discursulă tronului dice, că revisu- 
irea constituțiunii și noua lege electorală sunt 
mari progrese.

In privința domenieloră coronei, dice Rege
le, parlamentulă a dovedită din nou, că monar- 
chia constituțională ereditară este pdtra unghiu
lară a edificiului națională. Primescă cu mulțu
mire dovedile de devotamentă ce Mi le dați; fiți 
siguri că în palatulu Meu, care este ală națiunei, 
tdte ideile, sentimentele și trebuințele țârei voră

Cronica ^ilei.
Marța viităre se voră face în Brașovă alegerile 

funcționariloră comunali. Audimă că astădl membrii ro
mâni ai comunei voră țină o conferență, spre a stabili 
o atitudine solidară la alegeri.

*

Cu trenulă de aseră ne spune »Posta' c’a sosită 
în Galați prințulu Windishgrătz și a descinsă la otelă 
Metropolă. Elă este însărcinată a duce Sultanului șese 
cai, din partea împăratului Austriei. Acești șese cai, albi 
toți, au fostă aședați în grajdurile otelului Moldova. Mâne 
voră fi îmbarcați pentru Constantinopole.

*
Același (fiară spune că pe linia ferată Nr. 8., nisce 

copii găsindă ună vagonă deșertă, ’i au dată brânci ca 
să circule. Unii din băeți s’au suită în vagonă, er alții 
au rămasă jo.su spre a-lă împinge. Intre acești din urmă 
eră și ună copilă ca de 8 ani cu numele Mihalache, fiulă 
lui Petrea Mihai; acestuia dându-i brânci ună altă băiată 
numită Iancu Bălănescu, ca de 10 ani, cădu josă și o 
rolă a vagonului trecendă peste elă, i-a ruptă mâna 
stângă din cotă. Faptulă s’a anchetată, ăr pacientulă 
se află greu bolnavă la spitalulă »Elisaveta D6mna.<

*
Deputății cari au votată contra legei apanagiuriloră 

Coronei sunt: dd. G. Antonescu, Dr. Antoniu, P. Cernă- 
tescu, A. Demetriană, C. lonescu, Andreiă Ionescu, L. 
Lupescu, N. Hagi Nicola, Micescu G., Ursianu Valeriană, 
Ciocazanu, C. Sache Nicolau, I. Ornescu și Pr. Cazoti. 
S’au abținută dd. Dr. Calenderu, Z. Zamfirescu, Nicu Ca- 
targi și Fundescu.

Senatorii cari au votată contra sunt dd. Grossu, 
Locusteanu, Maniu și Morțună. S’a abținută dd. Bădescu 
și Polizu Micșunescu.

*
In 10 Iuniu au ținută acționarii căii ferate 

Tergulă-Mureșului și Reghină adunarea gene
rală constitutivă în Reghină. Mai toți acționarii au luată 
parte la acestă adunare. Și ministeriulă de comunica- 
țiune și de comerciu ca acționari ș’au trimisă represen- 
tanții loră. In acâstă adunare generală s’au stabilită sta
tutele în speranță, că înaltulă ministeriu le va încuviință 
s’au alesă membrii consiliului administrativă și ai direc
țiunii și to’.de-odată s’a dată totă «instrucțiunea acestei 
căi ferate pentru 690,000 fl., consorțiului A. Kohner fii 
și Comp, din Budapesta. In consiliulă administrativă s’au 
alesă: deputatulă dietală br. Carolă Husar ca președinte, 
deputatulă dietală br. Colomană Kemeny ca vice-preșe- 
dinte, prefectulă Zoltană Banfîy, plutariulă losifă Altzner, 
și Danielă losifă Schuller, fabricantulă de spirtă Mendel 
Farkas. Câte ună locă s’a conservată pentru represen- 
tanții ministerului de comunicațiune și de comerciu. Patru 
voturi în consiliulă administrativă 's’au dată firmei A. 
Kohner. In consiliulă de inspecțiune s’au alesă: Propie- 
tarulu losifă Balintitt, deputatulă dietală losifă Kaiser, 
plutariulă Albertă Elleto, adv. Dr. Emilă Wermescher și 
fisiculă Dr. losifă Fritsch. Inginerii firmei A. Kohner lu- 
creză la detaiurile construcțiunii căii ferate. După ce va 
dă ministerulă concesiunea, să va începe îndată și se va 
termina pană la l-a Iuniu 1885.

*
Direcțiunea diarului »Românulă« face cunoscută, că 

comitetulă de redacțiune ală acestui diară este compusă 
în modulă urmăloră : proprietară — directoră politică și 
girante respundetoră C. A. Rosetti; comitetulă de redac- 
țiune : I. G. B i b i c e s c u, V. A1 e x a n d r e s c u U r e c h i ă 
D. Giani, Petre Grădișteanu, Gr. Serurie, Pană 
Buescu, G. Paladi și Mihai Cornea.

*
»Telegrafulă‘ din Bucuresci spune, că ună batalionă 

de infanteria serbă a trecută Timoculă, îndreptându-se spre 
sătulă bulgărescu Bregova. Guvernulă din Sofia a trămisă 
imediată 4 batalione de drujină, care au împedecată lua
rea prin surprindere a satului bulgărescă. -Stațiunea tele-

jo.su


că unde nu este dreptate, deplină și egală pentru 
toți, libertatea nu pole să mai răsufle cu toți plămânii 
ei, numaipdte atrage mulțimea, și astfelă perdendu-se 
iubirea înflăcărată a libertății cu lesnire se va perde și 
naționalitatea.

Acâslă înțălegere făcu, ' ca drapelulă naționalitții, 
ală libertății și ală dreplăi să se rădice din nou la 1856, 
la 1857 și la’1859, prin țdiarele din Iași și din Bucuresci, 
prin iluștrii și sincerii luptători ai divanuriloru ad hoc 
și în fine prin cei dela 1.866.

Negreșită că în acestu timpă multe fură încă sufe
rințele poporului română; ele însă ne luminară, întăriră 
vechiulă drapelă națională și liberală și. după mai multe 
urcări și scăderi, cei mai mulțl veniră treptată sub acestu 
drapelă’ ilă îmbrățișară cu iubire și cu credință și ast- 
felu. elă, luală în mână cu credință în poporulă română 
de domnulă și căpitanulă său, lumea înlregă îlă salută 
cu admirațiune pe câmpiele de onore, în lupta pentru 
independență și pentru liberarea poporeloră din peninsula 
balcanică.

Guvernulă partidei naționale și liberale, susținută 
cu credință de poporulă română, făcu multe lucrări bune 
și’n conformitate cu cele înscrise în vechiulă și puterni- 
culă său drapelă.

Ga t6te partidele însă, cândă sunt la putere — și 
mai cu semă la noi unde amenințările și lovirile din a- 
fară adese ne paralisâză — mulțl începură a se lenevi, 
și unii pare că uitară în parte și suferințele trecutului și 
principiile libertății, și cu dînsele detoria d’a îngriji ș’a 
întări necurmată stâlpii de graniță ai dreptății, fără de 
cari de sigură se surpă ună Stată, ori câtă de puternică 
ar fi elă.

Nu trebue să tăgăduimă în nimică adevărulă, căci 
pătimașulă, care își ascunde boia, spre nevindecare și 
morte se duce.

Societatea nostră sufere, căci multe și dese nedrep
tăți se facă.

Administrațiunea, justiția, rămâindă ca și mai îna
inte, mai cu semă în județe, sub deplina domniă a de- 
putațiloră ș’a senatoriloră, nu mai este dreptate asigurată 
pentru nimeni și mai cu semă pentru cei mai slabi.

Dreptatea lipsindu, toți suferă.
Guvernulă liindă de optă ani în mâna partidei na

ționale, ea și numai dînsa este acusată.
Suferințele necunnându-se și autorii nedreptățiloră 

lăsându-se nepedepsiți, partida perde necurmată pe cei 
cari o iubia.

Aceste perderl o slăbescă pe totă diua; slăbirea o 
irităză, o di viteză.

Protivnicii, vădândă suferințele țărei și diviziunea 
nășiră, se încuragiază, lucreză și începă a Ii ascultați de 
cei cari suferă.

Cunoscendă toți reală; sciindă toți că o națiune 
cândă sufere nu mai înțelege, nu mai judecă și face totă 
ce păte, pentru a scăpă de suferință; liindă asemenea 
recunoscută de totă lumea că o națiune nemulțămită și 
divizată în întru, și ne mai avându încredere în nici ună 
drapelă, este cu totală nesocotită și prin urmare slabă 
înaintea inimiciloră din afară, luarămă hotărîrea de a 
face toLă ce ne va stă prin putință pentru de a lumină 
pe toți membrii partidei naționale, pentru ca cu toții se 
eșimă din acestu mare rău în care cu toții ne afun
dăm ă.

Pentru acesta facemă apelă la toți cei cari voră 
voi se lupte pe acestă leremă, fără ură. fără pasiune și 
fără să țîntescă d’a veni la guvernă, său de a dobândi 
folose personale, să se pue pe lucru pentru libertate și 
pentru dreptate pentru toți, fără osebire de clase și de 
partide.

Organulă nostru este și va fi, «Românulă,» fiind
că elă este celă mai vechiă ș’a ținută dela 1857 fără 
șovăire drapelulă partidei naționale liberale.

Programa nostră este cea vechiă.
Multe din preseiierile iei s’au deplinită. Multe au 

rămasă încă nedepline.
Vomă arătă aci, treptată și în modă clară și posi- 

tivă, ce trebue încă să deplinimă și în ce modă credemă 
că se pote deplini.

încă odată, nu ceremă nimică de câlă lupta sin
ceră, liniscită, legală și stăruil<5re pentru asigurarea na

grafică Neholinskaja (sârbă) nu răspunde la telegramele 
din Vidinu.

*
Diarele din Bucuresci spună, că prefectnlă poliției 

capitalei, ne mai putândă țină față manifestațiuniloră, ’șl 
a dată demisiunea. De asemenea ară fi demisionată 
și miniștrii Chițu și Voinovă.

*
Reclamările d’aicl contra taxării dării pe venită se voră 

trata Joi în 26 Iunie st. n.: ale cofe tarii oră strugariloră, 
architecțiloră, întreprindătoriloră, peptănariloră, fotografi- 
loră, strefariloră, pictoriloră, firmariloră, văpsitoriloră, fri- 
seriloră și bărbieriioră dela Nr. 295—350. Vineri în 27 
Iunie st. n.: ale căruțașiloru de nisipu și espeditoriloră. 
Sâmbătă în 28 Iunie st. n. ale fabricanțiloră, spălăto- 
riloră de lână, țesetoriloră, grădinărese de copii și năs- 
lurariloră. *

Duminecă în 10/22 curentă se țină esamenele pu
blice cu elevii dela scăla de sera a gremiului română 
de comerciu levantină din locă și voră dură dela 10—12 
ore a. m.

Manifestul!! deputățiilor!! eșiți din 
camera română.

Cetimă în fruntea »Românului' de Vineri urmă- 
tărele:

Vădurămă cu întristare, că unii au dată cele mai 
greșite aprețuiri demisiunii năstre de deputați.

Aceste tălmăciri nu potă ave nici o valăre în fața 
esplicării ce deterămă camerei și țerei, în demisiunile 
nostre.

Toți au putută ceti c’am dechiarală, că «libertatea 
presei a fostă totdeuna înscrisă pe drapelulă partidei li
berale. «

Vădindu-o în pericolă am credulă că, prin demi
siunea nostră, vomă da o tăria mai mare protestăriloră, 
ce necurmată amă fostă făcută în favorea libertății cu
vântului.

Pentru ca se evitămă însă multe alte neînțelegeri 
și restălmăcirl, — mai cu semă în situațiunea politică în 
care ne aflămă, — noi, cești demisionați, ne întrunirămu, 
desbăturămă și ne înțăleserămă se supunemă publicului 
următorea mărlurire a credințăloru nostre :

Dechiarăiriă îndată — deși cei mai mulțl ne cu- 
noscă, — că nu suntemă ună grupă de indivizi întru
niți numai pentru câtva timpă, pentru a lupta in alege
rile viitore, nici pentru a face oposiținne sistematică și 
de interesă guvernului, indivicjiloră și chiar partideloru 
opuse.

Ecă în esința loră, cari suntă credințele nostre: 
Stindardulă mai tuturoră Românîloră din vechime 

a fostă lupta pentru constituirea, apărarea și întărirea 
Statului română.

întruniți sub acestă stindardă, ei au salvată nu nu
mai România, dar mari servicii au făcută chiar Europei.

In urmă, copleșiți de numără și pe rendu amă
giți de feluritele ginte cu cari luptau, slăbiră în puterea 
loră materială și morală.

După ani mulțl, în cari fură bântuiți de LoLO felulă 
de suferințe, sudarea vieții străbătu erăși printre noi. Dra
pelulă naționalității, ală libertății și ală dreptății se ri
dică din nou la 1821 de cătră Domnulă Tudoră.

Sudarea reacțiunii străbălândă Europa, Tudoră Vla- 
dimirescă fu ucisă și România, părăsită și lovită de toți, 
căcjă din nou în sclăviă putemă Z>ce.

Drapelulă domului Tudoră însă, sfâșiată, poporulă 
strinse în sinulă seu sfintele Iui sdrențe și prin ele do
bândi puterea d’a suferi și a trăi.

Aceste măște produseră revoluțiunea dela 1848; 
dar și densa, învinsă la rendulă ei prin suflarea reacțiunii 
din totă Europa, recădurămă sub tesculă invadiunii Tur- 
ciloră, a Rușiloră și a Austriaciloră.

Mari și lungi fură din nou suferințele Româniloră. 
Ei însă înțăleseră, că unde nu este libertate principiuiă 
naționalității neputendă dobândi necurmată puteri noue, 
morale și mateiale, elă slăbește în locă de a se întări; I 

ționalității, a libertății și â dreptății. Cei cari voră arătă 
că au acăstă tend’nță alături cu dânșii ne voră găsi.

C. A. Rosetti, Grigorie Serurie, V. Alec- 
sandrescu Urechiă, D. Giani, P. Grădiște a nu, 
P. Buescu, I. Bibicescu, Gr.Giani, G.Fărcășanu, 
B. Iepurescu.

Corespondența noștri! din Comitate.
Bctleanfi, 19 Iunie.

piua alegerei de deputată pentru acestă cercă a 
fostă ficsată pe 13 a. 1. c. în comuna Betleană la »Os- 
pătăria cea mare.» Diminâța după 6rele 8, sala a fostă 
plină de alegători, și fără a se face mullă svonă nefiindă 
altcumu nici contra candidată, a fostă alesă cu acla- 
mațiune erăși contele Bethlen Odon ca deputată guver
namentală. Dnpă alegere a urinată banchetulă. care 
pentru alegătorii țărani a fostă pregătită în o șură, eră 
pentru inteligență în sala ospătâriei.

Cu durere trebue să arătă că între alegători s’au 
rătăcită pe lengă câțl-va primari români și notari, cari 
au fostă siliți să mergă la alegeri, avândă mandată spe
cială dela judele procesuală, și vr’o trei docenți porecliți 
altcumă luminători ai poporului. Câtu despre doi dintre 
aceia nu mă miră, de orece credă că nici nau cetită 
vre-o făiă românescă, cu aiâ'ă mai puțină au luată parte 
la conferința ținută în Gheila la 1.4 Aprilie a. c. Celă 
ce îmi causâ mai mare indignațiune a fostă ală treilea 
docență ală cărui nume îlă sciu, dar’ îlă trecă cu vede
rea p'enlru acum. Acesta a luată parte la susă amintită 
conferință și a afirmată că aderâză Ia programa din Si- 
biiu. Și acum ătă că ne t.rezimă cu elă între tufarii 
«Viiloriulni» din Buda-Pesia. Pe când ne credămă că 
noi cești din acestă comitatu bătută de D-zeu cu un Pașă 
teribilă, baremă acum după atâtea suferințe și maltratări 
vomă fi solidari, etă că și acum n’au lipsită de aceia cari 
să ne compromită. P6te respectivulă docență așteptă 
vr’ună premiu dela aceia cu cari s’a aliată, dar se înșâlă. 
Primescă mai înlâlu ind ignațiunea acelora, cu cari 
a participa.ă la conferința din Gherla, ca premiu și după 
aceea de la poporulă din sudorea căruia se susține, du
rerea ini mei sale. Nu cugete că aceia cu cari s’a 
ospătată ’i voră mări salariulă, nu, căci acesta nu-o pâte 
face decâlă poporulă de care acum s’a desfăcută- Adu- 
că’șl aminte de cuvintele unui bărbată erudită care Zice 
că: «Ună poporu amăgită se deșteptă, decă nu aZI, mâ
ne ș1 atunci vai de amăgitori.» Său doră așteptă allă- 
ceva, pâte vr’o decorațiune? Eu din parteml recomându, 
ca să se lase pe viiloră de acea măiestriă, de a fi cu 
două fețe, să depună masca și să se dechiare francă că 
seu e pasivistă sen activi tu.

Nu potă să trecă cu vederea purtarea solidară a 
preoțimei din acestă cerea alegătoră prin neparliciparea 
a alegere nici baremă a unui preotă. Preoțimea de aci 

în adevără a fostă la culmea misiunei sale și’șl recunoșle 
misiunea ce o are, ca conducătdre a poporului. Dorescă 
ca și pe viiloră să dovedescă totu aceeași solidaritate, 
căci numai așa voră fi păstori buni ai turmei șieșl în
credințată; numai așa voră arătă că sunt îu adevără fiii 
acelui poporă de 3 miliăne, cari astădl sufere în urma 
machinațiuniloră dușmane. Unft poporanii

Regină, 17 Iuniu.
Precum scimă, frații noștri mașteri Maghiari, în 

multe părți a nefericitei nostre patrie și-au măsurată pu
terile, și-au spartă capetele, și s’au făcută de batjocură. 
Și toLe aceste scandale sau făcută nu pentru apărarea 
principieloră, ci pentru coșnița cu miere a puterii și bu
getului. Nu prosperarea patriei, nu simțulă de dreptate,

FOILE T ONU.

Coconulă Tasache la alegeri.
tragî-comediă contemporană.

Coconulă Tasache ședea în prăvăliă și’șl tăia un
ghiile.

Ș’apoi scițl d-vostră, ce se întâmplă de obiceiă, 
cândă îșl taie cineva unghiile.

Se gândesce și mai la una și mai la alta.... scițl, 
cum e omulă 1

Așa se gândea și coconulă Tasache.
Și 6re spre ce parte să îndreptau în clipitele, des

pre care e vorba, negustorescile gândiri ale coconului 
Tasache ? .... Era ore vorba despre vre-ună nou chilipiră, 
seu vre-unu năcază, vre-o negră grijă rodea în tocmai 
ca omida nesățidsă inimiora ighemoniconului, despre care 
amu începută a face gură?

Nu, nici una, nici alta.
Cu totului iotă în alte regiuni rătăcea în aceste 

momente fandacsia coconului Tasache.
Eată, cam ce f'elă de idei bâjbăiau pe sub peruca 

ce împodobea cu mândria etagiulă celă mai de susă ală 
persănei sale înalte și în adevără bine făcute:

.Măi Tasacjie, tu ai acuma totă ce’ți trebue. Ai 
bani din destulă, ai case, ai moșiă... Ce’ți mai lipses- 

ce?.... Intre omeni ești destulă de bine văZută; ori 
și ce plăcere ț’o poți îndeplini fără nici o greutate. Ce
ai mai ave tu de dorită?... Așa-i, că aprope nimică?»

Până aici coconulu Tasache îșl curățise numai un
ghiile de la mâna stângă. Acum trecu la mâna drâplă. 
Deodată cu acestă trecere însă, și gândirile sale începură 
a lua o altă direcțiune.

.Ba Zeu) Tasache dragă,» clocotea acum prin cra- 
niulă bine desvoltată ală negustorului nostru; nu ț’ar 
mai trebui ție curată nimică? Să nu mai aibă ore pen
tru tine acestă lume mare și largă nimică de dorită?... 
Dău, ar fi tristă, forte tristă 1.......... Dar așa o decora
ția mititică, o cruciuliță, ori o steluță de aură legată de 
o bucățică de panclică roșiă ore rău ți-ar ședea? . . . , 
Mai cu semă la fraculă celă nou, când ai pune-o colea 
la peptă!.... Hai, ce Z^i? • • • ■ A.șa-i, că te-ar prinde 
de minune!.... Ș’apoi scii, mai e încă ceva!.... Pe 
lângă decorația pote omulă să-și câștige și ună titulă, 
să între în nobilime, și paremi-se, că nobilă de Tasa
che, ori chiar cavaleră de Tasache n’ar sună 
tocmai reu!....

Și răpită de ace-te gânduri coconulă Tasache își 
uită de sine așa de tare, încâtă când ajunse cu tăiatulă 
unghiiloră la degetulă celă mică, eră aprdpe să și-lă 
scurte de jumătate.

«Decorațiă, titulă...... bune lucruri ar fi acestea.

Dar de unde și pănă unde?.... Cine să țe decoreze pe
tine, și pentru ce?»

Acumă coconulă Tasache nu numai cugeta, dar și 
rostea cuvintele pe jumătate. Agitată cum era, elă lăsă 
bricâgulă la o parte și începu a mesurâ podelele prăvă
liei cu pași lijrgl și apăsați. Din când în când se oprea 
în ușă și privea cu mânile îndărătă la ămenii ce trecâu 
pe stradă în susă și’n josă.

Preumblându-se elă așa în drâpla și în stânga, din 
întâmplare dă cu ochii de jurnalulă, la care era abonată 
și care zăcea la o parte pe tărabă încă nedesfăcută.

Neavendă alt-ceva de lucru, îlă iea în mână, îlă 
desface, și-și aruncă ochii pe elă.

In articolulă primă era vorba de alegerile de de
putați, cari avâu să fiă peste vre-o două, trei săptă
mâni.

«Bravo!' strigă deodată Tasache triumfătoră, în
tocmai ca ună ală doilea Archimede. «Amu găsită!... 
Decorația e mai multă ca sigură!.... Numai de m’aș în
tâlni mai curândă cu prefectnlă său cu vice-prefectulă!»

Dorința i se împlini în timpulă celă mai scurtă.
.Domnule prefeclă,* începu negustorulă nostru, 

.peste vre-o Zece, două-spreZece Z‘le au se fiă alegerile.*
«Adevărată!» răspunse Ilustritatea sa.
«Pe cine are candidată guvernulă în cerculă x?<
«Pe Domnulă N.* 



nu cugetulă de a ridică, popârele aduse la sapă de lemnă 
prin miserabila guvernare a fostă motivulă luptei. In 
jurulă corifeilor^ ce dispună de coșnița cu miere, se află 
apoi mai mulțl politici de buzunară, cari ca și parasiții 
trăescu din spinarea celoră mari. Precumă în înfrâga 
jeră, așa și aici se află astfelă de părăsiți, cari con
sumă fotă ce poiă. Acești părăsiți au scormonită că 
subscrisulă ar’ păși de candidată națională, deși eu țină 
strînsă la hotărîrile conferinței nostre Sibiene ală cărei 
membru fui și eu. Ei nu s’au rușinată a publică în 
Nr. 136 ală diarului «Magyar-Polgâr» din 1.4 Iunie, că 
subscrisulă e contra-candidală națională contra baronu
lui Coloman Kemâny, și întrebuințându-mi numele de 
atare, au corteșită mai multă timpă prin cercă, seducândă 
spiritele. Declarândă deci de minciună capitală colpor
tarea din Nr. 136 ală diarului »Magyar-Polgâr« față de 
persona mea, rogu pre Ddeu se le dea minte, ori se le 
o ia și câtă mai au.

AdI, fiindă alegerea la noi, s’a proclamată deputată 
Br. Kemâny făr’ de contra-candidată, și parasiții din ju- 
rulă densului au rămasă de minciună.

Dintre ai noștri au participată la alegere, respective 
la ospâță numai cei din oficiu, venițl la porunca slugă- 
birăului ce fugea după dânșii prin piață spre a’i duce 
la supeu, precumă și vr’o doi preoți, ale căroră nume 
le voiu împărtăși cu altă ocasiune.

Patriciu Barbu, 
advocata.

Reuniunea învâțătoriloru români din juruiu Gherlei.
«Reuniunea învâțătoriloră români gr. cat. din ju- 

rulă Gherlei» s’a înființată acuma cinci ani la stăruința 
mai alesă a profesorului primară dela preparandia din 
Gherla, d. V. Gr. Borgovanu, estinc}ându-se preste cele 
12 districte protopopescl din jurulă Gherlei, anume: a 
Gherlei, a Secuiului, a Buzei, a Logiardului, a Giulei, a 
Cațcăului, a Olpretului, a Vadului, a Reteagului, a Lă- 
pușului, a Gristurului, și a Săn-Marghitei. Ea numeră 
la 126—130 membrii ordinari (cari sunt toți învățătorii 
și învețătârele dela scâlele gr. cat. din districtele amin
tite.) _  Cele 12 districte formâză — de sine — fie-care
câte o «reuniune filială» a cărei președinte e protopo- 
pulă respectivă și țină două adunări ordinare pe ană: 
una tâmna și alta primăvera, la cari convenindă toți 
învățătorii sub presidiulă protopopului, se citesce o di- 
serlațiune din pedagogiă ori didactică, și învățălorulă în 
a cărui stațiune se ține adunarea, face înaintea corpului 
învățătorescă o lecțiune practică eu școlarii săi; apoi 
se resolvescă și alte cestiunl locale relativă la promova
rea causei scolastice. Tâte disertațiunile și lecțiunile prac
tice însoțite de rellecsiunile respectiviloi ă docenți se aș- 
ternă comitetului administrativă centrală (cu reședința în 
Gherla): așa dară 24 disertațiuni și pe atâtea lecțiunî 
practice. Acesta le studiază și raportâză apoi în iotă 
anulă despre activitatea celoră 12 reuniuni filiale in adu
nările generale, cari fiindă ambulante — pe întregă teri- 
torulă Reuniunei — se ținu de regulă la reședința proto
popului respectivă. Și în adunările generale se țenă di
sertațiuni din sfera pedagogiei și didacticei: una seu două 
după cum iartă împrejurările. In anulă acesta, adu
narea generală s’a ținută în Sânte-Jude, la zelosulă 
adm. protop. d. Vasilie Puscariu, in presența a 60 de 
membrii ordinari, a mai multoră onoratorl și a unei 
cunune prâ frumose de dame și darnicele din jură. La 
sosirea comitetului se vedea poporă multă îmbrăcată ser- 
băloresce îndreptându-se cătră biserică. Iți ride inima 
de bucuriă, cândă privei aceste chipuri în mânia vitri- 
gimei timpului in o ținută seriâsă și sărbătoiescă, și

«Și credeți c’o să reușiți?»
«De, sciu și eu!..,. Celă puțină vomă căuta, ca 

să reușimă.»
«Și ce ați (jice, cândă ar veni cine-va și v’ar asi- 

™jra cu vre-o patru-decl, cincl-decl alegători altfelă cu 
totului totă nesiguri?»

«Așă (jice, că o astfelă de personă ar merită pe 
deplină recunoscința înaltului guvernă.»

«Și ce ați (jice mai departe, cândă așu fi eu per
sona, despre care e vorba?... Stă. eu suntă forte bine 
cunoscută în satele Y. și Z. cea mai mare parte din ale
gătorii români de aici sunt supuși influinței mele. Sciți, 
omenii mai vină la câte-o nevoiă, se împrumută la mine 
cu câte ceva.,.

«Al... d-le Tasache, v’așă fi fârte îndatorată, deși 
față de d-vostră ar fi forte greu a-și arăta cineva recu
noscința. Parale aveți din destulă, funcțiuni nu vă 
trebue... ț)eu, de bună sâmă așă veni în perplecsitale!»

«Dar așa o decorațiă mititică...»
«Bine, d-le Tasache, ne-ani învoită. Numai băgați 

de sâmă, ca la <|iua hotărîtă să nu lipsescă nici unulă 
din alegătorii, de cari dispuneți. Ar fi păcată, ca bieții 
ămenl să nu-șl esercite uuă dreptă atâtă de însemnată!» 

încă o căldurosă strîngere de mână, și onora
bilii se despărțiră de totă mulțămiți unulă de altulă.

(Va urma). 

vrând nevrendă ar fi trebuită să recunoscă și d-lă Tisza, 
de era aci, că acestă poporă nu pote peri nici odată.

După terminai ea serviciului divină, împreună cu o 
cuvântare acomodată dilei din partea președintelui «Reu
niunei,» d. M. Șerb ană, canonică și vechiu inspectoră 
scolastică diecesană, se deschisă adunarea la 9^2 
ore. In ședința I. se constatâză membrii presenți, se ci
tesce raporlulă generală ală comitetului, celă ală cassa- 
rului, ală bibliotecarului, și se alegă comisiunile diferite 
îndatinate pentru studiarea acelora. S’a mai cetită ra- 
portulă d-lui I. Boieriți, deputatulă dela conferința regni- 
colară a învâțătoriloră din Ungaria ținută în Aug. 1.883 
în Budapesta, unde și Reuniunea nostră a fostă repre- 
sentată prin 2 delegați. In acelă raportă se înșirară 
agendele isprăvite în acea adunare, precum și unele îm
prejurări mai momentose, precum: decurgerea festivi- 
tățiloră la onomastica domnitorului s. a. Pe mine unulă 
nu m’a îndestulită acelă raportă și anume: a) pentru că 
agendele conferinței precum și decurgerea festivitățiloră 
pomenite le sciamă din gazete; b) pentru că așteptamă 
se ne pună deputatulă nostru măsurile ce le-a luată adu
narea aceea în interesulă promovărei scoleloră în genere, 
precumă și ținuta deputațiloră reuniuniloră cenfesionale 
față cu a celoră de stată, și în urmă emolumintele con
crete fie chiar numai morale, ce le potă avă reuniunile, 
respective scolele confesionali dela participarea la atarl 
conferințe mixte. Totă în ședința I. se mai cetiră și 2 
disertațiuni: una a docentelui din locă d. Petru Gra
ma, despre «necesitatea industriei de casă» în 
scâlele poporali, în carea d. disertante arâtă în modă 
practică, cum suntă a se introduce pruncii ba și cei cres
cuți în lucru de mână (precum: împletirea din speteză, 
rachițele, curpenl etc., diferite obiecte: din paie etc.) 
Spre scopulă acesta a instruită pre școlarii săi, dela cari 
erau pe mesa președintelui mai multe obiecte bine lucrate. 
Pentru că e de însămnalu, că d-lă P. Grama e uniculă 
învățătorii în părțile acestea, carele se ocupă de multă 
cu industria domestică, întroducându-o în scolasa; 
de 2 ani o propune și la preparandia din Gherla cu suc- 
cesă bunu. Publiculă și-a arătată îndestulirea cu confe- 
rențiarulă prin dese aprobări și aplaudări. Urmă diser- 
lațiunea învățătorului din Bonțiu d. Ioană Ternoveană 
despre «necesitatea și folosulă biblioteceloră poporale,» 
carea asemenea fiindă bine dedusă și lucrată, a fostă 
primită cu mulțămire din partea adunărei. La 1 oră re- 
dicându-se ședința, se anunță preia 3’/3 ore ședința a 2-a, 
care după pracsa adunăriloră nostre generalle a fostă 
asistarea tuturoră membriloră și a publicului la e s a m e- 
nulă de vâră ală prunciloră-școlari. La prânzulă ce 
urmă la d. adm. protop. participară preste 40 de persâne.

La 373 ore se începu esamenulă, ca și ședin
țele adunărei în liberă în șura îmbrăcată cu verdâță 
a domnului protopopă, la care s’au presentată numai .17 
prunci școlari. Resultatulu a fostă îndestulitoră conformă 
inprejurăriloră. Mai alesă dintr’ună dialogă, ce combate 
în limbagiu forte poporală superstițiunile poporului pre- 
'cumă: șolomonarii, strigoii, priculicii, vrăjitorii, vârcolacii, 
marțidle etc. poporulă de rândă adunată în numără mare 
a putută învăța multă și a prețui folosulă scolei și ală 
învățăturei. Vedeai pe fețele lui espresiunile bucuriei și 
a îndestulirei sale față cu predarea învățătorului. Din 
Religiune și fisică s’a predată mai puțină. Altcumă ținuta 
învățătorului precumă și a prunciloră a lăsată încă multă 
de dorită, precumă a reportată și comisiunea însărcinată 
cu critisarea esamenului. La urmă s’au produsă pruncii 
cu toții în înpletirea spetezii — înaintea publicului, în 
feliu de feliu de lucruri, cea ce nevădendu-se până 
acuma nicăireaj, a încununată pre bine esamenulă. 
Onâre fratelui Grama!

Ședința a 3-a s’a ținută astădl la ore și s’a 
petrecută cu raportulă diverseloră comisiunl. Din acestea 
mi-amă însemnată următorele:

1. Că din cele 12 reunini filiale numai singură a 
Buzei n’a desvoltată nici o activitate în decursulă anu
lui espirată; că d. prot. Bene dela San-Margita și Ghel- 
neră dela Valea-Groșiloră, cari până acuma n’au fostă fă
cută nimică, în -ăstă ană ’și-au organisală și dânșii sub- 
reuniunile și au ținută adunări prescrise, ba ce e mai 
multă s’au presentată și la adunarea generală, cea ce 
a implută de bucuriă inimile tuturoră membriloră.

2. Că percepțiunea a fostă: 150,44 fl.. erogațiu- 
nile: 139,75 fl., remanența casei: 10.75; er restanța tac- 
seloră neplătite: 192.76 fl. din cari dela 1 Ianuarie până 
la 9 Iunie au mai incursă 65 fi., er la adunarea presen- 
tă 17.60 fl., în urmare starea cassei în bani gala face 
82.60 fl. Cele mai însemnate oferte benevole li-au 
făcută d. redactoră N. F. Negruțiu, gentilele domnișâre 
din Gherla: Ana și Maria C. Popă, Marița Pușcariu din 
locă, d-lă Em. Negruțiu.

3. Biblioteca reuniunei are: 50 opuri în 70 vo
lume și mai multe foi pedagogice.

Dintre concluse merită amintire: a) că adunarea de 
nou a primită de organă ală seu «Scola Practică» a 
d-lui V. Petri, deși precumă amă audită din rapor
tulă generală Prea Ven. Consistoră scolastică din 

Gherla nu scimă din ce motive ni-a oprit’o ca or
gană obligâtoră pentru toți membrii ordinari.

b) Că adunarea generală viitâre se va ține în 
Mint.eulă Gherlei cu ocasiunea esamenului de veră dela 
acea scâlă.

Mai amintescă că desâră tineretulă adunată a îm- 
provisată o petrecere cu jocă animată. In principiu eu 
unulă nu potă aprobă petrecerile cu jocă la atarl ocasi- 
uni, din simplulă motivă, că docenții noștri de comună 
nu potă participă faptice la jocă, ci așă dori în loculă 
loră conferințe libere mai alesă din istoria cutărui 
obj. de învâțământă, carea în preparandii de comună nu 
se propune din causa înbulzelei materiei, ori și nisce 
producțiunl de cântări, musică și declam ațiunl aprobate 
mai ’nainte prin presidiulă reuniunei, esecutate prin în
șiși învățătorii cu concursulă sexului frumosă.

Ecă, d-le redactoră, activitatea pe scurtă a adună
rei nostre din ăstă ană. Dâcă o vomă compară cu cele 
trecute, cu bucuriă trebue se constatâmă ună progresă 
însemnată în totă privința: mai multă zelă și interesare 
amă observată acuma decâtă în trecută, dovâda dd. Bene 
și Chelneră dovedă, presentarea membriloră ordinari în 
numeră mai mare ca ori și cândă la adunare preste 60 
inși; dovâdă în urmă interesulă celă viu cu care ni-a 
petrecută publiculă asistatoriu. Dâcă va merge tot-așa, 
e de sperată, că acâstă reuniune în mânia tuturoră 
uneltiriloră unoră malcotenți va deveni ună factoră 
culturală însemnată în acestă țânută.

Fie ca atarl reuniuni învâțătorescl să se înființeze 
în lâte părțile locuite de români, pentru-că folosulă loră 
e de neprețuită, mai alesă pentru noi, cari pe alte tere
nuri nu ne pre putemă adună și înțelege. Corespond.

Diverse.
0 bălă ciudată. — Pe d-șora Lucia, singurulă co

pilă ală unei familii de frunte din Parisă, a apucat’o în 
filele acestea o bălă ciudată. Acâstă copilă .rumâsă și 
cu minte a părăsită numai în anulă trecută pensionatulă 
și părinții ei au observată ivinduse la dânsa nisce sim- 
ptome deosebite, mai cu semă în orele de diminâță, 
cândă avea mari ferbințell, încâtă fruntea-i ardea, obra- 
zulă aprâpe-i plesnia de roșu și, abia stândă pe piciâre, 
avea mâncărime de vorbe, declamă și cântă. Acestă pa- 
roxismă se sfârșea c’ună somnă adâncă, din care fata se 
deșteptă de obiceiă cu voiă rea și bea multă apă rece. 
Membrii familiei nu-șl puteau esplica ce o fi avândă co
pila loră. Ferbințelele o apucau acum mai desă pe d-ra 
Lucia și la ună dejună au apucat-o cu atâta vechemență, 
încâtă a strînsă la sine tâte tacâmurile și ună pastetă 
înmuiată în supă l’a pusă pe capulă mătușei sale. Ni
meni nu scia de ce sufere, numai ună uncheașă bătrână, 
loc. colonelă dela cavaleria în pensiune a (jisă atâta: 
«Eu sunt cătană bătrână, multe am văcjută în lume și 
așă pute să jură, că acestă copilă șl-a udată gâtulă cu 
băuturi spirituose.» Firesce toți au gândită că bătrânulă 
pensionară vorbesce nebunii, căci Lucia nu s’a întinsă 
nici odată la băuturi spirituose și chiar și la mesă amesteca 
vinulă roșu cu apă. In timpulă din urmă suferința fetii 
ajunsese la acelă gradă, încâtă a trebuită să fie chemată 
ună medică. Fata era forte tăcută, privirea îi era în
cordată, pe obrază avea pete roșii și mânile îi tremurau. 
Mediculă, după o esaminare seriosă, a declarată că d-șâra 
a cădntuîn delir iu m tremens, în acestă bolăînfioră- 
tore a beției. «Se pare a fi imposibilă ceea ce dică, 
adaose mediculă, dar diagnosa nu mă pote înșelă. Tre
bue d-șâra de aprope supraveghiată și pândită, ca să se 
scie de unde-șl procură alcoholulă, căci cumcă bea și 
încă în măsură mare, este evidentă.« Mama adâncă în
fiorată, care încă totă nu voia să crâdă, a luată asu- 
pra-șl serviciu de spionagiu, și chiar în cjiua dintâiă a 
băgată de semă, cum fie-sa se furișâză în camera de 
durmită și, apucând în mâna butelia cu apă de Colonia, a 
trasă din ea câtă a putută. Acum tolulă era limpede 
înaintea mamei, care acum numai înțelegea motivulă 
că se consumă în casa sa atâtă de multă apă parfumată. 
Nenorocita copilă s’a fostă aruncată cu totulă în brațele 
alcoholului și deșertă sticle după sticle pline cu cele mai 
deosebite ape parfumate, începându dela Oponax și 
Chipre până la Eau de Cologne, cari sciută este 
că se compuqă din câte-va picături de uleiă parfumată 
disolvată în spirtă. Prin urmare în aceste parfumurl e 
mai multă conținută spirituosă decâtă în basamaculă 
(spirtă cu apă) ce-lă vendă cei mai infecți jidovi. Nu 
e mirare dar, că a copleșit-o acâstă otravă alcoholică. 
Medicii au luat-o în îngrijire și încetulă cu încetulă o 
desvață de spirituâse, căci constituțiunea ei nu permite 
fără pericolă de a o desobicînui deodată dela băutura 
aceloră fluidități. Se speră că într’ună ană de dile va 
fi vindecată și din trista-i suferință nu va rămânea cu 
altă ceva de câtă cu o esperiență mai multă în analele 
medicinei.

*
0 coronă regală amanetată. — In Muntele de 

Pietate ală Parisului, între alte obiecte a fostă ama
netată o coronă regală de argintă, suflată cu aură și 
impodobită cu petri false. Poliția, căruia subiectulă i-a 
atrasă atențiunea, credea că elă o-ar fi foslă furată acum 
ună ană din comâra dela St. Denis. Cercetările însă au 
dovedită, că geografulă amanetăloră eră proprietarulă 
acestui obiectă încă înainte de furtul dela St. Denis. Pe 
ce cale a ajunsă în posesiunea lui nu se scie.

Editoră: Iacobă Muresianu.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.



Mulțămită publică.
(Urmare.)

2. Lista Nr. 2 din tractulă Calinei. Colectantele 
M. On. D. Ioană Moldovană, vice-prot. și parochti în Ca
lina 5 fl. — Ioană Chiciudeanu cooper. în Tiagu 1 fi. 
— Basiliu Davila preolă în Budatelecu 4 fi. — Basiliu 
Calianu preotă în Lumperdu 1 fl. — Lazară Stupineanu 
preolă în Tiscutu 1 II. — Alesandru Barbulescu preotă i 
în St. Mihaiu 1 fl. — Petru Rusu preotă în Chiciudu i 
1 fl. — Ioană Popă preolă în Visuia 50 cr. — Deme- 
triu Rusu preolă în Chibuleulu 50 cr. — Alesandru Er- 
delyi preotulu Vilacului 50 cr. — Andreiu Vodă preolă 
în Orrnenisiu 3 fl. — Alesandru Lupanu capelană în Si- 
livașiu 2 fl. — Ștefană Colceriu parochă gr. cat. în Dembu 
1 fl. — Vasiliu Mera parochă gr. cat. în San-Georgiu 
50 cr.------- Vasiliu Siuteu adm. paroch. Tușinu 1 fl. —
Ioanu Micu parochă gr. cat. în Șarmașelă 1 fl. — Ale
sandru Maioră parochă gr. cat. Șarmașu 50 cr. — Geor- 
giu Floriană parochă în Balda 2 fl. — Ioană Petru ad- 
ministr. Cistelecu 50 cr. — Basiliu Justianu parochă în 
Naoiu 1. fl. — Ioanu Cermană parochă în Sambotelecu i 
1. fi., la olaltă 29 fl.

3. Lista Nr. 4 din Alba-Iulia. Dlă colectante Iosifă 
B. Romană 1 fl. — P. O. 0. Alesandru Tordoșană, pro- 
top. gr. or. 1 fl. — Nicolau Palosany 50 cr. — Ioanu 
Bota 50 cr., la olaltă 3 fi.

4. Lista Nr. 36 totu din Alba-Iulia fiindă colectante 
Dlă Emilia Porului. P. T. Domnii: Ștefană Cacoveariă, 
Constantină Gorog, Antoniu Rozoră, Vasiliu M. D. Ba- 
șiota, Nicolau Barbu, advocată, Georgiu Popa, secretariu 
financiară, Georgiu Filipă, advocată, Michailă Cirlea. ad
vocată, Georgiu Totoi-ină, parochă gr. cat.. M. Nicola, 
Publiu Rozoră, Ioană Co.șieră. advocată câte 1 fl., la 
olaltă 12 fl.

5. Lista Nr. 6 din tractatulă Coșognei. Colectan- 
tantele M. On. D. Ioană Hoszu vice-prot. Coșogna 2 fl.
— Vasiliu Popescu paroch Jucu 1 fl. — Sofroniu Adamă 
1 fl. — Gavrilă Olteană 1 fl. — Augustă Lazară 1 fl.
— Ioană Floriană 1 fl. — Gavrilă Gorgană 1 fl. — Te
odoră Giurgiu 1 fl. — Nicolau Cosma 1 fl. — Basiliu 
Porutiu 1 fl. — Aureliu Porutiu 1 fl., la olaltă 12 fl.

6. Lista Nr. 7 cu adausă, din tractulă Dergei. Co
lectantele M. On. D. Ioană Hațegană v. prot. tractuale 
Făzes 2 fl. — Simeonă Colceră not. cerc. Vajdahaza

1 fl. — Silvestru Șerbauă jude corn, și cur. prind. Fuzes 
50 cr. — Vasiliu Filipă curat. în P. Cseh 20 cr. — 
Demetriu Zdroba parochă în Panticeu 50 cr. — Ioană 
Nemeșă docente în Panticeu 50 cr. — Susana Enei din 
Eleiu 50 cr. — Constantină Bene parochă gr. cat. în
R. Crisluru 50 cr. — Popă Teodoră a felului din R.
Cristuru 20 cr. — Ioanu Olară docente în Recea-Cris- 
turu 20 cr. — ivlicn Ioană jude corn. în R. Cristură 
20 cr. — Petru Onaciu curat, prim. în R.-Cristură 20 cr.
— Vasiliu Popă cant. gr. cat. în R.-Cristură 20 cr. —
Mateiu Grigorașiu 20 cr. — Vajda Ioană 20 cr. — Popă 
Ioană a lui Todoruță 15 cr. - Căprară Todoră 10 cr.

(Va urma).

02^ De încliiriatii ''Sfcs 1—3 
suntă, în casele din ulița n6uă de susă Nr. 565|153 în 
catulă înfâiu, trei odăi, o cameră și bucătăria, podă și 
doue pivnițe, una pentru lemne, începândă dela Sân-Mi- 
haiă 29 Septembre st. n. anulă curentă.

Doritorii să se adreseze la prăvălia d-loră Orgliidan 
și Furnică din tergulă grâului.

Cursulu la bursa de Viena
din 20 Iunie st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară6Q/0 122.60
Rentă de aurii 4°/0 . . . 91.90
Rentă de hârtii 5°/0 . . 88.70 
Imprumutulu căilorQ ferate 

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

lorQ ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.—

Amortisarea datoriei căi- 
loru ferate de ostu ung. 
(2-a emisiune) .... 118.75

Amortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 102.—

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

mișfi.............................. 101.75 |
Bonuri cu cl. de sortarel01.751
Bonuri rurale transilvane 101.75

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

vinii ung.........................98.
Imprumutulfl cu premiu

ung.....................................114.80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.10 
Renta de hârtia austriacă 80.50 
Renta de arg. austr. . . 81.25
Renta de auru austr. . . 102.20 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncei austro-

ungare ........................  858 —
Act. băncei de credită ung. 308.—
Act. băncei de credită austr. 307,40 
Argintulă —. — Galbini

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’ori.................. 9.67‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlingel21.85

Bursa de Kucwrescl.
Cota oficială dela 7 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). • • • Cump. 93 vend. 93 Va
Renta rom. amort. (5°/0) • • » 941/, > 95

» convert. (6°/0) • . » 98 1003/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 32 » 33 Va
Credit fonc. rural (7°/0) . . » 1043/4 9 105

> „ (5°/o) • • „ 923/2 n 93Va
» urban (7°/0) . . > 105l/2 » 106
> 9 , (6»/o) • • > lOOVs • 104

•» > (5°/0) • • » 90. V* » 91 Vt
Banca națională a României , 1403. > 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . , 330. > 330

« » » Națională . . , 235. —
Aură » 3.64Va°/o > —.—
Bancnote austriace contra aură , 2.07. > 2.09

Cursulu pieței Brașovil
din 21 Iunie st. r>. 1884.

Bancnote românescl .... Cump. 9.24 Vend. 9.26
Argint românesc..................... . 9 20 * 9.25
Napoleon-d’ori................. » 9 05 » 9.67
Lire turcescl..................... » 10 90 » 10.98
Imperiali................................. . 9 99 » 9.96
Galbeni............................. » 5 62 » 5.66
Scrisurile fonc. »Albina- ... » 100.50 101.50
Discontulă » ... .7_ 10 ’/o Pe ană.

Numere complete din „Gazetă,,
Ai * lanuariu a. c. se mai

„GAZETA TRANSILVANIEI"
piABAJ CU01IDIANU.

Pentru

Abonamente
se potu face la
Austro-Ungaria

22 22 22

22 22

1 si 15
pe anu

ii
|2 22

1
4

și lunare 
străinătate pe ană

2

4

a fie-cărei luni.
. 12
. 6
. 3
. 1
. 36
. 18
. 9
este prin man-

2
fl. v. a.

22 22

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

Pentru repețiri se acordă următorele rabate:
22 22

CU 22

i
22

1
22

mijlocu de abonare

22

22

22

franci
22

22

22

22

usoru
Abonamentele se plătescu înainte.

Se acordă abonamente
Pentru România și

22 22

22 22

Celu mai 
datu poștalii,

Rugămil pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuriți! adresa, ca trimiterea diarului s6 nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere.

A dmiedst rațiunea „
'^x^zsx^x^xv^^ 
X\X>ZSX\Z\/>/

15—30

I
IX

Pentru repețiri de 3-- 4 orî . . . 10%
22 22 22 5-- 8 22 • • 15%
22 22 22 9--11 22 . . 20%
22 22 22 12--15 22 . . 30%
22 22 22 16--20 22 • • 40%

Dela 20 de repețiri Am susă • 0 
00LQ••

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni 
se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susă.

Brașovu 1|13 Maiil 1884.
Gazetei Transilvaniei^

Firma Muiiteanîî Mincovici recomăndă on.
I publică băcănia din „Tergulă Flosului“ și filiala loră din 

„Strada Teatrului/1 fiindă bine asortate cu totă felulă 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 drăși o Filială
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