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Brașovti în 11 (23) Augusta.
Despre Unguri și despre justiția ungurâscă 

esistă o mulțime de anecdote, mai aleșii printre 
Nemții austriacl. Una din aceste anectode spune, 
că, odată fiindă prinșii de pandurii satului unii 
omu, care eră bănuită că a furatii nisce găini 
dela unu țăranii, elu fu închișii la ordinulu 
solgăbirăului (subprefectului) într’unu cotețu de 
porci, care p’atunci servea de arestu preventivă. 
A treia după acăsta veni pandurulă c’ună 
altă omă, care se dovedise că este adevăratulă 
făptuitoră. Și acesta fă înfundată în coteță. In 
cele din urmă pandurulă, aducându-și aminte de 
bietulă nevinovată, care suferise atâtă de cum
plită trei 4ile întregi în acelă arestă infectă, 
merse la solgăbirăulă și-lă întrebă:

„Ce să facă, mărite d-le solgăbirău, cu ares- 
tantulă, care n’a furată ?“

Solgăbirăulă, mai sugândă odată bine din 
ciubucă și încrețîndu-șl fruntea, pronunță urmă- 
tdrea sentință:

„Deore-ce și așa e aici, dă-i dece bețe!11
Făr’ de voiă ne-amă adusă aminte de acăstă 

anecdotă, când amă cetită în diarele unguresc! 
sentința, ce a adus-o ministrulă de instrucțiune 
Trefort în afacerea cu studenții unguri și români 
dela universitatea din Clușiu.

Cetitorii noștri cunoscă acăstă afacere; ei 
sciu fdrte bine cine a provocată turburările din 
Clușiu în Maiu anulă curentă și sunt pe deplină 
convinși despre vinovăția unora și nevinovăția 
celorlalți. De aceea cetindă comunicatulă, ce-lă 
reproducemă mai josă după foile maghiare, voră 
face trista observațiune, că dreptatea ungurăscă 
încă nici în (jiua de astăcji nu se pdte înălță pe 
ună nivelă mai înaltă ca acela, pe care se află 
înainte de 1848.

S’a făcută multă sfară în țără cu aceea, că 
senatulă universitară din Clușiu va trage la răs
pundere pe demonstranți și că va pedepsi pe cei 
vinovați pe cale disciplinară. Credămă, că ce-lă 
puțină pentru ochii lumei se va aduce o sentință, 
care să fie măcară la aparință drăptă. Dăr ce 
să vecjl? Studenții unguri, cari au insultată în 
modulă ce-lă mai brutală din chiar senină pe 
pacinicii loră colegi dela universitate, pe profe
sorală loră și pe alți cetățeni români din Clușiu, 
sunt schtiți de orice pedăpsă, ăr în contra stu- 
dențiloră români și-a profesorului română s’a or
donată o cercetare strictă disciplinară, celă din 
urmă fiindă concediată pe ună ană de (Jile.

Ministrulă de instrucțiune Trefort pdte să 
scie multă carte, dăr darulă de a fi cu dreptate 
și ecuitate nu ’lă are mai alesă când e vorba 
de studențl, de profesori și de scăle românesc!. 
Avendă dăr de a judecă casulă din Clușiu și 
sâmțindă, că nisce turburări și demonstrațiuni 
ca cele întâmplate înainte cu trei luni în Clușiu 
reclamă o sentință dre-care energică, și-a gândită 
că va fi cu multă mai folositoră pentru „idea 
de stată maghiară/1 dăcă în loculă Maghiariloră 
vinovați voră fi pedepsiți Românii nevinovațl, 
căci, ori cum amă suci și amă întărce lucrulă, 
sub sistemulă actuală totă numai Românulă va 
rămânea: „hoțulă de păgubașă.11

Senatulă universității din Clușiu a fostă de
cisă, ca studenții unguri, cari au inițiată scan- 
dalulă să fie admoniațl înaintea senatului univer

sitară și totodată să li-se noteze avertisinentulă 
și în testimoniu. Acâsta eră o fdrte neînsemnată 
pedăpsă, dăr totuși eră o pedăpsă. D-lă ministru 
a găsită însă că este prea aspră și a îndulcit’o, 
aprobândă în decretulă său numai admoniarea 
verbală nu și însemnarea ei în atestatele demon- 
stranțiloră.

Cu alte cuvinte studenții unguri scăpară făr’ 
de nici o pedăpsă și tătă rigorositatea cercetărei 
disciplinare este îndreptată asupra studențiloră 
români și profesorului, cari au fostă insultați.

Ei bine, pdte fi o dovădă mai clară și mai 
limpede, că Românulă este considerată aici de 
ilotă și de paria, ca acăsta? Nisce studențl un
guri nesocotiți, ațîțațl de alți făcători de rele, se 
adună pe strade, urlă ca nisce barbari în contra 
Româniloră, insultă pe colegii loră, spargă fe- 
restrile fruntașiloră români și amenință viața 
loră; demonstrațiunea este îndreptată în con
tra națiunei române chiar, amorulă pro
priu și demnitatea unui poporă atâtă de nu- 
merosă, care face parte integrantă din acăstă 
țără, sunt ofensate și guvernulă închide ochii la 
tăte, tace, deși faptulă compromite înaintea lumei 
pretinsa cultură și pretinsulă cavalerismă ma
ghiară ; numai într’ună târziu își deschide gura 
ministrulă de instrucțiune spre a scuti de pe
dăpsă pe făptuitori și a trage la răspundere pe 
cei batjocuriți.

Cine scie ce pedepse îi mai aștăptă pe stu
denții români, pentru că avură curagiulu de a-și 
mărturisi pe față sentimentele loră românesc!, din 
care causă au și fostă atacați și insultați de co
legii loră unguri!

Nu este acesta primulă pasă ce-lă face d-lă 
Trefort în contra junimei române studidse. A- 
vemă destule cașuri analăge deși mai puțină în
semnate. La Blașiu, la Lugoșu, la Clușiu pre
tutindeni întimpinămă aceeași prigonire a tineri- 
mei române, care nutresce sentimente adevărată 
românescl.

Se înșălă însă d-lă ministru dăcă crede, că 
cu asemeni mijlăce se pdte stârpi sâmțământulă 
națională românescă din pepturile junimei năstre. 
Nu, nici o miie de TreforțI nu ară pută dobândi 
acăsta. Mai tare decâtă au visată vr’odată cei 
dela guvernă este înrădăcinată acestă sâmțămentă 
în inima poporului română și nu este putere lu- 
măscă, care să i-lă pătă înăbuși.

Din contră cu câtă voră fi mai prigoniți ti
nerii noștri cu atâtă voră deveni mai buni Ro
mâni. Acăsta trebuia să o scie d-lă Trefort și 
mai trebuia să scie și aceea că hotărîrea sa în 
afacerea scandalului dela Clușiu va compromite 
și mai multă pe Unguri înaintea lumei civilisate, 
de cum i-au putută compromite barbarismulă ti- 
nerimei ungurescl săvârșită față cu tinerimea 
năstră.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans,»)

Lemberg, 23 Augustă. — In Rava în Gra- 
liția ostică au arsă preste 300 de case. Vre-o 
3000 persăne au rămasă fără adăpostă.

Roma, 23 Augustă. — In provinciile in
fectate au fostă alaltaerl 41 cașuri de bălă de 
coleră și 24 morțl de coleră.

Marsilia, 13 Augustă. — Aici au fostă 13 
morți de coleră, în Toulon 3 și în Francia su
dică 32,

Paris, 23 Augustă. — Până er! la șăse 
căsurl săra nici o scire nu a venită din Fu-Ceu. 
Convingerea, că Fu-Ceu și Kolung suntă luate 
de Francezi, e generală. Li-fong-pao a părăsită 
săra Parisulă.

Al’adiî, 23 Augustă. — Orașulă presentă 
ună aspectă în adevără însuflețită; 10,000 de 
ostași au sosită.

CRONICA ț)ILEI.
In cestiunea scandalului din Clușiu, întâmplată în 

Maiă anulă curentă, Ministrulă instrucțiunii publice Tre
fort a luată, ni se scrie, o hotărîre totă Româniloră de
favorabilă. Senatulă universitară a primită ordină d’a 
nu trece în testimoniele studentiloră unguri nici o ad
monițiune. In contra societății ,Iulia« însă s’a ordonată 
o cercetare severă. Decanulă Dr. Silașiu, profesoră la 
universitate și Română, a fostă suspendată din postă 
pentru ună ană de dile, Iuându-i-se dreptulă de a con
duce lucrările facultății filosofice.

*
D. Dr. Carolă Haller, primarulă din Clușiu, ne râgă 

să publicămă următorea comunicare:
»Senatulă orașului Clușiu, cu concesiune minis

terială, a hotărîtă ca de aci înainte, în locă de în 1 Au
gustă, târgulă de țâră să se țină în 1 Septemvre, 
astfelă ca în 29 Augustă să fiă tergulă de cai, în 30, și 31 
tărgă de vite și în 1 Septemvre diua târgului. In ace
lași timpă va fi în Clușiu și o esposițiune a lucrăriloră 
făcute de sodalii și învățăceii irdustriașl, și în legătură 
cu acestă esposițiune și o altă esposițiune din partea 
museului technologică de industriă, precum și din partea 
laboratorieloră de țesută din Ardâlă. Afară de acestea, 
totă în același timpă va fi și o esposițiune de animale 
arangiată de reuniunea economică din Ardelă, și împre
unată cu o licitațiune de cai, și în stîrșită alergarea de 
cai ce-o obiclnuesce a se face aici în fiecare ană. Totă 
pe același timpă se începe anulă scolastică în cele trei 
scăle înalte de aici și părinții cu copii voră contribui în 
a face mai viă comunicațiunea. <

* r
D. Al. Ciurcu a oferită, câtă timpă mijlocele-i 

voră permite, scălei din Câmpeni sub venți unea anu
ală de 100 fl., pe care »Asociațiunea Transilvaniei,» din 
lipsă de bani, se văzuse nevoită să i-o retragă.

. *
Pentru primirea principelui se facă pregătiri mari 

în Sinaia. Regele României, Carolă, cercetâză în fie
care di edificiile, în care are sâjprimâscă pe înaltulă ăspe, 
și se interesâză în personă de cele mai mici amănunte. 
Palatulă va fi iluminată cu lumină electrică, pentru care 
scopă se lucră acumă la aședarea mașineloră necesare, 
care se pună în mișcare cu puterea apei. Spre răsărită 
de palatulă regescă, se ridică ună nou paiață, destinată 
ca locuință pentru personalulă de curte, în care va fi in
stalată și o parte din suita principelui de cordnă. Pe 
lângă părîulă Peleșă se aședă, pentru conducerea apei, 
tuburi de feră, conduse prin munte. Regina României 
încă cercetâză lucrările și și-a esprimată mulțămirea sa 
pentru înaintarea neașteptată.

*
Cu ocasiunea serbărei nașterei împăratului, în insti- 

tutulă celă dintâiă din Viena de supă și ceaiă, s’au dată 
gratis Ia săraci 2000 porțiuni supă, pâne și ceaiu.

*
»Morgen-Post« susține, că vestea despre sosirea a 

6 emisar! rusesc! în provinciile ocupate Rosnia și Her- 
țegovina este cu totului totă neîntemeiată după informa- 
țiunile, ce le-a primită chiar din Seraievo. —

*
Ni se scrie din Cernăuți, că în comuna Drăgoeștî, 

în nâptea de 1 spre 2 Augustă, Simionă ală Iui Andro- 
nache Cucu a fostă atacată de 4 tâlhari înarmați cu to- 
pore. După ce au spartă ușa și au intrată în casă, l’au 
bătută cumplită, lăsându-lă aprâpe mortă, și i-au furată 
80 de fl. Tâlharii au dispărută fără urmă.

*
Se scrie din Petersburg, că cu ocasiunea onomas

ticei M, S. monarchului Austro-Ungariei s’a dată Luni 



unii prândă de gală la țarulă Alexandru în Crasnoje- 
Selo. Țarulă a toastată pentru monarchulă nostru, înto- 
nândă musica imnulu națională austriacă.

*
Oficerii franceși, carî au fostă arestați în Coblența 

au fostă eliberați. *
După cum spune diarulă »Germania,*  generalulă 

Gurco va merge în Berlină, avendă să pună la cale în
trevederea celoră trei împărați.

*) Ajutorele se trimită directă: „Epitropiei bisericii gr. or. 
din Lugoșă" până la 15 Augustă, cândă lista pentru contribuire se 
va închide. — Redacțiunea „Gaz. Trans." încă primesce cu plăcore 
ori ce contribuire, trimițendu-le apoi la numita Epitropiă.

*
«Telegrafulă*  spune, că d. colonelă Cârpă 'și d. 

maioră Bereșteanu voră plecă în Francia spre a asistă 
ca delegați ai armatei române la manevrele corpului 17 
de armată francesă, carî voră începe în Septemvre viitoră.

*
Direcțiunea generală a teatreloră din România a 

decisă, să dea și anulă acesta ună premiu de lei 1200 
pentru cea mai bună Dramă sau Comediă de moravuri. 
Direcțiunea generală, făcendă cunoscută acâsta, are onore 
a preveni pe cei ce dorescă să ia parte la concursă că: 1. 
Comediile său dramele, ce voră trimite, scrise în prosă 
său versuri, trebuie să aibă celă puțină trei acte. 2. Ma
nuscriptele nesubserise, dăr avendă ună «moto» spre a 
pută să se cunoscă numele autorului, să fie depuse în 
Cancelaria Direcțiunei Generale celă multă până în diua 
de 30 Decemvre anulă curentă, ărele 4 p. m.

*
«Bukarester Tagblatt» dice, că statua de bronză a 

lui Ovidă, turnată de sculptorulă Ferara, s’a espediată 
din Roma. Statua se va ridica cu mare solemnitate la 
Constanța, în Dobrogea, în luna Octomvre.

*
In Paris s’a ținută la 17 Augustă st. n. o întrunire 

a «Societății voluntariloră din 1870/1871 sub președința 
d-lui Pâri.« Intre altele s’a vorbită de incidentulă cu 
stăgulă germană în timpulă serbării naționale, dicândă 
președintele, că adevăratulă patriotismă nu constă în ma- 
nifestațiuni lărmuitâre, care silescă pe guvernă, ca a 
doua 4*  să-și cără scuse dela Germania. Nu e nici o 
laudă, că se rupe ună stăgă dela o ferăstră, precumă n’ar 
fi avută să se laude nici Germanii, că au dusă pe cară 
stegurile luate din Metz. Francia se ridică din miseria 
sa, sabia sa atârnă ârăș! în cumpănă, și dăcă ar veni la 
o nouă luptă, atunci voluntarii să-și aducă aminte de vechiulă 
strigătă al femeiloră galice cătră bărbații și copii săi:»Străinul 
e aci! «Plăcă, învinge său mori!»— «Neridicămă, încheiăd. 
Pări, dintr’o nâpte întunecâsă, sorele se înalță pe ori- 
zontă, în curândă va străluci în tota splendorea sa, și 
vădă pe Francia strîngendu-șl în brațe pe copii săi: 
Alsația și Lotaringia. Trăiască Francia 1 Trăiască Alsația- 
Lotaringia!» Adunarea făcu președintelui o ovațiune 
sgomotosă, care se reînoi, când apăru la tribună d-na 
Jarrethon, «marna voluntariloră,» care, în urma cura- 
giului ce’lă arătase în Châteaudun, primise crucea le- 
giunei de onâre.

*
>Pol. Corr.» din Belgradă scrie, ca Sibină Mi- 

licî, conducătorulă răscolei din Noemvre anulă trecută, 
care fugise în Bulgaria, a fostă prinsă în munții Lassov, 
nu departe de granițele Bulgariei, de gendarmî. Fiindă că 
elă s’a opusă, gendarmii împușcândă după elă, l’au rănită.

*
Din Bilek, în Muntenegru, au sosită în Herțegovina în 

dilele trecute cam vre-o 30 de pribegi, cari au petre
cută din anulă 1882 încăce în Muntenegru. Aceștia au 
fostă predați de organele polițienesc! din Muntenegru ce
loră din Herțegovina; aie! fiindă supuși cercetării și ne- 
aflându-se cu nimică vinovați, au fostă eliberați.

------o------
CORESPOND. PART. A „GAZ. TRANS.“

Lugoșiu, 18 Augustă 1884.
In Nr. 105 ală farului d-vâstră, vorbindă în arti- 

colulă de fondă despre atentatulă săvârșită de Unguri în 
contra simțului națională ală studențiloră români dela 
gimnasiulă din Lugoșă, ați încheiată printr’ună apelă că
tră Români, ca să vie în ajutorulă năpăstuițiloră studenți.

Apelulă «Gazetei» a avută răsunetă, și începutulă 
l’a făcută vechiulă nostru luptătoră Axente Severă 
cu 5 fi., căruia i-a urmată bravulă advocată d. Corio- 
lană Brediceanu cu 50 fl., și alții.*)

*
In o corespondență de mai ’nainte v’amă fostă pro

misă a vă informă la timpulă său, despre judecata a- 
dusă de perciunatulă solgăbirău dela Balintă, contra ace- 
loră alegători români din comuna «Cladova,» cari cu 
ocasiunea alegerei de deputată la Lugoșă, au votată so
lidară cu partida națională română.

AstădI, când afacerea cu acei alegători români, 
după cum sunt bine informată s’ară fi terminată defini
tivă, îmi iau libertatea a vă raportă:

Că presentându-se acusații pentru a doua oră îna
intea amintitului solgăbirău, unde eră de față și d. no
tară din comuna Cladova, care îi dase în judecată, după 
ce au mai ținută ună interogatoriu cu dânșii, și după-ce 

d. notară cu ună aeră de mare învățată și dibaciu ju- 
decătoră — ceea-ce în faptă fârte cu greu s’ar pute do
vedi — a începută a mustră din greu pe bieții opincarl, 
secundată fiindă firesce și de percirnatulă Caiafa, 
continuă apoi mai departe demonstrându-le și arătându- 
le pănă la întunecime, greutatea faptei comise de denșii 
în neascultarea loră, precum și consecințele rele ce ară 
fi putută urmă din aceiași, decă — vedi Domne — 
dumnălui nu s’ar fi întrepusă pentru ei la d. solgăbirău. 
In fine după acâstă lungă catechisare demise pe bieții 
opincari români, ca să mârgă în pace pe la locuințele 
loră, dar să’și pună la inimă, că den, pre viitoră nu 
voră mai comite astfelă de fapte nesocotite, ci voră 
merge totdâuna acolo, unde »prâ bunulă» loră notară și 
solgăbirău îi voră vinde pentru prețulă lui Christosă. — 
Dar să scie d. notară din comuna Cladova, că pe lângă 
tâte șicanele și persecuțiunile înscenate contra aceloră 
opincari din comună, cari țînă tare la solidaritatea ro
mână, totă nu va fi în stare a’i abate dela calea cea 
bună și a’i desbinâ, nu, de s’ar pune în creștetă 
cu toți perciunații prieteni a’i dumnălui, pentrucă au 
avută timpft ca să-lă cunâscă cine e dumnălui și 
cari ii sunt tendințele. Er dăcă chiar voesce a câștigă 
inima poporului, atunci trebue să scie dumnălui 
că nu prin șicane, nici prin terorisări, dar nici prin 
persecuțiunl nu se câștigă, ci lucrândă pentru vindecarea 
raneloră, de car! pătimescâ, și pentru ușurarea sarcine- 
loră bietului opincară română, din sudorea căruia tră- 
esce și dumnălui.

*
Din partea Comitatului nostru Carașiu-Severină se 

va trimite o deputațiune conslătătore din preste 26 de 
notabilități, cari au să salute pe Maiestatea Sa Impăra- 
tulă cu ocasiunea sosirei Sale la Aradă. Dintre Români 
s’au alesă în deputațiune Ilustr. Sa d. Episcopă Dr. Vic- 
toră Mihalyi, apoi Ilustr. Sa d. Episcopă Iănă Popasu, 
d. Andreiu Liviu, canonică în Lugoșiu, d. primară ală Lu- 
goșului Constantină Rădulescu, d. președinte ală Sedriei 
orfana le Ștefană Antonescu, d-nii advocați Coriolană Bre- 
diceunu și Fabiu Rezeiă. - d -

CORESPONDINTA MOSTRĂ DIN COMITATE. !
De lengă cetatea Devei, 12 Augustă 1884.

Maghiarisare și ăr maghiarisare cu orice preță, e de- 
visa compalrioțiloră noștrii!

Școlele nostre confesionale și învățătorii loră au de 
a se luptă mai multă cu aceslă curentă periculosă deo
potrivă pentru desvoltarea tuturoră nămuriloră de sub 
corâna s-lui Ștefană. E lucru cunoscută, că salariile în- 
vățătoriloră dela scolele nostre populare se încasăză în 
partea cea mai mare prin repartiția. O calamitate, pe 
lângă care mai vine și trista împrejurare, că notarii și 
judii nu numai nu se îngrijescă de încasarea regulată a 
salariului învățătorescă, ci, pănă cândă competințele loră 
le încasăză sub titlulă de aruncă comunală, s a 1 a r i u 1 ă 
învățătorescă formâză ună aruncă specială, 
spre a cărui solvire contribuitorii se provocă totdâuna se
parată, ca cu atâtă mai tare să se atragă atențiunea 
contribuentelui asupra acestei sarcini. De aici provină 
multele frecări și neplăceri între poporă ș învățătoră, și 
învățătorulă e constrînsă în cele din urmă a abdice la 
finea anului școlastică de postulă său, depărtându-se din 
comună cu jumătatea lefei neîncasată. Stândă lucrurile 
astfelă, îți vine să te faci mai bucurosă tăetoră de lemne, 
decâtă învățătoră românescă, {persecutată de toți călăii 
administrațiunei ungurescl, și în fine prin mârșăviile aces
tora desconsiderată și de poporă. Cum pote atunci ună 
învățătoră satisface chiămărei sale, și cum pâte în ăstă 
modu prosperă învățămentulă populară?! Lucru firescă, 
că în urma unoră atarl abnormități tinerii noștri mai 
cualificațl se disgustă, de-a îmbrățoșâ cariera acâsta pe 
câtă de onorifică, pe atâtă de spinosă, și instrucțiunea 
populară stagnâză; âr organele nostre bisericesc! și șco
lare, în specială consistoriele concernente potă esmite la 
ordinațiunl preste ordinațiuni spre înființarea de scole și 
înbunătățirea salariiloră învățătoresd, decă organele ad
ministrative nu numai nu ne dau sucursulă loră, ci ne 
facă încă și greutăți, — căci atunci ori și câtă ne în- 
vertimă totă acolo vomă ajunge, de unde amă pornită.

Și-apoi las’, că bunii noștri ocârmuitorl se îngri
jescă ei, ca lucrurile să mârgă așa, și nu mai bine, — 
așa o pretinde înțelesulă bine înțelesă ală maghiarisărei!

Ori-câtă recârcă preoții și protopopii noștrii pe no
tarii cercuali, pretori, comisiune administrativă, etc., — 
nu se face absolută nimica; ba încă notarii, în locă de 
a-șl căută de trâbă și ș’ară împlini datorința, pre
cumă prescrie legea, desmânlă poporulă dela șcâla 
confesiunală, scoțendu-lă din minte cu câte tote 
minciuni, că de esemplu, să-și câră poporulă 
înființarea de scolă de stată, că atuncî na’r avă de 
a solvi în lâfa învățătorului mai multă de 
4—5 cr. după florinulă de dare, și alte de 
acestea. Dăcă însă comisiunea administrativă, mai- 
multă de silă, face ceva, și dispune esecutarea solgăbii 
răiloră, — atunci acolo a bătută Ddeu causa școlară, 
pentru-că solgăbirăii (pretorii, judii procesuali) 
după datina vechiă „ciuS ber gitteii, alte» Beit" 
nu lucră absolută nimica.

In totă țâra-i astfelă, acea însă îndeosebi totă lumea 
o scie, că în comitatulă Huniădărei administrația nu 
plătesce o zală! Pâte, adi-mâne și amploiații adminis
trativi din acestă juduță voră primi laude pentru neacti- 
vitatea loră, seu, ca se mă esprimă mai corectă, pentru 
lucrarea loră în interesulă magharisărei, ca bună âră cei 
dela Timisăra!

Pentru scopuri de maghiarisare tâte sunt permise. 
Pentru maghiarisare se predă dela societăți, privați, 
precum și din visteria statului miliâne, âr de adevă
rata instrucțiune poporală nu se interesâză nimenea.

Ei în orbia loră nu vădă, că prin maghiarisarea 
acesta forțată împedecă generațiunea cea teneră în des
voltarea sa naturală. Nu, pentru-că misiunea, ce ar ave-o 
statulă față cu cetățenii: prosperarea bunăstărei spiritu

ale și materiale a poporului, la nebunii aceștia se es- 
plică întracolo: «maghiarisarea poporului,» sâu mai bine 
(jisă, ținerea înîntunerecă a poporului de 
dragulă unei limbi streine.

Și într’adevără e tristă, când trebue să vedi, cum 
ună băiată română său germană, care nu scie altă 
limbă, decâtă acea, pe care a supt’o cu laptele dela 
mumă-sa, întrândă într’o scâlă de maghiari
sare, — așa putemă numi la noi tâte scâlele de stată 
și confesiunale-maghiare — primesce primele no
țiuni de scriere și cetire întro limbă străină 
pe care n’a auijit’o nicl-odată. Apoi sfârmă și 
frământă sărmanii băețl în decursă 3—4 ani o limbă de 
ei și de ai loră neînțelâsă, — și părăsindă scola, pă-, 
rinții se trudescă, ca copii loră nu posedă nici cele mai 
elementare cunoșcințe din obiectele așa numite umani
tare. Nici aceea nu o sciu, că pământulă se 
întorc e înprejurulă sorelui. — Să nu creadă 
însă cineva, că băeții vorbescă limba ungurâscă! Nici 
vorbă, esă afară din scâlă și în jocurile loră se folosescă 
de dulcea limbă a maicei loră, er limba maghiară ră
mâne încuiată între cei patru păreți ai scolei. Astfeliu 
frecuentâză câte 3—4 ani o scâlă de acelea, și cândă 
o părăsescă nu sciu nici limba maghiară, nici scrie și 
ceti în limba română — nici, altceva. E vădită, că 
o atare instrucțiune e greșită. Inzadară 
însă, orbii nu vădă, surdii n’audă! Și apoi 
tristele consecințe ale șovinismului loră le tragă șcâlele 
nostre confesiunale-române și învățătorii loră!

Așa se propagă la noi sciința și cul
tura?! Sărmană țeră! Nefericite popâre!!!!

lustus.

SERBĂRILE DIN SIBIIU.
Sibiiu, 10 Augustă 1884.

La optă ore diminâța se întruni erl în ședință sec
țiunea pentru sciințele naturale a .Reuniunei pentru cu- 
noscerea țării,» alegendu-șl de președinte pe C. A. Bielz, 
âr pe Capesius, profesorulă, de secretară.

Se ceti mai întâia o «Ochire asupra stării actuale 
a cercetăriloră sciențifice naturale din Ardâlă,» lucrată 
de președintele; lucrarea fu bine primită. — Friedenfels 
făcu o mică dare de sâmă despre observările sale din 
acestfi ană despre Artemia Salina. — Profesorulă din 
Brașovă Romer făcu observări cu privire la strîngerea 
planteloră, la însemnarea locuriloru, unde se găsescă și 
pe sfîrșită făcu și o listă, cum am (jice, a planteloră mai 
rare din țâra Bârsei, dândă nascere Ia o animată dis- 
cuțiune. — Dr. Schumann din Berlin vorbi despre bă
gările sale de sâmă din escursiunile geologice, ce a între
prinsă în Carpații sudici și mai cu semă în văile Suru
lui, Cibinului și Sebeșului și pe Paringulă de lângă Pe- 
troșenî. Observările profesorului din Berlin suntă bine 
întemeiate și dovedescă ună spirită ageră. — Spre sfîr
șită profesorulă Romer mai aduse aminte adunărei de 
hotărîrea, ce luase pentru sprijinirea pecuniară a cerce
tăriloră proectate la peșterea dela Aimașă, după care ob
servare ședința se ridică, fiindă vremea înaintată.

Ședința secțiunei istorice se deschise la ârele 9l/a 
sub președința d-lui Muller. După ce se presenlară mai 
multe și interesante descoperiri archeologice din felurile 
părți, ce se voră păstră în museulă de aici, archivarulă 
Zimmermann împărtăși cercetările sale referitore la docu- 
mentulă din 1306 despre cei dintâi emigranțl, cari pară 
a fi venită dela Nordă prin valea Someșului. I. Wolff 
vorbi apoi despre «cuvintele nemțescl și germane In gra- 
iulă maghiară și română.»

In a doua șădință a adunărei generale, se tratară 
unele afaceri administrative, vorbindă după aceea Zim
mermann despre megieșiile Sibiiului și Dr. Teutsch des
pre «unirea junimei săsesc!» și străduințele sale ideale 
întru înălțarea poporului sasă. Președintele inchise apoi a 
37 adunare generală a «Reuniunei sciențifice pentru cu- 
noscerea țării.»

După amâtjl și-a ținută ședința secțiunea pomolo- 
gică a «Reuniunei ardelene săsescl de agricultură», în 
care a vorbită președintele Orendt pespre tratarea pomi- 
loră bătuți de grindină ; vorbirea a fostă următă de-o 
animată desbatere.

Sâra a fostă concertulă reuniunei corale de bărbați, 
împreună cu «Hermania» și ajutată de reuniunile de băr
bați din feliuritele părți ale Ardâlului și de capela mili
tară din Sibiiu. Corulă a întrunită vre-o două sute de 
voci și concertulă bine condusă a lăsată o frumâsă im- 
presiune în sufletută celoră ce au fostă de față.

Așa s’a trecută Jcia!
Sfirșire-așă și eu, dâcă nu așă voi să însămnă o 

observare — drâptă, nedrâptă, judece-o fie-care — a lui 
«Pester Lloyd,» căruia nu i-a căzută bine răspunsulă 
dată de organulă partidei poporale săsescl. »Dâcă întrâga 
poveste nu este o demonstrația politică,*  dice elă, ,cum 
s’a întâmplată, că nici o redacțiune a cjiareloră din Sibiiu 
și Clușiu nu a primită nici o învitare din partea comi
tetului aranjatoră ală festivitățiloră, nu s’a dată de scire 
nici unui diară, după cum se pretindea dela cultura con- 
ducătoriloră unui poporă cultivată, pentru a face cale 
raportoriloră loră?»........  b.

CROAȚII Șl ÎNSEMNELE UNGURESCÎ.
O telegramă a biroului din Pesta ne comu

nică mai (Țilele trecute, că Banulă, în călătoria 
sa prin Croația, a fostă pretutindenea primită cu 
entusiasmă. Scirile cele mai nouă însă ne facă 
a nu crede cele comunicate de telegrama oficiului 
din Pesta, căci din Noua Grădișca se scrie, că 
în fostele granițe militare s’a scosă la ivâlă ces- 
tiunea insemneloră, care pâte să ia dimensiuni 
mari.

Consiliulă comunală din Grădisca hotărîse 



într’o șădință convocată ad hoc, ca cu ocasiunea 
serbării onomasticei Maiestății Sale să nu se ilu
mineze orașulă. și să nu se ridice nici tină stăgu. 
Consiliulu îșl motivă hotărîrea sa pe împrejurarea, 
că s’ar pută întâmplă excese, din causa ridicării 
stăguriloru unguresc! pe edificiele financiare și 
pe oficii, care aru amărî populațiunea. Autori
tatea județănă, primindfi cunoscință despre acăsta, 
casă hotărîrea consiliului comunală, și ordonă 
primarului ,ca, sub responsabilitatea personală, să 
dispună a se iluminâ orașulu și a se ridică stă- 
guri, bine înțeleșii și unguresc!, căci directorulă 
financiară din Esseg, Simici, dase ordină în a- 
căsta privință- Consiliulă comunală însă una
nimă rămase pe lângă hotărîrea sa și împuternici 
pe primară, să facă arătare la guvernă și even
tuală la Maiestatea Sa în contra autorității jude
țene. In urma acestui casă, în Grădișca dom- 
nesce o agitațiune, care e de temută, că va pro
vocă turburărl. Dâcă s’a esecutată ordinulă di
rectorului Simici și s’a întâmplată ceva cu oca- 
siune? serbării onomasticei Maiestății Sale, nu 
avemă încă nici o scire.

POLITICA REGELUI MILANU ALU SERBIEI.
In călătoria sa prin Orienta, corespondentulă diaru- 

lui »Dâbats,« Montferrier, fundă presentată regelui Serbiei, 
avu ocasiune a întrețină cu M. Sa o convorbire politică. 
Regele Milană îșl espuse politica sa în următârele 
cuvinte:

»înaintea păcii dela Berlin amă mersă mână în 
mână cu camerele țării mele, pentru că nu eramă de 
totă independenți și fie-care țâră trebue să țînă înainte 
de fâte cu sine. Astăzi independența nostră e absolută, 
e recunoscută de tâtă Europa și sancționată printr’ună 
tractată formală. Noi trebue să voimă, ca acestă con
tractă să dureze câtă mai multă; elă e garanția nostră, 
elă trebue să fie legea nostră. Noi avemă să ne culti
văm ă isvorele nostre naturale de ajutoră, caii sunt colo
sale și încă neesploatate, și să conducemă poporulă 
nostru din starea patriarchală, în care trăesce, la civili- 
sațiune. Acesta e o problemă grea, care ajunge pentru 
activitatea și ‘'ambițiunea unui suverană.»

Regele după aceea a dată să se înțelâgă, că elă 
e sprijinită de Germania și Austria în acâstă cestiune. 
La interesanta declarațiune a regelui, Montferrier a ob
servată, că Francesii ar fi înaintea tuturoră chemați, să 
spryinâscă Serbia în acestă problemă, pentru că Francia 
n’are cugete reservate și nu vrâ să facă nici o cucerire 
teritorială în peninsula balcanică. Regele întrerupendu-lă 
Zise:

»Că eu amă numai bunăvoință pentru întreprin
derile francese, dovedescă în fie-care (ji. întreprinderile 
industriale ale Germaniei și Austriei nu mă pună 
de locă pe gânduri. Eu sunt convinsă, că Ger
mania și Austria nu voiescă nimică, ce ar trece peste 
tractatulă din Berlin, și că în ce priveșce indepen
dența năstră n’au cugete reservate. întreprin
derile comerciale ale- acestora sunt aici totă atâtă de 
bine primite ca și ale d-văstră.*

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

ITALIA SI ÎMPERĂTIILE.f ’
în numărulă său de MercurI, >Neue Freie Presse*  

se ocupă de starea relațiuniloră Italiei față cu cele două 
împărății germane, relațiunl, peste cari de curând a tre
cută ună noră, care n’a '.fostă observată însă de totă insulă. 
Italienii abia au simțită turburarea relațiuniloră loră cu 
Germania și Austria, âr deplina restabilire a armoniei 
loră au s’o mulțămăscă numai norocului și împrejurării, 
că Italia a ajunsă a fi o însemnată țâră în concertulă 
europână.

Vina, că s’au lățită scirile, că Italia voesce să se 
rupă de cele două împărății, seu cum a djsO »Standard» 
că ele voescă să o scotă din alianță, o părtă Granville și 
sanguinismulă italiană. Ministrulă engleză mulțămi gu
vernului italiană pentru atitudinea prietinâscă, ce a ob
servat-o representantulă Italiei față cu Anglia în confe- 
rența din Londra, la care mulțămire Mancini răspunse 
»cu mai multă focă și intimitate, decâtă e obiceiulă și 
trebuința în lumea diplomatică.» Gazetele italiane re
pede îșl schimbară vederile și se cuprinseră de o ade
vărată anglomaniă. Anglia deveni de o dată adevăratulă 
prietină ală Italiei. >Mână în mână,» (jicea una dintre 
ele,. »cu Anglia vomă câștiga noi influența și puterea cu
venită pe apele mării adriatice și nu vomă mai permite 
multă vreme să ne aducă Francia dăunărl.»

Acestă entusiasmă nu găsi ună echo bine pronun
țată pe malurile Themsei; ba, căutândă cei de aicea pri
cina acestei schimbări în cercurile politice italiane, soco
tiră, că Italia a trebuită să fiă lăsată în baltă de Ger
mania și Austria pentru purtarea sa la conferență, er 
>Standard» fu atâtă de prudentă s’o spună verde în față. 
Italia se trezi din amăgirea sa.

Bismark însă bagă bine de sâmă la Iotă, ce se în
tâmplă și ori ce lină adiere dintre hotarele politice o 
simte la vreme. Elă trimise instrucții lui Keudell, care 
esprimă ministrului de esterne italiană mulțămirea Ger
maniei, pentru sprijinulă Italiei în cestiunea relațiuniloră 
sanitare egiptene. Așa voi să dovedescă cancelarulă ger
mană, că nu e supărată pentru atitudinea guvernului 
italiană la conferință și voi să facă o imputare Angliei 
pentru respingerea în două rânduri a propuneriloră re- 
presentantului său, Munster.

Schimbatu-sa astfelă și feliulă de scriere ală <ha- 
reloră italiene și ele se întârseră âră la bunătatea și en- 
tusiasmulă, cu care grăiau mai ’nainte de întreita alianță 
și norulă aședată pe orizonulă relațiuniloră politice ale 
Italiei cu Germania a dispărută. Ca și mai ’nainte așa 
și acum Germanii continuă a vorbi cu pretiniă de ăste 
relațiunl și cu ore care mulțămire de gingașa și simpla 
cale, pe care Bismarck întărse pe Italieni de la săvârșirea 
unei greșeli periculose/

MULȚĂMITĂ PUBLICĂ.
Cu ocasiunea petrecerei de vâră, arangiată în Sân- 

georgiulă de Câmpiă în 11 Augustă st. n. a. c. în folo- 
sulă bisericei gr. cat. de acolo, care se află în o stare 
deplorabilă, au incursă ca suprasolviri dela d-nii: Dionisiu 
Sinionă 8 fl. Basiliu Dănilă 3 fl. Simeonă Mugură 1 fl, 
Pompeiu Germană 1 fl. Iosifă Macavei 1 fl. Teodoră Ius- 
tiniană 3 fl. Ionă Moldovană 2 fl. Simeonă Chețani 1 fl. 
Andreiu Vodă 3 fl. Pamfiliu Podobă 1 fi. Iacobă Moga 
1 fl. Damiană Răpeanu 1 fl. Au mai contribuită fără a 
luâ parte la petrecere d-nii: Ionă Simionașă, asesoră la 
Sedria orfanală din Deva 1 fl. Ajtai Pel .* proprietară în 
Dâmbă 1 fl. Solomonă Weiss 1 fl.

Comitetulă arangiatoră aduce mulțămită cordială 
domniloră suprasolvenți, contribuențl și întregului publică, 
care a binevoită a ne onoră cu presența sa la petrecere 
cu ocasiunea căreia au incursă 148 fl. din care sumă 
substrăgându-se spesele de 74 fl. și 30 cr, au rămasă 
în folosulă bisericei 73 fl. și 70 cr. ca venită curată.

Săngeorgiulă de Câmpiă 11 August 1884.
Comitetulă.

DIVERSE.
Conferință la Bor secii. — >DemocratuIă» spune, că 

la Borsecă au ținută Ungurii o șădință, pentru a luâ mă
suri de îmbunătățirea și înfrumsețarea băiloră. Ună a- 
sistentă resumâ ast-felă cele petrecute: Larmă și dis
cuție sgomotâsă. Ună fostă deputată pretindea, cumcă 
în țâra nostră numai Slăniculă'îlă are România ca băi cu
noscute și că aci puțini se ducă neavândă localuri, că 
Românii au sărăcită și numai le dă mâna să mârgă la 
băi, că în fine pâte și maniera loră de Unguri contribue, 
ca Românii să mârgă aiurea (aici ni se pare e totă ade- 
vărulă); la pronunțarea acestei din urmă considerații ună 
scandală infernală isbucni și oratorulă fu silită a se re
trage. După dânsulă urmară altulă și altulă totă cam 
în acestă sensă, până ce o încarnație ungurâscă, baronulă 
X. dise: >d-loră, suntă multe îmbunătățirile ce le pretinde 
Borseculă, pe care timpulă și progresulă le va împlini. 
Ne trebue între altele o baiă de aburi, ună salonă etc. 
Să ceremă înaltului guvernă costruirea unei căi ferate 
până la Tulgheșă» (adică până la fronțiera română). Vai 
de bietulă baronă atunci! Ca ună leu se scâlă preșe
dintele conferința, seniorulă de Gali, jude la înalta curte 
de Iustițiă în Pesta și Zice: »Ce vreți d-loră, d-vâstră se 
vede că dormițl, pe cândă România nu dorme, au nu scițl, 
că înainte de a înfrumsețâ Borseculă trebue se ne pă- 
zimă țera? România peste 2—3 luni are gata calea fe
rată Bacău-Piatra, și ce voițl? vreți ca într’o bună di- 
minâță să ne trezimă cu Românii la noi? și încă să le 
înlesnimă deschiderea puncturiloră celoră mai strategice ? 
Nu, nu veți face acâsta, dâcă nu voițl a fi tacsațl de 
vânzători și inamici ai patriei.» Bietulă baronă numai 
sciu ce să facă, cerându-șl ertare dela președinte, care 
de alt-felă cătră Români spune, că e descedinte din fa
milia Basarabiloră ; apoi adunarea se sparse în sgomo- 
tulă celă mai infernală. Puțină mai lipsi, să nu se în
tâmple, ca la Orfeulă nostru din Bucurescl.

Bomanulit unei actrițe. — Antonia Janisch, odini- 
âră membră a Burgtheatrului din Viena, actriță cunos
cută prin cercurile societății vienese, de o dată a dispă
rută, sunt acum câțl-va ani, din Viena; — petrece acum 
în Paris. Ea se întâlni, sunt acum câte-va (jile, cu 
ună vechiă cunoscută ală său, cu ună cjiaristă 
francesă. Acesta o întrebă de pățaniile sale, âr ea îi 
spuse tâte fasele prin cari trecuse de cândă părăsise 
Burgtheatrulă din Viena. Artista îșl zugrăvi istoria cu 
interesante colori. Ea sosise în Parisă, suntă acum optă 
Zile, din New-York, și peste patrusprezece Zile se va re- 
întârce ârășl la New-York. A venită la Parisă, ca să-și 
comande lucrurile necesare. A comandată patru-Zeci 
de vestminte și aștâptă până voră fi isprăvite. Spre a sa
tisface curiosității Z'aristului, începu fără reservă a-șl 
povesti istoria. într’o bună diminâță, pe cândă se află 

încă în Viena, deodată se înstrăină de cariera de ac
triță, pentru care simțea o fanatică atracțiune. Luă deci 
hotărîrea, de a-șl luâ rămasă bună dela acestă carieră și 
dela vieța publică. A vrută să între în mănăstire, dar ună 
prietină bătrână i Zise, să nu-șl pârZă mințile. După 
aceea nu mai ceru sfată dela nimenea, ci îșl împachetă 
totă ce avea, — datoriile îi erau plătite — și fără ca 
să spună cui-va unde merge, cu câte-va mii de franci 
plecă la America. Nici ea singură nu sciâ, ce va face 
acolo, dar amărîtă până în sufletă căută liniște și ui
tare. .Sosi în America, și credeâ că pâte va află vr’ună 
postă de crescătâre în vr’o familiă și va putâ-o duce mo
destă de astăZi pe mâne. Dar s’a înșelată. In America 
afli pretutindenea ușa închisă, chiar dâcă ai recomanda- 
țiuni; dar fără recomandațiuni chiar de fâme poți peri. 
Ea se aflâ în scurtă timpă fără bani, și părăsită. Ce 
să facă ? încătrău să plece ? Stâ pe gânduri în odaia unui 
hotelă, unde descălecase, îșl aducea aminte de gloria tre
cută, îșl vedea miseria presentă. Visuri grele o muncea 
și adeseori se gândea la teatrulă părăsită. Dar fîind-că 
luase hotărîrea de a se țină departe de artă, vru să ră
mână statornică. Astfelă trecură dile, septăraânl întregi 
și ea se aflâ necontenită în nedumerire, în miseriă. De 
odată i veni idea de a se sinucide, căci credea, că altă 
chipă de scăpare nu mai are. Nu erâ datâre nimărui, 
socotâla la hotelă o plătise, și mai avea încă șâse do
lari. De cu sâră plecă dela hotelă și avea de gândă ca 
înainte de meZulă nopții să-șî pună capătă vieții. Mer- 
gândă așa pe stradă, fără a scf unde și pentru ce, ajunse 
la o biserică, și vru să între ca să se roge lui D-deu. 
Biserica era închisă. De o dată se apropiă de ea o cer- 
șitâre și i ceru milă. Cerșitârea sgriburâ de frigă. Ar
tista îșl luâ ună șală mare căldurosă de pe umeri, și-lă 
dedu cerșitârei. Acâsta i cereâ să o miluâscă cu câte-va 
părăluțe, căci acasă o așteptau cinci copii flămânZI. Ar
tista scâse și banii din busunară, și Zicându-șl că dânsa 
nu mai are lipsă de bani, îi dădu cerșitorei. Erâ sâra 
pe la șâpte âre. Mai avea încă destulă timpă până la 
meZulă nopții.

Ca să’i mai trâcă timpulă, se duse la ună profetă din 
New-York, ca să-lă întrebe ce sârte o aștâptă, deși dânsa 
sciâ bine, că are să se sinucidă. Profetulă îi luă mâna 
în mâna sa, îi privi în ochi și-i Zise: »Dumneata ești 
actriță, mare supărare te bântue, ești desperată și vrâi 
să te sinuciZi — și încă astăZi. Fereșce-te de acâsta, 
căci D-Zău opresce acâsta crimă, dar fii liniștită, căci mi- 
seriile d-tale voră încetă. Te vei întârce ârășl la ca- 
riera-țl artistică și noroculă, care te părăsise, îți-va su- 
rîde din nou.» Actrița priviâ uimită la profetulă și nedu
merită întrebă: — »Dar cândă?» — »Dă-mI parola, Zise 
profetulă, că în timpă de trei Zile încă nu-țl vei pune 
capătă Zileloră; starea d-tale încă de mâne începândă se 
va schimbă spre mai bine/ Profetulă nu primi bani, și 
actrița se întorse la hotelă, unde află dinaintea ușei pe 
o ânără amică a sa, pe Miss Alice. Acâsta avea două 
bilete pentru representațiunea teatrală din Ziua următâre, 
și rugă pe actrița să o însoțâscă la teatru. Actrița la 
începută se codea, dar în urmă cedă dorinței amicei sale 
și în sâra următâre merse la teatru. Aici între acte o 
observă ună corespondentă ală unui Ziară din Viena. 
Se incinse o conversațiune între actriță și corespondentă, 
și acesta, cu tâte codirile actriței, o făcu cunoscută cu 
directorulă teatrului germană din New-York. După două 
săptămâni debuta în teatrulă germană cu mare succesă. 
Pe Zi mergea totă mai strălucite succese avea. Acum 
Cristina Nilson o recomandă impressariului Sargent, care, 
pelângă nisce condițiunl strălucite, o angajă pe trei ani, 
ca să jâce în America în limba englesă. In 29 Septembre 
îșl-va începe activitatea în teatrulă englesă.

Balonulă CU cârmă. — Din Paris se scrie, dâcă 
e să dămă creZământă asigurațiuniloră mai multoră băr
bați competenți, că balonulă cu cârmă acum e perfectă. 
Sâmbătă trecută s’a înălțată în Meudon ună balonă în 
forma unei "țigarete fârte lungi, care e provăZută cu ună 
șurupă și ună rudă cârmuitoră. Acesta se pune în miș
care cu o mașină colosală de puternică, care nu se vede 
din afară. Balonulă s’a construită în atelierele despăr
țământului ministerului de răsboiu, care se ocupă cu conj 
struirea de balâne, în Meudon. Cei din lăuntrulă balo
nului îlă lăsară să se ridice peste muntele vecină înainte 
de a pune șurupulă în mișcare. Priveliștea era minu
nată. Balonulă luâ direcțiunea spre Ostă, mai ântăiă 
încetă, apoi mai iute, până ce sburâ cu iuțala unui cală, 
care merge bine în galopă. Apoi ca și ună vaporfi, îșl 
schimbă cu ajutorulă rudului direcția spre Bicâtre și 
Villacomblay. După aceea se întorse âr înapoi, la 150 
metrii lungime și 80 metrii lățime de la loculă de plecare, 
unde se coborî josă liniștită și sigură. Intrâga călătoriă 
a durată 25 de minute și s’a făculă cu o siguranță și 
regularitate, care a pusă pe toți privitorii în uimire. 
Amândoi constructorii de balâne, Renard și Arthur Krebs, 
cari au inventată și construită balonulă, au fostă fe
licitați.



Rentă de aură ungară6°/0 122.10
Rentă de aură 4°/0 . . . 92.15
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.05 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare......................... 142.20
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.30

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 118.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 102.20

Bonuri rurale ungare . . 101.10
Bonuri cu cl. de sortare 101.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................. 101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101 —

Cursulu la bursa de Viena 
din 22 Augustă st. n. 1884.

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

vină ung........................... 98.75
Imprumutulă cu premiu 

ung..................... 11475
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80
Renta de hărtiă austriacă 80.80
Renta de arg. austr. . . 81.85
Renta de aură austr. . . 103.70
Losurile din 1860 . . . 134.90
Acțiunile băncel austro- 

ungare.......................  858.—
Act. băncel de credită ung. 305.50
Act. băncel de credită austr. 308.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’orI................. 9.65‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.50 
Londra 10 Livres sterlinge 121.60

Bursa de Buenresei.
Cota oficială dela 9 Augustii st. v. 1884.

Renta română (5%). . . .
Renta rom*  amort. (5°/0) . .

Cump. 933/t vend. 94
> 953/8 >------

» convert. (6%) • • » 97’/< > 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . 34^/4 > ------
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 102i/4 » 103

> „ „ (5%) • • n 90Va » 92V*
> » urban (7%) • • > 101 s/4 , 102
» » > (6°/0) • • > 97Va » 98
> . > (5»/0) . . > 87^2 » 88

Banca națională a României » 1323 , 1420
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 340. » 374V2

< » > Națională . . » 2371/a » 248
Aură.................................... • > 5-4O.’/o » 5'50
Bancnote austriace contra aură > 2.07. , 2.09

Cursulu pieței BrașovQ
din 23 Augustă st. d. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.11 Vând. 9.13
Argint românesc................. . > 9.05 » 9.10
Napoleon-d’orI..................... . » 9.62 ♦ 9.C4
Lire turcesc!......................... . » 10.86 > 10.90
Imperiali............................. . » 9.86 » 9.88
Galbeni................................. . » 5.64 > 5.67
Scrisurile fonc. »Albina*  . . . » 100.50 > 101.50
Discontulă » . . . 7—10 °/0 pe; ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
ZZL silvaniei“ se potîi cumpăra în tutunge- 

ria lui Gross (în casa prcfecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe una jumătate d e anu seu 
pe unu anti, înainte de l-a Aprilie a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu dela 1 Aprile c., care 
pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei, ADMINISTRAȚIA GAZ TRANS “

Inlocuesce pe deplinii vinulu finu de Bordeaux.
Acestă vinii negru escelenta și fără îndoielă cela mai buna ala Un

gariei pdte fi puști în privința cualității sale superidre alături cu vinurile 
fine de Bordeaux și medicii cei mai de frunte îlă prescrie cu cele mai 
bune succese celoră ce suferu de anemiă, stare fisică slăbită, precum și 
reconvalescențilora s. a.

Veritabilii e numai atunci decă atâtă eticheta câtă 
și capsula și dopula fie-cărei sticle va are marca de mai susa înregistrată 
la tribunala deodată cu firma.

Se capâtă în sticle împlute la noi la domnii Emil Porr la 
steua roșiă (rothen Stern) în Brașova, G. W. Grohmann în Sibiiu, Csiki 
Lukâts, Konya Săndor, Biskas Bela, Birschfeld Sândor, Gergely Ferencz și 
Novâk Viktor în Clușiu precum și în cele mai multe orașe și la tote băile 
(scaldele) Transilvaniei.

LICITAȚIUNEI
Comuna bisericdscă „Șinca nouă“ publică licitațiune pen

tru darea în antreprisă a clădirii unei biserici nouă după planulu 
ce’lă posede. Cheltuelile clădirii suntă evaluate la suma de 
11,500 fi. Condițiunile se potă vedd în numita comună. 
Cauțiunea va fl în bani gata. Licitarea e fixată pe diua de 
15 Augustu st. v. (Sfântă Măria) 1884, la 10 dre a. m. în 
comuna Șinca nouă. Comuna respectivă ’și reservă dreptulă 
de a alege dintre architecții, ce se voră presentâ la licitațiă, 
pe care’lu va vof. In casă că licitarea se va publică și în 
„Telegrafulă Română, “ nu se va luă în considerare, decâtă 
cea din „ Gazetă. “

Augustu în 4, 1884.
Comuna bisericdscă „Sinea nouă.44
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Ba<liu, notară. Ioană Dobre, primară. *

Din partea subscrisei primării comunale se aduce la 
cunoscință publică, cumcă comuna Zernești va vinde în < 
licitațiunei la 31 Augustii 1884 la 10 dre a. m. în pădurea din 
apropiere „Valea lui Paur“ 1520 metrii J 
pentru focă. Prețulu strigărei e statoritu cu 88 cr. pentru unu 
metru; alte condițiunl mai detaiate se voră face cunoscută, do- 
ritoriloru de a cumpără, în (pua licitațiunei.

r/A r-A 1-100/ Primăria comunala.Zernești in 19 Augustu 1884.OCHIANURI
(vedi figură în „Leipziger Illustrirte Zeitung“ dela 5 Augustu)

escelente în câtu privesce tăria și forte curate, binocluri pentru câmpii și pentru teatru.
Celă mai renumită fabricantu de lorniete (Jumelles) în Paris, Lepage, a vândută din aceste renumite ochianurl cu prețuri eftine mai 

multă de 100,000 bucăți dându-le în comisiune tuturoră opticiloră din Europa. Și eu amu primită 100 bucăți și nu potă lăsa să trâcă aedstă 
ocasine fără a recomandă onor, publică aceste sticle elegante și demne de prețulă loră. Ele întrecă ca binocluri totă ce până acum s’a văzută 
în felulă acesta, și se potă cumpără în două mărimi cu piele fină și cu curele pentru purtată cu fl. 10—12. In Anglia, Francia, Rusia și 
Austria, din causa calității loră aceste ochianurl se întrebuințdză și în armată.

Spre a vedd aceste sticle învită pe onor, publică
8AALUEL 418 CELEII, 

opticii, strada Căldărariloru, Purzengasse Nr. AAO.
Trămiterile în provinciă se voră face promptă și ddcă nu va conveni marfa se reîntdree prețulă.
Totă în același timpă recomandă și instrumentele mele de optică, matematică, chirurgiă, precum și așezarea de telegrafe, 

” de case și telefonuri cu prețuri fdrte avantagidse.

22—30 BKagazinu de Încălțăminte
„CI8AIA BOȘIE“ Strada Căldărariloru 540.

Comande după mesură 
se voră efectuă din materialii solidă, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulă am ondre a recomandă onoratului pu

blică, Magazinulă meu de încălțăminte pentru bărbați, 
dame și copii, cu prețurile cele mai moderate.

Asemenea recomândă onoratului publică depositulti 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate
se primescă și se efectuiâză 

promtă și cu prețuri moderate.
______

G. Orghidanu.
Tipografia Alexi Brașovă.


