
REDACTIUNEA ȘI ADM1NISTRAȚIUNEA : 
BRAȘOVU, piața mare Nr. 22.

„GAZETA11 IESE ÎN FIECARE DI.
Pe unu anu 12 fior., pe șese luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

România și străinătate:
Pe an0 36 fr., pe ș6se luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

ANULU XLVII.

SE PRENUMERA:
la poște, la librării și pe la dd. corespondenți.

ANUNCIURILE:
0 seriă garmondfl 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicare

SorlsorT nefranoate nu se prlmesou. — Manuscripte nu se retrămltu.

NB 147. Sâmbătă 18 (30) Augustă 1884.

Brașovu în 17 (29) Augustu.
Foile guvernamentale din Clușiu, luându în 

apărare pe ministrulă Trefort, se miră cum de-i 
imputămă noi acestuia, că a ordonată cercetare 
strictă în potriva tineriloru români și a societății 
de lectură „Iulia“ și c’a suspendată din postă 
pe profesorulă de limba română dela universitate.

Ministrulă de instrucțiune — ne spună me
moratele diare — are dreptulă de inspecțiune 
asupra tuturoră instituteloră și a societățiloră 
împreunate cu aceste institute, pentru care este 
responsabilă și prin urmare pdte se cerceteze în 
ce stare se află, ce corespondență pdrtă și cum 
manipulăză cu banii loră.

Așa este. Ministrulă are netăgăduitulă dreptă 
de inspecțiune. Dăr cine a trasă la îndoială a- 
căsta îndreptățire a sa? Cine a disă, că d-lui 
Trefort nu-i este permisă de a sci cum stă și ce 
lucră societatea de lectură a studenții oră români 
universitari din Clușiu „Iulia“ ?

Noi nu scimă, ca vr’o f6ie română se fi pre
tinsă cândva acăsta. Dăr nici în filele scanda- 
leloră dela Clușiu, nici după aceea nu s’a trac
tată de dreptulă de inspecțiune ală ministrului, 
ci numai de insultările, ce au trebuită se-le su
fere făr’ de nici o vină tinerii români dela uni
versitate și profesorulă loră de limba română, 
precum și de satisfacțiunea ce erau în dreptă a așteptă 
să li se de din partea aceluia, care este responsabila 
pentru ordinea, pacea și liniștea, ce trebue să 
domndscă la universitate.

Nu e vorba der în casulă de față de ună 
dreptă ală ministrului, ci de ună dreptă ală stu- 
dențiloră români, și ală profesorului română dela 
universitate.

Mai multă încă. Ministrulă de instrucțiune 
a trebuită se fie informată, dăcă nu prin organele 
lui, celă puțină din foile maghiare, că Românii 
din Clușiu au fost insultați pentru naționalitatea 
loră, fără ca ei se fi provocată pe cineva. Prin 
urmare erau în dreptă toți Românii, locuitori în 
acăstă țără, de a pretinde ca făcătorii de rele să 
fie pedepsiți pentru încercarea loră de a ațițâ ura 
Maghiariloră în contra poporului română.

Ddcă d-lă Trefort ar fi voită a’și câștigă 
numai informațiuni despre starea societății „Iulia“, 
elă putea face acăsta de multă, căci societatea 
esistă de (jece ani, fără a amestecă acăsta cestiune 
cu afacerea scandaleloră din Maiu, cari sunt cu 
totulă independente de ea. Ș’apoi ce nevoie a 
avută d-lă ministru de a suspendă pe profesorulă 
de limba română din postulă său?

Despre acăsta nu scie să ne spună nimică 
oficioșii unguri. Ei mărturisescă, că nu cu- 
noscă positivă afacerea profesorului Silași.

Dehogy n’o cunoscă! Ce e dreptă oficioșii din 
Clușiu nu ni-au dată nici-odată prilegiu de-a ad
miră facultățile loră spirituale, dăr cu tdte astea 
nu i-amă pută crede așa de hăbăuci, ca să nu mai 
scie adi din ce motive au arangiată înainte cu 
trei luni demonstrațiunile din Clușiu, căci vedită 
este, că scandalurile din Maiu s’au petrecută sub 
egida oficioșiloră. 6re nu ună (jiară guver
namentală a fostă acela, care a falsificată chiar 
sensulă articliloră publicați în fdia ndstră numai 
și numai ca se aibă ună pretecstă de a ațiță 
spiritele agitate ale tinerimei maghiare în contra 
Româniloră ?

Dăr ministrulă de instrucțiune — voră dice 
oficioșii — nu eră datoriu să scie ce și cum scriu 
foile guvernamentale în contra ndstră, afacerea 
acăsta privesce numai pe colegulă său delă in
terne, care dispune de fondulă reptileloră. Da
toria d-lui Trefort, susțină ei, eră numai de a 
cercetă seriosă și cu de-amănuntulă de ce s’au 
întâmplată neorânduelile și turburările la univerT 
sitate, dedrece „tinerii maghiari nu s’au putută 
risculă în contra Româniloră așa numai, far de 
nici o causă.“

Așa dicemu și noi, că nebunia din Clușiu 
trebue se aibă o causă. Numai câtă că d-lă 
Trefort nu caută rădăcina bălei în organismulă 
bolnavului și în relele lui deprinderi, ci afară 
de elă în purtarea altora, cari îi stau în cale și 
îi sunt antipatici,

Ei bine, noi nu numai că cundscemă causa 
răului, dăr avemă și curagiulă de a-o dă pe 
față: Tinerii maghiari din Clușiu, despre care e 
vorba, nebuniseră din pricină, că nu mai putău 
vedă în ochi pe colegii loră români, și pe pro
fesorulă română, cari să simțău și se purtau, 
cum trebue să se semță și să se pdrte ori-ce Ro
mână adevărată, bună patriotă și naționalistă.

însuși oficioșii unguri enumără în „Kolozs- 
vâri Kozlony“ faptele, cari au adusă în turbare 
pe tinerii maghiari. Etă-le: a) Studenții români 
din societatea „Iulia“ împreună cu alți Români 
din Clușiu se pregăteau de a serbâ diua libertă
ții dela 15 Maiu 1848; b) Profesorulă universi
tară Silași a luată parte la o adunare a alegă- 
toriloră români passiviști; c) In același timpă 
„Gazeta Transilvaniei“ deveriindă cjiară cuotidian, 
a primită felicitări din tdte părțile, între cari 
una și dela studenții români universitari din 
Clușiu, în care a fostă vorba despre lupta sântă 
ce trebue să-o pdrte Românii în contra asupri- 
toriloră.

Eată căușele enumărate de înșiși oficioșii 
unguri. Pentru ce dâr atâtea cercetări și sus
pendări, dâcă tdtă lumea din Clușiu și din afară 
scie, că la 14, 15 și 16 Maiu anulă curentă fa- 
natismulă de rassă maghiară și-a serbată bacha- 
nalele în Clușiu?

țliceți că ministrulă de instrucțiune e res
ponsabilă înaintea dietei pentru susținerea ordi- 
nei și a liniștei la universitatea din Clușiu. Der 
6re nu este elă împreună cu toți miniștrii și mai 
multă responsabilă pentru aceea, ca să fie scutită 
libertatea individului, garantată prin legile statu
lui. De ce mai vorbiți de constituționalismă și 
de liberalismă, dâcă numai Maghiarulă se bucură 
de scutulă legiloră și dăcă numai individulă ma
ghiară se p6te folosi de libertatea ce-o dau a- 
ceste legi ? De ce nu diceți și aici, unde e vorba 
de folâsele multă lăudate, ce le-ar oferi consti- 
tuțiunea cetățeniloră: quod uni justum, alteri 
aequum ?

Legile statului nu oprescă nici serbările is
torice, ca aceea a cailei de 3 (15) Maiu, nici eser- 
citarea dreptului constituțională din partea unui 
profesoră de universitate, nici manifestațiuni dc 
simpatiă ale junimei cătră ună organă de publi
citate din patriă. Și cu tdte aceste tinerii ma
ghiari din Clușiu se înfuriâză și d-lă Trefort se 
grăbesce de a trage în cercetare pe cei cari s’au 
folosită de libertatea, ce legile o dau cetățeniloră.

Cum să ne esplicămă acăsta măsură altfelă, 
decâtă așa, că ministrulă de instrucțiune voiesce 
să sprijinâscă motivele procederei tinerimei ma
ghiare, intentândă procesă tineriloră români și 
profesorului loră; că voiesce să arăte prin acăsta 
opiniunei publice maghiare, că mânia juniloră 
maghiari a fostă justă, deși demonstrațiunile loră 
nu potă fi aprobate pe față.

Bine dice der corespondentulă nostru din 
Clușiu, că afacerea din Maiu nu e o afacere par
ticulară a Clușieniloră, ci este lupta șovinismu
lui ungurescă în contra elementului română este 
— adaugemă noi — svercolirea forței brutale în 
contra dreptului și a libertății.

Dabit Deus his quoque finem!

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală ,Gaz. Trans.«)

Bucuresci, 28 Augustă. — M. S. Regele 
României Carolă I. a plecată la Belgradă.

Paris, 29 Augustă. — In cele din 
urmă douăzeci și patru de căsuri au murită în 
Toulon doui, în Marsillia șâpte și în celelalte 
departamente treideci inși de coleră. — Din Fu- 
Ceu se anunță, că la două câsuri și douăzeci de 
minute după amâdi au fostă distruse tdte fortifi- 
cațiunile de la gura rîului Min. Trupele chinese 
au fostă puse pe gdnă.

Berlin, 29 Augustă. — La 25 st. n. îm- 
păratulă germană a cădută de pe cală în Ba- 
belsberg, dar nu a suferită, de câtă numai niște 
neînsemnate sguduiri de nervi.

CRONICA PILEI.
Cetimă în „Elenzek11 din 28 Augustă următărele:
»La universitatea din Clușiu, ministrulă de instruc

țiune publică a dată profesorului română Dr. Gregoriu 
Silașiu ună concediu pe ună ană și dispensân- 
du-lă de tăte agendele dela universitate, a îndrumată fa
cultatea filosofică dela Universitate, ca în loculă fostului 
decană Silașiu, să alăgă pentru anulă acesta ună prode- 
cană și senatulă universitară se propună pentru catedra 
literaturei române ună profesoră suplentă de o camdată 
pentru ună ană. Precum suntemă informați din isvoră sigură, 
senatulă Universității din Glușiu a recomandată pentru cate
dra de literatura română pe Moldovân Gergely, 
inspectoră școlară din comitatulă Turda-Arieșă. Primimă 
cu plăcere numirea lui Moldovân Gergely, căci îlă cunăs- 
cemă ca pe unulă, care pe de-oparte prin activitatea sa 
literară a dovedită, că este capabilă pentru acăsta catedră, 
er pe de altă parte pentru că-lă cundscemă ca pe unulă 
pe care în puterea simțăminteloră sale patriotice cu în
credere îlă poți pune într’ună postă atâtă de însemnată 
și atâtă de gingașă.»

*
P. T. Membrii societăței philharmonice sunt invitați 

să se presinte mâne Sâmbătă în 30 Augustă n. la optă 
cesuri sera în sala de probe a societății. Se va trată 
despre concertulă-monstru, ce se va dâ la înce- 
putulă lui Octomvre în Brașovă împreună cu capela oră- 
șenescă a Sibiului. — Direetorulu musicei.

*
Ministrulă de interne a ordonată comandanțiloră 

cercuall de gendarmeriă, să facă cunoscute vice-ispaniloră 
din comitate tote întâmplările de pe hoțarulă loră săvâr
șite în decursă de o lună. Pentru aceste împărtășiri se 
lasă timpă de 10 <|ile din fiecare lună următâre.

*
Ună nou esemplu de intoleranță și aroganță ma

ghiară ni se comunică din Clușiu:
In tjilele trecute, protopopulă română din Clușiu d. 

V. Roșescu a trimisă oficiului parochială din Sebeșulă 
mare o scrisâre, pe care oficiantulă poștei din .Csucsa» 
a înapoiat’o la Clușiu, • scriindă pe cuvertă următorele 
cuvinte în unguresce: >Nu se pote înmânâ. Ce însem- 



nâză Sebeșulă mare în limba maghiară? Până acuma 
nu vine înainte nici într’o mapă, nici în geografiă nu
mirea locuriloră în limba valachă, — poftesce a scrie 
unguresce!»

Ba vine înainte: în mapa și geografia .valachă, * pe 
care ești datoră s’o înveți, domnule oficiantă din Csucsa!

*
Impărătesa a făcută împreună cu contesa Mai- 

lată o partiă pe josă, plecândă prin Ișl și suindu-se pe 
Loser. unde a durmită noptea în stațiunea clădită acolo 
de secțiunea reuniunei alpice «Aussee». Diminâța s’a 
întorsă totă pe josă acasă.

*
Vienesii voră ridică marelui compositoră Mozart 

ună monumentă de marmoră albă. Elă va costă 100,000 fi. 
Gomitetulă dispune până acum de 60,000 fl.

*
întrevederea monarchiloră se va face negreșită cu 

ocasiunea venirei Țarului în Varșovia. Loculă întâlnirii 
celoră trei împărați încă nu se scie.

*
>N. F. Presse» scrie: La 20 1. c. n. ne vestea o 

depeșă din Petersburg, că Ț a r u 1 ă are de gândă să facă 
câtă va stă în Varșovia, o venătâre la Skiernewice și că 
la acâstă venătore se va întâlni cu alte persone încoro
nate. Vestea acâsta se susține, căci ni se împărtășesce, 
că o întâlnire a Țarului cu Impgratulă Austriei și pote 
și cu Impgratulă Germaniei la Skienewice e tare verosi
milă și că să face în cele dintâiu 14 dile ale lunei lui 
Septemvre. Schimbarea acestoră hotărîrl însă nu să pâte 
eschide încă. *

Prințulă Bismark primesce mereu visite în Varzin. 
După cornițele Kalnoky a urmată ambasadorulă francesă, 
și acum se așteptă și Giers, ministrulă de esterne ală 
Rusiei. *

«Carpații* spună, că recolta cerealeloră în Dobrogea 
este cu desăvârșire rea, suntă locuri unde nu se va cu
lege absolută nimică. Porumbulă și fasolea suntă per- 
dute și numai viile voră dâ ună rodă de mijlocă.

*
Elveția e hotărâtă să refuse pe viitoră de a ma 

dâ anarchiștiloră asilă. Consiliulă elvețiană a provocată 
în filele trecute pe guvernele mai multoră cantâne, să 
supravegheze câtă mai strictă pe anarchiștii din terito- 
riele loră. Se voră luâ câtă de curendă și alte măsuri 
în contra loră.

*
Se scrie din Sofia, că în Vilaietulă Lasaropolă s’a 

comisă ună omoră crâncenă. Doi servitori, da ți de Pașa 
episcopului bulgărescă Hudje Theophile ca escortă, l’au 
jătuită și l’au omorîtă.

*
Se scrie din Irlanda, că între partidele irlandeze s’a 

ivită desbinare. Pe cândă se luptă Parnell cu partida 
sa penlru arândașii asupriți de lordi, a începută să se 
formeze o partidă nouă sub conducerea deputatului ir
landeză Michail Davitt, care erâ mai înainte credinciosă 
lui Parnell, partidă, care agiteză în favorulă lucrătoriloră 
de 4>î cari au sufere mai multă de asprimea și stric- 
teța arândașiloră, decâtă au să sufere aceștia dela pro
prietarii de pămentă. Din causa acesta se înmulțescă nu- 
mărulă celoră nemulțămiți și dinamitistii.

*
Victor Hugo a sosită în Ragatz la băi să facă cură.

*
Lamansky, profesoră la universitatea din Petersburg 

și membru de frunte ală reuniunei slavo-file, va merge 
în Rumelia ostică, unde va stâ mai multă vreme ocu- 
pându-se cu studii etnografice și archeologice.

*
Se scrie din St. Vigil, că Luni în săptămâna trecută 

a începută de-asupra Alpiloră o fortună grozavă cu ful
gere și trăsnete. Deasupra Fosidurei, ună locă din Alpi, 
păștea o turmă de oi, cari spre a se scuti de torențl, 
s’au strînsă unele lângă altele. Deodată ună fulgeră, ur
mată de ună tunetă înfricoșată, trăsni 57 de oi.

*
Generalulă englesă Wolseley va plecâ negreșită în 

Egiptă, ca să ia comanda supremă peste corpulă de es- 
pedițiune, ce se va îndreptă spre Charthum.

*
Cu ocasiunea serbăriloră săsesc! din Sibiiu, ună 

plugară sasă se adresă cătră ună plugară română, în- 
trebându-lă: — »Dar voi, cândă veți serbâ descălecarea 
vostră în Ardâlă?» — «N’avemu trebuință,» răspunse 
plugarulă română, «noi n’amă venită aici numai de 700 
de ani, ci suntemă născuțî și crescuți aicea, cândă încă 
nici de Sasă nici de Ungură nu se pomenea.» — Au
tentică.

CALETORIA REGELUI CAROLU IN BELGRADU.
Lui „Pester Lloyd“ i se scrie din Bucu- 

resci referitorii la călătoria Regelui la Belgradu:
«Ce privesce însemnătatea politică a călătoriei Re

gelui Carolă, se scie că a fostă și bine și rău comentată de

presa streină. Căci, deși este dreptă, că în vremea răsboiului 
ruso-turcescă, precam și cât-va timpă după elă relațiu- 
nile între BucurescI și Belgradă nu au fostă totdâuna din 
cele mai intime, totuși nu s’au ivită diferențe așa de în
semnate, încâtă luându-le în semă, să poți scâte călătoria 
Regelui Carolă dreptă ună punctă formală de schimbare 
în relațiunile învecinateloră state. Dâcă credă însă unii, 
că în acâslă călătoriă se pâte vede o urmare a schim
bării politice esteriore a României, putemă obiectă, că a 
creâ o politică identică cu a unei puteri mari ar fi cu 
multă mai greu pentru România, decâtă pentru Serbia. 
Sigură este însă în totă casulă, că călătoria Regelui României 
la Belgradă ar fi fostă imposibilă fără de aplanarea 
diferențeloră de mai nainte dintre România și Austro- 
Ungaria. La o însemnătate actuală politică ară fi ajunsă călă
toria Regelui Carolă numai atunci, dâcă prin tr’ensa s’ară fi 
signalisată o mai intimă alipire a aceloră state dela Dunăre 
cari au temeiuri pentru năsuința ce ’șl dau să’șl hotărască 
desvoltarea paclnică a intereseloră loră interne și esterne 
față cu ori și ce politică de acțiune și aventuriâsă, por
nită din afară seu din vieța partideloră loră. Pănă acum 
prospectele unei astfel iu de întovărășiri sunt forte ne
însemnate. Ce abia putemă spera însă acuma pe ună 
timpă așa de liniștită, în fața unui pericolă amenințătoră 
s’ară putea repede face faptă, presupunendă fără îndo
ială, că I6te reminiscențele ce se opună unei astfeliu de 
alianțe și care sunt isvorîte din mici neînțelegeri trecute 
se dau uitări și să mătură din calea ei. Că între Ro
mânia și Serbia sunt deja date aceste condițiuni, dove- 
desce chiar călătoria Regelui Carolă la Bălgradă și în 
astă împrejurare amă pute căuta numai însemnătatea 
actuală politică o acestei visite a Regelui României.»

DIN DIETA CROAȚIEI.
O telegramă din numgrulă trecută ne anunță scan- 

dalele, ce erășl a provocată StarcevicI în dieta Croației 
deschisă mai dilele trecute. Erâ vorba de unirea comu
nei Banja cu municipiulă Karlstadt. Se așternuseră două 
petițiuni una pro și a doua contra. După ce mai 
mulțî oratori vorbiră în amândouă înțelesurile, începu 
David StarcevicI: — «Mi aducă aminte, că am disă 
în acestă «cămară».... Președintele Crestici, întreru- 
pendu-lă: — »Nu polă permite să numiți camera o că
mară.» — StarcevicI:— >Darși tovarășulă D-vostră, 
»Pester Lloyd» vă dă numele ăsta/ — CresticI:
— » Astă vorbire nu ovoiă suferi; națiunea te-a trimesă 
pe D-ta în cameră, nu în «cămară.» Aveți respectă de 
înalta casă!» — StarcevicI: — «Eu încăgândescă căpo- 
porulă ne-a trimesă aici pentru apărarea intereseloră lui; 
dar unde sunt faptele D-Vostră în acestă înțelesă săvâr
șite? Numai nenorociri și rușine i-ațl adusă!» (Sgo- 
motă și desaprobări în drâpta)— CresticI: —- »La or
dine!' — StarcevicI (continuând): — «In prețuirea 
fapleloră acestei diete».... P reșe d in te 1 e: — «Decănu 
vg- esprimațl în termeni mai respectuoși, nu voiu mai per
mite, să vorbiți mai departe.» — StarcevicI:— »D-ta 
mă întrerup! mereu; e rușine, să nu mă lași se vorbescă. 
Eu spună curată adevărulă, că înșelați poporulă.» — 
Președintele. — »Vă detragă cuventulă/ — Star
cevicI: — »Dar eu nu vreu, decâtă să-mi spună păre
rea/ — BabicI: — «Nu!» — StarcevicI: — ,Decă 
nu, vorbesce D-ta! E curiosă lucru, mereu mă turbură. 
Fie-vă rușine odatâ și dați-mi pace sg vorbescă măcar 
pe scuită.» — Președintele sună elopoțelulă. — 
StarcevicI: — «Dar arătați măcară că sunteți omeni; 
vrâu sg vorbescă la obiectă.» — Președintele nu-i dă 
voiă. StarcevicI strigă: «Rei sunteți și rgi veți rg- 
mânâ!» (Rîsete) Președintele: — De va trebui voiă 
suna o âră întregă, să impedecă ofensările D-tale.» — 
StarcevicI: — , Și eu voiă vorbi o âră întrâgă, și va tre
bui să capătă cuvântulă.» — Președintele sună mereu, 
der vgtjendă că vorba lui StarcevicI coverșesce sgomotulă 
clopotului și cuvintele lui, îi <Țce: — «Vg mai dică odată, 
nu voiu acestă purtare necuviinciâsă:4 — StarcevicI:
— «En, spunețl’mi acum dreptă, cine se pârtă necu- 
viinciosă, eu, că vorbesbă liniștită, ori D-ta, că mg 
întrerup! și sun! mereu?» r— Președintele: — 
«Unui deputată, care i denegă președintelui cuviința 
nu-i mai rămâne decâtă să esă din dietă.» — 
StarcevicI: — «Aha, sciu că ați vrea! Și ară 
fi și frumosă, să tacă și să mă uită la D-ta!» — Preșe
dintele: — «Vg detragă cuventulă!'— StarcevicI:
— ,Mai stați puțină, că suntă totă aici și îndgrătă riu 
mă dau.» —• Președintele: —«Față cu o astfelă de 
purtare, nu îmi mai rămâne nimică de făcută, decâtă sg 
ridică ședința.« Președintele se depărteză, StarcevicI ră
mâne la locă și vorbesce mereu. După dece minute se 
deschide ședința. Președintele: — »Mai doresce ci
neva, să ia cuventulă?» — StarcevicI: — >D-loră!‘
— Președintele: — «V’amă detrasă cuventulă și 
ce a clisă odată președintele dietei croate, nu mai retrage. 
Demnitatea dietei nu permită să se calce în piciore!« — 
StarcevicI: — «Dar de când vorbiți de demnitate? 
Voi, carî sunteți robi ungurescl! (Sgomotă). In frunte

aveți acum ună venetică...» — Președintele: — »Da~ 
toria mea este, să apără demnitatea dietei. Pentru adi 
nu mai ai dreptulă, să vorbesc! aici.» — StarcevicI; 
— ,Dar când ?» (Rîsete) — Președintele: — .Altă
dată/. — StarcevicI: — .Negreșită, afară din dietă 
unde Banulă vostru oprescetdtă vorba.» — Președin
tele:— >La ordine! Și nu ală »vostru,‘ că e și Banulă 
D-tale.» Toți Starcevicianii protestâză și strigă: — «Nu 
ală nostru, ci Banulă vostru, este și ală Unguriloră.» — 
Tuscan: —»Elăcălărescepe țeră și pe voi.» — St ar
ce viei:— »E Banulă vostru măcar că vă spune, că 
n’are lipsă de voi!' — Președintele: — «Propun, săes- 
chidemă pe StarcevicI pe șese ședințe din dietă.» — 
Vorbirile contra dureză cât-va vreme, pănă ce preșe
dintele declară, că in așa împrejurări trebue să închidă 
ședința. Deputății începă a părăsi ședința, după ce mai 
vorbescă Subotici și Tuscan.

BOMBARDAREA PORTULUI FU-CEU.
Corespondentulă (farului «Times» declară, că elă 

a fostă singurulă 4,arist& europenă, care a asistată la 
bombardarea portului chinesă Fu-Ceu de cătră flota fran
cesă. Etă după telegramele numitului corespondentă cum 
a decursă lupta:

Fu - Ceu, 23 Augusto, 6 qre sera.

Bombardarea fu o scenă îngrozitore. Afară de două 
corăbii, a fostă nimicită totă flota chinesă, care ancorase 
în rîulă Min. Corăbiile părăsite și amenințate cu cufun
dare au vrută să se predea, dar admirabilă francesă 
Coubert nu a primită acesta. Tunurile chinese deja nu 
mai ripostau, și cu tâte acestea, ghiulelele francese curgeu 
una după alta ore întregi. Admiralulă Coubert a des
chisă foculă pela 2 ore, și chinesii au ripostată aprâpe 
imediată. Bateriile arsenalului au luată îndată parte la 
acțiune, dar cu puțină succesă. Cele 11 corăbii, din 
care constă flota (hinesă, erau în parte mare corăb^ 
ușore de transportă pentru navigațiune pe riuri și pe la 
țârmi, erau nisce jucării. Francesii avâu optă corăbii 
puternică armate: «Volta,» »Dugay-Trouin,» «D’Estaing,» 
«Aspic,» «Vipere,» «Lvnx,» «Villars» și corabia cuirasată 
.Triomphante,» care intră în luptă îndată după deschi
derea focului. Câteva canoniere chinese ripostară foculă 
în cele dinleiu 15 minute cu euragiu, dar fără resultată. 
Cei râmași cu viață dintre marinarii chinesi, se aruncară 
peste bordă în apă. Lupta adevărată a durată numai 
șepte minute. Dupăce corăbiile chinese au fostă părăsite, 
artileria francesă, care preponderâ, continuă lupta. 
Acesta nu mai era luptă, ci măcelă; așa e părerea 
tuturora, câți au asistată la acâstă scenă. Doug 
canoniere armate cu tunuri de 18 tone s’au bătută 
bine. Una din ele se cufundă nu departe de corabia de 
rgsboiu englesă «Champion/ Francesii continuară foculă 
asupra arsenalului, asupra edificiiloră care înconjură ar- 
senalulă, asupra forturiloră și casarmeloră, și chiar în 
contra sateloră, pănă la 5 ore seră, deși bateriile de pe 
țgrmu renunțaseră deja dela 3 âre la orl-ce resistență. 
Unele dintre corăbiile francese și chinese se luptară fârte 
aprope de corăbiile englese «Vigilant» și «Champion.» 
Eu mâ aflamă pe bordulă acesteia din urmă.

Trei canoniere, care erau cuprinse de flăcări mer- 
seră pe rîu, una din ele purtă bandiera francesă. Nu- 
merâse «Giunche' (bărci) se aprinseră, punendă în pe- 
riculă totă ce e 'â în apropierea loră. Ele însg au fostă 
mânate pe apă. 0 barcă englesă a fostă mântuită de 
englesf. Pachetboturi frâncese cu torpile au distrusă par
tea dinapoi a corăbiei de transportă «Yangwoo' și doug 
canoniere, care s’au cufundată. Priveliscea, ce o oferea 
rîulă cu cadavrele ce înotau pe elă, erâ îngrozitâre. 
Multe din cadavre au fostă scăpate de Englesl. Fortu
rile din josulă arsenalului încă n’au fostă atacate.

Fu-Ceu, 24 Augusto, 3 ore după amecjl-
Viu dela pagodă (templuchineză). Dintre doug coră

bii de transportă chinese, cari mergâu pe rîu în susă, 
una, a cărei părți dinapoi era distrusă, s’a cufun
dată , âr cealaltă a scăpată. Francesii începă a<|I 
la amedi foculă în direcțiunea pagodei și localitățiloră din 
susulă rîului, de unde se pote conchide, că ei au inten- 
țiunea, sâ nimicâscă corăbiile de transportă, sg art|ă sa
tele și sâ ocupe înălțimile, care înconjură arsenalulă. 
Francesii bombardâză acum casarmele și tabăra situată 
aprope de Cwantao; resistență nu li se opune. Lângă 
pagodă, edificiile consulare sunt păzite de soldați chinesi 
armați șl uniformați. De aci se pâte judecă, ce măsuri 
de supraveghiare trebue să se ia în Fu-Ceu, deși pănă 
acum liniștea n’a fostă turburată. Capulă statului ma
joră ală admiratului Courbet cjice, că Francesii au per- 
dută șâse omeni.

După părerea mea, acâsta nu e corectă. Ună pi
lotă (cârmaciu de corabiă) englesă a fostă ucisă aijl nâpte, 
în momentulă, cândă Francesii deschiseseră ună focă 
fârte violentă, și se crede că ei înșiși și-au cufundată o 
corabiă torpilară.

«Temps* din Parisă 4’ce, c& telegramele lui >Ti- 
mes‘ suntă pre părtinitore. Apoi adauge, că admirabilă 



Courbet a trebuită să distrugă flota chinesă, dedrece nu 
voiâ să-și slâbescă dmenii fără nici ună folosii.

La 24 Augustă n. a sosită în Parisă o telegramă 
și din partea admiralului Courbet, de cuprinsulă urmă- 
toră:

Amă începută cu o di bhnă. Amă deschisă fochlă 
la 23 c., 2 ore d. a. Pela 6 <5re sera erau sfredelite de 
ghiulele nouă corăbii de răsboiu chinese și 12 Giunche. 
Ună pachebotă torpilară francesă sfredeli ună .cruciară* 
(corabiă) mare chinesă. Foculă unei baterii Krupp, care 
domină arsenalulă, fu adusă la tăcere. Două corăbii ini
mice au scăpată pe rîu în susă, din causă că canonierele 
nâstre nu le puteu urmări fiindă apa mică... Amă avută 
6 morți și 27 de răniți, între cari 14 ușoră răniți.. . . 
Perderile chinese suntă forte mari... înainte de 29 seu 
30 Augustă nu vomă părăsi rîulă Min.

După o telegramă din Shangai cătră .Agenția Ha- 
ves* se spune, că perderile chinese dela 23 c. s’ar urcă la 
2 până la 3000 de dmeni. Franceșii au perdută ună 
pachebotă torpilară. Causa, că nu sosescă sciri amănun
țite se crede a fi faptulă, că Chinesii oprescă telegramele 
private.

-------o-------

CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COM.
Primimă următarele două corespondențe ca răs

punsă la unele învinuiri, ce s’au adusă preoțiloră din 
Selagiu:

Șiinleulft-Silvaniei, în Augustă 1884.
In Nr. 128 ală «Gazetei Transilvaniei* a apărută 

o corespondență din Selagiu, datată din 26 Iulie a. c. și 
subscrisă »Ună învățătoră,* carea înfățișeză ven. opini- 
uni publice o iconă zugrăvită cu colori forte negre des
pre relațiunile din Selagiu, ce esistă între preoți și învă
țători, și despre care s’a scrisă și în articululă de fondă.

Corespondentulă se încumetă a dice în fața opini- 
unei publice: >La noi în Selagiu abia va merge omulă 
în trei comune apropiate una de alta, unde să afle, că 
preotulă o duce bine cu învățătorulă.*

Posițiunea oficiosă îmi impune a apără onorea ata
cată a bravului cleră din Selagiu, spunândă purulă ade- 
vără, ca unulă, căruia din oficiu îmi sunt cunoscute, 
pentrucă le studieză, relațiunile școlare din Silvania.

învinuirile nefundate, ce corespondentulă le aruncă 
în fața clerului din Selagiu și cari despre clerulă nostru 
nu suntemă dedați a le ceti în Ziaristica română, mă în- 
dreptățescă a-ml da espresiunea acelei convingeri firme, 
că corespondentele e ună omă tânără, nepățită, care 
n’are încă nici despre ămeni cunoscințe clare, cu atâtă 
mai puțină are conceptă clară despre relațiunile și dato- 
rințele reciproce, cari trebue să cimenteze biserica și 
școla română, clerulă și corpulă învățătorescă, pentrucă 
de ar fi ună omă matură și cunoscătoră de misiunea 
sublimă și grea a clerului nostru română îndeplinită cu 
consciențiositate și resemnațiune sacrificătore, precum în 
trecutulă secoliloră desastruoși, așa și în presintele pro
blematică, nu s’ar fi încumetată a pune pe hârtiă atari 
espresiunl grave, făr’ de a sondă pondulă acelora. Deci 
mă mărginescă a semnală, că în septămânele trecute s’a 
iscată o controversă între ună învățătoră și preotă din 
Selagiu, carea a îndemnată pe corespondentele a scrie 
în .Gazetă* înlr’ună objectă așa delicată.

Judece onor, publică cetitoră, decă fosl’a îndreptă
țită învățătorulă corespondinte a cualificâ o causă pri
vată personală, fie acea câtă de acută, der subversantă 
între ună preotă și învățătoră, ca causă comună a (Ie
rului și învățăloriloră din Selagiu? Apoi în vicariatulă Sil- 
vaniei sunt aprope la 200 comune cu mari cu mici, și 
precum în alte tagme așa și între cleră și învățători se 
nască alocurea neînțelegeri și controverse, cari se potă 
impută seu uneia seu alteia seu ambeloră părți; pentru 
acea totuși cine s’ar încumetă a afirmă în fața tribuna
lului opiniunei publice: .că abia va merge omulă în 
două trei comune apropiate una de alta, unde să afle, 
că preotulă trăesce bine cu învățătorulă?*

Ce se ține de atitudinea clerului față cu căușele 
școlare, mă aflu în plăcuta posițiune a afirmă cu fruntea 
deschisă și consciința liniștită, cum că este corectă, 
pentru-că în vicariatulă Silvaniei este condusă clerulă 
consciu de chemarea sa snblimă, prin protopopi zeloși 
pentru causa școlară, și progresulă instrucțiunei poporale 
este alimentată prin reuniunea învățătoriloră selagieni, 
carea pe terenulă instrucțiunei poporale lucră cu succesă 
îmbucurătoră, mai bine de ună deceniu; acesta e focu- 
larulă, unde clerulă și statulă învățătorescă își concen- 
trâză puterile spirituale și materiale spre regenerarea 
p'oporului română prin scâlă.

Cumcă învățătorii nu sunt persecutați ci îndrep
tățiți, sunt martore viu și oculară, pentru că tdte căușele 
și divergințele dintre cleră și învățători, între aceștia și 
poporă, se investigeză prin protopopă și, de cere trebu
ința, de oficiulă vicarială cu consciențiositate, și pe basa 
opiniunei acestora Ven. consistoriu diecesană decide în 
meritulă causeloră tot.deuna conformă dreptăței și echi- 
tăței. Ba precum oficiele protopopesci și vicariali în 
esprimarea opiniunei, așa și ven. consistoriu diecesană 
în darea sentinței, față cu unii învățători necunoscătorî 
de sublima loră chiămare într’atâta e de indulginte, în- 
câtă în cele mai multe cașuri numai strămutarea acelora 
dela o stațiune la altă află consultă» a o dispune.

Aserțiunea, că preoții nu trăescă bine cu învăță
torii, e forte elastică, pentru-că acelă desastru, ca unii 
membrii ai cutăreia corporațiuni să nu fie în conțelegere 
cu pi celeilalte, nu se pdte impută numai uneia, ci în cele 
mai multe cașuri în măsură mai mare seu mai mică 
părtă vina ambele părți. Insă în Vicariatulă Silvaniei 
între învățători și preoți, generalminte luată, domnesce o 
conțelegere bună, âr escepțiunile malcontențiloră nesoco

tiți și de o parte și de ceialaltă nu sunt demne a ocupă 
locă în pondulă opiniunei publice.

Acum să-mi fie iertată din indulgența on. publică 
cetitoră a indică unele din căușele, cari alocurea nască 
neînțelegere între cleră și învățători.

Isvorulă celă dinlâiu ală neînțelegerei e sinistra 
esplicare a legiloră' civile școlare din partea unoră în
vățători, pentru-că sciindă. aceia, că suntă datori a 
corăspunde obligalmenteloră prescrise prin acele legi, 
alunecă la opiniunea desastrosă, că sunt scoși de sub 
jurisdicțiunea autorităților^ școlare confesionale, așa în- 
câtă cugetă și se portă așa ca și cum n’ar atârnă nici 
dela preotă că directoră școlară, nici dela protopopă ca 
jnspectoră școlară, nici dela consistoriu că supremă au
toritate școlară confesională, ci singură dela inspectorulă 
regescă școlară ca representantă ală statului.

A doua causă a neînțelegerei zace în deosebirea 
gradului culturală, care esistă între unii membri ai sta
tului învățătorescă și între ai celui preoțescă, pentru-că 
pănă când clerulă nostru, generalminte luândă stă pe 
ună gradă de cultură corăspunZătoră ală misiunei sale 
celei sublime, dintre membrii corpului învețătorescă parte 
nu s’a eluptată încă la nivelulă culturei intelectuale re- 
cerulă spre împlinirea misiunei celei grele a cultivărei și 
crescerei intelectuale a poporului. Onore esceptiuniloră, 
prin urmare toți membrii celoră două corporațiuni chiă- 
mate de provedință spre urmărirea și ajungerea unuia și 
aceluiași scopă sfântă, numai atunci se voră pută înțe
lege unii pre alții, decă voră fi ridicați la gradulă cul
turei recerute de momentuositatea statului , care-lă 
ocupă.

A treia causă a neînțelegerei, unde este, amă 
esperiată, că resultă din acelă visă ală unora, deși puțini 
din corpulă învățătorescă, cari aștâptă înflorirea scăleloră 
nostre poporale dela împrejurarea, ca acelea să devină 
eschisivă sub conducerea statului, că numai în acelă 
casă sperâză sistemisarea lefunloru învățăloresci.

Mi pare bine, că acestă speranță a unora se pote 
relegă la regiunea visuriloră, pentru-că în împrejurările 
actuale, ore merită numele de scolă română acea scolă, 
care nu stă sub sînulă biserieei sale ? Cine a născută 
scăla română, decă nu biserica română ? Și decă vei 
înțărca fiica dela sînulă mamei, de unde va mai suge 
spiritulă dălătoră de viață? Poporulă română nu cu- 
ndsce decâtă numai o mamă, carea a călătoritu dim
preună cu dânsulă printre tote furtunele seculare și 
aceia e biserica, care i-a conservată giuvaerele scumpe 
ale religiunei, limbei și naționalităței; dâcă se va despărți 
corpulă învețătorescă română de biserică, totodată se va 
despărți și de scolă, pentru-că scola românescă numai 
ca confesională rădimată pe brațulă biserieei pote pro
duce fructele crescerei și culturei adevărate.

Deci, onorată corpă învățătorescă română selăgână! 
decă să nască între noi ici și colo neînțelegeri, pentru 
judecarea și vindecarea acelora să nu recurgemă la fo- 
rulă publicității, ci să le aplanămă noi între noi, să nu 
ne consumămă puterile nostre spirituale, menite pentru 
ună scopă mai sublimă, prin frecări sterpe în diaristică, 
ci să muncimă în biserică și scolă, formândă din munca 
noslră împreunată ună isvoră, din care să se nutrescă 
și răcorâscâ inima și sufletulă poporului română însetată 
de cultură. — «Dixi et salvavi animam meam.<

Alimpiu Barbolovloiu,
Vicar, for. gr. cat. eppescii alii Silvaniei.

Selagiu, 15 Augustă 1884.
In Nr. 128 ală .Gazetei* ună învățătoră din Selagiu 

se văietă asupra sorții ce a ajunsă pe biata învățătorime 
din Selagiu; apoi atacă pe unii preoții din Selagiu, di- 
cendă între altele, că «La noi învățătorulă e considerată 
de unii preoți ca și ună servitoră.*

Fi-emi permisă a întrebă unde a vădută domnia sa 
ună astfeliu de casă pe teritoriulă Selagiului? Eu, după 
cum sciu, domnia sa fiindă tenără nu a ocupată până 
acuma altă stațiune cantoreo-învățătorâscă decâtă numai 
în care se afla de presente, și așa trebue să presupu- 
nemă, că ori își răsbună în contra preotului său, ori că 
s’a făcută advocatulă cutărui-va clientă.

Decumva își răsbună în contra preotului său, atunci 
e destulă de temerară și ingrată, deorece atacă inima 
cea mai nobilă, persăna acelui bărbată providențială 
pe care Dumnedău l’a adusă în Sălagiu, ca cu erudi- 
țiunea-i înaltă, și atrăgătorea-i afabilitate din scau- 
nulă său măreță ce-Iă ocupă ca ună fără luminătoră să 
răspândescă lumina cea binefăcătore, care arată la toți 
modalitatea peregrinărei spre ajungerea limanului dorită.

fîră decumva domnulă învățătoră corespondinte s’a 
făcută advocatulă cutărui-va clientă, atunci îlă asigureză, 
că-și va perde procesulă intentată -la tote trei forurile, 
deorece apără atare causă, carea clientulă său o perdu 
până acum de două ori. Și 6re pentru ce o perdu? 
Pentru că dânsulă, care ’și arogă sie-șî atribui ulă de lu
minătoră ală poporului, ca învățătoră-cantoră în contra 
legiloră și în detrimentulă învățămlntului demite pruncii 
de la scolă pentru interese private pre ună ană întregă, 
părăsesce scola de câte ori îi place, merge în scolă, la 
biserică, ba chiar și la esamenă și pe la înmormântări 
într’o stare nedămnă etc.

Sciu preoții selageni dă onârea cuvenită tuturoră 
învățătoriloră și cantoriloră cari o merită, fie chiar și 
cei dela Strîmba, cari cu tote că nu au fostă preparaneji 
absoluți, totuși au fostă mai la culmea misiunei loră, mai 
conscii de sine, arătândă în răstimpă de 4 ani mai multă 
progresă în sciințe cu elevii, decâtă clientulă corespon
dentului, care chemată fiindă la preotulă său, directorulă 

scolastică, se presentăză înaintea acestuia în stare anor
mală și, admoniată fiindă pentru comiterea unoră fapte 
ca cele menționate, atacă și insultă pe superiorulă său 
în modulă ce-lă mai degradatoră. Superiornlă său, in
dulgentă, îi dă o mică pedâpsă: îlă opresce dela servi- 
ciulă divină, în speranță că se va îndreptă.

Au ce cugetă acum corespondentulă, ce ar fi mai 
potrivită de făcută? Oprirea prin preotă pentru cdată 
dela serviciulă divină, său cererea suspensiunei totale ? 
îlă lasă să cugete corespondentulă, sfătuindu-lă părințesce, 
ca de altă dată să-și caute clienți mai buni.

Unu preotu Selagianu.

ASSOCIAȚIUNEA GENERALA A STUDENTILORU 
UNIVERSITARI ROMÂNI.

Secțiunea BucurescI Nr. 158.
Se aduce la cunoscință D-loră Studenți, cari după 

statute au dreptulă de a participă la Congresulă, care se 
va țină la Galați, că înscrierile se facă în filele de 11, 
13, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30 și 31 Augustă a. c. de 
la ârele 6—8 p. m.. în localulă Societății Studențiloiă 
universitari «Unirea*, Strada Dionisie Nr. 26 și 28.

Conformă decisiunei luate de comisiunea organisă- 
tăre, înscrierea se va închide irevocabilă la 
31 Augustă, orele 8 săra.

Cotisațiunea este fixată la 6 lei 50 bani de fie
care studentă, în schimbulă căreia se va eliberă o cartă 
de membru, o cocardă și anuarulă congresului precedentă.

Studenții, cari lipsescă din BucurescI, potă trimite 
cotisațiunea în timbre seu mandată poștală, pe adresa 
casierului, D-lă Gh. S. Alexandrescu, Strada Țăra- 
niloră Nr. 65, arătândă adresa D-loră cum și stațiunea 
de cale ferată unde voră așteptă trecerea trenului.

Actele pe basa cărora se va putea face înscrierea 
sunt: înscripțiuni, foi de frequentare și certificate liberate 
din partea secretariateloră șcdleloră.

Acăstă dispoțiune se aplică și studențiloră din 
districte.

Studenții din străinătate voră binevoi a presentâ 
carta de studentă.

piua și 6ra plecării se voră vede în programa ce 
se va publică la timpă prin diare, —

BucurescI 7/19 Augustă 1884. Comisiunea.

DIVERSE.
Duelu între adunătore de sdranțe. — In Puteau la 

Parisă se află o coloniă de sdrănțărese, cari se înmul- 
țâscă totă mai tare. Iutre două fete de acestă soiu s’a 
esc-ată o ură grozavă, pentru că amendouă iubiau pe 
ună tenără totă ală unei sdrănțărese cu numele Bertrand. 
Ura a mersă așa de departe, încâtă fetele s’au provo
cată la duelă. Armă și-au alesă fdrfecele Condiția fiindă 
primită, începură duelulă fără secundanți. După ce se 
răniră greu una pe alta, deodată una dispare și cândă 
să o observe contrara ei, o vede în fundulă unei făntâne 
plină cu 8pă. La strigătele celei rămase pe uscată ve
niră 6meni, cari au scosă pe nenorocita din fântână, 
amețită cu totulă. Din norocire i-a succesă unui medică 
s’o aducă în fire; fiindcă însă s’a amestecată în causă 
și poliția, atâtă fetele, care s’au luptată pentru onăre, 
cătă și proprietariulă, care n’a astupată fântâna bine, 
suntă dați judecății.

40 de Zile fără nutriment! — Din Viesen (Boemia) 
se scrie: In 16 Augustă st. n. pădurarulă Selysko a 
aflată într’o despicătură de stâncă o figură de omă fdrte 
slabă — era Mariana Clesacek, care se rătăcise din 5 
Iulie prin munți astfelă, încâtă n’au mâi sciută pe unde 
să iasă. întâmplarea, că a găsit-o pădurarulă, a scăpat-o 
de mdrte.

Atentatulă din Odessa. — Rfeferitoră la atenta- 
tulă din Odessa de Maria Caliușna împotriva șefului gen- 
darmeriei Katansky, se scrie: Maria s’a născută în gu
vernamentală Charkow și aici a făcută ea cursurile 
gimnasiale, cari i-au fostă de folosă mai târdiu, căci în 
Odessa dedea ore private și așa se susțină cu chin și 
vai, trăindă într’o miserabilă odăiță, pentru care plătea 
șese ruble în capă. Acum doi ani fu arestată cu prile- 
giulă descoperirei tipografiei secrete a lui Degajew, unde 
să tipărea și «Narodnaja Wolja.* Fusese bucătărâsă 
la tipografia. Cu tăte că a fostă eliberată, a stată vecl- 
nică sub supravegherea poliției. Adeseori umblă ea cu 
Katansky, cu care, după cum vorbescă omenii, avea și 
relațiuni intime; fiind-că țină însă multă la partida, de 
care o despărți numai puterea stăpâniloră, și la care 
țină cu trupă și sufletă, comitetulă nihilistică o însărcină 
să ucidă pe Katansky. Se spune, că ună frate ală său 
încă a fostă arestată pentru răsvrătitarele sale idei și 
lucrări, dar că mai târziu a fostă grațiată de îm- 
păratulă.

„Editară: Iacobti Mureșiann.

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Rentă de aură ungară6°/0 122.10 
Rentă de aură 4% . . . 91.80 
Rentă de hârtiă 5% . . 88.35 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare.......................... 141.80
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostu ung.
(1-ma emisiune) ... 95. - 

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

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 101.50 

Bonuri rurale ungare . . 101.30 
Bonuri cu cl. de sortare 100.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................. 100.50
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 100 75

Ouraulu la buraa de Vlena 
din 28 Augustă st. n. 188-1.

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

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

ung.................................. 114 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80 
Renta de hărtiă austriacă 80.65 
Renta de arg. austr. . . 81.55
Renta de aură austr. . . 103.50 
Losurile din 1860 . . .134.—
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  858.—
Act. băncel de credită ung. 299.75 
Act. băncel de credită austr. 300. — 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’orI.................. 9.65’/3
Mărci 100 împ. germ. . . 59.55 
Londra 10 Livres sterlinge 121.55

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 14 Augustă st. v. 1884.

Ren ia română (5%). . . . Cum p. 933/t vând. 94
Renta rom. a mort. (5%) . . > 95% .------

* converl.. (6%) . . 97% » 98
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 33 > ——
Credit fonc. rural (7%) . . > 102% , 103

» „ „ (5%) ■ ■ ,5 91% „ 92%
» urban (7%) . . » 101% , 102

» » (6%) . . 97% » 98
> (5%) . . • 87% « 88

Banca națională a României > 1323 , 1410
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 340. , 368

< » » Națională . . » 237% > 247%
Aură 5'40.% , 5'50
Bancnote austriace contra aură > 2.07. » 2.09

Cursulu pieței Brașovfi
din 29 Augustă st. i>. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.10 Vend. 9.12
Argint românesc .... . . » 9.05 9.10
Napoleon-d’orî................ . . « 9.60 f 9 i 4
Lire turcesc!..................... . . • 10.86 10. 0
Imperiali......................... . . « 9.86 > 9.88
Galbeni ....... . . « 5.64 » 5.67
Scrisurile fonc. «Albina» . . . » 100.50 101.50
Discontulă » , . . . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
‘ r. silvaniei“ se potii cumpăra în tutunge

ria lui Gross (în casa prcfecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulii abonamentului pe una jumătate d e anti său 
pe unti 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 “

ABONAMENTE LA „GAZETA TRANSILVANIEI."
se potii face de la 1 și 15 a fie-cărei luni.

2~2 PUBLICATIUHE.
J

Din partea primăriei comunei Nușifaleu comitatulu Bistriță-Năsăudii 
prin acesta se aduce la cunoscință publică cumcă pe basa concesiunei 
înaltului ministeriu reg. ung. de agricultură din anulu 1883 Nr. 53,012 
se va vinde prin licitațiune publică in 3 Septembre 1884 st. n. in can
celaria comunală unu terenul de pădure de bradu și malidu de 134 
jughere, din Muntele comunai Merișeltl.

Doritorii de a cumpăra suntă prin acesta provocați pe <}iua hotă
râtă dimnineța până la 9 6re a se presenta proveQuțl c’un vadiu de 10% 
s6u a așterne unu ofertu provăcțutu c’umi vadiu de 10% innainte de 
începerea licitațiunei verbale :

Prețuit! strigării e 60 fl. v. a. de juglieră.
Condițiunile de licitațiune se potă ved la cancelaria comunală 

ori și cândă în drele oficidse.
Dela primăria comunei
Nușifalâu în 20 Augustă 1884.

lacobu Hordovauu, Micliailă Boita,
ajut, notar. primar.

Pentru Austro-Ungaria pe anti

Se acdrdă abonamente și lunare cu . 
Pentru România și străinătate pe anti

2

4

Celti mai ușorii mijlocii de abonare 
dată postalA Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămti pe domnii abonați să binevoiăscă a ne da 
lămurite adresa, ca trimiterea * diarului se nu sufere nici 
cea mai mică întârziere, Administrațiunea.
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28-25 invitare de abonamente la cele mai eftine diare române.
„Amiculii Familiei44 diară beletristică și enciclopedică-literară — cu ilustrațiunl. Apare regulată în 1/13-a și 15/27-a di a fie-cărei lune în numeri câte 

2—3 c61e; — și publică: novele, poesii, romanurî, aventuri picante, impresiunl de căietoriă, studii sociali; — articlii scientifici mai alesă din sferâ economiei și a higienei 
de casă. — «Scirî din lumea mare* cu preferință acelea, cari intereseză mai de aprdpe societatea românescă, — ,,principia din viață și notițe de petrecere. Fie-care 
număra este bogată și frumosă ilustrată. — Prețulă de prenumerațiune pre anulu întregă e numai 4 11. pre % ană 2 11., pre 1/i de ană I fl. v, a. — Pentru România pre 
anulăm întregă 10 franci — lei plătibili în bilete de bancă ori în Limbre poștali.

„Preotulii romanii.44 piară bisericescă, scolastică și literară. Apare regulată în l-a și 16-a di (c. n.) a fie-cărei lune, în numeri câte de 1%—2% cdle 
și publică: .articlii din sfera tuturora sciințe^ră teologice’ — tractate dogmatice, istorice, juridice, morali, pastorali, dar mai alesă rituali, — predice pre domineci, ser- 
bători și diferite ocasiunî, mai alesă pentru ocasiuni funebrali, precum și «schițe de predici,< și orl-ce amenunte aplicabili în predici, «catechese» și alte «învățături 
pentru poporă, tractate pedagogice, didactice, studii și recensiuni literare, scirî — din sfera bisericescă, scolastică și literară. — Prețulă de prenumerațiune pre anulă 
întregă e 4 fl., pre Va 2 fl., pre 1/i I fl. — Pentru România pre anulă întregă 10 franci — lei, — plătibili în bilete de bancă ori în timbre poștali.

„Cărțile Săteanului Ilomânik.4^ Pentru tote trebuințele poporului română. Apare în fie-care lună câte una carte de 1—1% cdlă — și publică: «no
vele poporale, istoriore, fabule, poesii, anecdote, proverbii’ și alte «amenunte de învățătură și petrecere, cunoscințe de economiă, industriă, higienă ș. a., — «scirî din 
lumea mare« mai alesă acelea cari mai de aprope atingă pe poporală nostru. — Prețulă de prenumerațiune pre ună ană întregă e numai I fl. v. a., pentru România 
2 franci 50 bani — plătibili în timbre poștali.

T6te aceste trei diare deodată abonate costau pre anulă întregă 8 fl. v. a., pentru România 20 franci — lei.
' . ..
—=== Esemplare complete dela începutulă anului mai sunt câteva. ===—

Aceia, cari voră abonâ tdte trei diarele nostre, ori barem două din ele, voră primi îndată gratis patru portrete fdrte fruindse.

A se adresă la: Cancelaria „NEGR.UȚ’IU44

Amoră și dincolo de mormentă. Novelă de Ponson du Terail, trad. de 
N. F. Negruțiu. Prețulă 30 cr. — Biblioteca Săteanului Română. Cartea I., 
II., III., IV., cuprindă materii forte interesante și amusante. Prețulă la Iote 
patru 1 fi. — câte una deosebi 30 cr. — Biblioteca Familiei. Cartea I. Cu
prinde materii forte interesante și amusante. Prețulă 30 cr. — Colectă de Re- 
cepte din economiă, industriă, comerciu și chemiă pentru economi, industriași 
și comercianțl. Prețulă 50 cr. — Apologia- DiscusiunI filologice și istorice 
maghiare privitore la Români, învederite și rectificate de Or. Gregoriu Silasi. 
— Partea I. Paulă Hunfalvy despre Cronica lui Georg Gabr. Șincai. Prețulă 
30 cr. — Renascerea liinbei românesc! în vorbire și scriere învederită și apre- 
țiată de Dr. Gregoriu Silasi. Broșura I. și II. Prețulă fie-căreia e 40 cr. — 
Ambele împreună 70 cr. — Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine cuprinde 103 poesii bine alese și arangiate. Prețulă redusă (dela

ZSTtxmeri de proloă se trimitil gratis ori ord
in Gherla (Szamosujvâr) unde se mai află încă de vendare următorele opuri <le minune eftine:

1 fl. 20 cr. la) 60 cr. — Iflgenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Eu- 
ripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr. — Iflgenia în Tauris. 
Tragediă în 5 acte, după Eiripide tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 
30 cr. — Branda sen Nunta fatală. Schiță din emigrarea lui Dragoșă. Novela 
istorică națională? Prețulă 20 cr. — Elfi trebue se se îpsdre. Novelă de Maria 
Schwartz, traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr. — Secretele alor trei 
nopți seu trei morțî vii. Romană anglesă după Frankstein de Pamfiliu I. Gra- 
pini. Prețulă 50 cr. — Herman și Dorotea după W. de Goelhe traducțiune 
liberă de Const. Morariu. Prețulă 50 cr. — Economiă pentru scălele popor, 
de T. Roșiu. Ed. II, Prețulă 30 cr. — Petulantulfi. Comediă în 5 acte, după 
August Kotzebue, tradusă de Ioană St. Șiuluță. Prețulă 50 cr. — Nu ine uita. 
Colecțiune; de versuri funebrali urmate de iertăciuni, epitafie ș. a. Prețulă 50 cr.

------- Tote acestea 20 opuri deodată procurate se dau cil prețulfi bagatelă de 3 fl. 60 cr. ■===—

24-30 mt1 Magazin» de încălțăminte
„CISMA E,OȘIE“ Strada Căldărarilor ii 540.

Comande după mSsură 
se voru efectuâ din materialii solidă, 

și cu prețuri moderate.

Subscrisulil am ondre a recomandă onoratului pu

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

Asemenea recomându onoratului publicu depositulă 
de pălării pentru bărbați și copii cu prețuri reduse.

Comande pentru străinătate 
se primescu și se efectui^ză 

promtu și cu prețuri moderate.

G. Orghi danu.
Tipografia Alexi Brașovfi.


