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BL 69. Vineri în 11 (23) Maiu 1884.

BrașovH în 10 (22) Maiu.
Trista și umilitdrea afacere a așa numitei 

„mile împărătesei,14 după ce a orbecată câți-va 
ani prin labirintulu concluselor^ sinodale, ce re- 
mânu mare parte neesecutate, a intrată în cele 
din urmă într’ună stadiu mai lămurită.

Era timpulă supremă ca clerulă nostru să 
se deștepte din apatia lui și să se pregătescă a 
întîmpină cu frunte bărbătescă furtuna, ce se 
redică asupra autonomiei bisericei greco orien
tale, amenințându-o cu distrugere și cu peire.

Ne aducemă aminte cu ce mare îngrijire 
privea biserica încă pe la 1870 ingerința guver
nului, care p’atunci propunea nisce modificări 
fdrte îngreunătore și prejudițiose în statutulă or
ganică, votată de congresulă constituantă dela 
1868. In representațiunea adresată Majestății 
Sale de cătră congresulă bisericescă națională 
din 1870 se (jicea între altele:

„Autonomia bisericăscă, ce ni s’a garantată 
„în modă a.tâtă de respicată, nu putemă să o 
„ținemă supusă altei influințe, controle și res
pingeri, decâtă curată numai dreptului de su- 
„praveghiare ală Maiestății Vostre; ără acelui 
„de noi pururea și cu t6tă reverința recunoscută 
„și adencă stimată dreptă, noi, după unica sa 
„raționabilă definițiune, nu putemu să-i atribuiam 
„și recundscemă altă înțelesă de câtă ca prin- 
„tr’însulă în activitatea și desvoltarea nostră pe 
„terâmulu bisericescă și școlară să se potă împe- 
„decâ ori-ce direcțiune contrară legiloră, contrară 
„statului. Nici o dată însă n’amă crezută și nu 
„putemă să presupunemă, că acelă dreptă se va 
„esplicâ și afirmă ca o tutelă peste totă și întru 
„tdte, o tutelă care din capulă locului se potă 
„paralisâ și împedecâ ceea ce ni s’a garantată 
„prin lege : libertatea și autonomia bisericei și a 
„șcălei ndstre.

Câtă pentru guvernulă ungu reșcă elă era 
fdrte greu de capacitată. Tendința lui de a eser- 
citâ însuși dreptulă de supraveghiare, ca o tutelă, 
era permanentă și din nenorocire nu întâmpină, 
în totdeuna aceeași energică oposițiune, ce i se 
tăcea pe la 1870, cândă se afla în capulă bi
sericei marele Archiereu, căruia este a se mulțumi 
întemeiarea autonomiei bisericei greco-orientale.

Timpurile s’au schimbată spre mai rău și 
cu ele s’au schimbată și dmenii.

Astfelă a fostă cu putință ca pofta nesațidsă 
a guvernului ungurescă de a eserciă dreptulă de 
inspecțiune „preste totă și întru tote ca o tutelă,“ 
se mârgă păna a pretinde ună amestecă directă 
chiar și în afacerea distribuirei neînsemnatei sub- 
vențiuni de stată, ce se dă de vre-o doue^ecl și 
mai bine de ani preoțiloră lipsiți de ambele con
fesiuni din Ardeală.

Sinodulă archidiecesană gr. or. vădândă pe- 
ricolulă a decisă la 1877 a se trimite o depu- 
tațiune la Maiestatea Sa, care să câră respectarea 
vechiului modă de distribuire, care nu prejudecă 
autonomiei bisericei.

Conclusulă acesta nu se esecutâ. Sinodulă 
îlă reînoiesce la 1878 și la 1879. Mai trecă 
încă vr’o cinci ani pe de-asupra și nimică nu se 
face „între marginele împrejurăriloră date.‘;

Intr’aceea fu surprinsă pacinica obște româ- 
nâscă astă iernă de faimosulă ucasă ală minis
trului de culte Trefort, prin care prea luminata 

Escelență ungurâscă declară de nevrâstnici și pune 
sub tutelă pe Prea Sânțitulă Archiepiscopă ac
tuală și tătă preoțîmea ortodocsă orientală.

Sinodulă archidiecesan i din ăstă ană bine 
înțelegendă că cu nisce concluse platonice, cari 
remână neesecutate, nu se pbte apără cu succesă 
autonomia bisericei, a apucată pe-o cărare mai 
practică. Elă trămise însuși o representațiune în 
causa „milei împărătesei“ guvernului și declară 
totodată în numele bisericei, că la casă cândă 
pașii săi ar remână fără resultată, renunță la aju- 
torulu împ&rătescă.

Pracsa de până acum urmată față de con
clusele Sinodului de natură așa de delicată se 
vede că a îndemnată acum și pe preoțime de a 
eșf din reservă și de a pune cest.iunea pe ade- 
văratulă ei terâmă practică.

Celă d’ântăiu pasă l’a făcută preoțimea gr. 
or. din protopresbiteratulă Sibiului ținândă o con- 
ferență în 8 (20) a lunei curente în Sibiu. Ună 
preotă dela sate a propusă în acâstă conferență 
declarațiunea ce-o publicămă mai josă, care s’a 
primită în unanimitate cu însuflețire.

Preoțimea renunță în acâstă declarațiune la 
ajutorulă de stată, decă cererea Sinodului nu se 
va împlini și condamnă pe ori-ce preotă, care s’ar 
înjosi ală primi în condițiunile umilitore dictate de 
ministrulă de culte.

Etă ce trebuia se declare preoțimea încă dela 
1877 ; etă ce cerea demnitatea ei și interesulă bi
sericei să facă.

Inițiativa preoțiloră din protopopiatulă Si- 
biiului este fdrte lăudabilă. .Dorimă numai ca 
și celelalte protopresbiterate să urmeze esem- 
plului loră și atunci cândă toți într’ună glasă 
voră (Jice „nu voimă să ne umilimă,“ înălțați 
și respectați voră fi spre binele loră și ală obștei 
românesc!.

Telegrama particulară a »Gaz. Trans.<
G1 u șiu, 22 Maiu.

Rectorulă Universității a oprită pe studenții ro
mâni și membrii ai societății literare »Iulia« de a țină 
ședință publică.

închiderea parlamentului ungarii.
Dieta ungurescă s’a închisă la 20 Maiu înainte de 

amedl de cătră Maiestatea Sa, care a ținută cuvântulă de 
tronă în sala tronului din castelulă regescă. înainte de 
6ra ficsată începură a să adună deputății și Magnații în 
costume unguresc!. Pe strade s’a adunată ună publică 
numerosă. Pe piața castelului era o compania de onăre 
din regimentulă ală 23 de infanteriă. Cândă a venită 
M.-Sa, musica militară a intonată imnulă imperială. Du
pă aceea M.-Sa ocupândă tronulă și cu calpaculă în capă 
a cetitu următorulă mesagiă domnescă:

»Onorați Magnați și Deputății Scumpii mei credin
cioși! Cu bucuriă v’amă salutată la 20 Septembre 1881, 
cândă amă deschisă parlamentulă. Ne pare rău, că nu 
s’au terminată tote, câte am dorită să se termineze, dar 
totuși ne esprimămă recuooscința nostră, pentru aceea 
ce s’au făcută în interesulă binelui și ală înfloririi rega
tului nostru ungară.

Legea privitore la încorporarea graniței militare 
croato-slavone cu regatulă croato-slavonă, și prin urmare 
cu țările coronei ungare deși a fostă înarticulată, cu tote 
acestea în urma evenementeloră întâmplate în acele țerl, 
până astădi nu s’a potută încă sîmți salutările el urmări. 
Sperămă însă, că tîmpulă nu e departe, cândă în acele 
ținuturi unite cu sânta Coronă ungară esercitându-să cu 
moderațiune și cu otărire puterea legală stărea normală 
de lucruri să va restabili și întări și astfelă se voră bu
cura și acele părți în cea mai mare măsură de bine
facerile vieții constituționale.

Admimstrațiunea fmancieloră s’a îmbunătățită și 
convertirea rentei a înaintată, în câtă deplina ei realisare 
va întări și mai multă creditulă țării. Restabilirea echi- 
libriului financiară deși numai în bugetulă ordinară e o 
dovadă, că națiunea e firmă otărită a restabili cu dese- 
verșire echilibriulă în financiele țerii.

Prin reactivarea instituțiunii gendarmeriei sigu
ranța personală și a averii s’a îmbunătățită multă și e 
o chizășiă că pe viitoră se va îmbunătăți și mai multă.

Prin legea privitore la cualificațiunea funcționari- 
loră s’a pusă o basă sigură la îmbunătățirea administra- 
țiunii. Asemenea și legea privitâre la regularea bugete- 
loru comitateloră a răspunsă la o necesitate încă de 
multă simțită.

Legea relativă la scălele secundare neatingândă 
drepturile confesiuniloră, asicură puterii controla necesară 
și reguleză condițiunile, cari trebue să le îndeplinăscă a- 
cele institute de învățămentă. Cu modulă acesta s’a cre
ată o nouă garanțiă pentru instrucțiunea publică a na- 
țiunei.

Modificarea legii pentru industriă e ună nou pasă 
făcută pentru înaintarea și înflorirea industriei țării cum 
și pentru asicurarea bunei stări materiale a meseriașiloră. 
Convențiunea încheiată cu societatea drumuriloră de feră 
Austro-Ungare, e o mare îsbândă pe terenulă economiei 
naționale.

Resultatele dobândite cu regularea Tiszei și recon
struirea orașului Segedină trebue să umple inima de bu
curie a fie-căruia.

Legea privitdre la cămătăria și la afacerile de cre
dită răspunde la o necesitate de toți simțită.

Legea privitore la proprietatea literară complecteză 
în modă îmbucurătoră legiuirile nostre.

Nu putemă lăsa neamintite legile aduse pentru per
fecționarea instrucțiunii honvediiloră. Atâtă aceslea legi 
câtă și măsurile luate pentru apărarea țării prin do
rita complectare a rețelei drumuriloră de 
feră, oferă o neîndciăsâ dovadă, că credincidsa năstră 
națiune ungară, abstracțiune făcândă de dorința 
ei pentru menținerea păcii, e gata a face totulă 
ca în privința siguranței Monarchiei să putemă fi liniștiți 
în ori și ce împrejurări.

In momentulă, cândă Vă esprimămă cea mai căl- 
durosă a Nostră recunoștință pentru repețițele sacri
ficii, ce faceți în interesulă generală ală Statului, în ace
lași timpă vă potă liniști, că eminentele ndstre relațiuni 
amicale cu statele europene, Ne întemeiază și mai multă 
sperența în manținerea păcii și Ne ofere o singură pers
pectivă, că iubitele nostre popore și pe viitoră se voră 
pută bucură de binefacerile păcii.

Măsura luată pentru clădirea palatului pe sâma par
lamentului e importantă și demnă de națiune. Nu e mică 
jertfa, ce face țera cu realisarea acelei măsuri, der ea e 
justificată de pietatea pentru o constituțiune a- 
prope milenară și de speranța'și încrederea Nostră, 
că în acelă paiață își voră află espresiunea loră în cursulă 
altoră veacuri viităre, simțămintele de fidelitate pentru 
Rege și alipirea de constituțiune, aceste deosebite și to
tuși într’unulă contopite simțăminte ce caracteriseză mai 
cu semă pe credinciâsa Nostră națiune ma
ghiară.

Primiți căldurosa Nostră mulțămire pentru zelăsele 
d-voslră stăruințe.

Cu acesta declarămu Parlamentulă închisă.

Cronica țlilei.
Din causă că între Clușiu și Oradia-Mare s’a aprinsă 

trenulă, poșta, afară de cea din Sibiu, n’a sosită.
*

M. Sa Regina României va pleca, ne spune >Ro- 
mânulă/ în vera acesta la Montpellier și va lua parte 
la întrunirea societății telibriloră

*
»Dunărea» din Brăila comunică, că societatea »Car- 

pații» din ncelă orașu a serbată diua de 3 (15) Maiu 
într’ună modă strălucită. Cu acestă ocasiune d. Panțu 
și ună altă comerciantă au dăruită societății ună frumosă 
stindardă.

*



Se scrie din Varna, că manevrele miliției bulgare 
se voră țină în jurulîl Varnei; 24 de batalidne voră fi 
concentrate la sfîrșitulii lui Maiu pe înălțimile dinpreju- 
rulă Varnei. Se vorbesce, că la manevre va asista și re
gele Greciei.

*
«Telegrafulă* din Bucurescî află, că principele Uru- 

zoff, plenipotențiarul^ Rusiei pe lângă Regele României 
se află la Viena, de unde va pleca în dilele acestea la 
Petersburg, unde este chematti de ministrulă de esterne.

*
Din Constantinopole se anunță, că Rusia în unire 

cu Anglia a comunicată înaltei Forți verbală, atrăgendu-i 
atențiunea asupra imprejurărei, că prevederile tratatului 
din Berlină. în ceea ce privesce cedarea orașului și dis
trictului Kotur Persiei, n’ar fi esecutate. Invită Părta să 
trimâță comisari, la granița turco-persană, ca în unire cu 
comisarii englesT și ruși să stabilăscă nouele hotare în 
acele părți.

*
Sâmbăta trecută s’a dată în Parisă de cătră socia

liștii germâni ună banchetă în ondrea deputatului ger
mană Liebknecht. Colonia rusă a fostă în mare numără 
representată. Francesi au fostă mai puțini. D. Lieb
knecht, țînendă o cuvântare, a disă, că lucrătorii germâni 
arh pute multă învăță de la Francia, țâra revoluțiuniloră. 
Față cu frații loră Francesi, a (14?^ d. Liebknecht, să 
accentueze în totdeuna, că poporulu gcrmână doresce man- 
ținerea păcii cu Francia, căci ună răsboiă ar fi o mare 
nenorocire. Dâcă ară învinge Francia, comandantulh tri- 
umfătoră ar amenința libertățile țării sale; decă ar în
vinge Germania, atunci domnia reacțiuni ar fi pentu mai 
mulțl ani asigurată în inima Europei. In fine d. Lieb
knecht terminândh a disă: »pe câtă timpu o partidă nu 
însemnâză nimica, pote să se joce cu frasele ca cu nu
cile ; 6r decă ea ajunge la o valore, trebue să cumpănescă 
fie-care cuvântă.«

*
Din Petersburg se vestesce, că poliția a descoperită 

că principiile revoluționare ar fi forte răspândite. Degajef, 
căpitanu în statulu majoră și omorîtorulă prefectului de 
polițiă Sudejkin a stată ascunsă mai multă timpă în 
Novgorod, fiindă ocrotită de ofițerii brigadei a 22-a. S’a 
arestată locotenenlulă de artileriă Satilof, fiulă generalu
lui Satilof. Fratele generalului, care e colonelă, mergându 
la polițiă și-a esprimată convingerea că nepotulă său nu 
e vinovată. »Nu crede acesta, domnule colonelă,« a clisă 
prefeclulă poliției. «Dâcă n’amă fi convinși de culpabi
litatea lui nu 1’amă fi arestată.* Degajef, după omorîrea 
lui Sudejkin, a fugită la Parisă. înainte de plecare însă 
s’a întreținută in Petersburg și poliția deși a fostă în
științată despre acesta, n’a luată nici o măsură, necre- 
dândă că Degajef ar fi fostă atâtă de cutezătoră, ca să 
se ascundă în capitală. Degajef actualmente e în Ame
rica și guvernulă Rusiei se gândesce a cere estradarea 
lui de la Statele Unite.

Conferința preoțiioru gr. or. în Sibiu.

Sibiu, 8 (20) Maiu 1884.
Subsemnații, ca preoțime a tractului gr. or. 

alu Sibiului, luândft din comunicarea oficială a 
organeloru administrative cunoscință, că d-lu mi
nistru regiu ung. de culte și instrucțiune prin 
ună eniisti alu seu a decretată, ca „ajutorulu im- 
p&rătescu/ menitu pentru preoții săraci și bine
meritați din arcliidiecesa gr. or. a Transilvaniei, 
pe viitorii să nu se mai împarță ca în trecutu, 
prin Archiepiscopulu și consistoriulu nostru , ci 

prin însuși d-lu ministru după premergereâ peti- 
țiuniloru prescrise de D-sa, — s’au întrunită la 
datulu mai susă însemnată în conferință, și

Considerându că prin citatulă emisă minis
terială

a) se vatămă autonomia garantată prin lege a 
bisericii gr. or. române,

b) se degradăză Archiepiscopulă gr. or. la ro- 
lulti de colectorii alu unoră date statistice, 
de cari d-lă ministru n’are se țină sdmă,

c) , nu se mai garanteză adevăratele merite câș
tigate pe terenulă pastorală și culturală, ba 
e de temută, că s’ar pute face abusă de a- 
cestă ajutoră în interesulă politicei dominante, 
care nu pdte intră în sanctuarulă bisericii.

d) , considerândă că representanța legală a bi-
sericei, Sinodulă archidiecesană, a decisă în 
numele bisericei că, la casă cându toți pașii, 
ce să voră face la înaltulă regimă și la Ma
iestatea Sa Impăratulu și Regele, ar remână 
fără resultatulă dorită, Arcliidiecesa gr. or. 
română din Transilvania, renunță la acelă 
ajutoră impărătescă, — dau în modă sărbă- 
torescă următdrea

TDeclebrațrcuae:
1) . Preoțimea din protopresbiteratulu gr. or. 

ală Sibiiului vot.dză în unanimitate încredere și 
recunoscință Sinodului archidiecesană și aderâză 
la conclusulă adusă în cestiunea ajutorului împă- 
rătescă menită pentru preoții gr. or. sărmani și 
bine-meritați din arcliidiecesa Transilvaniei, prin 
urmare

2) la casă cându nu s’ar dâ acelă ajutoră 
pe basa disposițiuniloră primitive din anulă 1861, 
ci înaltulă regimă ar insistă pe lângă condițiu- 
nile umilitdre puse de emisulă d-lui ministru reg. 
ung. de culte: preoțimea subsemnată renunță la 
acelit ajutoru și condamnă pe fiecare preotu română 
gr. or. carele în asemenea condițiunt umilîtore s’ar 
înjosi alu primi.

(Urmeză subscrierile preoțiloră.)

L u g o ș u, în 12 Maiu 1884.
Congregațiunea coinitatensă a fostă la începui ă 

forte interesantă. îndată la raportulă vice-coinilelui se 
scălă d. Fabiu Rezeiu și (Jice: Lipsesce din raportulă 
vice-comitelui ună faptă de mare importanță și adâncă 
vătămătoră pentru libertățile constituționale și deosebită 
pentru dreptulă de alegere ală cetățeniloră.

Anume din foia ofjciosă a comitatului m’am con
vinsă, că în casa comitatului s’a ținută prin cornițele 
supremă și prin vice-comitele o adunare, în care s’au. fă
cută candidările pentru cercurile electorale din comilatulă 
Carașu-Severină; astfelăj s’au impusă prin organele ofi- 
ciâse fie-cărui cercă ună candidată oficiosă. Acâstă faptă 
e ună abusă și, fiind-că vice-comitele are datorința a 
apără întru tote drepturile constituționale ale cetățeniloră 
îlă întrebă cum a putută suferi acâsta, și cum s’a înge- 
rată în acâstă causă? — Propună deci, ca acestă faptă 
abusivă să se trecă în raportulă vice-comitelui, și să se 
esprime reprobare din partea congregațiunei.

D. comite supremă Tabajdy răspunde, că el a luată 
parte la o conferință a bărbațiloră de frunte ținută în
tru adevără în casa comitatului, dâr aceea nu a avută de 
scopă a împune deputat! dietall, ci numai a dâ espresi- 
une opiniunei bărbațiloră de frunte față cu alegerile de 
deputațî dietall. — Și el a luată parte, fiindcă are 
drepth a face să se lățâscă părerea sa, ca orl-care ce- 
tățenă. D-lă Brediceanu strigă: «Nu escl alegă- 
toră în acestă comitată, n’ai dreptă să te a- 
mesteci în alegeri!' Vice-comitele Iakablfy Eme
ri ch cjice, ca acea conferință a avută caracteră privată 

(strigări: «dar publicar ea priil fâia oficiâsă.?*) 
Și elă nu pote să nu folosâscă dreptulă său de alegătoră 
(der foișpanulă și po si ți unea oficiosă?) respinge 
presupunerea că voiesce a preocupa pe alegători.

D. G r e c u, preotă protopopă în Costeiu, încă află 
multe lacune în raportulă vice-comitelui, anume în pri
vința consemnărei lucrului publică și a tinerei lui în evi
dență, căci nu este comună în care evidența lucrului pu
blică să fiă susținută (în Lugoșă este). Apoi în privința 
culturei trebue să observămu o stagnare generală, deo
sebită cultura pomiloră e cu totulu decădută, deși în îa- 
porlulă vice-comitelui vedemă totdeuna relațiunl lăudâ- 
rose, der ne adevărate. In line amploiații administrativi 
nu-șî implinescă nici decum datorințele, precum e în co
muna Costeiu, unde graseză cea mai neaudită negligență, 
âr d. vice-comite venindă la cercetare nu a revădtith 
casa, î.i care lipsescă mii de fiorini, nu a suspendată pe 
notariu, ci a mâncată și a băută întru buna în- 
plinire a datori nț ei sa ie. — Acesta vorbire a pro
dusă mare sensățiune din causă. că d. Grecu e pronun
țată guvernamentală și cu totc acestea se vede că sufe
rințele poporului au făcută să vibreze și într’o inimă a- 
morțită simțământulă dreptă față cu interesulă adevărată 
ală poporului. Dorimă o reîntorcere a d-lui Grecu în 
mijloculă nostru, unde-i este loculă și ca preotă și ca 
română. Vice-comitele răspunde d-lui Grecu, că le va 
face tote, și altă dată va bâ și mâncâ mai puțină și va 
lucra mai multă.

D-lă Brediceanh susține, că gravaminele d-lui 
Rezeiu sunt temeinice, dar nici de cum surprindătore, 
căci de cândă e eră constituțională, dela jude comunală, 
solgăbireu, vice-spană, foișpană, ministru — toți s’au fo
losită de oficiulă și puterea loră, ca să suprime adevă
rata voință a poporului. (Foișpanulă : la dietă ai dreptu 
a vorbi așa. Brediceanu: »Voi vorbi și acolo, dar miș
cat! și pietrile, ca se nu tiu ales).* Apoi Bredicenu continuă: 
Până atunci nu va domni în patria nostră adevăratulu 
constitunionalismă, pănă cândă oficianții noștrii nu voră 
fi .curați oficianțl,* eră nu agenți ai politicei guvernan- 
țiloră, precumă sunt aslădl. Și acesta nu vomă ajunge 
noi nici decumă pănă cândă e d. Tisza la guvernă. 
Adi aplaudeză majoritatea congregațiunei comitatense 
enuntiațiunea d-lul foișpană în care mai că se fălesce 
cu dictatura asupra voinței poporului, — acâsta o voru 
deplânge ei odată; cei ce trăescă din acâstă dictatură 
în interesulă loră personală o facă acâsta, dar adevărații 
patrioți atunci voră aplaudă cu mine dinpreună, cândă 
foișpanulă va ordona investiga țiune disciplinară în contra 
ori cărui oficiantă, dâcă acela se amestecă în politică 
și se folosesce de puterea sa, ca sâ paraliseze adevăra- 
tulă simțementă ală poporului (aprobări). Atunci ne 
vomă bucura de ună constituționalismă adevărată, adi se 
nutrescă amploiații de susă pănă josu din falsificațiunea 
constituționalismului (Bravo îndelungate).

Aprobeză cu Iotă convingerea propunerea d-lul 
Rezeiu. Afară de acesta mai am la raportulă vice- 
comitelui și eu unele observări și anume trei:

1. Despre gimnasiulă din Lugosiu, d. vice-comite 
raporteză, ca și când aici ar domni progresulă salutară, 
pănă când în faptă, adevărata anarchiă și-a deschisă 
corlulă în mijloculă acestui institută de crescere înte
meiată cu bani românești. Studenții Români sunt per
secutat!, încâtă tdte naționalitățile sunt mai bine repre- 
sentate, decâtu Românii, cari cu tâte acestea formâză 
mai esclusivaminte populațiunea acestui comitată. Acâsta 
provine de acolo, că profesorii acestui gimnasiu, pentru 
ală cărui fondh, chiar și averea tatălui meă e pusă la 
licitațijnne — sunt netolerauți față cu studenții Români, 
și caută ca prin șicane continue să-l facă a-’șl părăsi 
cariera, la care în urmarea sărăciei și miseriei actuale și așa 
puțini se potă hotărî. Acum a ajunsă obrăsnicia per- 
seculărei până acolo, că profesorii dică unoră student! 
Români, primiți după totă forma și nerelegaț! (neeschiși) 
că până vine elă (Ioană Lupulescu stud. de VI cl.) în 
clasă, nu va mai întră profesorală (Fecht) pentru a pre- 
lege. Bine d-loră. dar decă ar dice totă acâsta și stu
denții cătră profesori’ Dreptu ar avea tocmai atâta, ca 
și profesorii. Atunci negreșit^ ar fi anarchia, înscenată 
de profesori, completă. Bre noi ne ați scosă din comi- 
siunea gimnasială, așa încâtă nu ne putemă nici înformâ 
despre aceste abusurl nici a vă da deslușirile de lipsă,

FOILE T ONU.

Sătulă cu comorile.
Novelă poporală.

(Urmare.)

întocmirea asta eră cu atâtă mai folositore, cu câtă 
administrația nu costă chiar nimică. Economulă supra
veghetor, bucătăresele, slujnicele, tăetorii de lemne și alții, 
nu aveau nici o plată. Toți erau dintre săraci. Pre
otul, epitropii, Alexandra și Irina nu primiau nici o sim- 
briă pentru serviciile, cari le făceau din adevărată iubire 
creștinâscă. Bravulă învățătoră Bucură, totă pe nimică 
purta socotâlă lămurită despre venite, despre cheltuell și 
de averea cruțată a fie-căruia.

Tdtă gospodăria se susținea singură: săracii îșl să- 
mânau și pregătiau singuri bucatele, ei îșl torceau, țe- 
seau și coseau hainele din cânepă sămânată de ei înșiși, 
el îșl făceau mese, scaune, lavițe, talere de lemn și altele, 
ei singuri îșl diregeau casele și uneltele. Nu trecu multă 
și se pregătiâ mai multă tortă, mai multă pănură și pânză, 
mai multe unelte, de cum le trebuiau loru. Acestea se 
vindeau în folosulă institutului și pentru bani se cum
părau âră lână, fieră și altele de ce aveau nevoe. Cei 
mai harnici dintre săracii din afară își mai puteau câș
tigă frumoși bani după ce îșl împliniau câsurile în cari 
trebuiau să lucre pentru institută. Banii aceștia seu se 
dâ pe camătă său se cumpără cu ei materială si unelte 
de lucru.

Chiar în ală doilea ană nu mai eră trebuință de 
întregă venitulă din fondulă săraciloră.

De ârece săracii trăiau cu mâncări simple și fiind 
că bărbații locuiau despărțițl de femei, desfrânările înce
tară de sine. Afară de aceea se staturi o lege, ca numai 
aceia să se potă căsători, cari voră fi în stare să-și sus
țină casa, fără nici ună ajutoră străină.

Aeea ce trebuia să laudi mai multă la familiile să
race eră evlavia și frica de D den, care străbătea cu în- 
cetulă în inimile loră sălbatice. Și înlr’asta iotă meritulă 
se cuvenea preotului, care în totă săptămâna ținea cu ei 
slujbă mai de multe ori, când apoi le spunea totă felulă 
de învățături creștinești, dovedindă ?ă numai prin iubirea de 
D-deu și prin fapte bune se pdte câștigă adevărata feri
cire atâtă în lumea acâsta câtă și în cea-laltă. Cuvin
tele preotului folosiră mai multă, de câtă amenințările 
și pedepsele deregătoriei.

De altmintrea stă în voia fie-cărui săracă a părăsi 
asilulă și a se desface de elu, ori cându ar fi vrută, 
numai să arete că este în stare să se susțină cinstită. 
In legătură cu asta se aduse o holărîre ca acela ce ese 
din institută și după ună anu de dile dovedesce cu ates
tate c’a avută purtări bune și se pâte susținea fără cer- 
șitoriă și fără ajutoră străină, să-și capete de la asilh 
sumulița, care i se oprise la casa de păstrare.

28. Gură puțină, trebă mai multă.
In Bogata încă eră ca într’alte sate. îndată ce 

venia ună omă cu minte și le făcea o propunere folo
sitore, în ori ce privință, numai de câtă se găsiau dece 
alții, cari săriau să zădărnicâscă lucrulă. Atunci toți 
erau înțelepți, clătinau din capă și dedeau din umere, 
(Jicândă: asta nu merge.

Alexandru sciâ acâsta din pățaniă. Cândă ar fi 
descoperită Bogățeniloru planulă cu sărăcimea, așa precum 
îlă îndeplinise, de bună sâmă că toți s’ar fi spăriată și 
nu l-ar fi îngăduită să-lă pună în lucrare. Dar îșl dicea: 
Mai bine taclșifă, de câtă gură multă și trâbă 
puțină. Nici chiar soțiloră. cu care eră în diregătoriă 
nu le descoperi planulă în totă cuprinsulu lui. Aceștia, 
de și erau omeni binevoitori și de rrâbă, erau însă sfii- 
cioși și fricoși. De aceea nu le descoperi mai multă, de 
câtă și puse în lucrare.

Mai întâiă se consemnară toți săracii cerșitorii dim
preună cu copii loră. Asta s’a putută ușoră face. După 
aceea se numi pentru fie-care familă ună epitropă, că
ruia preotulă îi spuse ce are să facă. Acâsta încă a 
succesă. După aceea se cumpărară gilae, săcurl, darde, 
ferestrae. răsboe de țesută (stative) și altele, și altele. 
Acâsta nu eră cine scie ce lucru mare, asemenea nici 
cumpărarea de lână, de cânepă, nici înt oducerea țesu
tului, nici întocmirea bucătăriei comune. Așa se puse 
pe încetulă în lucrare, una după alta. Câte una sin
gură, nici o înoire nu se părea prea grea. In chipulă 
acesta s’a urmată, până a fostă gata întregă aședămen- 
tulă. Stăpânirea a încuviințată planulă de la începută, 
ba încă a și lăudată pe întreprinzători. Mai târdiu se 
aflase că unii chiar din sânulu stăpânirei ar fi ținută 
că totă planulă nu plătesce nimică, ba îlă luară și în 
•bătae de joch, fiindcă se făcuse fără scirea loră.

Mai greu mergea cu săracii cei din asilă. Nu le 
plăcea să dormă slrîmlorațl. Dar li se spunea: «mun
ciți cu bărbăția că apoi vă veți închiria locuințe seu vă 
puteți clădi singuri case.* Nu ascultau, de aceea ședeau



decâtu numai aici în publicitate. Primiți deci răspunderea 
pentru acestă pașii caracteristicii scopurilorii văstre: de 
a sărăci pop o rulă română și s pir luai minte.

Propunerea mea, e ca d. vice-comite să ne facă 
unu raportă ecsactă despre starea adevărată a relațiuniloră 
dintre studenții și profesorii dela gimnasiulă din Lugosiu, 
ca se putemă luâ. măsurile de lipsă pentru sanarea stărei 
actuale deplorabile și desperate, și ca să putemă opri 
compunerea legiuniloră de studenții rătăciți și omorîți 
în cariera loră. —

2. Din raportulă vice-comilelul vădă că s’a făcută 
o colonia nouă în comilalulă nostră «Belhlem falu.« 
Sciu, că fiecare proprietară are dreptă a face coloniă 
așa cum voesce între- marginile legei. —

In camitalulă nostru statulă face pre bunurile 
sale »Colonii» Bunurile statului sunt și ale nostre, a 
fiecărui cetățenu și așa avemă dreptă și noi a ne espri- 
mă voința cum să se facă coloniele, în câîă acele sunt 
de lipsă. Așa cum le face statulă fără ascultarea nostră 
cu elemente neromâne, adunate din tată țera și în locuri 
unde nu e destulă pământu nici pentru comunele rurale 
esistente, așa e o țintă sistematică de a strîmtori și a 
estirpâ pre Românii din acesfă comitată. întrebați satele 
Silha, Costeiu, Părulă, Gruinl, Cladova și vă veți con
vinge, că de cândă s’aă infiiințată comunele coloniale 
«Szaparyfalu» și «Belhlenfalva* numărulă viteloru au 
scădutu cu 75%, eră populațiunea este în decădință de 
te înfiorezi, căci dmenii nepulendă trăi, iau lumea în 
capă! ... La așa scopuri nimicitdre nu putemă privi cu 
mânile în sînă, ci vădendu-ne amenințați în esistența 
nostră trebue să căulămă a ne scăpă cu eri ce preță. 
Propunerea mea e. ca să înaintămă o resoluțiune cătră 
Inaltulă Minișteră, ca coloniele în acestă comitată să se 
facă acolo, unde e posibilă fără periclitarea comuneloră 
esistente și cu locuitorii din acelă comitată. Gredă că 
avemă și noi dreptă la acestea, decă nu, spunețl-o pe 
față, și atunci și noi vom sci ce lucră! (Aplause înde
lungate).

3. l,)ice d. vice-cornile, că comuna Darova, pâuă 
acuma aparținătdre comitatului Timișă (comună germână) 
e încorporată prin lege la coinitatulă nostru. Bine. Vomă 
primi ca stăpânulă casei cu plăcere pe locuitorii comunei 
Darova în sînulă comitatului nostru, și-îi asigurămă, că 
îi vomă sprijini întoldeuna interesele drepte și legale. 
Aci însă e loculu, ca să revenimă la o enunciațiune în
semnată a d-lui Tisza, ministru de interne, ceea ce a fă
cut-o atunci, când s’a desbălută în dieta țărei cestiunea 
încorporărei comunei Darova la comitatulă nostru, Aceea 
enunciațiune sună așa: interese de rase (fajerdăkek) 
demandă imperativă încorporarea comunei 
Darova la comitatulă Garași ă-Severină. —

Aceste cuvinte înțelese, cum le a înțelesă d. minis
tru, însemnă ca Nemții din Darova să ajute pe d. Tisza 
în guvernulă său, ca să se paraliseze voința și să facă 
imposibilă populațiunei române a-’șl manifesta simțămin
tele și dorințele sale, voindă a întări pe neromâni și a 
slăbi pe Români. (Foispanulă întrerupe pe vorbitoră.) 
Brediceanu continuă: Apoi totă acestă d. Tisza, ca mi
nistru de interne ne-a dală mai totă de odată cu susci
tată enunțiațiune o ordinațiune, prin care ne întețesce cu 
totă seriositalea oficiosâ, ca să respectămă iote naționa
litățile și confesiunile și să nu facemă turburări, cum s’au 
făcută în alte părți ale țărei. Tabaydy întrerupe de nou 
pe vorbitoră, și îi dice că.voesce a face aventuri, Bre- 
diceană: sciu eu unde se pâtă fece aventuri, — dar 
nu mă veți afla în mijloculă vostru. Mie nu mi-e frică 
nici de amenințări, nici batjocurile nu mă genăză, mă 
mulțămoscă cu convingerea, că sunlă credinciosă 
apărătoră ală poporului din care mă tragă, 
Gum să cre^i unui ministru cu două fețe, care în inte- 
resulă Unguriloră face politică de rase și nu se ge
năză din fotoliulă ministerială și în dieta ță
rei a dâ signalulă la înăbușirea simțăminteloră și drep- 
turiloră dorite ale poporului românescă, a declară de po
litică a statului si a guvernului suprimarea voinței nemu. 
lui românescă ? (Aprobări viue din partea Româniloră.)

(Foispanulă voesce a opri pe vorbitoră. Acesta replică 
cu focă unguresce, că nu ajunge la dietă să o spună 
acolo acăsta, altă locă nu are și aici numai pre basa 
dârei enorme a ajunsă la dreptulă de a vorbi liberă . . . 
Sgomotă. — Aprobări tumultuose. — Foispanulă în-

în casa întunecosă până li se lungea urechile. Bucalele 
de aici nu le ticniau nici așa. Unii vă^endă, că n’au 
încătrău se supuseră și ascultară de silă ca de voe bună. 
Mai târziu, după ce vătjură, că li se dau mâncări bune, 
că umblă omenii frumosă cu ei, după ce depuseră spre 
păstrare câțî-Va florini pentru dile negre — le trecu gân- 
dulă de ducă. Sumulița adunată nu voiau s o piardă, 
din contră doriau s’o tacă sc totă crescă. — Asta erâ 
spre răulă loră. Comuna câștigă, căci nu trebuia să-i 
mai țină în spinare. Câți-va dintre fugari nu și-au mai 
arătată nasulă prin Bogata. Comuna n’a pierdută prin 
asta. Alții ârăși prinși ca cerșitori, cine scie de pe unde 
îi aduseră geandarmii îndărăptă, cu mânile în spate. 
Aceștia cercetau maiântâiă casa întunecosă, după aceea 
se puneau la lucru ca și mai nainte.

încă nu se împlinise anulă și toți cerbicoșii se mul- 
comiră. Nici pomenă nu mai erâ de cerșitorii din Bo
gata prin apropiere.

A doua clasă de săraci, adecă cei cari locuiau prin 
colibele loră. încă se îndârjiră la începută. Plângeau și 
se tânguiau, că Bogățenii sunt omeni fără inimă, cari 
n’au nici o m'lă. Fomea însă și casa întunecosă i-a do
molită și pe aceștia. Bogățenii rămaseră la hotărîrea 
loră: cine vrea se mănânce, muncescă, cine 
vrea să aibă să pună de o parte.

Administrația asilului erâ odinidră mai costisitdre.
Astădi nu costă nimică. Nici preolulă, nici Alexan

dru, nici Irina nu voiau să-și facă capitală din fondulă 
săraciloră. Supravegherea unoră lucrări erâ concredută 
iotă săraciloră.

Va urma.) 

dămnă pre vorbitoră a rămână la obiectă.) Brediceanu: 
la obiectă suntă și propună ca congregatiunea să dea 
prin c o n c 1 u s ă v o I ă d e b 1 a m ă M i n i s t r u 1 u i T i s z a 
pentru ațîțarea cea causată în contra națiu- 
nei române prin enunciațiunea sa din dietă, 
că «interese de rassăc— a Maghiariloră pre
tindă încorporarea comunei Darova la comi
tatulă Garașiu-Severină. Guvintele din urmă nu 
se mai audiră de aplausele neîntrerupte și de felicitările 
pline de ovațiune, cu cari ’lă grămădiau Românii pre vor- 
biloră. După o replică a D-lui Tabajdy la propunerea 
D-lui Vitman maioritatea congregațiunei iea raportulă 
vice-comitetului la cunoștință, ără propunerile d-lui Re- 
^zeiu, Grecu și Brediceanu nici nu s’au pusă de 
d. Tabajdy la votare, ci cu pelea bivolăscă striga cătră 
ună argată: Menyunk tovâbb și ștergendu’și bubu- 
șeii de pe frunte trecu la altă obiectă.

Constituționalismă consecuentă.

Discursulu d-lui d. George Popii,

ținută la conferența română în Băsesci (Silvania). 
Onorați Domni și frați!

«Christosă a înviată» se salută astădi lumea mare 
creștină, așa vă salută și eu pe D-v6stră, și mă resalutați 
cu .adevărată că a înviată/

Mare însemnătate au cuvintele astea, cari sunt 
fundainentulu credinței nostre creștinești, ele însemnă: 
că au învinsă puterea și adevărulă lui Ddeă asupra 
puterei iadului, asupra nedreptății infernului; ele însemnă 
că i-s’a făcută omului creștină posibilă a’și aflâ mângăe- 
rea sufletescă pe astă lume, și vecinică fericire pe ceea 
laltă lume.

Despre asta însă în filele astea de mare și generală 
bucuriă a lumei creștine ne-au învățată pe noi apostolii 
credinței lui Chrislosă prea vrednicii noștri părinți sufle
tesc! și prea iubiții nostrii frați preoți, ca cei chemați 
în astă privință.

Eu cu astă ocasiune, ca simplu ostașă ală causei 
ndstre naționale române, voiescă a mă întarce cătră 
D-vostră cu cuvintele mele frățești, comunicându-vă ve
derile mele privitdre la împlinirea datorinței de cetățeni 
față cu scumpa nostră Patriă, Patria comună, și față cu 
nefericita ntistră națiune, ca apoi înplinindu-ne datorin- 
țele să ajungemă să vedemă și patria și națiunea nostră 
și așa pe noi înșine să ne vedemă fericiți și să putem 
(jice și în astă privință: .Chrislosă a înviată, și să 
putem răspunde «adevărată că a înviată,» adecă că a 
învinsă dreptatea lui Dcjeă și s’a făcută pe pâmântă pace, 
bună înțelegere și fericire intre omeni.

Mai înainte de a înlrâ în meritulă lucrului, aflu de 
lipsă a ve clarifică pentruce cu astă ocasiune mi-am 
pusă cuvintele, cari le îndreptezu cătră D-vdstră pe hârtiă 
și vi-le cetescă din scrisore? iecă pentru ce.

Amă ajunsă în cailele nostre în trista stare politică 
ca noi Românii să fimă bănuiți, suspiționațl de contrarii 
nostrii politici ca răi patrioți, ca dușmani ai statului și ca 
atari apoi suntemă persecutați și prigoniți. Deci ca să fim 
în stare în asemenea cașuri a ne apăra de o parte, și 
a documentă curatulă nostră patriotismă de altă parte, 
am aflată cu cale și de lipsă procederea asta, pentru ca 
să convingă pe dușmanii noștri! că eu nu agiteză în contra 
legiloră, ci ve lumineză și vă sfătuescă la respectarea 
acelora. Acuma să vedemă causa întrunire! năstre:

Onorați domni, veți avea cunoștință despre aceia 
că în curendă au să se facă alegerile deputațiloră la 
dieta țărei, adecă că alegătorii, cetățenii, voră ave să se 
folosescă de celă mai mare, mai sublimă și mai de că
petenia dreptă suverană ală loră, care le este asigurată 
prin lege.

Alegătorii voră ave adecă să aducă prin votulă 
loră judecata prin care sunt în dreptă, său a condamna 
seu aflându-o de bună a o primi și a susține politica de 
astăzi a guvernului, a ministerului țărei, care este răs- 
puncjătoră pentru faptele sale.

Eu așa credă, așa sunt convinsă că noi Românii 
luândă in cumpăna și în judecata nOstră faptele guver
nului țărei în decursulu celoră 3 ani din urmă și-a celoră 
10 ani de cândă domnesce asnpra nostră, prin cari ne- 
cumu se ne fie ușurate sarcinele și dările cele cumplite, 
acelea încă le au îngreunată prin totă felulă de dări 
nouă, Ministerulă a mersă așa de departe în câtă, ne 
mai afiândă alte căi de a îngreunâ sarcinile poporului, i-a 
pusă între altele dări nouă pe zachară și cafea, ori folosești 
zacharulă și cafeaua ori ba, pe carne și vină, ba încă 
să îi îngreuneze și să îi facă bietului poporă sarcina 
și mai amară a ridicată darea și pe petroleă, pe gază 
ca așa sărmânulă poporă să rămână totă in întune- 
recă, să nu fiă în stare nici a să bucură măcară de lu
mină, în multele sale năcazuri și neajunsuri,

A mai ridicată porția venitului chibzuită; că în a- 
devără este așa că noi mai vârlosă plugarii dela țeră 
necumă să avemă venituri curate, care cu dreptă s’ară 
pute taxa cu dare mai redicată, dară de multe ori după 
ce ne plătimă nenumăratele dări statului, comitatului, co
munei și alte câte tdte greutăți, de cele mai de multe 
ori nu ne remâne pentru a ne pute îmbrăcă pe noi și 
familia nostră — d’abia afli nnă vesmentu bun — la 
noi Românii Selagieni o gubă bună. De multe

ori nu ne remâne sămânța anului viitoră și pâne în casă 
pentru noi și copii noștri, și apoi mai știmă cu toții, că 
ministerulă cu cetele sale de esecutori fără de milă și 
fără cruțare, de multe ori cu mari pagube exequâză sâr- 
manulă poporă contribuentă; de câte ori exequăză bie
tului poporă tomna mălaiulă din gura copiiloră, și apoi 
executorii necredincioși, punându-lă grămadă, îlă lasă să 
putrezescă, să se nimicâscă, și așa sărmânulă poporă n’are 
pita de tote cjfilele, și statuia nu are dare; așa că putem 
să dicemă, că rodulă osteneleloră năstre nu este ală 
nostru, ci îlă ia dela noi guvernulă și băgându’lă în 
saculă său celă nesățiosă, celă fără fundă, îlă mistuește 
pentru noi; îlă nimicește fără ca să ne mai întărcă din 
elă ceva, mai vârtosă nouă Româniloră, pănă cândă din 
crunta năstră sudore ține armadii de totă felulă de dere- 
gători cu plăți grose, între cari Românii așa sunt 
de rari ca corbii cei albi. (Va urma.)

Convențiunea comercială în România.
Camera de comerciă și industriă din Bra- 

șovil a înaintată d-lui Ministru de comerciă. din 
Pesta o plângere în prinvința greutățiloru comer- 
ciului și comunicațiunei cu România, pre care 
o publicămă aici în estrasu:

I. Neajunsulă celă mai mare este că prin convențiu
nea comercială și vamală ce va espirâ la 1886 s’au 
stipulată pre mari tacse vamale. La reînoirea acestui 
tratată internațională ar trebui ca celă puțină ele să nu 
mai fie urcate și terminii privitori la calitatea articoleloră, 
precum: fină, mai puțină fină, ordinară și de totă or
dinară, să fie mai bine precisați decâtă astădi.

Precisarea tacseloră vamale asupra articoleloră fine, 
ordinare și de tatu ordinare ară face ca la esportarea 
din Transilvania in România să înceteze anomalia de as
tăzi, cândă funcționarii vamali români, fie din neștiință, 
fie din rea credință, tăcseză articolele ordinare ca arti
cole fine.

Ne permitemă a ne raportă în acesta privință la 
următorele cașuri:

Lădile și ploscile sunlă de o calitate ordinară și 
totuși la esportarea loră se tacseză de vămile române 
ca mărfuii fine de lemnă lustruite și văpsite. Sticla or
dinară, care bate în verde și albastru, se tacsâză ase
mene la articolulă sticleloră colorate.

Pielea ordinară se tacseză ca piele fină, și cișmele 
țărănești, în locă a se pune la Art. 323 și să se 
tacseze 100 Kgr. cu 45 lei, se pună la Art. 324 și 
se tacsâză cu 90 lei sula de Kgr.

Pentru înlăturarea abusuriloră vămiloră române ar 
fi de dorită, ca pe lângă precisarea terminiloră articoli- 
loră în tarifa vamală, să se adune modele din diferitele 
mărfuri transilvane și aceste modelurl se fie depuse la 
vama din București, Predelă, Turnu Roșă și Poiana Să
rată, pentruca funcționarii vamali, avendu-le înaintea 
ochiloră să clasifice justă mărfurile la vămuire.

In ceea ce privesce Olele și sticlele ce se espdrtă 
din Transilvania in România, trebue să amintimă, că 
vămuirea loră e împreunată cu multe greutăți. Aceste 
mărfuri suntă încărcate în cară și împachetate în paie, 
și celă puțină în acestă chipă trecă în România câte 
80 de cară cu ole pe ană și câte 100 până la 125 de 
cară cu sticle.

Vămile române la revidiune se mulțămeu a face 
în cară probe cu sonda. In timpurile mai recente însă, 
trebue ca aceste mărfuri să fie descărcate și puse în 
șocuri pe decimală. Acesta revizuire e împreunată cu 
multe osteneli și păgubi, fiindă aceste mărfuri supuse 
spargeriloră, astfelă că nu se plătesce cheltuiala și osle- 
nâla d’a mai fi esportate.

Mai e încă și ună altă inconvenientă de natură 
tarte primitivă la^vama Predelă, care ar trebui înlăturată 
pe cale diplomatică. Acele mărfuri, cari se transpărtă cu 
carăle și a căroră vamă trece peste 5 lei, la Predâlă nu 
se percepe de funcționarii vamali dela sucursala, ci acăsta 
sumă trebue plătită la vama principală din gară, care e 
la 100 de pași departe de sucursală. Părțile suntă ne
voite, pentru înregistrarea declarațiuniloră și achitarea 
loră, a face acestă drumă, adeseori noroiosă, de câte trei 
și patru ori, și astfelă prin aceste alergături se causâză 
cea mai mare întârziere.

Ună altă soiă de neajunsuri mai întâmpină în țera 
vecină comercianții și lucrătorii dela noi și cu plata pa- 
tenteloră la care suntă supuși de ună timpă în căce. 
Acâstă patentă se percepe mai cu sâmă dela chirigii 
noștri, cari mergă cu mărfuri 5n România și se intorcă 
aducândă cereale.

Nenumărate suntă cașurile in cari acești dmeni au 
trebuită să plătâscă la intrare în România odată patentă 
ca chirigii, și la întorcere, aducendă cereale din România 
în Transilvania, trebue să plălescă altă patentă ca ne
gustori de cereale. Aceste măsuri sunlă în contra Art. II. 
ală convențiunii dela 1876.

Editară: Iacobă Mureșianu.
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durauîu la bursa de Viena
din 21 Maiu st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară 6°/0 122.65 
Rentă de aurd 4% . . . 91.75 
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 88.70 
Imprumutulil căilord ferate

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

lorii ferate de ostti ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.55 

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

Amortisarea datoriei căi-
1 ord ferate de ostu ung.
(3-a emisiune) .... 102.60 

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

mișd.............................. 101.—
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 100.50

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

vind ung.........................98. —
Imprumutuld cu premiu 

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

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

ungare........................  855.—
Act. băncel de credită ung. 314.75 
Act. băncel de credită austr. 314.75 
Argintul ă —. — GalbinI

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

Bursa de Btieuresci.
Cota oficială dela 7 Maiă st. v. 1884.

Renta română (5%). . . . Cump. 94 vend. 95
Renta rom. amort. (5%) . . > 94’/8 , 95

convert. (6°/0) . . » 98% - 100%
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 32 » 34
Credit fonc. rural (7%) . . > 104 » 1057a

> „ (5°/o) • • 92% ,, 93%
» urban (7%) • • 103% , 104
> » » (6%) • • 99% > 100
> ’ (5°/o) • • » 90.% » 90%

Banca națională a României > 1447. , 1450
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . » 345. , 372

« » Națională . . > 234. *
Aură • 3.40% , 3.65
Bancnote austriace contra aură > 2.09. » 2.00

CursulQ pieței Brașovfl
din 22 Maiu st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.28 Vend. 9.29
Argint românesc .... . . » 9.22 > 9.25
Napoleon-d’orI................ . . > 9.62 > 9.65
Lire turcesc!..................... . . > 10.85 > 10.89
Imperial!......................... . . » 9.84 9.89
Galbeni............................. . . . 5 62 » 5.65
Scrisurile fonc. »Albina® . . . » 100.50 > 101.50
Discontulă » . . 7—10 % pe ană.

Numere complete din „Gazetă/4 
dela 1 Ianuariu a. c. se mai 
află.

„GAZETA TRANSILVANIEI44
DTARU CUOIIDIANU.

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

Pentru Austro-Ungaria pe anu
ii

7? 77 77 Î2 7)

11
77 77 77 |4 77

Se acdrdă abonamente și lunare cu

12 fl.

Pentru România si j străinătate pe anu

77 77 77 77
ii

2 7?

77 77 7? 7?
11 ■

|4 77

Celti mai ușoru mijlocu de abonare

v. a.

7?

77

77

36 franci
18 77

9 77

este prin man-

1 5
Anunciuri în pag. a IV linia de 30 litere garmond fl.—cr. 6
Pentru inserțiunl și reclame pag. a III linia ă . „ —„10

Pentru repețiri se acordă următorele î abate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . . • . 10%

77 77 77 5— 8 77 • . 15%
77 77 77 9—11 77 • • 20%
77 77 77 12—15 77 • • 30%
77 77 77 16—20 77 • • 40%

Dela 20 de repețiri în susu • ■ • ■ • 50%
datu poștalii. Abonamentele se plătescti înainte.

Rugămti pe domnii abonați s6 binevoiescă a ne da 
lămuritu adresa, ca trimiterea diarului se nu sufere nici

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

cea mai mică întârdiere.
Administrațiunea

Brașovă 1H3 Maiti 1884.
Gazetei Transilvaniei^

dela Sân-Georgiulu Naseudulu! (N. Szt.-Gyorgy).
Apă minerală muriatică de nairrnA în 

comitatulă Bistritia-Năsăudă în Transilvania; 
să ține de cele mai escelente silicate de na- 
tronii, conține (24.45 de părți natronă acidă 
carbonică în 1.0,000 de părți) conține iodă, 
este probată ca leacă contra friguriloră înve
chite, a întărirei de ficații și de splină, a 
mistuire! necomplete, contra hoemorhoideloră, 
a anomaliilorii de menstrațiune, blenorhoe 
(scurgere) uterinală, contra bronchite! cronice, 
a petrei în beșică și în rinichi a scrofuleloră, 
a slăbiciunei de nervi și în fine contra Hypo- 
chondriei și a hysteriei.

Sesonulîî se începe Ia 15 Inniu.
Apa minerală să pdte luă în sticle de câte 

unii litru direcții dela isvorii seu dela deposi- 
tulă principală in Bistritță la J. Keresztes. 

Informatiun! și prospecte se capătă dela
ADMINISTRAȚIA BAILORU.

Geneva.
Dela cea mai mare fabrică de cesornice, zidită din nou

$ateket (§omp. în
A sosit îi celă dinteiu transportă, după desemnă, 3000 bucăți de c<Ssoriiicc.i*enioiitoii*-cliroiioiueIru,

nouă, adevărate de Geneva, în două mărimi pentru domni și ddmne. Căsobnicele suntfl bine regulate, se 
dă garanție pe 5 ani, au înecauismft palentatft de nichel cu 24 rubine, capacele gravate fin de aură 
de 18 carate. Sunlii multă mai bune decâtă câsornicele elvețiane, și costă l-a -calitate fl. 7; 11-a calitate 

fl. 5 ; ear cesornice cu 3 capace de argintă cu figuri de aură mecanică, cronometru-ancker de nichel costă l-a calitate
fl. 17 și a Il-a calitate fl. 14. (Până acum au costată dela fl. 60—100).

Mai departe lanțuri de aurii smălțuite de Geneva, cuirasă duplă cu medalion pătra'ă, cu 12 fotografii
caraghiose, smălțată cu aură de 14 carate, greu de 9 galbeni, costă fl. Suntă mai bune decâtă alte lanțuri. Totă felulă
cesornice de Elveția, cari arată de sine diua și datum, și costă numai dela fl. 3 în susă; lanțuri de aurii și 
inele se vândă în rate; totdeodată doritoriloră li se trimită 300 de desemnuri spre a vedea formași prețulă. Pentru aceste 
desemnurl să se trimită în mărci 15 cr.

E. SELLTNGER Thren-Allianz aus Genf
Wien, Adlergasse Nr. 8.

Celă mai bună Cascavalu de Azuga
«Brânză bună

se yăsesce de vencțare la D-nu Matern Mocanu la AZUGA (România)

cu prețuri forte moderate. Comandele se se facă direcții.

Tipografia Alexi Brașovă.


