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Brașovâ în 24 Maiu, (5 Iunie.)

Alegătorii români s’au pronunțata prin gra- 
iulti trămișilorâ loru la conferență.

Poporulu românu dintre Tisa și CarpațI nu 
p6te trăi făr’ de drepturi, făr’ de limbă și fără 
de cultură românăscă, c’unfi cuventu elu nu p6te 
trăi făr’ de drepturi politice-naționale egale cu 
ale celorlalte națiuni conlocuitdre. De aceea ale
gătorii noștri sunt firmu hotărîți de-a luptă în 
unire și cu tdte mijldcele iertate pentru egala în
dreptățire politică-națională a Româniloru în acestu 
stătu.

Etă cu puține cuvinte însemnătatea votului 
de Marți alîî conferinței noționale electorale din 
Sibiiu.

Acestu votă nu cuprinde ceva nou, elu nu 
se deosebesce de votulti conferenței dela 1881. 
Nici situațiunea politică a poporului românii nu s’a 
schimbată, cu singura deosebire, că astădi este 
încă și mai amenințătdre ca la 1881.

Dăcă pericululu este mai mare urmăză că 
și paza ndstră trebue se fie mai mare și lupta, 
ce ne-amu decisă a luptă spre apărarea limbei 
și a naționalității năstre, se fie mai intensivă și 
mai energică ca până acum. Este de lipsă să 
ne strîngemu șirurile și mai tare spre a înfrânge 
t6te periculele.

Convingerea, că fie-care Românu trebue să’și 
facă datoria pe deplinu și că timpulti șovăiture- 
loră și alu tocmeleloru a trecutu, s’a manifestată 
în conferență din urmă mai tare ca acum trei 
ani, și acesta este resultatulu celu mai îmbucu
rători, ce l’a produsă solidaritatea proclamată la 
1881.

De aceea putemă dice atjl cu mai multă 
dreptă ca la 1881: Amă făcută ună pasă îna
inte , dăr nu spre stricăciunea, ci spre binele 
nostru, nu spre slăbirea, ci spre întărirea forțe- 
loră năstre naționale, nu spre abisulă desbină- 
riloră și ală neînțelegiloră, ci spre portulă sal
vatori ală armoniei și ală conlucrărei frățescl 
pentru binele și fericirea poporului română.

A doua 6ră ne presentămă lumei c’ună votă 
unanimă, prin care cei 156 trămiși ai alegăto- 
riloră români au dovedită, că viuă e consciința 
națională si tare este sâmțulă de solidaritate ală 
Româniloră.

Votulă de Marți va folosi multă causei ro
mâne atâtă în monarchiă câtă și în Europa. Cei 
ce s’au îndoită în puterea elementului nostru 
voră sci să aprețieze de aici încolo mai multă forța 
lui de resistență și voră înțelege, că unui poporă 
ca acesta nu i se cuvine rolulă umilitorii de 
paria, de anexă a rassei maghiare dominante, 
ci că elă merită o sdrte mai bună, mai demnă 
de omenire și de civilisațiunea văcului.

Atitudinea membriloră conferenții trecute și 
spiritulă ce domnea între ei a mai dovedită afară 
de acăsta, că dmenii noștri au încetată de a mai 
confundă forma de combatere cu combaterea însăși 
și cu scopulă ei. Astăzi semte fie-care, că reu
șita atârnă numai și numai dela energia ce-o vomă 
desvolta-o în luptă și dela solidaritatea câtă mai 
strînsă a tuturoră factoriloră naționali.

Cândă vomă ajunge prin disciplinarea ndstră 
la gradulă de energia și solidaritate, la care nă- 

suimă, atunci putemă fi siguri, că nici o putere 
contrară nu va mai pută zădărnici isbânda dreptei 
și sântei ndstre cause 1
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Sciri telegrafice.

(Serv, part, ală ,Gaz. Trans,«)
Agramîl, 5 Iunie. — KresticI șl-a retrasă 

demisiunea dela președintele dietei.
Paris, 5 Iunie---- Taxa vamală pentru făină

n’are să se mărăcă.
Portsaid, 5 Iunie. — Ună numără de 250 

de soldați englesi de marină au plecată la Sua- 
kins.

Berlin, 5 Iunie. — In ondrea împărătesii 
Rusiei s’a dată ună prându de gală la împăratului, 
la care au asistată marele princese, prințulă Da- 
nesă Waldemar, toți membrii casei regale și am
basada germană. (Biur. telegr. din Pesta).

Discursulîi d-lui V. Babeșii
raporlorulă comisiunei de 30 alăsă de conferență din Sibiu.

Doniniloră! Er a cădută sortea asupra mea (să 
trăiască) de a fi raporlorulă comisiunei. Credă, că vă veți 
fi convinsă, încă dela prima voce, ce am pronunțată, că 
sunt răgușită. Dacă pe lângă iote aceste, n’am respinsă 
a primi acăsta sarcină, este importanța causei. Vă rogă 
să-mî dați atențiunea necesară, ca să nu fiu silită a-mî 
forță organulă și a gălâ în mijloculă discutiunei.

Domnii delegați, cari au avută ocasiune acum trei 
ani a participă la lucrările conferenței. îșl voru aduce 
aminte, că discuțiunea In comisiune a țînută trei dile 
întregi. Acuma am terminată mai curendu; pentrucă 
doră deslegarea cestiunei ar ii fostă mai ușOră, mai sim
plă, și am terminată în doăe țjile, fiindă întețiți de scur- 
țimea timpului, avendă în vedere dorința aceloră domni 
delegați, cari doriau să plece câtă mai îngrabă acasă, 
pentru de a informa poporulă despre cele ce am des- 
bătută și hotărîtă noi aici și a pregăti lupta electorală. 
Greutățile, domniloră, care ne încungiură pe noi în țera 
nostră, în moșia nostră străveche, suntă motivele, cari 
ne-au adusă aici și cari ne facă să ne frământămă min
țile pentru aflarea căiloră, pentru găsirea unui desnodă- 
mentă, și a mijlăceloră de a eși din aceste greutăți, 
înainte de acestea cu trei ani, dela acestașl locă, am 
accentuată mai vârlosă durerile și dorințele ndstre și pe- 
decile ce întimpinămă în dosvoltarea ndstră internă.

Îmi permiteți acum, domniloră, ca să mergă ună 
pasă mai afundă în cestiune și să esplică de unde vine 
acestă miserabilă situațiune internă, care neliniștesce 
spiritele tuturoră celoră nepreocupați, tuturoră celoră 
neangajați la politica dominantă. E bine se cundscemă 
logica lucruriloră pentru o mai bună orientare.

Dela anii 1859 și 1866, dela căderea monarchiei 
nostre la Magenta și Sadova, de atunci, domniloră, ecui- 
librulă Europei s’a alterată în parte, er’ dela anulă 1870 
și 1871, dela căderea Franței s’a schimbată acestă ecui- 
libru cu totulă. Nu mai sunt dominante acum ideile, ce 
mai nainte au fost adoptate, și nu mai sunt dominante 
tendințele, cari mai înainte dedeau cursă lucruriloră. în
ainte de acele evenimente, inițiativa în politica cea mare 
a poporeloră era la Franța. D-vostră scițl forte bine, 
că Franța este generosă și că politica ei a fost totdeauna 
mai multă seu mai puțină politica poporeloră europene. 
Schimbându-se situațiunea, a devenită dominantă politica din 
Berlin și elementulă domnitoră în acestă situațiune fiindă cu 
totulă altulă, ațâță după natura lui, câtă și după cultura, 
și după interesele sale, d’aci a trebuilă să se schimbe 
și politica. Fiindă Germania dălătore de tonă, au trebuilă 
să se schimbe principiile politice în mai întregă Europa 
și să se acomodeze Germaniei. Care este politica ger
mană? Germania cuprinde ună elementă, care în privința 
intelectuală este celă mai înaintată în cultură și cuprinde 
peste 50 milione suflete. Elă îșl are ramificațiunile sale 
în tdte părțile, și anume spre Orientă este de așa na
tură, încâtă decă cineva ar eschide pe Germania din 
Orientă, după; cum a eschis’o multă timpă Franța din 
părțile apusene cu comerciulă, cu industria, cu coloniile, 
cu influința sa, ar veni în pericolulă, ca 4 până în cinci 

milione de ămenl pe ană să-i pără de făme; pentru-că 
Germania nu păte produce atâtea cereale, ca să susțină 
numărulă celă mare ală poporațiunii, ci productele ei 
principale suntă industriale, pentru a căroră desfacere 
n’are alte piețe de câtă piețele Orientului. In populațiune 
Germania este forte productivă și are absolută trebuință 
d’a scăte colonii. Mai nainte ea îșl îndreptă plusulă pro- 
ducțiunei spre America; dăr astădi de cândă Germania 
a devenită dominantă, coloniele ce trecă peste mare sunt 
perdute. Aslfelă ceea ce făcea mai nainte Germania 
prin coloniile sale în Orientă, încependă de prin secolulă 
ală XI, trebue să continue acum cu mai mare sistemă, 
trebuindă să domineze în Orientă, prin politica sa, să-și 
facă locă pentru coloniele sale, care să-i garanteză pu
terea ei în Europa. Acesta este politica germană, cu
prinsă în cunoscutulă »Drang nach Osten.« Care este 
astădi devisa modernei politice germane? Este pacea. 
Germania a câștigată mare putere și are trebuință de 
multă timpă, ca să șl-o asigureze prin consolidare. Pe 
câtă timpă Germania singură nu este de ajunsă pentru 
asigurarea acestei păci, ea trebue să facă presiune, mai 
dulce său mai amară, asupra veciniioră, pentru a și-i face 
prietini seu vasali, pentru ca așa să aibă la disposițiune, 
la casă de nevoie, forțele militare ale acelor popăre. 
Veți înțelege dar pentru ce cei de la Berlină după Sa
dova și după Sedană au stăruită, ca Austria să facă și 
să susțină dualismulă; voiau adecă s’o sfășie și slăbăscă 
pentru ca prin ună astfelă de sistemă să-i facă imposi
bilă emanciparea de sub puterea seu conducerea loră. 
Aici în aceste espunerl se cuprinde esplicarea puterii, 
forței, ce ni se face din afară. De aici greutățile situați- 
unei la noi. Ne vomă sforța multă timpă și în deșertă, ca, 
pe lângă acestă sistemă, să ne ușurămă sărtea. Datu- 
ni-sa libertate și putemă noi face aici în țeră multe de 
capulă nostru; dar doue lucruri nu le putemă face, adecă: 
a reduce contribuțiunile, cari devină din ce în ce tolă 
mai mari, și a desvolta o industriă, prin carea să se 
scătă industria germană din Orientă. (Așa este!)

E vorba, ce (jice la acesta Europa, adecă puterile 
mari, căci puterile mici nu cadă în cumpănă. ț)ică și 
ele totă ceea-ce 4lce Germania, că pacea este intere- 
sulă comună. Și causa este pentrucă nu suntă gătite 
de răsboiă. Dacă veți cercetă bugetele de răsboiă ale 
staturiloră mari, vă veți spăriâ de sumele, ce cuprindă 
pentru forțele militare. Franța consumă spre acestă scopă 
preste ună miliardă, Germania nu multă mai puțină, 
Austria preste 100 milione; chiar mica Româniă de lângă 
noi, carea la 1866 cândă a venită Carolă domnă, avea 
12 milione anuală, are adi în bugetulă său 32 milione. 
Acăsta este ce consumă forțele poporeloră, ce face ma- 
terialminte nesuferită sortea loră.

La acestă politică domnii noștri Unguri singuri s’au 
alăturată și ei, necruțândă marile sacrificii; căc 
le-a venită bine, ca după o luptă de aprope 300 ani să 
trăiăscă în bună frățietate cu vecinii nemți. Nu dicemă 
și cu dinastia, căci dinastia sigură a dorită să vădă tote 
popârele supuse sceptrului său în bună înțelegere între 
sine. (Așa este!) Fiindă lucrurile astfelă vomă înțelege 
multe din cele întâmplate la noi.

Este sciută că domnii dela putere la noi, represen- 
tanții rasei maghiare, când s’a făcută dualismulă au în
grădită prin felă de felă de condițiunl dominațiunea loră. 
Au făcută mari concesiuni în privința financeloră, a in
dustriei, a comerciului. Sacrificiile au fostă mari și tătă 
presa independentă și toți bărbații politici cu judecată 
proprie, simt nu numai greutatea aceloră sacrificii, ci o 
și pronunță pe fiecare di prin jurnale și pe alte căi. 
Ne putemă închipui cât de tristă este acestă situațiune, 
dacă partea dominantă în țară a făcută astfeiă de grele 
sacrificii, încâtă oposițiunea <|ice că suntă insuportabile. 
Este lucru naturală, că in recompensă ei au trebuită se cără 
și avantage, cari se corespundă sacrificiiloră. Durere însă că 
avantagele stipulate de ei pentru Ungaria nu sunt în favorulă 
poporațiunei întregi din Ungaria, ci numai pentru o parte 
mică. Au crezută stăpânitorii noștri, că ajunge ca să-și 
asigure prosperitatea rasei loră, ca să potă suporta gre
lele sacrificii luate asuprășl. Nu potă trece peste acestă 
punctă, fără a produce câte-va cifre, ca să vedeți că nu 
este făaă temeiă, ceea ce combate oposițiunea. Cândă



s’a făcută dualismul!! scimă bă s’a făcută după lupte 
grele. Fată cu absolutismulă din 1849 — 1860, provi- 
sorulă dela 1860 — 1867 scimă ce lupte a purtată și 
argumentele politice de cari s’au folosită domnii, ce adl 
suntă la putere. Cine va luă în mâni diarele senatului 
imperială înmulțită din 1860 și va ceti vocile celoră 7 
representanțî din Ungaria, totă omeni de frunte politici 
și va ceti cifrele aduse de ei despre comerciulă Ungariei, 
despre industria ei etc., său va ceti îngrozitârele judecăți 
ale loră asupra sarcineloră publice și va compara sarci
nile de atunci cu cele de acum, se va speria de resul- 
tatulă cmparațiunii. (Va urma).

Convocări.
Adunarea generală a despărțământului VIII (Alba- 

Iulia) ală Asociațiunei transilvane pentru literatura și cul
tura poporului română, se convăcă prin acâsta în comuna 
Săntimbru pe <|iua de 6 Iuliu 1884 st. n.

Din ședința subcomitetului VIII ală Asociațiunei tran
silvanie pentru literatura și cultura poporului română, 
ținută în Alba-Iulia la 11 Maiu 1884

Ioană Pipoșiu. 
directorii,

Subscrișii delegați ai conferinței generale din Sibiu, 
pentru darea de sămă și decretarea afaceriloră electorale, 
învitămă pe alegătorii români din partida națională ai 
cercului electorală Cehulă-Silvaniei într’o conferință, ce 
se va ține în BăsescI la 9 Iunie st. n. 2 ore p. m., 
adecă a doua Z> de Rusalii.

Georgiu Popă. Demetriiu Suciu.

Alegătorii români de partida națională din cerculă 
electorală ală Orăștiei sunt convocațl pe a treia di de 
Rusalii, 10 Iunie st. n., spre a ascultă darea de sâmă a 
delegațiloră de la conferința din Sibiu.

SaniuilQ Popă, 
președintele clubului electorala.

Cronica (jlilei.
Din Clușiu aflămă, că Dr. Farkas, profesoră la Uni

versitate, în urma gravei lovituri ce a primită, este în 
periclu de a’șl perde viața. Otelulă, în care deputății 
guvernamentali ’și-au făcută profesiunea de credință și 
au banchetată, a fost păzită de soldați postați anume, 
pentru ca să nu fie din nou atacați. S’au făcută mai 
multe arestări, între care și trei studenți universitari și 
ună coredactoră dela Z'arulu «Ellenzek.* Tote diarele 
inculpă poliția, că n’a intervenită la timpă. Spiritele con
tinuă a fi agitate.

*
Sâmbătă în 26 ale 1. c. la orele 11 a. m. se va 

țiuâ în capela dela îngropătârâ din Grâverl ună paras- 
tasă în memoria repausatului Cipriană Porumbescu. 
Suntemă siguri, că nici unulă din număroșii cunoscuțl ai 
repausatului nu voră lipsi de la acestă solemnitate re- 
ligidsă.

Sala otelului „împăratulu Românu“ din Sibiiu.

>Pester Lloyd* dela 3 Iunie, publicândă o dare de 
sămă despre conferința Româniloră din Sibiiă, descrie în 
următorulă modă însemnătatea istorică a salei, în care 
s’au ținută ședințele conferinței:

.Intre representanții Româniloră am văzută intre 
alți membri ai camerei Transilvaniei dela 1863 și 4 pe 
înaltulu advocată dela Turda lână Rață, care multă a 
încărunțită de atunci incâce, pe veteranulă publicistă 
George Bariță, cari la 1863 și 4 au luată parte atâtă 
de activă la desbaterea proiecteloră stabilite de cance
laria Curții, condusă de d-nii Nâdasdy, Reichenstein și 
Friedenfels. Acești bărbați și-au esprimată durerea loră 
peutru puțina durată a erii de strălucire a guvernului 
Schmerling-Belkredi îulr’ună memorandă, pe care împre
ună cu alți deputațl l’au supusă M. Sale împăratului; 
și cu tâtă neisbenda loră de atunci n’au încetată până 
ac|l de a luptă cu armele resistențiii pasive în contra 
sistemei actuale.

Am mai văzută pe consiliarulă guvernială în pen
siune, d. Ilie Măcelarii, care la 1867 a provocată o mare 
ferbere în camera din Pesta, adresându-se românesce: 
«înaltă casă!» Ceea ce a făcută pe înțeleptulă națiunei 
maghiare, pe răposatulă Deak să declare, că, după cum 
au trecută timpurile, cândă popârele purtau răsboiă 
pentru catechisme, totă așa au să trecă și vremile, cândă 
dmenii nu se voră mai combate pentru literile ABC.

Intre delegați se mai aflau și domnii: Nicola, Șuluță, 
Mânu, Hanea, Axente, cari asemenea au făcută parte 
din camera dela 1863 și 4. Adl în loge nu erau per- 
sonele ce s’au văzută asislândă la 1863, între cari amin- 
timă pe cornițele Andrassy, fostulă ministru președinte 
ală Ungariei, și pe d. Tisza, actualulă prim-ministru.

Sala, în care s’a ținută conferința, e la Otelulă »Im- 
păratulă Română.» Ea are o mare însemnătate istorică. 
La 1722, în acăstă sală au primită clasele privelegiate 
«Sancțiunea pragmatică.» La 1837, în acăstă sală au 
depusă aceleași clase jurămentulă de fidelitate pentru re

gele Ferdlfiândă. La 1863 și 4, aici a dăinuită câmera 
trunchiată, care a confiscată constituțiunea maghiară și a 
trimisă representanțî în parlamentulă din Viena, convo
cată de Schmerling.

Corespondențe particulare ale «Gaz. Trans.*

Viena, 26 Maiă.
In Zilele acestea furtunose, cândă atmosfera e atâtă 

de încărcată cu electricitate dușmănosă și îndreptată 
contra nostră a Româniloră, nici unulă din cari facă 
parte din lanțulă română nu pdle fi indiferentă de cea- 
ce se petrece în țera nostră. Cine dintre noi, fie bă
trână seu fie tînără nu se simte adâncă atinsă în inima 
lui când aude, cetesce seu vede scandalele ce le facă 
pretinșii .propagatori al cullurei în Orientă.' Ungurii vo- 
escă cu totă prețulă a ne înegri în fața streiniloră nu- 
mindune răsvrătitorl etc., pe cândă într’adevără ei, în 
nebunia loră de maghiarisare și fanatismă suntă răsvră- 
titorii și călcătorii legiloră. Așa au fostă și în trecută 
așa sunt și astădl, căci lupulă îșl schimbă părulă er nă- 
ravulă nici odată.

Ungurii nu polă trăi fără ațîțărl contra celorlalte 
națiuni conlocuilore, cu deosebire contra Româniloră, nu 
potu trăi fără a’șl fanatisâ inteligința și tinerimea loră 
cu neadevăruri față cu celelalte națiuni conlocuitdre, în- 
tr’ună cuvântă nu potă trăi fără de a agită.

Dâr să o scie fiecare Ungură, că nu este putere pe 
lumea asta care să pole copleși simțimântulă nostru na
țională românescă și a ne face să ne lăsămă de dulcea 
ndstră limbă, fiica Romei cei bătrâne și gloriâse; nici 
ună guvernă, nici ună despotismă nu va fi în stare a 
ne deslipi de sublimele datine ale poporului nostru, de 
ideile năstre românescl, de patria nâstră străvechiă, care 
este aprâpe jumătate Ungaria, Bănatulă și Transilvania.

Amă cetită cu adâncă indignare cele petrecute în 
Clușiu la 3 (15) Maiă etc. și vătămarea ce-a făcut’o ti
nerimea nngurâscă, pretinsă cultă, dela universitatea de 
acolo, bravei inteligințe și junimei romane, în specială 
însă prin acâsta s’a vătămată întrega junime studiosă de 
la ori ce Universitate său alte scole înalte.

Din acâstă causă, cândă se tracteză de o vătămare 
națională, de o vătămare a nostră a tinerimii apelâzâ la 
toți frații Clușieni și la cei ce studiâză aiurea a luă în 
seriâsă desbatere acestă vătămare, a se consultă și a 
cere tinerimel ungurescl din Clușiu seu capiloră loră 
satisfacțiune corăspundătâre pe cale cinstită și legală.

Să nu lăsămă lucrulă baltă, să pretindemă cu ener- 
giă satisfacțiunea — adevărată trebue să triumfeze căci 
e cu noi, cu insultații și batjocoriții.

Cu ocasiunea batjocurii ce a trebuită să sufere fe
ciorii «opincei valahice,* iubiții noștri frați din Clușiu, 
mai mulțl tineri români de aici din Viena amă espedată 
o telegramă frațiloră noștri. Telegrama însă nu s’a pri
mită nici până astăzi de Clușieni, n’o cunoscem cu tăte 
acestea, ca frații noștri din Clușiu să cunâscă cuprinsulă 
acelei telegrame, o lasă să urmeze aici;

.......................Suntemă cu voi contra dușmanului 
.comună, murimă mai bine în luptă cu gloria străbună 
.decâtă să fimă sclavi ârăși în vechiulă nostă pământă.’ 

Mai mnlțl studenți români.
Ca in totă anulă așa și în anulă acesta tinerii din 

Viena au serbată diua de 3 (15) Maiu in modă strălu
cită. Ne-amă adunată în o pădurice lângă Viena, unde 
după ce s’a vorbită despre însemnătatea acestei mari săr
bători naționale românescl, despre faptele martiriloră 
noștri, sau ridicată toaste pentru vecinica loră odihnă, 
pentru Maiestatea Sa Impăratulă, pentru comitetulă cen
trală din Sibiiu, pentru Ziaristică și cei ce luptă cu inimă 
curată pentru interesele năstre.

S’a espedată apoi o telegramă comitetului centrală 
din Sibiiu și celui mai mare filologă română, Reveren- 
dissimului domnă Tim. Cipariu, a căruia di onomastică 
cade în 3 (15) Maiu. Mercură.

Tinerimea română din Viena a adresată conferinței 
din Sibiiu următorea telegramă:

Vieua, 1 Iuniu.
.Tinerimea română din Viena salută cu deplină în

credere pe representanții Româniloră din Ungaria, Bănală și 
Transilvania. Drepturile naționale române, basate pe în
semnătatea crescândă a Româniloră, voră triumfă! Soli
daritatea în luptă pentru ele le va asigură victoria!'

Din comitatulă Aradului.

Din lipsa de spațiu și spre a ocoli' o întârziere, cu 
regretă ne vedemă constrînșl a comunică pe scurtă de- 
clarațiunea d-lui I. Popoviciu Desseanu și apelulu mai 
multoră membri din comitetulă esecutivă:

D. lână Popoviciu Deseanu Z*ce In declara- 
țiunea ce ni-o trimite, că e neadevărată, că d-sa, ca pre
ședinte ală comitetului esecutivă din Aradă, ar fi militată 
pentru intrarea Romântloră în partida guvernamentală. 
D-sa a recomandată numai comitetului, ca să se pună, 
prin o deputațiune, în înțelegere cu partida guvernului, 
pentru a face cu putință alegerea eloră trei candidați ro
mâni cu programa națională de la Sibiiu. In fine d-sa 

cOtivâcă | 6 i|‘uâ de 4 Iunie, la 4 ore după amâZl, în 
Aradă o conferință generală a alegătoriloră români din 
comitatulă Aradului, care să hotărască asupra desbinării 
ivite între d-sa și membrii comitetului esecutivă.

In același timpă primimă și ună comunicată cătră 
alegătorii români din comitatulă Aradului, dată și sub
scrisă de membrii comitetului esecutivă d-nii: N. Phili- 
monă, M. B. Stănescu, G. Tel eseu, Dr. D. Magdu, 
I. C â m p i a n ă, G. V e n t. e r, I. M o 1 d o v a n ă, P. T r u ț a, 
A. Suciu și V. Mangra.

In acelă comunicată numiții membrii susțină, că d. 
I. Popoviciu Deseanu a propusă, ca Românii să facă causă 
comună cu partidulă guvernamentală, iar comitetulă ese- 
cutiză cu 11 voturi contra 5 și 2 abțineri a primită 
propunerăa d-lui M. B. Stănescu, care dice:

«Comitetulă esecutivă ia parte la alegeri pe basa 
programei oposiționale contra guvernului actuală și în 
acele cercuri electorale, unde partida națională română 
nu va avă candidații săi, va sprijini pe candidații oposi- 
țiuniloră maghiare. Partida oposițională moderată ma
ghiară, fără a pretinde fusionarea Româniloră cu ea, va 
lucră pentru reeșirea candidațiloră români naționali în 
cercurile electorale Radna, Boroșineu și Iosășelă.*

Astfelă comitetulă apelâză la alegătorii români din 
comitatulă Aradului, dicândă:

«In urma acestoră împrejurări, să ne grupămă toți 
sub același stegă ală solidarității naționale și să ne fo- 
losimă de celă mai sfântă dreptă: drept ulă de alegere, 
și conformă cu interesele năstre române în cerculă Radna, 
Boroșineu și Iosășelă să volămă pentru candidații români 
naționali, iar în celelalte cercuri să votămă pentru can
didații oposițiunii moderate maghiare. Condidații națio
nali români sunt: Mircea B. Stănescu pentru cer- 
culfi Boroșineului, Ionă Moldovană pentru cerculă 
Radna, Dr. G Popa pentru cerculă Iosășelă.*

Revoluțiunea din Clușiu.
In privința vărsării de sânge în Clușiu publicămă 

după «Koloszvări Kozlony* următdiea dare de sâmă:
«Pe fețele masseloră ce se postaseră de-alungulă 

uliței putâi observa o tainică înțelegere. S’a dovedită, că 
femeile ținău ascunse snb hainele loră grămezi de bolo
vani de graniță ascuțițl, de câte 2—3 kilograme; acești 
bolovani i-amă luată din căruță: erau meniți să ne 
ucidă. Dela o persână competentă amă auZită, că pe- 
trile veniau de prin curțile caseloră.

După raportulă poliției Barfha, Ugron și Haupt au 
dată signalulă la aruncarea petriloră, făcândă mulțimei 
semnă cu pălăriile. Ei mergeu în trăsuri în fruntea con
ductului, și erau primiți cu aplause de bucuriă de cătră 
massele ce sbiărau și sverliau cu petri.

Acumă dorimă să scimă, cu ce se voră scusă or
ganele poliției?

Casulă de eri nu are de locă nici o asemănare cu 
celă dela Czeglâd. Acolo ună omă, care a fostă și de
putată, .s’a pusă în potriva unui orașă ce-șl serba o 
sărbăt'âre privată; aici a venită ună candidată 
sS-șI facă profesiunea de credință. Acolo a fostă bătută 
cu ouă clocite o singură persână străină, fiindcă s’a 
împotrivită opiniunei publice; aici a fostă atacată viața 
celoră mai vrednici cetățeni ai orașului. Acolo s’a 
făcută demonstrațiune politică contra unui corteșă 
volantă; aici s’a organisată ună atentată cu sco
pul ă de a ucide, pe cei mai vrednicii funcționari și pa- 
trioțl, pe părinții de familiă și pe .tote celebritățile orașului.

Vice-comitele, primarulă, căpitanulă, vice-căpitanulă, 
senatori și profesori universitari, industriași și proprietari, 
femei, președintele electorală și capii partideloră, preoți 
și străini, cari din întâmplare au ajunsă cu trăsurile în 
mijloculă conductului, anume doi francezi, toți au fostă 
espușl celei mai sălbatice brutalități.

Ticăloșia de eri, a fostă efectulă stilului incetăță- 
nită la noi de Z>arulu murdară «Ellenzek* ?

Acestă Ziară e sufletulă vătămăriloră de onâre și 
ală dueluriloră, cuibulă ațițăriloră celoră din stânga es- 
tremă.

In turburările de eri se manifestă morala celoră 
din stânga estremă. Stupiditatea a năvălită asupra >tce- 
loră ce jăfuescă sudârea feței (țăraniloră), asupra plăti- 
țiloră, vânduțiloră și vânZătoriloră.’ Demonulă demago
giei a isbucnită din trupurile lui Ugron și Bartha și s’a 
postată cu dânșii rînjițl și cu privire dobitocâscă la spa
tele argumenteloră «luptei de principiu,« la spatele pielri- 
loră de graniță.

Și poliția nâstră n’a creZută, că acâsta e cu pu
tință? Ce optimismăl Dar apoi cine pâte pretinde dela 
ea, ca să se ocupe cu psichologia criminală? și apoi — 
precum auZimă — nici n’are destui cai pentră polițaii 
călări. Si cine ar crede în sburarea pietriloră, că adecă 
piâtra, aruncată de mâna lui Verhovay în ministrulă- 
președinte, va cidâ în Clușiu, și o mână ca alui Ver
hovay va da cu ea în Hegedus Săndor? Ei bine, po
liția a învățată celă puțină acuma in urmă ca slovaculă, 
și se va îngriji, ca să ceră putere armată și să încarti- 
reze soldați în fie-care casă din strada Hidelveg.



Ceremă putere armată cu atâtu mai vârtoșii, că 
unde poliția n’are destui cai, acolo avemti lipsă de soldați.

In deosebi ceremti să fimii apărați pentru că nu ni- 
ar plăcâ, ca primarule și căpitanulă să ne părăsâscă 
ârășl în vreme de primejdie, cum au făcută ieri, mer- 
gândă în fuga cu căruța și nebăgându-ne în semă, cândă 
i-amă chiemată. 0 ceremă acesta, fiindă că chiar a- 
cuma aucjimă, că Bartha Miklds, în discursulă său de 
astăzi a aprobată purtarea Hidelvegeniloră, tăgăduindă 
însă că elă ar fi autorulă mișcării. Elă a disă, că cei ce 
n’au dreptă de alegere în acestă modă sunt siliți a-’și 
manifestă convingerea loră.

Unde ai ajunsă sfântă independență! cine au luată 
moștenirea lui Rakoczy! Te-ai făcută partidă, care tră- 
iesce din slăbiciunea poliției! Tristă!! . . .

Sinodalii parocliialA din Brașovft.
Duminecă și Luni în 20 și 21 Maiu s’a ținută si- 

nodă parochială la biserica Sf. Nicolae din Prundă. In 
20 Maiu, d-lă protopopă I. Petrică a anunțată dela al- 
tară, că se va continua sinodulă începută, a invitată pe 
parochienl să remână în numără câtă se pâte de mare 
și la desbaterl să ia parte cu mai multă precauțiune și 
să se ferâscă de personalități. Invitarea d-lui pro
topopă a fostă cu bună efectă, căci parochienii presențl 
au rămasă la sinodă, au desbătută cestiunile cu chibsu- 
elă și mai repede s’a ajunsă la resultată. După verifi
carea procesului verbală din sinodulă de mai ’nainte s’a 
trecută la referatulă comisiunei.

Privitoră la fundațiunea căpitanului Cristuriană, din 
care se întrețină 3 studenți cu locuință și cu mâncare, 
s’a hotărîtă ca interniștii să producă pe lângă testimonii 
trimestrale și copii vidimate, cari să se păstreze în ar- 
chivă. Intru câtă privesce legatulă ,Maria Ivancici* năs
cută »Șandru< pentru ajutoră la măritatulă feleloră să
race s’a decisă, ca comitetulă să lucreze și să publice 
regulamentulăproectată pentru distribuirea acestui ajutoră, 
și ca acestă legată să se inducă în Inventarulă de pe 
1883 separată cu produsulă ce resultă. Referitoră la o- 
euparea postului de parochă prin Dl. V. Voina s’a luată 
cu plăcere spre sciință, și i s’a urată ani mulțl, ca să 
pătă lucră pentru binele parochieniloră. Referitoră la 
capelanată, de ârece înființarea unui capelană s’a decisă 
și s’a accentuată și după mortea meritatului parochă 
Andronică Androne, de aceea necesitatea se constată și 
acum și sinodulă lasă acestă cestiune, ca comitetulă să 
o regnleze și să o aducă într’ună sinodă estraordinară. 
Referitoră la stipendiile conferite la 3 elevi dela gimna- 
siu, unui clerică în Sibiiu și unui studentă la academia 
de comerciu, toți din acâstă parochie, s’a luată cu plăcere 
spre sciință. In legătură cu acăsta s’a autorizată comi
tetulă a mijloci ună stipendiu potrivită pentru ună cle
rică absolventă din parochia nâstră spre a putea fi tri
misă la studii mai înalte. Referitoră la cele 10 stipen
dii de câte 50 fi. anuală pentru copii din Brașovă, cari 
s’ar aplică la meserii, s’a luată cu plăcere spre sciință. 
Intră câtă privesce stola preoțiloră, s’a hotărîtă ca grab
nică să se lucreze ună normativă cu împărțirea în clase, 
astfelă, ca parochienii să declare ocasională, în care clasă 
să fie socotiți. S’a hotărîtă totdeodată, ca să se facă 
ună conspectă despre concubinate și despre fii nelegiuiți, 
ca astfelă să se potă luâ disposițiunile de lipsă în acestă 
privință.

Totdeodată să se facă ună conspectă despre copiii 
apțl de a cercetă scâla și cari de presentă în mare nu- 
meră nu o cerceleză. Unele petițiunl făcute cătră co
misia sinodală se recomândă din partea aceleia și sino
dulă decide, ca să se dea petentului din acesta parochie 
100 fi. pentru a se perfecționâ în croitoria, să dea 50 fi. 
pentru zidirea scâlei din Apața și în fine unui tâneră 
din parochiă, care se ocupă cu pictura să i-se dea ună 
ajutoră potrivită.

Venindă la rendă socotelile de pe anulă 1883, s’a 
desbătută mai multă vreme. Comisia constată, că unele 
chitanțe nu sunt așa după cum se cere de cătră Con- 
sisloriu și de aceea invită pe sinodă a luâ la desbatere 
acăsta împrejurare. Referentulă comisiunei r6gă pe pre- 
sidentu'.u sinodului, ca să spună în sinodă, ce se cere 
din partea Consistoriului relativă la chitanțe. Presiden- 
tulă a declarată, că disposițiile consistoriale sunt astfelă, 
incâtu unele chitanțe esistente nu se privescă ca docu
mente valule. Intrebândă mai departe referentulă co- 
misium i. < â s’au aprobată său ba socotelile bisericescl 
pe anulă 1882, d. presidentă răspunde, că consisto- 
rulă nu le-a aprobată, ci a arătată unele mancități și 
a cerută să se rectifice. Fiind-că astfelă stă lucrulă, 
referentulă rogă totă pe D-lă președinte să spună dăcă 
potă în. lieiii socotelile pe 1883 nefiindă aprobate cele 
din 1882 și că decă se păte, (ceea ce este în contra §. 
21 Vil. și a punctului 5 Budgetă II. din Regul. pentru 
administr. și controla averiloră bis.) se pote discută asu
pra socoteleloră pe 1883? Președintele a dată deslușiri 
la acâstă întrebare, în urma cărora D-lă Dumitru D. Iarca 
ca membru în comisia sinodală, aducendă în scrisă și 
unele mancități, a propusă ca socotelile să se înapoieze

comitetului și să caute ca câtă mai iute să capete ab
solutoriu pentru socotelile din 1882 și să rectifice man- 
citățile pe 1883 și apoi să vină pentru a doua ără în 
sinodă cu socotelile parochiei. Sinodulă a primită pro
punerea C-lui Iarca. — La propunerea făcută în sinodă 
s’a hotărîtă, ca preotulă, care anunță în biserică $iua si
nodului să fie îndatorată a anunța și redacția .Gazetei 
Transilvaniei/ și a o rugâ să ia notiță. Totdeodată să 
se îngrijâseă pentru medicină la sărăcimea din parochiă. 
Comitetulă este însărcinată a căută o modalitate pentru 
a se pune în aplicare acestă decisiune de mare impor
tanță pentru parochienii săraci. — Sinodulă s’a amânată 
pe timpă nedeterminată, și ținerea lui se va anunță.

De altmintrelea aceste două ședințe din urmă ale 
sinodului au decursă în cea mai mare ordine. Pare-ni- 
se că la acăsta a contribuită absentarea de la ședințe a 
isvorului neînțelegeriloră.

De prin Bănatti.
(Cores. part, a Gaz. Trans.)

Sătulă nou, 21 Maiu 1884.
Trupa teatrală română ambulantă sub conducerea 

domnului directoră G. Aug. Petcu 1 escu de mai multă 
timpă petrece în părțile Bănatului. Trupa d-sale bine 
organisată a pusă în uimire pe locuitorii acestui ținută, 
cari nu avâu nici idee despre teatrulă română, cu atâta 
mai puțină despre datinile, moravurile, precum și de cos
tumele românesc!. De presinte d-lă Petculescu cu trupa 
sa petrece în comuna Satulă-nou, comună aprâpe cu 
8000 locuitori, dintre cari 7000 români, âr 1000 sârbi, 
puțini șvabi, unguri, nemți etc. Acestă comună cu o in- 
teligință numerăsă română, e centrală românismului în 
aceste ținuturi.

Piesele bine alese și jucate cu destulă artă și gustă 
au produs și producă mare etectă atât asupra publicului 
română, care abia de ună timpă încăce a începută a se 
trezi din letargiă și a fi consciu de limba și datinile siră- 
moșescl, câtă și asupra Sârbiloră cari, onâre să le fie, 
sciu aprecia fără patimă totă ce e bună și frumosă.

Poporulă română abia eri alaltă-erl scăpată de scola 
și disciplina militară nemțâscă deoparte, âr de altă parte 
de păstorirea sufletescă serbescă, cu bucurie alergă pen
tru a se desfătâ și a privi cu mândriă la graiulă dulce, 
la cântecile melodiâse și duiâse, la costumele pitoresc! în
fățișate pe scena română. Onâre d-lui Petculescu. care 
pe lângă tâte luptele d-sale a putută străbate și până 
aci, unde lipsa Taliei române e mai simțită ca ori în 
care alte ținuturi locuite de români. Onăre Lrupei d-sale 
care debutâză cu atâta artă și îndemânare. 0n6re pu
blicului română și străină, care a sciută a-lă aprecia și 
îmbrățoșa cu căldură.

Boia de ochi egiptână (Trachoma) bântue tare în 
părțile banatului apropiate de Dunăre. In comuna Sătulă 
nou sunt aprope la 500 bolnavi de ochi. Măsurile nece
sare pentru vindecarea acestui morbă s’au luată din par- 
rtea ministrului, trimițândă medici specialiști retribuițl, 
din bugetulă statului.

Pe viitoră vă trămită date statistice despre starea 
acestei bole, cum și despre mișcările năstre naționale, 
avândă de cugetă a răspândi în mai multe cercuri de pe 
aci prețuitulă D-vâstră organă politică, deorece suntemă 
tare remași îndărăptă în privința celoră ce se întâmplă 
pela noi și prin Transilvania. Notifică aci că eu abia de 
3 luni am venită în părțile acestea, și m’am uimită despre 
starea poporului de pe aci, care abia are ună vocabu- 
lariu de 200 și mai bine de cuvinte românești, de și elă 
e română.

Acuma începe a se tretji și a-șl recuirâ omeni cu 
sciință și buni români. Este multă terenă ne bătută. 
Speră că cu timpulă ne vomă pune pe calea adevărului.

Ciangănltt

Cronica Comercială.
(Urmare.)

Fiind-că vorbimă de industria națională, de pro- 
tecțiunea ce trebue să i se acârde, și pentru că în ase
menea materie faptele sunt mal convingătâre de câtă 
vorbele, vom comunică cititoriloră câte-va date publicate 
de curândă de ună (Jiară financiară din New-York.

Staturile-Unite, după ce îșî dobândiră independința, 
căutară a întemeia o industriă națională, lucru la care 
Englitera se împotrivise pănă în ajunulă răsboiului pentru 
independință. Scopulă urmărită de patrioțl ca Clay și 
Calhouns era de a avea ună sistemă economică ameri
cană, prin care Staturile-Unite să devie mai independinte 
de Europa. în anulă 1824 se înaugurâ sistemulă pro- 
tectoră printr’ună Actă ală congresului americană. Mul- 
țămită noului regimă economică industria americană luă 
o desvoltare mare. întrebarea este, în ce a consistată 
acestă sistemă practicată cu tenacitate până astăzi? 
Răspunsulă este simplă: în tacse, mari asupra obiecteloră 
de fabricațiune streină.

Cu regimulă acesta protectoră nu uumai că indus
tria națională s’a desvoltată, dară Staturile-Unite și-au 
creată ună venită atâtă de mare din vămi, încâtă au 
putută întâmpină mai tote sarcinile statului. In 1824 vă
mile aduceau un venită de 127,500,000 lei; în 1883 a- 
celașă venită a trecută peste ună miliardă de lei.

Până la teribilulă resbelă civilă ce isbucni între 
Statele de Nordă și cele de Sudă, mai totă bugetulă 
federală era întâmpinată cu veniturile vamale, căci vân
zarea pământuriloră domeniale aducea prea puține ve
nituri, iar parte eră în deficită. Cu tâte acestea chel- 

tuelile sporindă guvemulă americană a căutată să îșî 
creeze alte venituri. Cunoscutulă ministru de finance D. 
Chase propuse să se mai urce taxele vamale asupra za
hărului. cafelei, câiului și de a stabili o taxă* asupra 
proprietății reale și personale. Taxele fură votate dinjireună 
cu o imposițiune directă de 100,000,000 lei asupra Sta- 
turiloră rămase credinciâse pactului federală. Cu acâstă 
ocasiune D. Chase rosti următârele cuvinte pe care ne 
permitemă a le recomanda la deosebita atențiune a 6meni- 
loră noștri de Stat și în specială a aceloră, cari credă 
că au dreptă să scâtă la rentă în socotâla viitorului. 
Nu avemă dreptulă, a disă D. Chase, de a pune 
o datorie perpetuă în sarcina generațiuni- 
loră viitore. Acăsta nu este o idee deorigine 
americană și nici că trebue să se naturali- 
seze la noi.

într’ună cuvântă iată ună sistemă condemnată de 
economiști, sistemulă protectoră, aplicată de aprâpe o 
jumătate de secolă în Staturile-Unite, unde, după ce a 
creată industria, națională a produsă atâtea venituri în 
câtă s’a putută acoperi cea mai mare parte din cheltu
ielile Statului. Economiștii îlă condamnă, însă americanii 
îlă binecuvintâză și păstrâză eternă recunoscință mariloră 
economiști Carrey și F. Liszt, cari au contribuită la în- 
temeiarea lui.

Economiștii, în dorința loră de a vedea triumfală 
liberului schimbă, mergă pănă a susține că nu se pâte 
întemeia industria cu ajutorulă sistemului protectoră; cu 
tote acestea faptele dovedescă câtă se amăgescă. Ast
felă, fiindcă vorbirămă de Staturile-Unite ale Americei, 
vomă comunica cetitoriloră că industria mătăsei de abia 
începuse pe la 1850. La acea epocă esistau 29 stabili
mente cu ună capitală de două miliâne lei și 857 lu
crători. De abia trecură treizeci de ani și la adăpostuiă 
sistemului protectoră se înființară 383 stabilimente cu un 
capitală de 100 miliâne lei și în care lucrau 32,000 lu
crători prmindă 45,000,000 lei dreptă salarii. La ace
iași dată mai tote mătăsăriile se aduceu din afară; er 
astăzi mai multă de o treime sunt produse de manufac
turile locale.

Cu t6tă învederarea fapteloră; cu totă starea pros
peră a industriei Americane, totuși economiștii ortodox! 
condamnă politica economică a Staturiloră-Unite și-l pre- 
vestescă cele mai mar! nenorociri. Tote bune de pe 
carte; însă lumea caută fapte. De când esistă Europa 
nici o industriă nu s’a născută și nu s’a desvoltată în 
afară de sistemulă protectoră; acestuia datoresce Anglia, 
Francia, Germania, Austria, Rusia, și ori-care altă țâră 
industriile ce au. Apoi dâcă așa este, cum vrem noi Ro
mânii să creămă o industrie în afară de regulile comune ? 
Cu liberulă schimbă nici că p6te fi vorba de industriă 
națională română. Din două una; ori voim seriosă să 
întemeiămă o industriă națională, și atunci trebue să a- 
vemă tarife protectâre; ori voim să avemă libertatea ab
solută a comerciului, și atunci să nu ne mai gândimă la 
industriă națională, pentru că acâsta este cu neputință. 
Eu unulă totă sper că românii nu dorescă să facă din 
țâra loră ună bazai’ internațională, și că, după pilda al- 
toră nâmurî, vor adopta sistemulă protectoră pentru a 
putâ da țărei industria.

ZMZai nou. In momentulu cându se în- 
cheiâmu f6ia primimă din Ar adu următdrea 
telegramă:

Conferința înscenată de Desseană, de organele co
mitatului și ale consistoriului ne voindă se asculte dis- 
cursulă de deschidere ală lui Desseană a fostă disolvată 
de cătră comisarulă poliției.

Astâdi 5 Iuniu conferența s’a întrunită de nou! 
Desseană a vorbită și unguresce. Alegătoriloră oposițiu- 
nal! li-s’a oprită intrarea, care eră permisă numai unora 
pe lăngă biletă dela președintele între pusei și baionete. 
Candidații guvernamental! săntă: Beleșă și Gurbană.

_________ Corespondintele.

Diverse.
Operă în Brașovă. Eri s’a dată prima representa- 

țiune »Faust< în localulă celtt nou de vâră, care s’a zi
dită cu ocasiunea festivitățiloră reuniunei de cântări să- 
sescl. Nu sciamă, că pentru ca se putemă răsuflă și 
noi odată Ia ună teatru, va trebui mai ântâiă să serbeze 
Sașii jubileulă de 25 de ani ală societății loră de cântări.

Altădată cândă teatru eră rău cercetată, toți învi- 
novățiau publiculă, că nu are simță, că nu scie aprecia 
arta și altele. In acâsta presupunere mulțl credeau că 
localulă în care întră aprâpe 2000 persone, va fi de 
totă golă, însă s’au înșălată, căci atâtă parterulă câtă 
și galeria gemea de lume. 0 probă fârte bună că nu 
publiculă e acela, care stă passibilă, ci aceia a căroră 
chemare este de a face posibilă desvoltarea lui. Suntă 
vr’o câțl-va ani de cândă s’a constituită ună fondă pen
tru zidirea unui teatru. Ni-e târnă însă, că în secululă 
acesta nu vomă ajunge a-i pune fundamentulă; de aceea 
ar fi consultă să se lase fondulă de moștenire și mai 
bine să se găsâscă modulă cum s’ar putâ zidi proviso- 
rică ună teatru mai modestă, care să serve și pentru 
ârnă, mai alesă că avemă deplină convicțiă, că pe acela 
din perspectivă nu vomă avâ fericirea nici unii dintre 
noi să-lă vedemă.

AstăZ! să va dâ ^Don Juanc de Mozart.
Editoră: Iacobtt Mureșianu.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



dnrsulu la bursa de Viena
din 4 IuDÎe st. n. 1884.

Bursa de Bncuresel.
lentă de aură ungarăG0/, 122.85 
lentă de aură 4°/0 . . . 91.75 
lentă de hărtiă 5°/0 . . 88.65 
mprumutulii căiloră ferate 
ungare.......................... 142.50

Imortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de osttt ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.80 

kmortisarea datoriei căi- 
lorii ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) . . . . 119. - 

Imortisarea datoriei căi-
1 ord ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 102.60 

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

miști.............................. 101.—
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101.50

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

vinii ung.............................98.25
Imprumutuld cu premiu 

ung.................................... 115.30
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.30 
Renta de hărtiă austriacă 80.45 
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aurii austr. . . 102.10 
Losurile din 1860 . . . 135.30
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  859.—
Act. băncel de creditti ung. 309.50 
Act. băncel de creditO austr. 308.20 
Argintulii —. — GalbinI

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orI................ 9.69
Mărci 100 împ. germ. . . 59.70 
Londra 10 Livres sterlingel22.20

Cota oficială

Renta română (5%).
Renta rom. amorf.. (5°/0) . .

» convert. (6°/0) . .
împr. oraș. Buc. (20 1.) . ■ . 
Credit fonc. rural (7%) • •

„ „ (5°/o) • •
» » urban (7%) . .

> (6%) • ■
’ (5°/0) • •

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom. . .

« » » Națională . .
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

dela 23 Maiă st. v. 1884.

Cump. 947/8 vând. 957/4
• 95V4 . 95
• 98 Vs 1OO3/4

32 34
• 1021/* 1057/4
„ 92l/a 93»/<

1031/, 104
99V8 100
9O.»/8 9O‘/3

1429. —
332.1/a —
239. —
3.557/a 3.65
2.07. 2.09

Tipografia Alexi Brașovâ.

Cursulo pieței Brașov#
din 5 Iunie st. n. 1884.

Bancnote românesel . Cump . 9.32 Vând, 9.33
Argint românesc .... 9.24 > 9.28
Napoleon-d’orI................ » 9.67 » 9.C9
Lire turcescl..................... » 10.90 » 10.98
Imperiali......................... * 9.90 » 9.96
Galbeni..................... , > 5 62 > 5.66
Scrisurile fonc. »Albina« . > 100.50 > 101.50
Discontulă » ... 7—10 °/0 pe ană.

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

„GAZETA TRANSILVANIEI4
DIARtr CU01IDIANU.1

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

Pentru Austro-Ungaria pe ana ’ 7 . 12 fi. v. a.
ii

n v [2 o • . 6
ii

77 77 1* 77 • • . 3 77 »

Se aedrdă abonamente și lunare cu . . 1

Pentru România și străinătate pe anii . 36 franci

??
ii

77 77 7? I2 77 . 18 v
v

11
77 V V |4 77 . 9 $

Celtî mai ușorii mijlocii de abonare este prin man-
datu postalu. Abonamentele se plăteseti înainte.

Rugămu pe domnii abonați se binevoi^scă a ne da 
lămuritti adresa, ca trimiterea diarului să nu sufere nici 
cea mai mică întârdiere.

Administrațiunea

AnunciurI în pag. a IV linia de 30 litere garmond 11.—cr. 6 
Pentru inserțiuni și reclame pag. a III linia ă . „ —„10

Pentru repețirl se acbrdă următdrele rabate:
Pentru repețiri de 3— 4 ori . . • . 10%

77 77 ?? 5— 8 77 . . 15%

77 ?? 9—11 77 . . 2O°|o

?? 17 12—15 77 . . 30%

7? 77 16—20 77 . . 40%
Dela 20 de repețirl în sustt . . . . . 5O°o
Pentru anunciurl ce se publică pe mai multe luni 

se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustu

Brașovă 113 Maiâ 1884.

Gazetei Transilvaniei?

n

(B r â n z ă bună
se găsesce de vendare la D-nu Mateiu Mocanii la AZUGA (România) 

cu prețuri forte moderate. Comandele se se facă directu.
UI

6—30

BRAȘOVt, TUȘNADtl.

BĂCĂNIA
Firma Muntean ii «fc Mincovici recomăndă on. 

publici! băcănia din „Tergulă Flosului" și filiala lorii din 
„Strada Teatrului," fiindă bine asortate cu totă telulă de -A 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, / 
precum și cu totă fe]ulă de ape minerale. Tot deodată 0 
aduce la cunoscința on. publică, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide ârășl o Filială 
la Băile din Tușnadu (totă în vechiulă locală în casele 
D-lui Kanapassek).

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

BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVICl k
BRAȘOVt, TVȘNADtl.

KX
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