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Brașovu în 25 Maiu, (6 Iunie.)
„Cui îi folosesee și cui îi strică passivitatea 

Românilor!! ardeleni?,,
La acesta întrebare, ce-o pune „Pester Lloyd" 

în numărulu său de Miercuri, răspunde acăstă 
fdiă însăși în modă. fdrte caracteristică.

„Nimenea," <j.’ce organulă oficiosu, „nu p6te 
spune cui va folosi și cui va strică politica Ro- 
mâniloră ardeleni." Dâr, ca și cându ar voi să 
se corâgă, același (|iarlCL declară în rendulu urmă
torii, că „positivă passivitatea le strică numai 
Româniloră."

„Pester Lloyd" suține de o parte, că nu scie 
dâcă ne va folosi politica de resistență passivă, 
de altă parte însă pretinde a sci positivă că ea 
ne strică. Contradicțiunea e destulă de bătătâre 
la ochi, căci îndată ce se pretinde cu positivitate, 
că o direcțiune politică e rea și stricăcibsă, nu 
mai p6te fi vorbă de foldsele ei eventuale.

Concedemă că politica de pasivitate este 
împreunată cu multe suferințe pentru Românii 
ardeleni. Nici unii poporîi nu face resistență pas
sivă numai de petrecere, său pentru că așa place 
câtorva conducători de ai lui, ci dâcă își iea re- 
fugiulu la acestă mijlocu estremii, trebue să aibă 
nisce motive fârte grave, trebue să se vâcjă a- 
menințată în esistența sa. Intr’o asemenea situa- 
țiune, care constrînge pe unu poporu la apărarea 
propriă cu mijlâce estreme, nu este mirare, că 
acestii poporu sufere și că are a se luptă cu 
multe rele și neajunsuri.

Dâcă „Pester Lloyd“ înțelege relele și nea
junsurile, cari urmâză din situațiunea desperată, 
ce ni-au creat’o adversarii noștri, atunci are drep
tate, că resistență nâstră passivă ne causâză multe 
suferințe, bună oră cum trebue să sufere într’o 
cetate încunjurată de inimici toți câți se află 
între zidurile ei, fiindă siliți să rabde multă 
ca să pâtă face possibilă resistență și să scape de 
rușinea capitulărei.

Spre a face ca să încete aceste suferințe ale 
ndstre, cei dela putere, dâcă au milă de poporulu 
română, cum pretinde „Pester Lloyd," să delă- 
ture căușele, cari ne silescă a ne folosi de arma 
cea din urmă legală a resistenței passive, și atunci 
t6te se potă îndreptă. A lovi însă necurmată în 
noi și a pretinde în același! timpii, ca să nu stri- 
gămu, să nu ne apărămu, să nu resistămă, este 
o curată nebuniă, pentru care sunt capabili numai 
cei ce credu a avă privilegiulu de a ferici tâtă lu
mea după pofta loru.

pice „Pester Lloyd" mai departe: „Dâcă 
o clasă a poporațiunei trăiesce retrasă de parla
mentă, ea se lipsesce totodată de isvorulă înăl
țării și ală întineririi spirituale."

Mai ântâiă poporulă română nu este o clasă 
a poporațiunei, ci ună poporă destulă de mare 
și compactă, care se desvâltă în spirită româ- 
nescă, nu maghiară, și în parlamentulă din Pesta, 
noi nu scimă să se afle altă isvoră de câtă acela 
ală intoleranței din care se adapă Maghiarulă. 
Cum s’ar pută ca Românnlă, bândă dintr’ânsulu, 
să se simță înălțată și întinerită.

Organulă oficială ne recomandă să ne luămă 
impulsurile dela parlamentulă maghiară. Dăcă 
amă urmă acestui sfată, amă trebui să ne lepă- 
dămă mai ântâiu de individualitatea năstră ro- 
mânâscă și să ne facemă cu toții membrii ai so- 

cietățiloră de maghiarisare, cari sunt fătulă spi
ritului ce domnesce în dieta din Pesta. Așa ceva 
ar fi însă impossibilă, ar fi în contra firei.

Folăsele, ce ni le pune în perspectivă „Pes
ter Lloyd" dăcă vomă părăsi politica de resis
tență pasivă, sunt dăr nu numai fârte problema
tice, ci chiar în gradă mare primejdiăse pentru 
noi. Isvorulă de care ne vorbesce fâia pestană 
păte se întinerăscă pe Maghiari; pentru Români, 
elă nu conține decâtă otravă omorîtăre.

Repetămă prin urmare: politica de resistență 
passivă păte să ne pricinuăscă multe necasuri și 
dureri, dăr ne feresce celă puțină de mărte; ea 
păte să ne folosăscă său nu, acăsta o va dovedi 
viitorulă; una însă este de pe acum sigură și 
neîndoiosă, că nu folosesce nici câtă negru sub 
unghiă scopuriloră de maghiarisare și zădărnicesce 
tăte uneltirile dușmaniloră contra naționalității 
năstre.

Sciri telegrafice.
(Serv, part, ală .Gaz. Trans,<)

NișiI, 6 Iunie. — Guvernulă sârbescă a 
cerută dela guvernulă bulgară, ca în timpă de 
trei dile să-i dea satisfacțiune pentru că a tole
rată emigrarea sârbăscă la granițe, năvăliri pe 
teritorulă sârbescă din partea bandeloră de emi- 
granți și-a ocupată în modă ilegală ună postă 
de gardă dela granița sârbăscă. In casă cândă 
acăstă cerere ar rămână, după espirarea timpu
lui acestuia, ne împlinită, ambasadorulă sârbă 
are să părăsăscă Bulgaria.

Clușiu, 6 Iunie. — ErI după amădl s’au 
încuarterată trei companii de soldați în suburbia 
Hidelve. Cornițele supremă n’a putută împlini 
cererea bărbațiloră conducători ai oposițiunii, de 
a retrage armata.

Adunarea generală a districtului bisericescă 
evangelică presidată de episcopulă Petru Nagy 
și Albert Banffy s’a deschisă în modă sărbă- 
torescă.

împrejurimile dela Teaca au suferită strică
ciuni enorme din causa grindin ei ce a căzută.

(Biur. telegr. din Pesta).

Telegrama particulară a „Gaz. Trans.“
Arad O, 5 Iunie.

Conferința partidei naționale române (?) din^comitatulă 
Aradului, conchemată pe eri, în urma turburăriloră în
scenate din partea fracțiunii de 11 din fostulă comitetă 
esecutivă prin vr’o 50—60 de ămenî îmbătațl și instruițl, 
amemându-să pe astădl s’a ținută in cea mai bună or
dine și au participată 800 de alegători. Conferința a 
votată în unanimitate încredere președintelui Ioană Po- 
povicl Deseană, a desaprobată procederea fracțiunei de 
11 eschi<|endu-i din comitetă și din partidă, a decisă a 
întră în activitate numindă de candidată în cerculă Rad- 
nei pe Iănă Beleșiu, er în cerculă Iosășelului pe Con
stantină Gurbană.

Cronica (Lilei.
Raportorulă diarului »Egyetertăs,“ în numărulu dela 

4 Iunie, scrie „că președintele comisiunii de 30 
«a conferinții dela Sibiiu a fostă d. Brătianu, 
.căruia conferința i-a votată recunoștință.«

Cum s’au întorsă lucrurile! Ungurii ară voi acum 
să pună totă 6menl din România în fruntea trebiloră 
nostre din Ardelă! Mare schimbare la față!

*
Același (jiară în darea sa de semă despre confe

rința din Sibiiu, resumândă discursulă d-lui Babeșă, ac- 
centueză pasagiulă unde oratorulă a afirmată, că Româ
nia nu voesce să scie nimică de noi și că d. 
Câmpinenu ’șl-a esprimată în fața d-lui Ba

beșă bucuria, că s’a formată partida dela cji- 
arulă Viitorulă.

Raportorulă nostru însă dela conferința din Sibiiu 
ne spune, că d. Babeșă a accentuată anume că gu
vernulă d-lui Brătianu nici că vrea să scie 
de noi și că d. Câmpinănu ’șl-a esprimată în 
fața unui Ungurăși-a consulului română din 
Pesta, d. Fara, bucuria că s’a găsită o par
tidă a «Viitorului», care să pacteze cu Un
gurii.

*
Societatea tineriloră comercianți români arangăză, 

Luni în 28 Maiă (9 Iuniu) a. c., o escursiune de petre
cere la Stejerișă și învită pe onor, publică și Corpulă 
oficerescă. Plecarea va fi la 11 âre a. m. din Târgulă 
straeloră. Fiindă vremea nefavorabilă petrecerea se a- 
mână, rămânendă a se anunța din nou diua.

*
Societatea «Concordia» din Blasiu va aranjâ la 9 

Iunie st. n. în «Berculă metropolitană» o petrecere de 
veră. Prețulă intrării e de persână 60 cr., er de familiă 
1 fi. 20.

*
In Teușiă se va da Luni la 9 Iuniu st. n. o pe

trecere de vară în .Berculă grăniceriloră. ‘ Intrarea de 
persână e 50 de cr. er de familiă 1 fl. Venitulă e des
tinată fondului scâlei de fetițe din opidulă Teușiă.

In casă de plâiă, petrecerea se va țină în grădina 
cea mare a lui Samuilă Love. Se primescă cu mulțămită 
ori ce oferte benevole.

*
Din Gyergyo S. Miclăușă se scrie cătră fiarele un

guresc! din Clușiu că, cu ocasiunea bătăii din urmă între 
partida lui Ugron și a lui Dobranski, patru ămenî au 
murită, cinci tragă de morte și treideci sunt greu răniți. 
Intre răniți se află și doi gendarmi.

*
«Le Temps» află din Pesta că în comitatulă Bo- 

drok, comuna Torzsa în Ungaria, s’a făcută o mare ma- 
nifestațiune pangermanistă. Locuitorii comunei, fiindă de 
naționalitate germană, au serbată aniversarea centena
rului colonisării loră sub Imperatulă Iosifă II. cu mare 
și strălucită pompă. Notarulă comunei a voită să țină 
ună discursă în limba ungurescă, adunarea însă i-a re
trasă cuventulă, declarândă că nu sciu de câtă nemțește. 
Liniștindu-se spiritele, s’a suită la tribună ună țărână și 
vorbindă în limba germană a înălțată până la ceră vir
tuțile germane și a blamată pe Maghiari.

*
»Telegrafulă« comunică, că d. Mihailă Cogălniceanu 

a făcută în dilele trecute o mică călătoriă în Basarabia, 
unde a visitată și Chișineulă. Aci a convorbită cu gu- 
vernatorulă provinciei generalulă Constantinovicî.

*
Luni la 21 Maiă, societatea sciențifică literară «Tine

rimea română» din București a serbată a șăptea aniver
sare, care s’a sfîrșită printr’o disertațiune ținută de d. 
N. G. Rădulescu: 0 amintire istorică (Cuza 
Vodă).

*
«Galații* spune că Briculă «Mircea» a plecată din 

portulă Galați cu elevii scălei de marină la Toulon și 
Londra.

*
Poetulă Kraszevski, despre ală cărui procesă amă 

vorbită, a fostă escortată în închisâre la Magdenburg. 
«Dziennik Poznanski e informată că sănătatea poetului 
e sdrobită. Mai mulțl Polonesî între cari și prințulă Radzvill 
au de gând să ceră de la guvernulă germană grațiarea 
poetului.

»Românulă« împrumută după ^Gazeta de Francfort» 
scirea, că studenții cehi din Praga au numită în unani
mitate pe poetulă Kraszevski membru onorară ală socie
tății loră, dar guvernatorulă Boemiei a anulată acestă 
votă.

*
Conferința din Sibiiu a primită în timpulă ședinței 

a doua telegrame de felicitare din următorele localități:
Orăștia, Clușiu (fii opincei române), Panciova (mai 

mulți alegători români), Oradea Mare (Ingre adv.), Lu- 
goșiu (Rezeiu), Năsăudă (Pletosă), Viena (tinerimea 
română).



Senatulă francesă desbate proiectulă de lege re
lativii la reintroducerea divorțului în Francia.

*
M. Sa monarchuliî a dăruită Sultanului șâse cai de 

haras de Kladrubs (Boemia.)

Discursul!! d-lui V. Băbești
(Urmare.)

Pe timpulă cândă s’a făcută dualismulă, contribu- 
țiunea țeriloră, cari aparțină corânei Sfântului Ștefană, 
facea 140 miliâne și toți strigau, că Austria ne ruinâză 
și că ne face pe toți cerșitori. amă ajunsă însă cu 
contribuțiunea la 330 miliâne, amă ajunsă că, pe cândă 
la 1866 nu recunosceam datoriă de stată în statulă un- 
gurescă decâtă ceea a obligațiuniloră urbariale cu vr’o 
170 milione, pe cari numai din bunăvoință s’a învoită 
țâra să le primescă, nu ca împrumută, ci ca o contri- 
tribuțiune anuală de 30 milione la spesele comune, de 
atunci încâce spesele s’au sporită mereu, încâtă acum 
amă ajunsă la 1300 miliâne datorii, și cu timpulă vomă 
ajunge pe urma Turciei cu 2 miliarde datorii, încâtă, ca 
și ea, nu vomă fi în stare a plăti interesele. Dacă îșl 
va lua cineva ostenâla a cercetă mai de aprâpe sporiulă 
poporațiunei din țâră și dările va vedâ inainte, că îm
prumuturile ipotecare și altele vorfi mai spori deficitulă 
încă cu ună miliardă. Adauge pre lângă aceste încă 
datoria flotantă comună cu 1400 miliâne și putemă dice, 
că suntemă una din staturile cele mai îndatorate. Dacă 
l’ar vinde cineva astăzi în licit ațiă, n’ar scâte nici a patra 
parte din ceea ce ar voi să realiseze. (Bravo! Așa e!) 
330 miliâne e bugetulă nostru în fie-care ană, doue po- 
sițiunl forte interesante aflămă întrensulă : Contribuțiunile 
directe erau mai nainte cam 50 milione, adl au ajunsă 
la 92 milione. Chiar guvernulă marelui Tisza a urcată 
dările de 14 ori. In rubrica contribuțiuniloră directe de 
92 miliâne figurâză o restanță incassabilă de 4 miliâne. 
In Europa întrâgă nu se află în vr’ună stată atâtea exe- 
cuțiunl de dare ca în Ungaria. Ungaria cu 15 miliâne 
de locuitori pe ună teritoră de 5—6000 milurl pătrate 
față de partea ceealaltă a monarchiei cu ună teritoră 
mai mică și cu 22 miliâne locuitori, este în defavoră, 
căci n’are industriă și comerciu. Importulă la noi e de 
preste 300 miliâne, ăr exportulă nu ajunge 300 miliâne. 
Austria în privința acestora e celă puțină de dece ori 
mai puternică ca noi. Dacă este vorba de capitale, ve 
spună, că într’o societate mare de financierî, unde eu 
amă susținută, că Austria are de 15 ori mai mare avere 
decâtă Ungaria, mi-s’a răspunsă, că nu de 15, ci de 20 
de ori mai multă, pentru-că din capitalulă fundațională 
ală băncei naționale, celă mai însemnată institută finan
ciară, din 1500 voturi Ungaria are numai 5 voturi. Din 
împrumutulă urbarială, acjl încă 150—160 miliâne, 9 părți 
din 10 sunt în Austria. Ea are dar mai mare putere 
decâtă noi. Totuși în privința conlribuțiunei directe ea 
stă pe o trâptă cu noi, cu 92—95 miliâne. După cifra 
contribuțiuniloră directe și a celoră indirecte, se face 
conclusiune la bunăstarea fie-cărei țeri. Cu câtă o țâră 
are venită mai mare din contribuțiunile indirecte, cu 
atâtă veniturile ei sunt mai sigure. America are 120 
miliâne venită din contribuțiunl indirecte, Anglia cam 
de doue ori atâtă, Franța de trei ori, noi avemă 72 mi
liâne indirecte, 92 miliâne directe, România, care este 
aprâpe jumătate câtă statulă ungară în privința esten- 
siunei, față cu codtribuțiunea directă de 25 miliâne franci 
are 56 miliâne indirectă, pe cândă la noi contribuțiunea 
indirectă stă față de cea directă ca 3 :4. Din aceste re- 
sultă dar, că situațiunea financiară a devenită fârte grea, 
de cândă a luată puterea în mână domnii Maghiari. Tâte 
acestea le aducă înainte, ca să pricepeți greutatea situa- 
țiunei, ca să vedeți de unde vină tâte necazurile nâstre 
financiare, cari îșl au isvorulă în sarcinele enorme con
diționate de legătura nâstră cu Austria. Tâte aceste pâte 
să le nege presa guvernamentală, turma aderențiloră gu
vernului, dar cifrele aceste nu le pâte negă nime, și dacă 
le-ar negă pe ele, n’ar pute să nu sîmțâscă greutatea. Chiar 
din tabăra guvernului sunt âmeni, cari mărturisescă, că 
situațiunea nâstră este desperată și fiindă desperată si
tuațiunea materială, e naturală, că elementulă domnitoră 
va căuta recompensă prin acuisițiunl într’alte părți. Și 
unde caută aceste acuisițiunl națiunea dela putere și re- 
prese'ntanții ei? Ântâiă în ridicarea nivelului cullurei 
generale a loră, a doua în ocuparea tuturoră posturiloră 
din țâră prin fii de ai loră, și a treia în sporirea cu tâte 
mijlâcele a elementului loră. Mulțl nu voră sci, că o 
facă, dar cumcă o facă o scie lumea. (Așa este 1)

Domniloră, v’am atinsă per summos apices căușele 
politice cele mari concentrate în Germania și v’amă spusă 
tendența Germaniei de a ocupâ prin coloniile sale orien- 
tulă, spre a avă locă pentru desfacerea mărfuriloră sale. 
Veți sci însă: Germania va ocupâ Orientulă numai preste 
corpulă Unguriloră și ală Româniloră. Cu câtă mai ener
gică pășesce ea spre Orient ă, cu atâtă mai multă produce 
rivalitate și isbesce în interesulă Rusiei. Rusia are în 
peninsula balcanică mulțl conaționali în popârele slavice 
de acolo, ea este putere precumpenitâre, în Asia și Eu
ropa orientală. Ea înțelege fârte bine, că puterea, care 
va stăpâni pe peninsula balcanică, îi va curma firulă 
progresului său și în Asia, degradându-o astfelă la pu
tere de ală doilea rangă. Nu este posibilă, ca Rusia să 
permită, fără ca să se revâlte, ca Germania să se apropie 
de Orientă și ârășl Rusia nu pâte să se așeije în Balcană 
fără a provocă pe întrâga Germaniă.

Constituțiunea peninsulei balcanice din staturi va
sale, conduse de Rusia, este ună atacă contra elemen
tului germană din Europa și viceversa. In mijloculu 
acestoră doue tendențe contrare, în Balcană sunt două 
elemente, cari singure împedecă, ca să nu se nimicâscă 
aceste doue puteri: elementulă maghiară și elementulă 
română. Dacă n’ar fi ele, de multă Rusia ar fi ocupată 
Orientulă. Dacă însă adl Germania se apropie de Orientă 
o face prin mijlocirea alianței cu Austria respective cu 
Ungaria. Pe Unguri i-au împinsă înainte în Bosnia si 
totă pe Unguri îi împinge și asupra nâstră. (Așa este, 

bravo!) Ungurii s’au luptată 200 ani contra Austriei, 
adl char ei au făcută alianță cu ea în contra nâstră, 
s’au făcută prin ea aliați ai Germaniloră din Germania, 
pentru scopulă mare, la care s’au angagiată, însă n’ajungă 
cu numerulă loră și pentru aceea ceră, ca Românii, Slo
vacii și Sârbii să le sporâscă numărulă. Ună însămnată 
bărbată ală Ungariei a țînută ună discursă în academiă, 
prin care a dovedită, că elementulă maghiară este chie- 
mată a domni îu Orientă, (voci: n’a dovedită) — a do
vedită după a sa putere și după a sa sciință—. Pentru 
a domină Orientulă însă, ei trebue să fie putere mare; 
ei țînă, că numai atuncea sunt siguri de credința, de 
ascultarea, de solidaritatea tuturoră acestoră popâre cu 
ei, dacă îi voră fi prefăcută pe toți în Maghiari. De aci 
propagarea pe ori' ce căi și cu ori ce preță a maghiarisării. 
Simțulă insuficienței loră numerice față de pericululă celă 
mare îi face atâtă de intoleranți față de alții, atâtă de ner
voși și îi împinge a lucră la stirpirea loră, (Așa este 1) Ungurii 
totdâuna au fostă poporă cuceritoră, tindă să domnăscă și s’ar 
țină asigurați, dacă ar pută cutropl pe ceilalți. De acea 
se opună atâtă de multă la progresulă și la cultura na
țională a altora. Munca loră însă va fi zadarnică, căci 
popârele cu ârecare cultură nicl-odată nu se voru face 
altă națiune. (Așa e, bravo!) Pâte fi aci vorba de mij- 
lâce pentru ajungerea scopului și mijlâcele sunt de multe 
ori raționale, de multe ori iraționale. Mulțl din ei credă, 
că în 5—6 ani are să erumpă lupta cea mare și nu-i va 
găsi destulă de tari și cândă se gândescă la acâsta, 
atunci furia și nervositatea devine totă mai mare. Cândă 
însă audă, că ar pută să se amene lupta vre-o 50—60 
ani, atunci ei mai lasă ceva din furia loră. In casulă 
dintâiu ei devină totă mai intoleranți și mai mari șovi- 
nisci față de noi și ce ajungă cu astfelă de purcedere? 
Aceea, că, spre mare părere de rău a Româniloră, în 
locă de a se face iubiți, ei să facă totă mai urgisiți și- 
își perdfi cu totulă încrederea. (Așa este!) Noi Românii 
insă scimă, că elementulă maghiară este pentru noi con- 
dițiune de viață și noi suntemă datori a stă lângă ei, 
pentru a luptă și a delăturâ valurile, cari din altă parte 
ne amenință a ne înghiți și pe unii și pe alții. (Bravo, 
așa este!)

Nu cunoscă lucru mai nebună, mai nesocotită, decâtă 
aserțiunea, că noi u r î m fi pe Maghiari. Noi să nrîmfi 
pe acestfi elementu, în care vedemă siguranța bunei 
stări a nostre în viiloră? Eu n’amfi aurită Română să 
(Jică, că uresce pe poporulfi maghiară (voci: nu este). 
Pentru ce urăscă ei pe Română dar? Pentru ce-1 tim- 
brâză cu epitetulă de >nepatriotă< ? Dar ce este patri- 
otismulă, nu în înțelesulă obicinuită adl la noi, ci în 
înțelesulă adevărată ală cuvântului? Nu este alta, decâtă 
simțulă solidarității cu aceia, cu cari suntemă chemați a 
apăra cele mai mari bunuri ale nemului omenescă și vii- 
torulă. Ei bine, definită altfelă patriotismulu este o fan
tasmagorie. Eu să stimeză o lege mai pre susă de tâte 
care adl se face, .mâne se schimbă, și asta să fie patri- 
otismulă? Nu se pâte! Dacă este acesta astfelă, dacă 
constatămă, că suntemă suspectați pe lângă tâtă bună- 
priceperea, ce avemă pentru interesele nâstre comune, 
pentru viitoră cu dreptă cuvântă putemă să ne între- 
bămă: ce este de făcută, ca să o simtă, să o înțelâgă și 
ei, Maghiarii, acâsta, și să se pâtă conformă? Amă vă
zută domniloră, că de câte ori ne amă ridicată vocea 
să-i capacitămă, că avemă interese de viață identice cu 
ale loru, și că ne putemă apără numai în solidaritate cu 
ei, totdâuna amă fostă întâmpinați: >da, așe este;« cându 
insă amă disă, dacă recunâsceți, că așa este, voi să ne 
spriginiți în desvollarea forțeloră nâstre materiale și 
spirituale, ca să vă putemă spriginf cu mai mare efeclfi 
la timpă de lipsă ei în teoriă și acesta o primescă. 
Cândă însă amu mai adausă, să discutămă dar ,modus 
vivendi,* condițiunile, ce ni le oferiți pentru prosperarea 
nâstră, care e și a vâstră, — aci nu ne-amă mai putută 
înțelege. Cândă a fostă vorba: vremă să fimă Români 
și să rămânemă Români, ei au (Jisă: .acesta nu se pâte, 
noi în Ungaria ca stată, nu putemă să admitemă acâstă 
pretensiune, nu cunâscemă o colectivitate națională 
română. Vomă vorbi cu Românii, cum vomă sci, dar nu 
voimă să scimă de o colectivitate a Româniloră și de in
terese colective!1 Din acâstă neînțelegere și nepricepere 
au urmată tâte relele, câte ne bântue atjî. Amă stăruită 
să se facă legea nafionalitățiloră după principiulă celă 
mai moderată, ei însă ne au răspinsă și au făcută ei 
legi fără ingerența nâstră, au bucinată în lumea largă, 
că cea mai mare toleranță este la ei. Cândă însă a ve
nită sâ execute legile, atunci în 17 ani nici un a n’au 
executată; legile făcute de ei înșiși, totă ei nu le-au res
pectată (voci: așa este !). LuațI tâte celelalte legi făcute 
de ei mai în urmă, și veți vede, că tâte sunt făcute cu 
tendența, de a reduce legea pentru naționalități, pre care 
ei o au' făcută.

Pe cândă legea pe hârtiă este lege, în ea mereu 
se facă corecturi prin alte legi și ordinațiuni ministeriale 
astfelă încâtă s’a redusu tâtă la ună minimum. Și ce 
amă văzută, domniloră după 16 ani? Amă văzută, că 
acum se nasce o partidă mică, impotentă, care și- a făcută 
de programa, să soliciteze executarea legei! Ună lucru 
ne mai pomenită în istoria unui poporă! După 18 ani, 
o partidă mică, neînsemnată, impotentă, se ceră execu
tarea legei dela guvernă; este o aparițiune din cele mai 
ciudate în viața politică a unui.poporă. (Așa este). Ce 
dică la acesta factorii politici, jurnalistica maghiară pică, 
că nu este adevărată, că legile n’ar fi executate. (Așa e!) 
Ori-ce Română nepreocupată va trebui să se convingă, 
că nu este o singură lege executată cu sânțeniă; tâte 
sunt maltractate, degenerate. S’a publicată prin tâte 
jurnalele, că supremulfi comite în comitatulă C arașă, a 
declarată, că nime nu-lă va sili să vorbâscă altă limbă 
decâtă cea maghiară! ună comite supremă domniloră, în 
ună comitată cu 90% poporațiune română. Tâte legile 
nu s’au executată în tocmai. Este o călcare a legei fă
cută de ei, prin ei înșiși. Cum credă ei, în astă stare de 
lucruri, că lumea nu va observa acâsta cu timpulă, că 
va tăcâ și va prinde încrederea în legile loră, în cava- 
lerismulii loră, în libertatea loră, cândă desconsideră cu 
totulă tote celelalte elemente din țâră.

în privința culturei cum stămă? Noi le 4>cemh: 
>dați-ne câmpă de liberă esercițiu ală puteriloră nâstre 
intelectuale, dați-ne cultură, dați-ne și nouă scâle, și acolo 
unde nu ajunge bugetulă statului, vom ajută noi, din pu- 
ținulă nostru, pe câtă vomă putâ.< Vă întrebă însă, ați 
văzută vr’o scâlă română din bugetulă țărei susținută? 
(Nici una!) Nu ați văzută, der ați văzută că chiar și 
acolo unde voimă noi să facemă scâlă, din puterile nâstre, 
chiar și acolo suntemă împedecațl. Dâcă vomă spune 
Europei culte, cestiunea cu gimnasiulă din Caransebeșă, 
ea nu ne va crede. Vină âmenii din acelă ținută și t^ică: 
de 100 de ani ne frământămă să facemă o scâlă, dâr 
nici voi, nici Austria nu ne-a ajutată. Acumă avemă 
noi mijlâcele trebuinciâse bănesc!, vă arătămă programa 
formulată pentru acestă gimnasiu pe basa legei de stată, 
întroducemă într’ânsulă limba maghiară, ca studiu obli
gată, și totuși ministrulă de interne și ministrulă de culte 
denâgă încuviințarea înființării acelui gimnasiu. Argu- 
mentulă este că fondulă, de care dispune granița, este 
dat de Maiestatea sa pentru scopuri filantropice și de cul
tură și trebue dâr folosită pentru scâle poporale, căci 
aceste sunt mai puțină ajutorate. înaltulă guvernă însă 
desființâză în graniță chiar aceste scâle în multe locuri, 
âr în altele le ocupă elă, sub pretextă, că n’ar fi scâle 
confesionale, de și în rescriptulfi, prin care s’a dată 
grănițeriloru acele fonduri, se cjice expresă »fur die grie- 
chisch-orientalischen Schulen.< La 97 comune li se iau 
pe acâstă cale interesele dela capitalulă loră și se admi- 
nistră altfelă, încâtă acjî mai tâte scâlele, pe cari ei le 
administră, sunt deșerte: acâsta este o încercare mani
festă de-a împedecâ respândirea culturei.

Cum stămă în acâstă privință în Panciova? 
Există acolo o scâlă reală superiâră de mai mulțl ani, 
avemă și o poporațiune română destulă de frumâsă, care 
însă durere s’a desnaționalisală, și nu suntemă în stare 
să-o reclamămă. Scâlă acâsta n’are catechetă ortodoxă. 
S’au făcută pași la episcopă, se făcură disposițiuni în 
acâstă privință, episcopulă a și făcută o remunerațiune 
pentru preotulă din vecinătate, pe care l-a numită cate
chetă. Cândă însă s’a adusă acâsta la cunoscința înaltu
lui guvernă, s’a disă, că: , acelă preotă nu pâte fi cate
chetă provisoră, căci nu îritrunesce cualificațiunea de ca- 
techelă, n’are cultura necesară, nu este în stare să facă 
catechisarea în limba maghiară! (Bravo!)

Vedeți până unde merge tendența de a împedecâ 
cultura nâstră națională. Veți cjice doar, ce scop au cu 
acâstă procedură? In privința scopului, ce’Iă urmărescă 
să-mi permiteți să vă spună ceva din istoriă. Pe la în- 
ceputulfi secolului al 5-lea devenise înapărată Iu li ană, nu
mită apostatulă, în urma lui Constantină Celă Mare. 
Elfi era creștină fârte zelosă pe câtfi timpă era în viâță 
împăratulă Constantină. Murindă acesta, elă s’a lăsată 
de creștinismă și s’a făcută âr păgână. Elă eră însă și 
filosofii și îi plăcea să se mândrâscă cu filosofîa lui. Erau 
pe atunci biserici creștine cu sutele în imperiulă romană, 
erau creștini bărbații cei mai de frunte de la curtea îm- 
părătâscă. Elu începu să favoriseze ârăși legea păgână 
în contulă cre.șținiloră, ca filosofă însă proclamă libertatâa 
confesiuniloră, ca și la noi. Pe când însă o proclamă, 
și o motivase fârte frumosfl, sprijinea cu totă adinsulă 
pe păgâni, și unde putea, da înapoi pe creștini. Vâtfendă 
acâsta creștinii, ei s’au retrasă de la afaceri, au făcută 
pasivitate (Ilaritate). Cei mai buni amici ai lui Iulianu 
s’au retrasă de la elă, între cari se numără chiar și celă 
mai intimă prietină alfi lui. ^împărate/ a (Jisă elă, »eu 
pe lengă tâtă libertatea ta confesională, nu mai potă stă 
la curtea ta.« Atunci împăratulă a cjisă, »»toți amicii 
mei mă părăsescfi, cu cine să rămână eu?<<

>Cu cine vei sci, cu acei pre cari îi favorisezl. Eu 
nu potă rămână mai mult, rămâi tu cu amicii tăi cei 
noi. < (Bravo, aplause.)

*
D. Babeșă ne face cunoscută că, fiindă discursulă 

său necomplectfi și neesactă stenografiată, și prin urmare 
greșită reprodusă de » Tribuna,* de unde l’amă luată și 
noi, să încetămă cu publicarea lui, până ce vomă primi 
dela d-sa discursulă corectată și complectată. Observămă 
că a fostă numai ună singură stenografă la conferență, 
care singură nu putea se birue. Amă fi dorită ca co- 
mitetulă să îngrijâscă să aibă stenografi, căci atunci amă 
fi putută avâ discursulă corectă și la timpă. De-o-cam 
dată vomă dă numai în estrasă partea din urmă a dis
cursului.

Conferința preoțilorii în Brașovu.

Preoțimea din protopopiatulu I. ală Brașo
vului, în conferința ce au ținutu sub președința 
d-lui I. Petricu au luatu urniătârea declarațiune 
în privința Milei împărătesei:

Subscrișii preoți ai tractului protopresbiterală ală 
Brașovului I, avândă cunoscință de emisulă d-lui Ministru 
de culte și instrucțiune, prin care s’a decretată, că aju- 
torulă împărătescă menită pentru preoții săraci și bine
meritați din Archidiecesa ort. orient, a Transilvaniei pe 
viitoră nu se va mai împărți, ca în trecută, prin Archi- 
episcopulfi și consistoriulă nostru, ci prin d-lă Ministru 
însuși, — s’au întrunită la data mai josă însemnată în 
conferință, și considerândfi, că prin citatulă emisă mi
nisterială :

a) . Se vatămă autoritatea și autonomia bisericei 
nâstre garantată prin lege, precum și vaza Archiepisco- 
pului și a celorlalte organe ale nâstre superiâre.

b) . Că prin punerea în practică a citatului emisă 
ministerială se deschide dnimulă, pe care se voră stre
cură felurite influențe ale politicei dominante în biserica 
nâstră, în detriment ulă bisericei și poporului nostru.

c) . Considerândă, că sinodul nostru Archidiecesană 
a decisă, ca la casă, cândă toți pașii, ce se voră face 



la înaltulă regimă și la Maiestatea Sa Împăratule și re
gele, ar rămânea fără resultatulă dorită, Archidiecesa ort. 
orient, a Transilvaniei să renunțe la acelă ajutoră împă
rătesei, — din motivulă tuturoră acestoră considerante 
subscrișii preoți ai tractului protopresbiterală 1. ală Bra
șovului ort. orient, dămă în modă solemnă următorea

IDeclarațitn.ne:
1) . Preoțimea din protopresbiteratulă Brașovului I, 

esprimându-și recunoștința sa căfră Sinodulă Archidiece- 
sană pentru inițiativa luată, aderăză la conclusulă adusă 
în cestiunea ajutorului Iinpărătescă menită pentru preoții 
ort. orient, sărmani și binemeritați din Archidiecesa Tran
silvaniei ; prin urmare,

2) . La casă, cândă acelă ajutoră nu s’ar da pe 
basa disposițiuniloră primitive din anulă 1861, ci înaltulă 
regimă ar insistă pe lângă condițiunile umilităre cuprinse 
în emisulă d'lui Ministru de culte, preoțimea subsemnată 
renunță la acelă ajutoră.

Brașovă, 17 Maiu 1884.
losifă Baracă, m. p. protop. Ioană Petrică, m. p. 

prot. lladu Popea, m. p. parochă. Bartoloineiu Baiulescu, 
m. p. parochă. Iriniiă Verzea, m. p. parochă. Bonifaciu 
Pittișă, m. p. parochă. George Perșenariu, m. p. parochă. 
Alexie Verzea, m. p. parochă. Tonta Frateșft, m. p. pa
rochă. Ioană Maximiliană, m. p. parochă. Ioană Eft. 
Popoviciu, m. p. parochă. Ioană Pascu, m. p. parochă. 
Petru Cârstocea, m. p. parochă. Nicolau Soiu, m. p. pa
rochă. Vasilie Sfetea, m. p. parochă. Tonta Bârsan, m. 
p. parochă. Ștefană Manole, m. p. capelan. Victor Popea
m. p. parochă. Vasilie Voina, m. p. parochă. George 
Urdea, m. p. parochă. I. P. Craiovean, m. p. parochă.

Convocare.
In urma conferinței alegetoriloră români din cerculă 

electorală Orăștiă, ținută la 12 Aprile a. c., comitetulă 
electorală convocă pe alegători a luâ parte la o confe
rință, ce se va ține la 10 luniu 1884 st. n., la 2 ore 
după ametji în Otelulă > Ștefană Secheni* din Orăștiă.

Programa conferinței cuprinde: 1. Constituirea con
ferinței electorale. 2. Raportul fi celoră 2 delegați des
pre detisiunile conferinței partidei naționale a tuturoră 
Româniloră, ținută la Sibiiu în 1, 2 și 3 luniu 1884 șt.
n. 3. Desbaterea altoră propuneri față cu alegărea de de
putată, ce se va face în 13 1. c.

Corespondență particulară a »Gaz. Trans.*
Lu goșă în 26 Maiu.

Onorate Domnule Redactorii!
0 dorință esprimată într’o corespendență de mai 

deunădi s’a împlinită eri în 25 1. c. Erâ dorința, ca Ro
mânii bănățeni să-și ia ună avântă energică și să lupte 
de a-și alege deputați din sînulă loră, bărbați de aceia, 
cari cunoscă durerile și necasurile, și cari au și inimă 
de a voi să-i îmbunățățescă sortea amară.

Bravii alegători din Bogșia au fostă cei dintâi, cari 
au luată hotărîrea de a luptă cu băvbățiă pentru a-șl 
alege deputată ună bărbată, care este >bărbatulă dori- 
toră* pentru poporulă română bănățenă, a cărui pro
gramă, este programa și espresiunea fidelă a voinței și do- 
rirei poporului română. Aceslă bărbată este d. adv. 
Coriolană Brediceanu, care în 24 1. c. fu procla
mată cu unanimitate de cătră alegătorii români can
didată de deputată pentru cerculă electorală ală Bogșei, 
după ce mai ântâiu alegătorii români cerură ajutoriulă 
cerescă, servindu-le preoții o litiă.

In 26 1. c. pe la orele 11 a. m. se presentâ o de- 
putațiune de 31 persone cu dreptă de alegere la d. ad
vocată Brediceanu, care prin d. M. Țapu, bravulă 
învățătoriu din Fizeșiu descoperi cu tonă sărbătorescă 
misiunea ce o au de a’i anunța hotârîrea representanți- 
loră cercului electorală Bogșia, adecă că l’au proclamată 
candidată de ablegată pentru acelă cercă și-lă r<5gă 
să primăscă candidatura.

D. adv. C. Brediceanu răspunse: >Vă mulță- 
raescă pentru ostenăla ce v’ațl luată, ca și în persănă 
să-mi comunicați încrederea din parte-mi pră stimată a 
alegătoriloră din cerculă electorală Bogșa, și așa de bine 
îmi priesce faptulă, că onorații alegători din cerc, elect. 
Bogșia au scuturată indolența — fala contrariloră noștrii 
— și au făcută de minciună pe cei ce se laudă cu bu- 
nulă simță de ascultare a poporului cu tote mișcările și 
pronunțările vieței publice, încâtă eramă dedați e duce 
sărmanulă poporă la acte chiar de sinucidere a inte- 
reseloră naționale prin o poruncă său mituire. — Atunci 
a bătută ora morții și a perirei asupritoriloră, cândă se 
trezescă și deștăptă, cei pe cari îi priveu de adormiți și 
amorțiți, de aceea în numele națiunei vă salută ca pe o 
venă puternică bătătore a poporului română.

Avemă lipsă imperidsă de aslfelă de simțăminte, 
căci primejdia, în care se află Românulă din Ungaria și 
celelalte naționalități, — afară de Ungaria pe <Ji ce merge 
este totă mai mare, încâtă dăcă nu ne vomă opinti să oprimă 
pornirea contrariloră noștri, atunci ne vomă trezi cople
șiți și nimiciți. —

De susă de la partida d-loră de la guvernă, tăte 
organele publice și toți sateliții loră au pronunțată ca 
dogmă ținta, ca statulă nostru să se baseze numai pe 
unulă din popărele acestei țări, adecă pe Unguri. E ne- 
irăscă di zadarnică acăsla țintă, dar stăpânii noștri o 
consideră de unica armă, prin care-șl potă înmulți 
numărulă, intări forțele și salva esistența. — 

___________ (va urma).

Din Selagiu.
In 22 1. tr. st. n. sub polele codrului, în Selagiu, 

a spatele Băsesciloră pe așa numitulă >Dealulu drăguței* 
tătă <|iua au patrolată vr’o 120 gendarmi adunați din 
întregă Selagiulă și comitatele vecine, cari încă în pre
săra cailei memorate au fostă postați în »Codru mare* 
a vr’o pândă.

0 paradă estraordinară ca acesta a suscitată cu- 
riositatea tuturoră, și la întrebarea, că din ce incidență 
s’a născută acesta solemnitate, ca răspunsă s’a lățită 
faima, că gendarmii dislocați la pândă au voită să prin
dă o adunare revoluționară de 10—20 mii Români, cari 
după părerea loră voră să fiă adunați în diua amintită 
la loculă indegefatu.

O veste și poveste, ca acăsta, nu s’a putută trece 
cu vederea; deci Dlă Georgiu Popă băsascianulă a 
făcută pașii necesari la pletorele și cornițele supremă 
conpetenți, pretin^ându-se numele denunțătoriloră, pentru 
a se putea cere satisfacere.

Și ce ni-s’a spusă dela locurile respective ? 11
»Aceea pândă a fostă ordonată de ministrulă de 

interne, care a fostă infornată că Românii din Selagiă, 
Satu-mare și Bihoră adunați sub polele codrului pe >Dea- 
lulă drăguței,* intre Selagiu și Satu-mare, voră serbâ 
aniversarea (Jilei de 100 ani a lui »Horea.* —

Tristă lucră, ca noi să nu sărbători mă acea ani
versare, ăr guvernulă să o sărbeze cu atâta solemnitate, 
cu cetele sale de gendarmi.

Catastrulu celu nou.

Cu privire 1a, catastru venerabilulu episcopii 
alu Caransebeșului a adresată p. o. protopres- 
biteri, cătră preoțime comitete și epitropii paro
hiale din diecesa sa următdrea circulară impor
tantă :

Cu provocare Ia circularulă cons. din 24 Februariu 
a. c. Nr. 129 Epitr. emisă în causa reclamăriloră 
individuali referităre laCatastrulă celănou, 
ne aflămă îndemnați a vă face de nou atenți la urmă- 
torele:

Terminulă de 60 de pusă pentru reclamările 
individuali se sfîrșesce în scurtă timpă în tote comunele 
aparținătore de diecesa Caransebeșului.

Deci după espirarea acestui termină au să se esa- 
mineze reclamările acestea și asupra loră au a se aduce 
decisiuni.

Pentru pertractarea și resolvirea reclamăriloră: a) 
decă o parcelă de pămentă s’a înscrisă mai de multe 
ori, seu nu s’a înscrisă în cartea otarului acelei comune, 
la care aparține, precum și decă numele proprietarului 
s’a scrisă smintită său greșită;

b) decă mărimea (suprafața) s’a înscrisă greșită 
(mai multă său mai puțină), pentru aceste 2 cașuri de 
reclamare este chemată și competentă a decide comi- 
sarulă catastrală prețuitoră.

£r pentru esaminarea și resolvirea reclamăriloră:
a) decă locuri după lege scutite de contribuțiune 

s’au pusă ca nescutite, ori din cele nescutite după lege 
s’au pusă ca scutite său s’au lăsată cu totulă afară;

b) dăcă o parcelă nu s’a înșirată în ramulă de cul
tură corespundătoră;

c) decă o parcelă nu s’a pusă în clasa cuvenită 
calității ei;

d) dăcă o parcelă în asemănare cu alta din între- 
gulă cercă de clasificare s’a clasificată neasemenea, 
pentru aceste 4 cașuri de reclamare suntă chemate și 
competente a decide comis iu nele catastrale cer- 
cuale.

Deciderea asupra reclamăriloră de ambele categorii 
au să se aducă în fața locului de cătră organele chemate 
spre acăsta.

Primarii său judii comunali au să publice locuito- 
riloră în fie-care comună diua, cândă voră veni în comună 
atâtă comisarulă de prețuire, câtă și comisiunile cercuali. 
provocândă pe locuitorii cari au reclamată său cari ar 
dori a se plânge în personă la comisiunea catastrală în pri
vința vre unei nedreptățiri, ce li s’ar fi făcută, ca toți 
aceștia să se afle la diua și loculă hotărîtă pentru per
tractarea și esaminarea reclamărei său plânsorei.

Dreptă aceia fiți cu toții atenți la terminele, ce se 
voră pune și publică prin primari în comune spre susă 
arătatulă scopă și în filele hotărîte pentru pertractarea 
reclamăriloră mergeți în persină și vă căutațl dreptulă. 
Cu deosebire o voră face acesta preoții cu privire la 
sessiunile parochialî, conformă învitațiuniloră, ce li s’au 
dată prin circulariulă cons. din 24 Faur a. c. Nr. 129. 

Spitr. Și dăcă reclamarea flindă ea temeinică 
nu se va luâ în considerațiune de cătră comisarulă ca
tastrală prețuitoră, său de cătră comisiunele catastrale 
cercuali, în acestă casă preoții precum și alți reclamanțî 
respinși voră cere, ca reclamarea loră împreună cu mo
tivele ei în chipă de recursă să se subscărnă la direc
țiunea catastrală resp. la comisiunea catastrală respectivă 
spre supraesaminare și definitivă decidere.

De sine se înțelege, că P. O. P. Protopresbiteri, 
conformă punctului III. ală descitatului circulară cons. 
din 24 Faură a. c. Nr. 139. Epitr. voră concrede asis
tarea la reclamări și mai departe la mai mulți preoți 
inteligenți ai tractului loră, cari cu deosebire voră pri
veghea, ca numele proprietarului sesiuneloră parohiali să 
fie înscrisă în operatulă catastrală pe basa Art. dietală 
de lege IX. din anulă 1868 astfelă *gbrok keleti român, 
egyhâz,* biserica gr. or. română, ăr nu cum s’a și în
tâmplată până acum în unele cașuri, în cari s’a scrisă 
ca proprietară ală sesiuneloră parochialî: gorbg nem egye- 
sult hitkozsăg, românesce: comuna greco-neunită, căci 
acăstă denumire este cassată prin legea suscitată și este 
contrariă adevărului și stărei faptice.

In fine P. O. P. P. Protopresbiteri voră subșterne 
Consistoriului diecesană câtă mai curendă conspectulă 
demandată deja prin desamintitulă circulară cons. despre 
tăte sesiunile parochialî din protopresbiteratulă loră, că 
cine și cum este înscrisă ca proprietară ală respectivei 
sesiuni parochiale din fie-care comună.

Caransebeșă, în 14 Maiă 1884.
Ioană Popasu m. p. 

Episcopti diecesanii.

Diverse.
Omoră. — Ni se scrie că la 1 Iunie st. n. într’o 

ospătăriă, petrecendu-și mai mulți soldați pedestri și tu
nari, în decursulă danțului voindă doi indivizi, ună 
corporală de la pedestrime și ună tunară de a danța 
totă cu aceeași personă, au ajunsă la cârtă, care a de
generată într’atâta, că ună altă tunară infigându-i capo
ralului ună cuțită în dreptulă inimei, cu tătă repedea 
întrevenire a mediciloră, totuși după 2 ore a murită. 
In ultimulă momentă a recunoscută corporalulă dintre 
mai mulți pe ucigașulă său.

Răsbunarea bărbatului înșelată. — Din Lemberg 
se comunică următorele: Grozavă sensațiune a făcută aci 
o întâmplare, care în curândă se va tractâ înaintea ju- 
rațiloră. Tînărulă fiu ală unui funcționară de la percep
ția d’aci prinsese simpatiă pentru soția unui pensionară 
care locuesce aci. Soția încă nu rămase nemișcată la 
iubirea tânărului. Bărbatulă înșelată, care fă încunos- 
ciințată de purtarea femeei sale printr’o scrisdre anonimă, 
se prefăcu că are să facă o călătoriă, ,pe când elă în 
realitate se puse să spioneze pe seducălorulă soției sale, 
ca să’i dea o lecțiă exemplară. Câteva ore după pleca
rea înscenată a bărbatului, amantulă sosi la iubita ini
mei sale. Momentele de fericire nu ținură multă, căci 
două figuri înfășurate, ca să nu fie cunoscute, și armate 
cu gârbace, le turburară, repeQindu-se asupra amantului 
și bătândulă fără nici o milă. Nemulțumiți cu acesta, 
îlă aruncară din camera, ce se aflâ în catul ală doilea, pe 
ferestră în stradă, unde tenărulă rămase fără consciință. 
Nefericitulă amantă, căruia a trebuită să i se amputeze 
piciorulă dreptă încă în (Jiua aceea, a putută scăpâ cu 
viăță.

Săcuiulu și măimuța. La intrarea unei panorame 
era espusă o măimuță îmbrăcată cu pantaloni roșii, cu 
calpacă și cu pene. Măimuța se totă jucâ și țipă de 
câteorl o năcăjiâ vreunuia din publiculă ce căscă gura 
dinaintea panoramei. Intre cei de față erâ și ună Săcuiu 
cu pipa în gură. Măimuța neavândă ce lucră pune laba 
pe pipa Săcuiului, o iea și și-o pune în gură. Cei de 
față isbucniră într’ună hohotă de rîsă. Săcuiulă rămase 
înmărmurită și nu sciâ ce să facă. într’ună tărdiu îșl 
luă pălăria din capă și cu ună glasă rugătoră să adresă 
cătră măimuță: .domnișorule, nu te’nebuni, și dă-mi pipai*

Sătulă cu comorile. 1— în curendă va apără în 
edițiune separată instructiva povestire »Satulă cu co
morile,* pe care d-lă Petra-Petre seu a prelucrat-o 
cu atâta succesă din limba germană și care mai întâiă a 
apărută ca foiletonă în fdia năstră. Nu ne îndoimă, că 
on. publică cetitoră va primi cu plăcere acăstă cărticică, 
care amă dori să o vedemă răspândită câtă se păte mai 
multă, cu deosebire printre poporulă nostru de pe la 
sate. Și ca premii și carte de cetire pentru tinerimea 
mai în vârstă s’ar potrivi »Sătulă cu comorile* de mi
nune.

f Neorologă. — Anunțămă cu durere mărtea co
merciantului Voicu Gloaje în etate de 53 de ani, din 
comuna Boița. Fie’i țărîna ușorăl
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Cursul la bursa de Vlena
din 5 Iunie 

Rentă de aurii ungară6°/0 122.75 
Rentă de aurii 4°/0 . . . 91.75 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.65 
imprumutulti căilorfl ferate 

ungare ....... 141.25 
Amortisarea datoriei căi

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.80 

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 119.— 

Amortisarea datoriei căi-
1 orii ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 102.70 

Bonuri rurale ungare . . 100.70 
Bonuri cu cl. de sortare 101.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt.............................101. —
Bonuri cu cl. de sortarelOl.— 
Bonuri rurale transilvane 101.75

st. n. 1884.
Bonuri croato-slavone < . 100.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................. 98.25
Imprumutulti cu premiu 

ung.....................................115.40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.— 
Renta de hărtiă austriacă 80.45 
Renta de arg. austr. . . 81.30
Renta de aură austr. . . 102.10 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro- 

ungare :....................  859.—
Act. băncel de credită ung. 309.75 
Act. băncel de credită austr. 309.— 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’ori................ 9.69
Mărci 100 împ. germ. . . 59.65 
Londra 10 Livres sterlingel22.15

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 24 Maia st. v. 1884.

Discontulă > ... 7—10 °/0 pe anii.

Renta română (5°/0). . . . Cump. 94’/a vând. 95i/4
Renta rom. amort. (5°/0) . . > 99 > 95i/tl

» convert. (6°/0) • • > 98i/a » 1008/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . > 32 » 34
Credit fonc. rural (7°/0) . . 102i/4 , 106

» » „ (5%) • • H 92i/2 ,, 93’/,
> » urban (7°/0) . . » 103Va » 1041/2
> > > (6%) • • > 991/3 . 100
» > (5%) • • > 90.B/8 • 91

Banca națională a României > 1425. »
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . > 331. >

< » » Națională . . > 239. • -- *
Aură . . » 3.55i/2 » 3.70
Bancnote austriace contra aură > 2.07. » 2.09

Cursulfl pieței Brașovd
din 6 Iunie st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 9.32 Vând.9.33‘/a
Argint românesc . . . . • 9.24 » 9.28
Napoleon-d’ori................. 4 > 9.66 > 9.68
Lire turcescl..................... • • > 10.90 > 10.98
Imperiali......................... » • 1 9.90 > 9.96
Galbeni............................. • • * 5.62 > 5.66
Scrisurile fonc. »Albina* . . . > 100.50 » 101.50

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

„GAZETA TRANSILVANIEI44
DIARU CUO1IDIANU.

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

Pentru Austro-Ungaria pe anti • ? . 12 fi. v. a.

77 77 y>
11

|2 77 ■ ■ . 6

•n n y>
11|4 7) • • . 3 77

Se acdrdă abonamente și lunare cu . . 1 77 77

Pentru România și străinătate pe anti . 36 frsmei

5? 77 77 ??
11

|2 77 . 18 77
7? 77 77 77

11
|4 77 . 9

CelU mai ușorii mij loctî de abonare este prin man-
dată postalu* Abonamentele se plătescu înainte.

Rugămu pe domnii abonați se binevoiescă a ne da 
lămuriți! adresa, ca trimiterea diarului să nu sufere nici 
cea mai mică întârziere*

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

Pentru repețirl se acbrdă următorele rabate:
Pentru repețirl de 3-- 4 ori . . . . 10°|o

77 77 77 5-- 8 77 • • 15°|o
77 77 77 9--11 77 . . 20°|o
77 77 77 12--15 77 . . 30°|0
77 77 77 16--20 77 . . 40%

Dela 20 de repețirl în susti . . . • • 50°L
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni 

se facil învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
susît

Brașovu P13 Maiu 1884.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei^

Celu mai bună Cascavalu de Azuga
brânză Sună

se găsesce de vendare la D-nu Mateiu Mocanii la AZUGA (România) 

cu prețuri forte moderate. Comandele se se facă directu. 1

(

7—30

BĂCANIA
XV

MUNTEANU & MINCOVICl ®
BRAȘOVt,

Firma Munte anii Mincovîcl recomăndă on.
publici! băcănia din „Tergulă Flosului" și filiala lord din 

•a* „Strada Teatrului," fiindă bine asortate cu totă telulă de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totă felulă de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publică, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide drășl o Filială 
la Băile din Tușnadd (totu în vechiulă locală în casele 
D-lui Kanapassek).

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

BĂCĂNIA

BBAȘOVtl, TlȘA'ABt.

i
8

$
Tipografia Alexi Brașovă.


