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Iudemnatu de șoptele consciinței sale d-lu 

Desseanu din Aradă răspunde la observările nbstre 
din Nr. 93 ală „ Gazetei. “ Faptulă acesta în 
sine restârnâ părerea esprimată în scrisorea, ce-o pu- 
blicămă mai josă, totu de d-lă Desseanu, după 
care d-sa în calitate de conducătorii românii „face 
numai, cum p6te,“ și nu se semte responsabilă a 
dâ sămă nimănui despre ceea ce face.

Acăsta este teoria modernă a lucăfăriloru 
rătăcitori*).  Orga nulă nostru este însă prâ vechiu 
decâtă ca să mai p6tă înțelege moda șucliiată, 
ce voră să-o întroducă în politica națională câțiva 
eclectici în talaru și în fracă, caridictl: „Facemă 
cum putemă și cum >ne dictâză părerea și con- 
sciința nbstră individuală și nimeni pe fața pă
mântului n’are dreptulă de a ne trage la răs
pundere pentru faptele nbstre.11

*) A se vedfe >Foia biseric6scă< din luna lui Maiu. — Red.

Dâcă amă admite acestă principiu, amu rumpe 
d’odată tbte legăturile dintre noi și amu răsturnă 
basele istorice și faptice ale întregei ndstre des- 
voltăii naționale, Atunci amu enunciâ, că poli
tica națională și-o face fiă-care, cum vrea, și amu 
creâ o zăpăceală mai mare decâtu era ceea dela 
turnulu Babilonului.

Noi însă — ne voră iertă domnii eclectici 
naționali — nu putemu aderă la principiulă ba
bilonicii ală liberei și necontrolatei consciințe in
dividuale, căci, decă l’amă primi, amu trebui se 
dărnu cu buretele peste totu ce au lucratei două ge- 
nerațiuni în timpă de aprbpe cincl-deci de ani, 
de când esistă organulă nostru.

Ori-cum ar fi fostă politica națională ce a 
făcut-o generațiunea bătrână și ori-cum ar fi po
litica, ce-o face generațiunea tenără, bună său rea, 
practică său nepractică, înțelâptă său neînțelâptă, 
una trebue să recundscă ori și ce Română înță- 
legătoră, că ceea ce s’a lucrată la noi pe tere- 
mulă politicii, a trebuită și trebue să aibă o ideă 
conducătbre, o basă morală, în care să se con
centreze t6te sâmțirile și gândirile fiiloră națiunei 
nbstre. Acâstă ideă, care se numesce idea na
țională, nu a putută și nu păte fi decâtă resul- 
tatulă gândire! din trecută și presentă a mem- 
briloră națiunei, care gândire se îndrâptă și se modi
fică, nu după părerea și consciința indivicjiloră, ci 
după năcazurile și trebuințele, dorințele și aspi- 
rațiunile poporului, care ca ună întregă îșl are 
și elă părerea și consciința sa propria.

Astfelă politica națională ni se presentă ca 
o morală aplicată la afacerile nbstre publice na
ționale și ori ce Română, fie elă domnă său vlă
dică, fie elă opincă, trebue se respecteze datoria 
morală, ce i-o impune politica națională. In acelă 
momentă când unulă său altulă voiesce să se 
înalțe cu gândirea sa individuală peste gândirea 
generală a poporului, legătura lui morală cu na
țiunea încetâză și atunci ori ce membru credin- 
ciosă națiunei este în dreptă de a-i dîce în față 
apostata și dâcă lucrarea lui inviduală strică na
țiunei și intereseloră ei este în dreptă ală trage 
la răspundere ca pe ună rebela si trădătora.

Numai în consecința acestei idei pe care o 
numimă și idea solidarității naționale, ne-amă cre
zută datori a declară fapta aceloră conducători 
români din județulă Aradului, cari la alegerile 
trecute, momindă poporulă cu vorba, că ei stau 

pe basa programei naționale și că aderă la prin- 
cipiele partidei naționale române, l’au dată pe 
mâna dușmăniloră causei ndstre, a declară, di- 
cemă, cu consciință curată acâsta faptă de tră
dare a intereseloră nbstre naționale.

Ne-amă fi bucurată din sufletă, dâcă d. 
Desseanu său ori-care altulă ni-ar fi putută do
vedi că amă greșită. Din nenorocire însă res- 
punsulă d-lui Desseanu constată din nou, că cei 
ce au lucrată mână în mână cu d. Tabajdy la 
alegeri au trădată interesele naționale române.

Concedemă, că deputății aleși în cercurile 
Radna și losășelă, d-nii Beleșiu și Gurbană, au 
putută să se abată dela linia de conduită, ce li-au 
tras’o alegători loră și că pentru acestă faptă nu
mai ei ar fi respunsabili. Der d-nu Desseanu 
însuși dărîmă și acestă podă de scăpare consta- 
tândă, că numiții domni au declarată dela înce
pută că „primescă candidatura deși „cu acela a- 
dausă ca în cele generale se voră alătură la par
tida liberală maghiară.“

D-nulă Desseanu este ună jurisconsultă de
stulă de bună ca să scie, că printr’ună codicilă 
se pdte răsturnă ună testamentă. Astfelă și adau- 
sulă, ce l’au făcută d-nii Beleșiu și Gurbană la 
profesiunea loră de credință, a răsturnată pro
grama națională și nu putemă crede ca ună omă 
esperimentată ca d. Desseanu se nu fi observată 
acâsta.

Amă fi curioși se aflămă dela d. Desseanu 
ce înțelege sub cuvintele „în cele generale/1 
Ore cele nouă puncte ale programei nbstre dela 
1881 nu privescă și pe Maghiari, și pe cei din 
partida domnului Tisza ? Este autonomia Tran
silvaniei său introducerea ex lege a limbei româ
ne în administrațiune și justițiă, este revisuirea 
legiloră asuprităre și combaterea tendințeloră de 
maghiarisare, ce le cere programa nâstră, o afa
cere specială a Româniloră? Nu se cuprindă bre 
și aceste postulate în „cele generale11 ?

Noi scimă una și bună. Ori că cineva sus
ține o programă națională și atunci nu mai p6te 
susține o programă diametrală opusă acesteia, 
ori că n’o susține și atunci păte merge alături 
cu cine va voi în cele generale nu mai puțină 
ca și în cele speciale. Noi credemă că dâcă e 
vorba de programa națională și prin urmare de 
principii naționale depuse in acâstă programă, 
atunci „cele generale11 trebue să viă mai întâiu.

D-nu Desseanu însă adauge spre justificarea 
conduitei sale: „Facemă cum putemă și nu cum 
voimă;11 nu ne putemă opune curentului.11

Vecl.1 asta e aia. Nu se potă d-loră opune 
curentului, pentru că nu voiescă. Și pentru ce 
nu voiescă ? Pentru că ei înșiși facă curentulă 
și apoi se lasă a fi duși de elă.

Ce ar (lice Domnitorulu și țâra despre ună 
comandantă, care, viindă la elă în foculă luptei 
o deputațiă de țărani și rugându’lă ca se nu se 
mai bată, căci li se distrugă satele și li se calcă 
semănăturile, ar da ordină de retragere său ar 
trece chiar în tabăra inimică?

Care este suprema datoria a unui generală, 
nu aceea de a susțină disciplina în trupa lui și 
de a lucră cu abnegare pentru realisarea planu
lui celui mare de răsboiu? Și bre d. Desseanu 
crede că unui conducătoră națională nu-i este 
prescrisă în lupta pacinică legală totă ceea ce-i 

este prescrisă unui căpitană său generală în răs
boiu? De ce trebă ar fi conducătorii, dbcă ei 
s’ar desbrâcâ de voința loră și ar merge orbișă 
acolo unde i-ar împinge ignoranța masseloră?

Dăr nu credemă nici-decum că alegătorii 
români să fi pretinsă a se face undita celoru dela 
putere. D-nu Desseanu are dreptate când (Jice, 
că ei au lucrată bona fide în necunoscința im- 
prejurăriloră. Acbsta însă nu salvbză pe con
ducători, nu-i scapă de responsabilitatea, ce le 
incumbă.

De aceea pe câtă timpă acești conducă
tori nu-o voră rumpe definitivă cu guver- 
nulă întorcându-se la senulă solidarității naționale 
avemă tbtă dreptatea să-i numimă trădători ai 
intereseloră naționale.

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

Nișil, 28 Iunie. — Scupcina a primită cu 
aclamațiune legea care propune starea de a- 
sediu.

Tl’iest, 28 Iunie. — Corăbiele francese 
ce vină din porturile Mării mediterane ale Alge
riei sunt supuse unei observațiuni de 10 până 
la 20 de cjile.

Toulon, 28 Iunie. — De eri săra au fostă 
șbpte cașuri de mbrte de coleră.

Breslau, 28‘ Iunie. — Toți lucrătorii, peste 
cari s’a surpată pămentulă în grbpa Germa
nia au fostă mântuiți.

Veiltimiglio, 28 Iunie. — Eri, venindă 
ună tenără omă din Toulon cu simptome de 
coleră, a fostă ținută în lazaretu și supusă vin
decării.

Pesta, 28 Iunie. — Comisiunea ungaro- 
română pentru regularea granițeloră s’a întru- 

’nită la 28 Iunie, ca să ’și încbpă lucrările dela 
Voineagu-Cătănesci, unde le întrerupsese în a- 
nulă trecută. Președintele comisiunii de regulare 
e comisarulă Grigore Beldy.

Pojun, 28 Iunie. — Ministrulă de in
terne a interzisă de a se dă representațiuni în 
teatrală de aci, din causa zidirii și a periculului de 
focă.

Cronica qlilei.
Mâne Duminecă, în 17 (29) Iunie, musica orașulni 

sub conducerea d-lui Brandner va da o serată-concertă 
în grădina hotelului «Pomulă Verde.»

*
Comisiunea pentru taxarea dării pe venită se va 

ocupă Luni în 30 Iunie st. n. cu reclamările: farmaciș- 
tiloră, clopotariloră, ciorăparilnră, redactoriloră, cordari- 
loră, putinariloră, tapețeriloră, pălărieriloră, împletitori- 
loră de coșuri, liferanțiloră de petrișă, cuțitariloră, coșa- 
riloră (urloieriloră), proprietariloră de case prostituate, 
rotariloră, grădinariloră și mănușariloră de la Nr. 481— 
558. Marți în 1 Iulie st. n. ale: miciloră băcani ș 
comercianțiloră dela A—F, Nr. 559—632. Mercur! 
în 2 Iulie st. n. ale: miciloră băcani și comercianțiloră 
de la G—K, Nr. 633—704.

*
Serata, ce era să se dea astă-seră de musica 

pompieriloră în noulă locală de .petrecere din Groveră, 
s’a amânată. *

In dilele trecute, medicii spitalului Carolina din 
Clușiă se pregăleu să disecteze cadavrulă unui sinucisă. 
Abia se desbrăcase și se aședase cadavrulă pe masa de 
disecțiă, când mortulă deschise de odată, ochii, ridică bra
țele în susă și începu a apucă cu ele prin aeră. Spai
ma a fostă grozavă. Medicii încercară tote mijlocele 
spre ai scăpa viața. Dar după o luptă de două ore cu 
mbrtea, nenorocitulă, care ’și venise chiar în fire, ’și 
dete sufletulă.



D, I. Brătianu a foștii decorații de M. Sa Monar- 
chulă nostru cu marea cruce a ordinului »Leopold.«

*
Pentru inundații din Galiția se trimită din diferite 

părți ajutâre. M. Sa. Monarchulă a dăruită 8000 fl., ar- 
chiducele Carolă Ludovicii 1000, ministrulă de interne 
3000 fl.

*
«Kuryer Svonski» anunță că autoritățile ungare au 

arestată pe Rutânulă Drohomirechi bănuită ca spionă 
rusescă. S’au găsită la elă desemnurl de ale tunelului 
Lupkow și de defileurl.

*
Emigrațiunea din Ungaria ia mari dimensiuni. Din 

Biserica-Albă aflămă că 30 de familii și-au vândută totă 
ce avâu și au cerută pasapârte, ca se trâcă în America.

*
>Schlesische Zeilung» află că în vâră acâsta, țarulă 

Alexandru III va veni în Varșovia unde se va duce și 
prințulă de corână Rudolfă, ca sâ-lă salute.

*
Monarchulă nostru a decorată pe d. Dem. Sturdza, 

ministrulă de esterne ală României cu ordinulă »Corona 
de feră.< *

>L’Indep. Roum.< comunică că d. Brătianu a de
pusă în mânile M. S. Regelui demisiunea întregului ca- 
binetă. Se 4ice că M. S. a însărcinată totă pe d-nulă 
I. Brătianu cu formarea noului cabinetă.

*
Studenții universitari din Bucuresci au dată ună 

manifestă, în care arată căușele mișcăriloră loră, res
pingă acusațiunea ce li se face că suntă în serviciulă 
vreunei partide politice. Tot-de-odată se face, prm ma
nifestă, apelă la toți studenții de a fi solidari și a luptă 
în contra ilegalitățiloră. *

Dumineca trecută, ne spune »Românulă,« d. Ure- 
chiă a ținută în Iași o conforință, în care a vorbită 
despre Austria ca factoră politică la istoria Româniloră, 
dela pacea din Carloviță până la cea din Șistovă.

♦
In (|iua de 4 Iuniu, că<|endă plâie însoțită de vântă 

cu grindină peste comuna Gura-Sărăți din județulă Bu
zău, a căusată stricăciune fârte simțitore la 600 pogâne 
vie. Paguba se urcă la 60.000 lei aproximativă.

*
La comuna Strejnică, județulă Prahova, în 4>ua de 

4 Iuniu, a căzută o plâie torențială cu grindină în mă
rimea unei alune, care a distrusă cu desăvârșire recolta 
aflată pe moșia Tergșoru-Vechiu, dintre Strejnică și Plo- 
escl. Paguba causată este de 40 pogâne grâu, săcară 
și altele. Grindina căzută, a doua di s’a prefăcută în 
ghiață. *

.Națiunea « spune, că de cândă s’a începuiă miș
carea studențiloră, mai mulțl dintre ei, cari erau și func
ționari, au fostă destituiți sub diferite pretecste. Pentru 
susținerea loră s’au deschisă liste de subscripțiunl, cari 
deja s’au acoperită cu sume însămnate.

*
»Agenția telegrafică dela Nordă» comunică 

diareloră germane, că ciuma a apărută la Bagdat. Dar- 
danelele sunt închise și carantina restabilită pentru va- 
părele de provenință egiptănă. La Odesa, comiletulă 
sanitară s’a adunată alaltăerl și a hotărîtă să ordone 
restabilirea imediată a carantinei pentru vasele cari vină 
din Smirna-

♦
Din Londra se scrie că în St. Iames Hali s’a ținută 

ună meetingă de cătră brăsla fragedă în favbrea eman
cipării politice a femeiloră. S’au luată două resoluțiunl: 
printr’una se declară de necomplectă reforma electorală 
votată de camera comuneloră; prin a doua se esprimă 
speranțe că camera lor^iloră, cu ocasiunea desbaterii pro
iectului , va luă în considerare cererea femeiloră, de 
a esercitâ dreptulă de votă. *

Camera Lor<|iloră din Londra a primită cu 101 
contra 45 voturi proiectulă pe lege privitoră la apărarea 
feteloră în contra seducerii loră pe căile imorale ale 
vieții.

„Trădarea din Aradti."
Ca răspunsă la notița, ce a apărută sub 

acestă titlu în Nr. 93 ală (jiarului nostru, d. 
Ioană P. Desseană ne scrie din Aradă cu 
data de 25 Iuniu st. n. între altele:

,E faptă publică, că conferința generală din 4—5 
Iuniu a. c., a partidei națiunale române din comilatnlă 
Aradului, a candidată de deputațl pentru cercurile Radna 
și Iosășelă, pe membrii partidei Ioană Beleșă și Constan
tină Gurbană, cu programa partidei naționale române 
dela Sibiiu.

E faptă publică, că numiții candidați națiunall, în 
conferințele ulteriore electorale întrunite în cercurile Radna 
și Iosășelă, în espunerea programei loră, au dechiarată 
că primescă candidatura cu programa nâstră națională,

deși cu acelă adausă, că pe lângă susținerea programei 
naționale, în cele generale se voră alătură la 
jartida liberală.

Așa dâră domnii deputațl Beleșă și Gurbană, fiiindă 
aleși pe basa acestei programe, de sine urmăză, că de- 
chiarațiunile cetite din > Aradi Hirlap,« despre cari și noi 
numai din acestă diariu amă luată scire, sunt mance și 
nu corespundă stărei faptice.

Așteptămă însă rectificarea acestoră dechiarațiunl, 
din partea domniloră deputațl aleși Beleșă și Gurbană, 
că-cl pentru acele dechiarațiunl comunicate în »Aradi 
Hirlap» numai D-Ioră sunt responsabili, er nici decâtă 
partida națională din comitatulă Aradului, carea a făcută 
candidarea pe basa programei naționale bona fide.

Ce se atinge de apostrofarea «conducătoriloră,» 
acesta în forma și cupnnsulă ei nici decâtă nu e înte
meiată. Cine pâte face forța torentului opiniunei și voinței 
alegătoriloră ?...

Faptulă alegeriloră e ală alegătoriloră și nu ală 
conducăloriloră, cari polă avă tendințe câtă de bune, 
fără ca să aibă putere și dictatura de a le realisa după 
placă.

Facemă cum putemă și nu cum voimă! năsuindă 
în buna credință a mântui, a susține atâta câtă e posi
bilă după împrejurări. Totă omulă are dreptă la părerea 
și consciința sa individuală. Infalibilă nu este nimenea.

Mai încetă dâră cu epitetele de .trădare!» Aceste 
le respingemă cu tâtă energia, și nu recunâscemă de 
felă dreptulă nimenui de a enunță astfelă de sentințe 
asupra acelora, cari nu le merită, nu le ceră, și nu sunt 
datori a le primi!»

Discursulii d-lui V. Băbești.
raportornlă comisiunoi de 30 a conferinței din Sibiin. 

(Continuare din Nr. 97 alo Gaz. Trans).
Dar dâcă odată suntemă cum suntemă, în completă 

neînțelegere cu domnii Maghiari dela putere, atâtă în pri
vința principieloră câtă și în privința situațiunei faptice, 
dăcă ei mereu ne acusă de ne patrioțl, și ne condamnă 
și pedepsescă ca pe răi patrioțl ce gravitămă înafară, și 
dăcă pelângă tote noi pricepemă, că din supremulă punctă 
de vedere ală vieții ni-se impune absoluta necesitate d’a 
trăi și luptă împreună cu Maghiarii pentru supremele bu
nuri ale nămului nostru, apoi cu dreptă cuvântă trebue 
să ne întrebămă; ce este de făcută, ce ținută de adop
tată, ca să aducemă pe domnii Maghiari se înțălâgă și 
ei gravitatea situațiunei, corectitatea cugetării și simțirii 
și pornirii nâstre, ca să se pâtă și ei conformă?

După esperiențele trecutului, o basă par-că amă avă 
ca de mânecare. Amă văzută adecă, că de câte ori noi 
în trecută, și anume dela 1860 incoce ne-amă ridicată 
vocea, să-i capacitămă pre d-nii Maghiari despre aceea, 
că noi Românii și cu Maghiarii, ca dăuă popâre mici, 
împrejurate, ca o insulă, de oceanulă Germanismului și 
ală Slavismului, avemă interese vitali identice, suntemă 
d’opotrivă prin aceleși elemente amenințați în 
presente și viitoru, și că prin urmare trebue să ne apă- 
rămă în solidaritate, er spre acestă scopă neaperată 
trebue să fimă drepți și iubitori unii cătră a'fții: 
totdâuna amă fostă intimpinațl cu — ,da așa este!» 
Și cândă noi, punându-ne pe acâsta adevărată, solidă și 
recunoscută basă — rațiocinamă șidiceamă: >bine, dâcă 
recundscețl că — așa este, veți recunâsce și aceea, că 
noi fiindă în acâstă pătriă comună mai mici și mai slabi 
— prin injuriile lungului trecută, și puterea fiindă astăzi 
la voi, este neapărată de lipsă, ca voi se fiți drepți cătră 
noi și să ne spriginițl prin tâte mijlâcele, pre tote căile 
de desvoltare, ca se progresăină, se ne întărimă, spre a 
pută luptă cu recerutulă efectă lângă voi la timpă de 
lipsă; — ei, d-nii Maghiari, în teoriă și acesta ocon- 
cedeau. Cândă însă acum adăugeamă: »ei bine dară, 
acumă se discutămă partea practică, condițiunile speciale; 
să regulămă .moduș vivendi» între noi, astfelă ca să 
scimă limpede și curată: cari suntă favorurile ce ni ofe
riți în viâța de stată, ca garanții ale progresului ale pros- 
perării și fortificării nâstre ca Romani, ca indivi
dualitate națională a nostră propriă, în pro
pria nâstră cosciințăromână, neconfundabilă 
și necontopibilă cu ori care alta, dar unită cu 
cea maghiară prin cele mai mari interese vitali, prin 
solidaritate și frățietate, pentru toți timpii? Căci — Ro
mâni suntemă, de cândă ne cunâsce istoria, Români 
vremă se fimă și să rămânemă cu ori ce preță. Căci, 
dăcă este ca să ni apărămă împreună cele mai mari in
terese ale vieții, esistința, libertatea, patria, cul
tura: absurdă ar fi, ticălosă ar fi, se ni-le apărămă, 
împreună contra giganțiloră pentru ca într'aceea său 
dup’aceea să ne sugrumămă săumâncămă noi 
mititeii unii pe alții! Aci deci ne-amă împedecată 
și nu ne mai putemă înțălege. D-nii Maghiari ni-au 
<}isă și continuă a ni cjice mereu: »Nu se pâte; noi, stă- 
pânitori în Ungaria și tote părțile ei, ca stată maghiară, 
nu putemă admite și recunâsce de îndreptățită o astfelă 
de pretensiune; nu vom recunâsce niciodată o colecti
vitate seu individualitate română națională 
îndreptățită ca atare, pe teritoriulă patriei 
nostre. Voimă să ascultămă și se sprijinimă — după 
putință, pe fie-care Română ca individă particulară, 
cu drepturi și pretensiunl particulare; de o colectivi
tate a loră de interese și pretensiunl colective, naționale, 
române, nu vremă nici să aucjimă!»

Va să dică, în atomii noștri ni recunoscă esis
tința nâstră națională dar esistința și consciința nâstră 
ca corpă, ca totalitate, ca faptore, cu drepturi și 
pretensiunl colective, odată cu capulănu! Adecă, atomii 
noștri, ușoră de înghițită si mistuită, voiescă d-nii 
Maghiari a ni-i recunâsce, — ceea-ce nu păte fi, decâtă 
pentru scopulă de a fi preparați, înghițiți și mistuițl suc- 
cesivminte; totalitatea nostră națională, cu consciința ei 
de sine și cu garanții pentru desvoltarea, consolidarea și 
susținerea sa lângă totalitatea maghiară, acâsta nicidecum!

Etă esplicată din temeiu natura neînțelegerii, înstră
inării și frecării între noi și elementulă maghiară, durere

— chiar și cu acesta, pe care d-nii Maghiari amăgindu-lă 
l’aă angagiată în contra nostră!

Nu ca frate egală, lângă sine, voiesce a ne avă 
Maghiarulă pe noi Românii, cum noi dorimă a-lă avâ pe 
elă, ci numai ca pe o turmă de sclavi ori de vite, de 
care să dispună, pe care s’o folosâscă cum îi place! Și
— aci zace rătăcirea cea mare, din care au urmată tâte 
relele câte ni băntue astătjl țâra și ni amărăscă și neliniș- 
tescă inimile și amenință cu pericolă viitorulă ambeloră 
poporă. Aici e zăpăcâla! și aici trebue să ne mai oprimă 
și se ne dămă socotâlă înaintea lumii culte — de poli
tica nâstră:

La anulă 1868, noi amă stăruită să ni se creeze 
o lege pentru naționalități și amă propusă din partea nâstră 
ună proiectă pe principiile cele mai moderate — întru 
interesulă invidualitățiloră naționale; domnii 
Maghiari însă ni-au răspinsă acelă proiectă și au făcută 
ei de capulă loră, fără ingerința nâstră, o lege, bogată 
în frase, dar și în reserve, apoi au bucinat’o în lumea 
largă, afirmândă de basa ei, că — nu este stată li
berală ca ală loră, că cea mai deplină tole
ranță și egalitate și libertate este la ei! Cândă 
apoi a venită rândulă, ca legea să se și esecute, atunci 
totă pe ei îi vă^urămă și constatarămă, că nu-șl res
pectă legea propriă. (Voci: așa este!) In cursă de 16 
ani, de cândă au creat’o și au publicat’o și bucinat’o în 
lume, ună unică punctă din ean’au pusă în 
lucrare în favorulă limbiloră și naționalită- 
țiloră nemaghiare! (Așa este, așa este!) Mai multă: 
luațl și esaminațl celelalte legi, făcute de ei mai în urmă 
și relative indirectă la limbi și naționalități, și vă veți 
convinge, că tâte bine suntă croite cu tendința, d’a re
duce și chiar a șterge drepturile acordate de ei înșiși 
prin legea pentru naționalități. (Așa e, așa e!) Astfelă 
precândă legea loră, prelinsă în favorulă nostru, este 
lege pe hârtia, ca în realitate, în mâna d-niloră ma
ghiari, a fostă și a rămasă mârtă pentru noi; și pe 
cândă ea, aceea lege așa cum e, se învâcă înaintea tri
bunalului opiniunei publice europene, ca dovâdă despre 
liberalismulă, toleranța, dreptatea maghiară față de cele
lalte poporă ale țării, totă atunci acâstă dovâdă în faptă 
prin legislațiunea și esecutiva maghiară sistematică se 
falsifică, devalvâză și chiar desvalidâză, astfelă pretin- 
sulă liberalismă, pretinsa toleranță și dreptate maghiară, 
cuprinsă în ea — dispărândă, prefăcendu-se in o mare 
minciună!

Și — ce mai văzurăm după 16 ani de astfelă de 
procedere a d-loră Maghiari? Ne pomenirămă într’o bună 
diminâță, în însuși sînulă nostru cu o partidă, mică și in- 
potentă, fiindă ea recrutată mai vertosă dintre funcțio
narii publici, cari și-a făcută de programă, a se contopi 
în tabera guvernului maghiară, spre a solicită d’acolo 
esecutarea legii, esecutarea legiloră în fa
vorulă naționalitățiloră! Este ună lucru ne mai 
pomenită în istoria parlamentarismului, ca o partidă 
mică, neînsemnată — să se formeze sub auspiciele pu
terii, in sînulă partidei puterii, cu scopă d’a cere dela 
putere esecutarea legiloră, după 16 ani de desconside
rare și succesivă desvalidare a acelorași! Câtă cutezare 
și aroganță în aceea mititică partidă, fusionată în gu
vernă și ce mai dovâdă eclatantă de neîncredere și pau
pertate morală pentru guvernă!! (Voci! așa este! Bravo, 
bravo!)

Și ce la acâstă aparițiune factorii politici și 
foile politice ale dumnâloră? Pe d’o parte salută cu multă 
plăcere formarea acelei partide în sînulă nostru, — fi- 
resce fiindcă ne arâtă lumei sfășiațî, pe de altă parte 
nâgă susă și tare, că legile în favorulă naționalitățiloră 
n’ar fi esecutate pe deplină. (Așa e!) Adecă: se bucură 
de serviciile ce li facă causei ciarlatanismului loră politică, 
dar le desavuară din capulă locului scopulă și molivulă 
pretinsă. Acum socotiți, ce resultă d’aci? Toți Românii, 
fără nici o escepțiune, chiar și aceia ce, sugrumându-șl 
consciința, întră în tabăra stăpânirii și i se face unâllă, 
numai spre a putâ să-i spună, că legile în favorulă na
ționalității, chiar câte au mai rămasă neșterse și nestri
vite, nu se esecută, toți fără escepțiune acusă pe 
d-nii Maghiari dela putere, că sunt fără de lege, 
că suntă neleiall, suntă criminali —față de noi, 
dar guvernului nici că-i pasă, și — remediu nu esis- 
tă! Ba încă ei, domnii Maghiarii sunt cei de cătră pă
dure, ei ne acusă, pună chiar în gura Monarhului mustrare 
că nu suntemă buni patrioțl! Vedeți, acâsta este cea 
mai nesuferibilă situațiune pentru nnă poporă, pururea 
leală, într’o țâră apucată în ghiarele unei clase fără con- 
siderațiunl de adevără, de dreptate și moralitate. Intrâga 
vieță unui atare poporă devine o tortură și ună mar
tiră; și apoi ni se mai cere, sg iubimă și să lăudămă 
ca fericitâre pentru noi o astfelă de politică, cu astfelă 
de procedere de susă!

Supremulă comite ală Carașă-Severinului, ală unui 
comilată câtă o țeră, cu o poporațiune română de 90 
procente, fălindu-se dechiară în publică și gazetele iau 
notiță, că: ce-i pasă lui de lege, că pe elă nime nu-lă 
pote sili, sâ vorbâscă în propria sa patriăr altă limbă 
decâtă numai a sa propriă, cea maghiară. Și — rebe- 
lulă în contra legii și rațiunii nu numai nu este 
trasă la răspundere și desavuată solenelu, ci ca omă 
eminamente aptă d’a insultă și maltratâ pe Români, este 
ținută în fruntea a doue Comitate române, adecă și în a 
Aradului, asemenea unulă dintre cele mai mari, unde 
deja se laudă, că a sugrumată spiritulă română!

__________ (Va urma).

Ilegalități la alegeri.
„EIlenzăk,“ unulu din cele mai înverșunate 

4iare în contra Româniloră, scrie următârele des
pre ilegalitățile comise de putere cu ocasiunea 
alegerii de deputată în cerculă electorală Cehulu 
Selagiului:

Numele lui George Popă nu e necunoscută în viața 
nâstră publică.

Elă a fostă deputată în mai multe periâde dietale
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regimului în comifatulă Hont, în GyergyoSt. Miklăușă, în 
Brețeu, în Zâiău. Sfîrșitu-le-a ore în Selagiu? La ori
ce casă e rău, decă poporulă alege legislatori, astfelă 
de indivizi, cari sunt inimici ai statului. Dar’ ieulă e 
însutită mai mare, decă ordinea legală se dărăpănă; dăcă 
poporulă îșl pierde credința ce o avea în puterea legei; 
dăcă vede că forța brută cumpenesce mai multă decâtă 
puterea morală; dăcă vede, în fine, că cu forța poți fa
ce ce-țl place. NicăirI o politică mai rea de câtă acăsla 
nu esistă. Multe călcări de legi s’au făcută din partea 
autoritățiloră față de candidații oposiționali, însă călcarea 
de lege mai vrednică de osîndă decâtă cea comisă con
tra lui George Popă, nu aflămă alta. Căci celelalte sunt 
călcări de lege culpabile; acesta însă dă ansă la ună 
gravamen națională pe deplină basată.

Noi adeseori amă aflată greșită purtarea Români- 
loră. De multe ori amă cercată a ne înțelege pe cale 
publicistică, însă ei ne-au ocolită. De multe ori, în tur- 
burarea nostră sufleteseă, ne-amă purtată necruțători cu 
ei. Dar nici odată n’amă uitată că și ei sunt cetățenii 
acestei patrii, că interesele nâstre, trecutulă și viitorulă 
nostru sunt identice, că greutatea sarciniloră o părtă și 
ei dimpreună cu noi. Nedreptățirile ce li să facă loră 
le simțimă și noi, fiindcă noi stămă așa de departe de 
ideia de a’i apăsâ, câ și de dacoromânismă.<

Corespondența nostră din Comitate. 
De lingă Cehulă-Selagiului, 23 Iuniu 1884.

Dacă e D-deu în ceră și răsplată pe pămentă, atunci 
nu e cu putință ca Atotputintele’să sufere atâtea nedrep
tăți și călcări de lege ce se petrecă tainică fără pedăpsă 
față de Români mai alesă cu ocasiunea alegeriloră de 
deputați. Ne e tortură, nu e apucătură, nu vre ună 
mijlocă infamă, care să nu se folosescă în contra năstră. 
Nu esistă lege, nu dreptă când e vorba d’a maltrata pe 
Români, și nu e instrumentă vilă, rafinăriă și forță ma
joră ce se nu fie bună, când e vorba de a le folosi în 
contra Româniloră și a’i trânti la pămentă. «Noi sun- 
temă domnii și vomă face ce vomă vre«, ne dică des- 
poții; — «când voi veți fi, faceți și voi după placă. De 
vă veți sfărîma ca făina, deputatulă fotă numai desem- 
natulă nostru va fi< ripostă alții. «Pe noi nu ne obligă 
legea, nici magistratura, vomă lucră după cum nouă ne 
convine !<

D’aste și altele mai nostime espresiuni și lovituri ne 
aruncară în față mulți dintre frații Maghiari cu ocasiunea 
alegerei de eri în Cehulă-Selagiului, nouă partisaniloră d-lui 
Georgiu Popă, candidată națională. Când audă de omulă 
nostru, cugețl că-i scutură Belzebub său nisce friguri. — 
Lozinca loră e: >0rI și cine numai Română nu!*  Tră- 
misulă guvernului Neuman Abraham alias Nemenyi Am- 
brus, înainte de asta cu câteva <^ile, speriată de recule
gerea Româniloră telegrafă lui Tisza «că pe’elu nu-lă 
ajută nimenea*  (înțelegea pe omenii din oficiu); dela a- 
cesta veniră mustrări la cei competențl, și resultatulă fu: 
că preoți, docinți și alț.I aderințl ai desemnatului Română, 
ajunseră sub paza gendarmiloră și făcură cunoscință cu 
oficialitatea; ba ună preotă bravă între cei bravi, anume 
St. Achimă, după-ce nici promisiunea de brâu roșiu nici 
alte momele nu-lă făcură să părăsăscă partida națională 
și turma sa, suferi în Zelău și arestă preventivă de 24 
ăre, adecă pe timpulă duratei alegerei în Cehă. Fără 
nici o vină, la ordinului judelui învestigătoră, fu dusă 
de gendarml la Zelău în depărtare de 50 kilometre, deși 
în Cehă la loculă investigațiunei înaintea judelui s’a pre- 
sentată destulă de timpuriu; totă vina lui fii că depăr- 
tându-se la familia sa cu concediu, în altă <ji din causa 
inundării apeloră a sosită cu-o oră mai târziu, și, deși ju
dele a fostă în locă totuși nu a voită a-lă asculta ca 
să-și dea reflecțiunile la fasiunea ultimului martoră as
cultată in acea di.țj Ca judecătoră a fostă datoră a-lă as
cultă, dară precumă amintiiu, deși era numai o oră după 
amâcjl, și deși domnia-sa fu anume pentru aceea trimisă 
în Cehă, totuși nu l’a ascultată, ci dicendă că acum a 
dală poruncă la gendarml sg-lă escorteze la Zelău, l’a 
trimisă în numele Domnului! Frumosă actă de juslițiă 
maghiară: de făeea asta ună Română față de ună Un- 
gură, în veci nu mai vede fața sărelui. Ca Patria și na
țiunea română să cunoscă pe acestă jude trimisă la Cehă 
pentru a învestigâ ună Română la cerința Jidaniloră pen
tru delictulă de ațîțărl, îi damă numele: d. Jânos, omă 
tânără, care tocmai pentru asta la multă o pote duce, 
și atragă totodată și atențiunea ministrului de justiția 
Escel. sale Pauler și-a jidanului alesă cu forța măiestrită 
Neuman Abraham, ea din acestă incidență, pote că s’a 
făcută demnă să capete vr’o remunerațiune; o faptă ca 
asta patriotică cu greu păte remâne nerecompensată. 
Dăcă pretinde interesulă specifică maghiară și de e vorbă 
a apăsâ pe Români, cari înaintea loră numai de furci 
sunt buni, atunci justiția e gata .a servi și chiar lui Neu
man. Rele cugete și negră consciință trebue se aibă 
alari omeni, cari nici di nici nopte nu potă încăpă de 
bietulă și paclniculă Română! — Când vedemă atâta 
volniciă și dispreță de lege, ni-se umple inima de amă
răciune și ne stă mintea pe locă. Aici la noi, vă<|endQ

și afară de âceea că e naționalistă în principiile ce le 
profeseză, elă s’a ținută de partida independentă. Comi- 
letulă centrală ală partidei independente din țâra în- 
tregă l’a considerată, sunt acum trei ani, de ală seu, și 
din greșâlă s’a și esprimată ăre-care părere de rău pentru 
caderea sa de atunci. Din greșâlă, ciicemă, fiindcă în 
locuia lui se alesese independentul^ Mony Gyula, âr 
George Popă se aruncase deja în brațele fantasmagorie- 
loră daco-române, a fostă de față la congresulă din 
Sibiiu, a luată parte la redactarea faimosului memorandă, 
a fostă membrulă conferinței secrete (?) alese de con- 
gresă, și cu ună cuvântă a intrată în șirulă acelora, 
cari nu voiescă de-felă a se împăca cu ideia de stată 
maghiară. Georgiu Popă și-a pusă acumă din nou can
didatura de deputată. Eră ca sigură că va fi alesă, căci 
și în periodulă trecută numai o vicleniă bine țâsută, ca 
prin surprindere, l’a putută trînti. Marea maioritate în 
cerculă de alegere Cehulă-Selagiului e românâscă Intre 
ai săi George Popă, după posițiunea și averea sa, e 
fărte vădută, astfelă, că adeseori îlă numescă domnulă, 
regele Meseșului. Contracandidată a fostăcandidatulă 
oficială ală guvernului Ambrosie Nemănyi, escelentulă 
foiletonistă și învățatulă scrutatoră ală mișcăriloră soci
ale. Mandatulă l’a câștigată Nemănyi. Decă ar fi nu
mai atâta, atunci amă <|'ce; Ne bucurămă de victoria 
lui Nemenyi, fiindcă într’ănsulă parlamentulă nostru a 
câștigată ună membru folositoră și muncitoră, și ne bu
curămă că a căzută George Popă, fiindcă nu ne place 
să vedemă camera avăndă membrii, cari sunt inimicii a- 
celui stată, ai cărui legislatori sunt.

Insă n’a fostă numai atâta. Adevărulăe, că în 
acestă cercă au învinsă vr’o 140 de alegători 
maghiari față cu 8—9 sute de alegători ro
mâni. Și au învinsă — nu în vr’o luptă constituțio
nală, ci cu mijlăce nelegale, folosindu-se de forță contra 
alegătoriloră lui George Popă. Amicus Plato, sed 
magis amica veritas. Noi de când ne folosimă de 
condeiu, amă făcută cu ideia independenței statului 
totă dăuna politică națională maghiară. Noi nu stămă 
la tocmălă cu nici o naționalitate în detrimentulă causei 
maghiare. Noi totă dăuna amă făcută guvernului impu
tări pentru concesiuni său slăbiciuni, cari loveau în in
teresele maghiarimei. Dar’ mărturisimă cu tăte acestea 
principiulă legei supreme: .Legea o păzescă Eu, și 
ordoneză săopăzăscă și ceialalțî,< — cjice domnulă nostru 
încoronată; și nu fără causă a pusă dreptulă publică 
maghiară aceste cuvinte în formula jurământului regescă. 
Decă legea e rea, schimbe-se; dăcă are scăderi, facă-se 
adaugerl; dăcă e de prisosă, stărgă-se. Dar până ce se 
află încă în vigăre, nu e iertată a o batjocori. Nu vomă 
pomeni despre aceea, cum a ocupată cornițele Adalbertă 
Bânfy, conducătorulă alegeriloră din Selagiu, încă de vre
me tăte podurile mișcătore îngreunândă, ba făcendă chiar 
imposibilă trecerea peste Someșiulă ce a eșită peste țăr
muri. Alegătorii lui George Popă au fostă siliți, să facă 
mare ocolă și să trecă pe nisce luntrițe improvisate. 
Acestea le vomă trece cu tăcerea. Istețimea câștigă la 
alegeri și pretutindenea. Dăcă s’ar fi întâmplată numai 
atâta, atunci amă rîde pe George Popă și amă saluta 
pe istețulă corteșă. Dar s’a întâmplată mai multă.

Alegătorii lui George Popă, în numără de 6—7 
sute au sosită pe la 10 ăre diminăța în capulă ora
șului Cehulă Selagiului. Votizarea se făcea deja pentru 
cei doi candidați. Alegătorii lui Popă la sosirea loră 
suntă primiți de soldați cu baionetele, li se declară că: 
nu le este iertată să între în orașă. Dar vota
rea în orașă înaintâ. In orașă locuitorii maghiari suntă 
în maioritate; au votată toți, Nemănyi are maioritatea; 
președintele hotăresce terminulă de încheiare. Partida lui 
George Popă, ce erâ în maioritate, anunță președintelui, 
că alegătorii ei suntă de multă în capulă orașului, dar 
că soidații nu’i lasă să intre în orașă. Președintele nu 
ia măsuri. Zădarnice suntă provocările la lege, zădarnice 
provocările la responsnbilitalea președintelui, înzadar i se 
spune comandei militare că ea nu e chiămată să comită 
violență, ci că ea are să apere libertatea alegeriloră con
tra celoră ce turbură liniștea, ăr’ nu să sugrume liber
tatea la alegeri. Tăte suntă de geaba. Terminulă trece; 
alegătorii rămână afară din orașă, la capulă orașului și 
Nemănyi se proclamă deputată.

Dăcă e bine că s’a întâmplată așa, atunci tăte suntă 
iertate, poți face ce-țl place. In momentulă ce o astfelă 
de alegere va fi aprobată, din acelă momentă Ungaria a 
încetată de dreplă de a mai fi stată. Legea nu mai 
are pntere, responsabilitatea morală încetâză, marele și 
puterniculă templu ală scutului, ce-lă dau legile, s’a dă- 
rîmată. Ori și cine păte aruncă cu tăciuni pe zidirea 
statului nostru, pentru că nimărui nu’i voră fi legate mâ- 
nile. In loculă dreptului va stăpâni forța, în loculă le- 
giloră puterea, în loculă ordinei disordinea va stăpâni. 
Nimenea nu va mai fi sigură nici cu averea, nici cu 
viăța. Tăte cestiunile, tăte procesele se voră decide cu 
baioneta.

Astfelă este anarchia.
Stările aceste anarchice s’au provocată de partida 

partida guvernamentală, că Românii s’au organisală bini 
șoră a căijută în deliră, și neputândă împedecâ prin co- 
rupțiune și bani alipirea Românului la candidatulă său, 
a recursă la forța brută. Parola i-a fostă: învingere ori 
mărie. Îndată la 8 ore a începută cu aceea, că pe băr
bații de încredere ai lui G. Popă, Alesandru Dra
go miră și Ion fi Nichi ta, advocațț și alegători în cer- 
culfi Zelăului, în contra legei nu i-a primită de locă, sub 
pretextă de nimică că în acestă cercă ei nu sunt alegă
tori. Popa catolică, ca președinte , alegătoră U i v â r i 
Benedek i-a respinsă cu grobianilatea înăscută. Ză- 
darnică a fostă totă provocarea la lege, zadarnică totă 
capacitarea, ba densulă în nerușinarea sa a mersă pănă 
acolo de l’a sfătuită, ca numai decâtă să se ducă în tre- 
lă-șl; respectivii văcjândă că nu au cu cine vorbi, dândă 
protestă s’au despărțită. După acestă incidență terori- 
sările începute în lăunlru s’au continuată cu totă vehe
mența; prinderea conducăloriloră, terorisarea cu vorbe șl 
apte curgău de minune; la acesta mai adăogându-se și 
postarea miliției în contra Româniloră, fu deajunsă ca să 
nu reușimă noi.

Firesce, că cu astfelă de presiuni, candidatulă nostru 
a trebuită se cadă. Droia de jidovi sdrănțoși, în unire 
cu corteșii miserabilî, îșî bătâu jocă de noi, fără ca să 
le putemă răspunde, căci la strigătulă loră «Gewalt,*  
bietulă Română fără diferință de stare erâ tîrîtă înain
tea areopagului nedreptă, dela care pentru Români nu e 
mântuință. Astfelă a te luptâ nu e cu putință. Unde 
domnesce forța, acolo nu poți vorbi de dreptă. La noi 
în înțelesulă celu mai strânsă ală cuvântului primăză 
dreptulă! Cui să ne plângemă? Dqleu e susă, er îm- 
păratulă departe! Ori unde ne întorcemă dreptate nu a- 
flămă și în amărăciunea sufletului nostru strigămă: 
Dămne până cândă ... ?

Nu potă trece cu vedere nici acea faptă durerosă 
sfișietore că episcopulădin Gherla Ioană Szabă nu să 
rușină a ne recomandă prin pastoralele sale de deputată 
pe jidanulă Neuman-Nemânyi, și ai cere sprijinulă din 
partea nostră față de sânge din sângele nostru G Popă. 
Ună Episcopă catolică ne recomendă pe ună șismatică. 
Ore unde-i e mintea și unde-i inima acestui prelată nu
mită Română, dar care îșl uită ce este? Păcată de în
vățătura lui. Multă mai bine erâ, decă nu se născea!!

La d’astea ne aduce Archipăstorulă nostru impusă 
nouă din grația fatală a lui Trefort și bunăvoința guver
nului sdrobitoră de naționalități!

Mai amă să amintescă încă, că decă apele din totă 
jurulă Cehului nu esundau, și dăcă poporulă venia mai 
înainte cu de oră, seu măcară cei 50—60 votisanți 
din sată venițl de cu seră, să nu să fi împrăștiată cu 
forța, și în fine decă timpulă de închidere a votării nu 
se ficsă la de oră, multă, tare multă le amă fi dată 
de lucru Nemenyistiloră, căci cam la o miă de votisanți 
nu se puteu suprima cu una cu două; așa însă conju- 
rându-se și elemintele în contra nostră, Neumann Abra
ham cu o sută și câte-va voturi se proclamă deputată. 
Dechiarămă însă susă și tare că elu nici pe noi nici 
voința marei majorității cercului nu o represintă, și 
noi nu-i învidiămă mandatulă mânjită de coiupțiune cu 
bani și spirituose: totă ce ne jenâză e acea, că ce va 
dice lumea română la o aparițiune atâlu de stranie. Noi 
însă într’atâta suntemă mângăiațl că după înprejurări 
ne-amă făcută datorința. Codru-

Bibliografiă.
«Fântâna Blaridusiei,*  noua lucrare drama

tică a d-lui V. Alecsandri, care a obținută pe scena 
teatrului națională din București ună succesă atâtă de 
strălucită și despre care s’a vorbită și în făea năstră, a 
începută a se publica în »Convorbirile literare*  din Iași, 
și în curendă va apără în edițiune separată la librăria 
Socecă et Comp. — In .Convorbirile*  de pe luna acesta 
se află publicată actulă primă.

*
A apărută .Raportulă generală*  ală societății 

de lectură din Buda-Pesta «Petru Maioră*  pe anii sco
lastici 1882—3 și 1883—4. Din acestă raportă se păte 
vede, că în descursula anului școl. 1882—3 societatea 
a avută 30 de membri ordinari și a ținută 20 ședințe. In 
anulă 1883—4 societatea a ținută 27 ședințe și a avută 
39 membri ordinari, totodată a retipărită scrierea «Isto
ria pentru începutulă Româniloră în Dacia*  de Petru 
Maioră. Biblioteca societăiii constă de presentă din 901 
opuri în 980 volume, âră cassa posede 3863 fl. 47 cr., 
cari împreună cu prețulă mobileloră societății dau suma 
de 4113 fl. 37 cr. Jurnale a avută societatea în decur- 
sulă anului 1883—4, 28.

la
„Gazeta Transilvaniei.411

Cu l-a Iuliii st. v 188-1 se începe untt nou abonamentu, 
la care invitămft pe otiorații amici și sprijinitori ai foiei nostre.

Abonamentul^ : Pentru Austro-Ungaria cu postă: pe trei 
lunt 3 fl., pe șiese luni 6 fi., pe unO anii 12 fl. Pentru Româ
nia și străinătate: pe trei luni 9 franci, pe șâse luni 18 franci, 
pe unti ană 36 franci.

RogămQ pe d-nii abonați ca se binevoifecă a-șl reînoi de cu 
vreme prenumerările pentru ca trămiterea diarului se nu s6 întrerupă.

Administrațiunea «Gazetei Transilvaniei.*  
Editoră: lacobfl Ulureșianu.

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Guraulu la bursa de Viena
din 27 Iunie st. n. 1884.

Rentă de aură ungarăG0/, 122.60
Rentă de aură 4’/0 . . . 91.40
Rentă de hârtiă 5*/ # . . 88.20
ImprumutulO căiloră ferate 

ungare ......................... 142.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.75

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 110.75

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) . . . .102.—

Bonuri rurale ungare . . 101.70
Bonuri cu cl. de sortare 101.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișii............................. 101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 102.—

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

vină ung............................98.50
Imprumutulă cu premiu

ung................................... 114 80
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . llo.— 
Renta de hărtiă austriacă 80.10 
Renta de arg. austr. . . 81.10
Renta de aurii austr. . . 102.15 
Losurile din 1860 . . .135 25
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  857.—
Act. băncel de credită ung. 302.25 
Act. băncel de credită austr. 306.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.77
Napoleon-d’orI................ 9.69
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlinge 121.85

Bursa de Bueuresei.
Cota oficială dela 1.4 Iunie st. v. 1884.

Renta română (5°/0). . . . Curnp. 93 vând. 943/i
Renta rom. amort. (5°/0) . . 931/4 > 94

convert. (6°/0) . . » 96V2 * 97s/4
împr. oraș. Buc. (20 1.) . . » 33 > 33i/2
Credit fonc. rural (7°/0) . . > 105 s/4 » IO6V4

> „ „ (5°/o) • ■ 92V* J) 93Va
> » urban (7%) . ■ » 104 > 105
> , (6%) • • » lOO'/i » 101
> > (5°/o) • • » 89.1/4 > 91

Banca națională a României 1395. 1435
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 330. 338

« > » Națională . . * 235. > 239^2
Aură > 5°/0. > 5-Vs
Bancnote austriace contra aurii > 2.07. 2.09

Cursulâ pieței Bfâșovfi
din 28 Iunie st. n. 1884.

Bancnote românesci . . . . Cump. 9.25 Vând.9.26 !/2
Argint românesc................. . > 9.20 » 9.25
Napoleon-d’orI................. . » 9.66 > 9.68
Lire turcescl..................... . » 10.90 » 10.98
Imperiali......................... . > 9.90 » 9.96
Galbeni................................. . > 5.63 > 5.67
Scrisurile fonc. »Albina < . . . > 100.50 « 101.50
Discontulă » . . . 7—10 °/o pe ană.

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

Inlocuesce pe deplinii vinulu finii de Bordeaux.
Acestu vinii negru escelentu și fără îndoielă celu mai bună alu Un

gariei p6te fi pusu în privința cualității sale superidre alături cu vinurile 
fine de Bordeaux și medicii cei mai de frunte îhî prescrie cu cele mai 
bune succese celoru ce suferă de anemia, stare fisică slăbită, precum și 
reconvalescențiloru s. a.

p f- Veritabilii e numai atunci d£că atâtu eticheta eâtu 
și capsula și dopidă fie-cărei sticle va are marca de mai susu înregistrată 
la tribunală deodată cu firma. 'SfcB

Se capătă în sticle împlute la noi la domnii Emil Porr la 
steua roșia (rothen Stern) în Brașovu, G. W. Grohmann în Sibiiu, Csiki 
Lukâts, Konya Sândor, Biskas Bâla, Hirschfeld Sândor, Gergely Ferencz și 
Novâk Viktor în Glușiu precum și în cele mai multe orașe și la tdt.e băile 
(scaldele) Transilvaniei. ________________________________________

Eu Wilhelmina Riz
declaru în publicu, că ca veduvă a re- 
posatului Dr. Bix sunt singura pro-

ducătore de pasta Pompadour veritabilă fi ne
falsificată.

Acesta pastă renumită, cunoscută de 100 de ani chiar și în cer
curile cele mai înalte, face se dispară, pe garanția, pistrui, pete, de ficată, 
sgrăbunțe, pete de versatil, coji, nasuri roșii, și mâni roșii, c’unu cuventu 
t6tă necurățenia din față. Atestate de totil feliulu dela profesori însem
nați asupra bunătății și, că e nevătămătdre acesta pastă., sunt depuse în 
destilariă la vederea flăcăruia. Pasta dă o coldre prdspStă pielii și o 
fineță deosebită, o netezesce și feresce pe omfi de crețe până în cele mai 
adenci bătrânețe. Acestă pastă în gura poporului numită pastă minunată 
este cu deosebire preferită de cătră damele vienese, căci succesele ei sunt 
surprin^Stdre. Prețulă în pachete sigilate 1 fi. 50 cr. cu instrucțiune 
cu totu. Fără sigilulu și subscrierea lui Dr, Rix să nu primiți pasta. 

Wilhelmina Rix, văduva doctorului.
Wien, Stadt, Adlergasse 12, im eigenen Hause, 1 Stiege, 1 Stock.

In Transilvania:
Alba-Iulia, Farmacia Sieg. Michellyes; Clușiu, Farm. Vicol. Szeky-

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

Pentru repețirî se aedrdă următorele rabate:
Pentru repețirî de 3— 4 orî . ■ ■ . 10°|0

5- 8 „ . • • • 15°|„
r 9-11 „ ■ . . . 20°|0

n 12—15 „ . . . . 30°|0
v ?? 16—20 „ . • • • 4O°|o

Dela 20 de repețirî în susu . . . . . 50%
Pentru anunciurî ce se publică pe mai multe luni

se făcu învoiri și reduceri și peste cele însemnate mai 
sustt

Brașovu 1|13 Maiu 1884.

^onformu desemnului se mai află încă
de vânzare 8766 de cesornice remontoir de aură verit. Washington, cu câte 
9 fl. 78 cr. și 3967 de câsornice verit. de Elveția cu câte 4 fl. 85 cr.

Mărimea pentru domni și dame. Tote aceste câsornice sunt pe secundă 
îndreptate și esacte. Fața câsornicetoră lucesce noptea de sine așa, încâtă în 
orl-ce vreme se p6te vede la câte ore este. Ună cesornică remontoir pentru 
dame probată, care înainte a costată 75 11., acum e numai cu 28 II.; câsoruice 
remontoir marî pentru domni, mai înainte cu 90 fl,, acum numai cu 35 fl.; în 
argintă B I. oficiosă probată, suflată cu aură forte fină, pentru dame mai înainte 

'HO fl, acum numai 14 fl,: pentru domni mai înainte 25 fl., acum numai 12 fl 
50 cr.: cesornice de argintă veritabilă de Geneva cu capacă aurită, mai înainte 
15 fl.; acum numai 8 fl. 50 cr.; cesornice remontoir patentă verit Washington 

mai ’nainte 36 fl., acum numai 9 fl. 78 cr.; câsomice anghiră (ancre) de Geneve cu 17 rubine, cu 
capacurl de nikelă-argintă s6u în aură doublâ, cu aparată de nikelă patentă regulată și esactă mai 
înainte 22 fl., acum numai 8 fl. 75 cr.; ună câsornică de Elveția lucrată forte gentilă, cu mecha- 
nismă de anghiră, mai înainte 15. fl., acum numai 4 fl. 85 cr. Afară de acestea primesce coman- 
dorulă pe de geba, (gratis), ca dară dela etablismentulă nostru o păreche de cercei de dame cu 
aură de 14 kar. probată de cătră ofîc. c. r'. de punțare, cu mărgenă verit. mărgele său rosete; mai 
departe o cruce la gâtă cu lanțu, o broșă fină gravată, ună medalionă cu față frumosă, ună inelă 
de brillianlă simil, 3 garnituri de nasturi pentrn cămăși și manșete din nikelă-argintă, cu gravare 
forte frumdsă, ună lanță de câsornicu din aură doublâ, cu medalionă cu 12 fotografii picante de 
Parisă sâu cu taleri George, 1 țigaretă sculptată de spumă cu rose seu figuri împreună cu etua, 2 
albumurl conțânendă unulă 50 de fotografii, și celalaltă 234 articule diferife de luesă. —

Albumă de fotografii, formă cuadrată, de sorta primă cu aparată de musicâ verit. din Ge
neva, cântândă două piese, singuraticu 7 fl, 50, ca adausă la cesornicele susă numite, numai cu 6 fl. 
mai multă. La fiecare câsornică se garanteză cinci ani, obiecte comandate și neeonvenabile se pri- 
mescă retour seu se schimbă, de aceea nici o comandă nu e riscată. — Se espedâză în fîe-care di 
afară de sărbătorile creștine: PascI, Rosalii și Crăciună.

Adresa: Uhren-Alianz aus Genf, WIEN, I, Adlergasse Nr. 1.
NB. ori lăudătore se voru primi în totădâuna cu mulțămită, însă nu se mai publică.
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BĂCĂNIA

MUNTEANU & MlhlCOVICl
RRAȘOVt, TUȘNAlltJ.

Firma Miinfeanu A Mincovici recomăndă on. 
publicii băcănia din „Târgulu Flosului11 și filiala lorii din 
„Strada Teatrului, “ fiindu bine asortate cu totu felulu de 
articole de coloniale, delicatese de vinuri străine și indigene, 
precum și cu totu felulu de ape minerale. Tot deodată 
aduce la cunoscința on. publicti, că cu începerea seso- 
nului de băi (3/15 Iunie) a. c. va deschide 6răși o Filială 
la Băile din Tușnadă (totu în vechiulu locală în casele 
D-lui Kanapassek).

Numita firmă crede că va satisface pe deplină cerințele

BĂCĂNIA

MUNTEANU & MINCOVICl
BRAȘOV Î!, TUȘNADtl.

8

Tipografia Alexi Brașovă,


