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BrașovH, 8 (20) Decemvre
Din ce în ce ne convingemil mai multă, că 

d. Tisza n’are altă grijă mai urgentă, decâtu 
aceea d’a astupă gura pressei naționalitățiloru și 
mai vârtoșii a pressei române.

țJiarulă lui oficiosu din Pesta, „Nemzet,“ 
merge chiar până a susțină, că nu numai Tisza, 
dar împreună cu elil toți Maghiarii voescă să 
sugrume și puțina libertate, de care se mai bucură 
pressa naționalitățiloru nu din grația guverneloru 
maghiare, ci în urma împrejurării că nu s’a pu
tută creâ pentru dânsele o lege de pressă deo
sebită.

Din incidentulu procesului de pressă alb ve
nerabilului nostru publicistă. O. Bariță, „Nemzet“ 
mâniată asupra verdictului de achitare alu ju
riului din Sibiiu, afirmă că opiniunea publică 
maghiară, fără deosebire de partide, s’a săturata 
de asemenea verdicte.

Ei bine, admitemu că așa este, cum <jice 
„Nemzet“, și că opiniunea publică maghiară de 
adî, sumuțată asupra ndstră de pressa ungurâscă, 
care nicodată nu vorbesce de năsuințdle ndstre 
legitime și drepte decâtă într’unfi tonă plină de 
disprețu și de ură, doresce în adevăru să se ia 
măsuri absolutiste în contra celoră ce apără drep
turile naționalitățiloru.

Admitemă și aceea, că cei mai mulți dintre 
Maghiari, astfelă fanatisațl, s’au săturată de ver
dictele achită tore ce le-au dată nisce cetățeni in
dependenți, cari nu’și află chemarea în aceea, de 
a’și îndrepta consciința loru după poftele minis
trului Tisza Kalman și cari au multă mai mare 
respectă de instituțiunea liberală a juriului, de- 
câtă s’o lase a fi undita guvernului.

Dar dacă opiniunea publică maghiară s’ă să
turată de a vedă achitându-se pretinșii agitatori 
dați în judecată de cătră procuroră; noi să nu 
ne fi săturată de atâtea prigoniri și asupriri din 
partea guvernului, la cari sunt espusi cei mai 
zeloși apărători ai drepturiloră ndstre?

Dacă Maghiarii s’au săturată pentru câteva 
verdicte, cari n’au eșită după placulă guvernu
lui ; noi să n’avemă dreptulu de a fi sătui de 
nenumeratele sentințe ce le pronunță (jilnică au
toritățile și guvernulă maghiară în detrimentulă 
poporului nostru și cu călcarea drepturiloră lui ?

Ori dâră numai Maghiarii să aibă o opini- 
une publică, și trei miliâne de Români să n’aibă 
și ei capacitatea de a judecă cum suntă tractați 
de cătră cei ce mânuescă puterea în acestă 
stată ?

Maghiarii numai doisprezece ani au avută 
să sufere greutatea absolutismului nemțescu, care 
tracta cu ei de o sută de ori mai bine și mai 
cu cruțare, decum tractdză ei cu noi, și’i desfi- 
demu să ne spună, dacă nu se saturaseră pănă 
în gâtă de starea de atunci?

Ai' crede omulă, că Maghiarii, cari au fostă și 
ei odată într’o situațiune aprâpe ca a nostră, sunt în 
stare a înțelege că, dacă o națiune se luptă de 17 
ani în contra unui sistemă asupritoră, care a scos’o 
din tâte posițiunile vieței publice și sub care 
chiar cu ignorarea și călcarea legiloră esistente 
se prigonesce limba și naționalitatea ei, este impo
sibilă, ca să nu se manifeste în sînulă ei, fie prin graiu 
viu său în scrisă, o amărăciune ce corăspunde sim
țământului ei publică națională.

Insă când vedemă, că și foile oposiționale ca 
„Ellenzăk“ și altele dau în glasulă organului 
guvernamentală și ceră omorîrea cu orice 
preță a liberului cuvântă ală naționalitățiloră, 
trebue să ne îngrozimu de sdrtea acestei patrii.

Neîmpăcațiloră despoțl maghiari de ca- 
librulă celoră dela „Nemzet“ și „Ellenzâk".... 
le aducemă aminte de cuvintele pronunțate de cu- 
rândă la adresa Maghiariloră de cătră conducă- 
torulă cehă Dr. Gregr, că „idea de naționalitate 
este mai puternică chiar decâtu dinamita, căci ea 
arunci în aeril chiar state întregi. “

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

Discursul!! lui Sennyey.
Discursulă ce l’a ținută baronulă Sennyey în 17 1. 

c. când a ocupată fotoliulă de președinle ală camerei 
magnațiloră este următorulă:

înaltă cameră 1 (aucjiti! auriți 1) Chiamată 
fiindu la acestă strălucită scaunu presidențială 
ca urmașă ală acelui bărbată, care la înce utulă 
carierei mele oficiale a fostă măestrulă meu; mai 
târdiu în mijloculă unoră critice împrejurări a 
conlucrată cu mine spre a pregăti restabilirea 
constituțiunei ndstre; și pe care l’amă venerată 
îototdăuna ca amică ală meu, care m’a fericită 
cu simpatia lui multă prețuită și ale cărui strălu
cite merite, câștigate pentru tronu și patriă, pre
cum și în cerculă acestei înalte camere au fostă 
în modă așa de demnă accentuate eri de ună 
vorbitoră împodobită cu purpură cu t6tă puterea 
elocinței sale, — fie-mi iertată înainte de t6te, ca 
urmândă acelei veneraținni profundă sârațite, 
ce-o datorescă acestei ilustre adunări, să salută 
înalta cameră din adânculă inimei mele; fiă-ml 
ertată să vă declară în momentulă, când în urma 
unei retrageri mai îndelungate din causă de bălă 
pășescă ărășl pe cariera publică, împlinindă ast- 
felă o datoriă cătră mine însumi, că mă pre- 
sentă înaintea acestei înalte camere susțiin- 
du’mi pe deplină principiele mele ne
schimbate și independința convicțiu- 
n ei mele.

Dedrece nu stau pe acea basă a soli
darității cu guvernulă, care se crează prin 
identitatea de principii, am crezută înainte de 
tdte de a mea datoriă, de a’ml stabili posițiunea 
mea politică la treptele tronului și față 
cu guvernulă cu o francheță, care eschide 
orl-ce neînțelegere. AstăZî însă, venerațiunea, 
ce-o amă pentru datoriile demnității ce mi s’a 
dată preagrațiosă și pentru sentimentele consti- 
tuțiunale ale înaltei camere, precum și acea ami- 
cițiă și acea încredere, cu care mă onorăză mai 
mulți din onorații ei membrii de ună lungă șiră 
de ani — mă silescă a declară: că dela mine 
nu s’au cerută concesiuni politice, și 
potă adauge, că asemeni concesiuni nu s’au fă
cută nici deo-parte nici de alta.

Dedrece cu modulă acesta semtu că amă 
păstrată pe deplină credința mea cătră prin
cipiele mele și dedrece m’arn convinsă de 
altă parte, că în unele cestiuni ideile mele, 
ce le profeseză de multă, se unescă în trăsurile prin
cipale cu acele ale guvernului — am cfedută că 
voiu împlini datoria mea de cetățenu, ddcă, ple- 
cându-mă dinaintea prd înaltei resoluțiuni a 
domnului și regelui meu, voiu dedică slabele mele 
puteri serviciului afaceriloră publice la acestu 
postă, care îmi face possibilă, ca departe de 
agitațiunile lupteloră politice să iau o 
posițiune afară de partide, ba după ce 
suntă chiamată a conduce discursurile acestei 
înalte camere, peste partide, urmândă astfelă 
esemplului neuitatului și regretatului meu amică 
de principii și amică personală*) care a sciută

♦) Mailath.

să împreune în totdduna cunoscuta tăriă a con- 
vicțiunei sale cu obiectivitate nepărtinitdre. Ur
mândă acestui esemplu, îmi reservă de a lua 
locă eventuală în șirurile ilustrațiloră membri 
ai acestei înalte camere și de acolo să esprimă 
părerile mele divergente ; de altă parte sunt gata 
a sprijini proiectele și năsuințele folosităre ale 
guvernului, ori de câte ori voiu pută face acdsta 
conformă convicțiunei mele...

Acăsta e partea cea mai esențială a discursulu d-lui 
Sennyey. Mai departe densulă a accentuată, că cu tătă 
divergența principiiloră și a păreriloru diferite »este ună 
punctă de atingere comună în acelă unică mare scopă, 
care este bunăstarea și fericirea.*

Mai departe amintesce proiectulă de lege pentru re- 
organisarea camerei magnațiloră și dice că soluțiunea 
acestei cesțiunl va creâ o epocă în viața camerei. Acestă 
cameră a fostă și va trebui să fie »ună ele mentă ală 
modera țiunei, ună scută ală susținerei statului, 
constituțională si ală intereseloră naționalității 
întruparea tradițiuniloră moștenite și a spiritului 
independentă ce se înalță peste mișcă
rile pasiuniloră...* Sennyey doresce ca noua ca
meră să fie .espresiunea fidelă și demnulă moștenitoră 
ală acelui țipă națională și politică, care e o însușire de 
frunte a camerei magnațiloră,* și să aibă garanțiile ne
cesare de independență și durabilitate.*

In fine apeleză la membrii camerei și în specială 
la membrii generațiunei mai june, ca să-lă sprijinescă în 
împlinirea misiunei, și densulă (Sennyey) se va simți fe
ricită, dăcă prin punctuala împlinire a datoriiloră sale va 
pută să câștige încrederea camerei.

Discursulă a fostă primită cu viue aplause. Veni
seră la ședință toți magnații, cari s’au aflată în Peșta. 
Dintre ei a lipsită numai unulă — cornițele Andrassy. 
Absența lui a bătută la ochi.

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

Procesul!! de pressă în contra lui G. Bariț!!.
(Urmare).

Sibiiu, 17 Decemvre 1884.
Acusatulă G. Barițu: Domniloră jurați! Decă n’asă 

fi apărută cu acăstă ocasiune ca fiulă patriei acesteia, ci 
ca streină, din cetirea acestui arliculă precum și din ce
tirea actului de acusațiune forte puțină așă fi pătulă în
țelege, pentru ca să-mi facă o idee clară despre întrăga 
afacere. Acăsfa vine de acolo, că autorulă articulului a 
trecută cu tăcerea o mulțime de fapte premergătăre. 
Acăsta ar fi fostă pentru mine ună motivă, dăcă așă fi 
fostă aci, să nu lasă în nici ună casă acestă articulă în 
făia mea. Nu din acele motive, ce i-a plăcută procuro
rului să le aducă înainte, ci numai din acesta 1 Cu to- 
tulă altfelă ar fi putută autorulă articulului să-și esprime 
durerile sale, și cu mai multă motivare. Dar și o altă 
împrejurare m’a făcută să declară judelui de instrucțiune, 
că n’așă fi admisă articululă, asta-i regula vieții mele, 
d’a nu mă amestecă în afacerile bisericesc! ale altoră 
confesiuni, căci foia mea nu este fdie bisericăscă, ci po
litică ș. a. Așă fi făcut’o cu atâtă mai puțină, că eu 
între multele confesiuni ale acestei țări nu cunoscă. nici 
una, care să vegheze cu atâta gelosiă asupra drepturiloră 
bisericei sale, ca tocmai cea gr. or., și acăsta cu celă mai 
deplină dreptă. Eu nu aparțină acestei biserici și m’așă 
fi ferită să mă ocupă cu vr’o afacere d’ale ei, dar așă 
fi dorită, ca ună altă diară, ală cărui redactoră aparține 
ei, să espună acestă obiectă în cea mai bună ordine. Și 
pentru ce? Fiindcă credincioșii religiunei bisericei gr. or. 
române numără în Ungaria și în Ardelă peste lx/a mi- 
lionă suflete și au o mulțime de interese și trebuințe, 
asupra cărora numai acum câteva decenii nu putău dis
pune, fiindcă nu le erâ permisă. 0 deosebire estraordi- 
nară e de făcută între tractarea afaceriloră religiăse ale 
tuturoră celorlalte confesiuni și între afacerea acestei bi
serici. Aci suntă de luată în considerare cu totulă alte 
puncte de vedere. Celelalte au fostă cu totulă libere și 
înainte de 1848, er acestă biserică a fostă inter reli- 
giones toleratas, a fostă numai suferită, nu i-a fostă 
ertată să-ș! înființeze scole și fondnr! religiose. Trebue 
să mă întorcă în trecută, chiar dăcă procurorulă mi-ar 
luâ acesta în nume de rău. Până la 1848 biserica gr. 
or. în sensulă legiloră țării nu’și pută zidi scole și nu-și 
pute formâ fonduri. In urma mareloră evenimente din 
1848 și 1849 și a celoră ce au urmată după acestea, 
deveni biserica liberă. Poporulă, clerulă, principii bise- 
ricescl trebuia să văZă acum, ca să facă progrese cu 
cisme de șăpte milurl, cu atâtă mai multă, fiindcă, precum



toți sciu, acestă poporă este espusă până în dîua de adi bat- 
jocurei din diferite părți. Veți fi vădută, pote, chartele țării, 
care ilustreză cu diferite colori starea statistică a scâle- 
loră; nu e bătătorii la ochi, că tocmai în ținuturile, 
în comitatele, în districtele, unde poporalii română e mai 
numeroșii, sunt colorile cele mai întunecate? Acesta 
uneori se ia în bătaiă de jocă și ne lovesce în inimă, 
fie că suntemă gr. cat. ori gr. or., fiindcă scimii, că nu 
suntemă vinovați de acesta, fiindcă nu ne era ertată se 
ne cultivămu. Brașovenii a trebuită se se judece șâpte 
ani întregi, dela 1838 pănă la 1845, ca se li se permită 
a’și înființa cu mijlâcele loră unu girnnasiu și o scolă 
normală, și au perdută procesulă. Dar prin atotputer
nica bunătate și numai în urma înțelepciunii domnitorului 
nostru a isbutilă acăstă biserică să se împărtășescă de 
libertatea religiosă. Maiestatea Sa a permisă prâ grați- 
osă să se restabilescă vechea mitropolia, pâlra unghiu
lară pentru hierarchia bisericescă. Legislativa statului 
ungurescu a fostă așa de generosă, că ceea ce a pro
misă Maiestatea Sa, a codificată în art. de lege IX din 
1868, care lege a fostă sancționată și de Maiestatea Sa. 
Curândă după aceea, în puterea acestei legi s’a lucrată 
constituțiunea bisericăscă a acestei archidiecese pentru 
mai mullă de milionă de suflete, s’a întărită de Ma
iestatea Sa și dela 1860 se află în deplină activitate. In 
puterea acestei constiluțiunî bisericesc! trebue ca congre- 
sulă bisericescă să se convoce totă la trei ani, ca să 
tracteze afacerile generale ale celoră trei diecese: Sibiu, 
Aradă și Caransebeșă — cu totulă 90 de bărbați aleși. 
Dela 1869 se întâmplă acum a doua oră, că s’a trecută 
peste acestă periodu de trei aul. In anulă 1877 s’a disă 
mai ântâiu, că în Turcia poporele se încaeră I Dâr pentru 
Dumnedeu, ce avemă noi cu ună răsboiu esternă, ca 
pentru aceea se se împedece mersulă regulată ală per- 
tractăriloră bisericesc!? Acum s’a întâmplată a doua 
âră. Ceva de neînțelesă, în foia guvernamentală «Pester 
Lloyd* dela 13 c. s’a jucată o prevenire, pâte prevă- 
dândă, că cum are să iie adl acestă pertractare, și în- 
tr’ună lungă articulă afirmă, că Ex. loră d-nii miniștri 
Tisza și Trefort n’ar fi fostă nici decum de părere, ca 
sub pretextulă serbălorii lui Horia și Cloșca să se amâne 
convocarea congresului. Aci am foia oficială a d-lui mi- 
tropolită Mironu Romană Nr. 122/1884; in ea se presu
pune, că «Lumină!orulă' și «Observatorulă» meu învi- 
novățescu în modă nedreptă pe Escelența Sa, că n’a con
vocată congresulă, și că d-nii miniștri și-ar fi esprimată 
numai dorința, ca să nu se convoce acestă congresă. 
Aci însă fâia oficială dice espresă, că, pe când consis- 
toriulă metropolitană se întrunise în ședință plenară, 
consistorului i s’a presentată ună emisă ministerială, și 
•lin causa acestui emisă congresulă nu s’a putută țină. 
Nu polă presenta acestă actă din archiva metropolitană, 
dar sunt mulțumită cu ceea ce d.ice despre acesta foia 
oficială, căci acesta adeveresce, că amânarea s’a făcută 
în urma acelui emisă. Eu, în casulă de față, așă fi sfă
tuită pe d-nii credincioși ai confesiunei gr. or., să nu se 
pre turbure de acesta, căci și parlamente chiar nu se 
convocă ani întregi. Dar la astfelă de observațiunl amă 
primită și primescă di de di răspunsă, că nu numai a- 
cesta e durerea noslră, că congresulă s’a amânată 
câte ună ană de două ori, dar ne face să tremurămă 
împrejurarea, că autonomia nâslră bisericescă se vatemă 
și la urma urmeloră s’ar putea înlătura. Acesta e mo- 
tivulă, pentru care și articululă din «Observatorulu» s’a 
scrisă în espresiuni atâtă de durerâse. Domniloră jurații 
Vă este cunoscută, că statulă în înțelesulă său bine in- 
țelesă are să sprijinescă societățile religiose, dacă e ne
cesară chiar și din partea statului, că asa dară se des- 
tineză de mai mulți ani o sumă âre care și pentru bi
serica gr. or., spre a se plăti lefurile membriloră consis
toriali, și o altă sumă spre a se ajutoră cu câte-va sute 
de fiorini mai mulți preoți, cari totdeodată suntă și tați 
ai mai multora copii. Pentru acăsta, pe câtă sciu eu, 
suntă destinați 24,000 fl. In anii trecuțl acestă sumă 
s’a împărțită prin consitorii la acei preoți, cari erau mai 
lipsiți. In anulă trecută însă, Ex. Sa d. ministru de 
culte află de neapărată necesară, ca preoții lipsiți să nu 
se mai adreseze la autoritatea loră preoțâscă, ci nemij
locită la elă. Lasă să presupuneți, domnii mei, că acestă 
prelențiune a ministrului se face și altei biserici, și la 
episcopii catolici seu protestanți, și să vă închipuiți, ce 
ați dice la acesta. Nu sciu ce a disă Ex. Sa mitropoli- 
tulu, dâr sinodulă bisericescă, care s’a întrunită în Sibiiu 
după Pascile acestui ană, a renunțată unanimă la acești 
24,000 fl. și i-a respinsă, fiindcă a văcjulă că acăsta e 
celă mai mare pericolă pentru autonomia lui. Așă fi în 
stare, domnii mei, să vă enumără multe cașuri, cari țin- 
tescu, după judecata fiecăruia, la înmormântarea autono
miei bisericescl der sciu, câtă de scumpă vă este timpulă 
și de aceea voiu aduce numai ună singură esemplu, care 
permite să conchideți la 100 altele.

In anulă 1876 consistoriulă archiepiscopescă instala 
provisoriu ca institutoru în Murășă-lllye pe ună tânără; 
acesta nu’și vede de postulă său, devine acolo vice-notară și 
esecutoră de dare și închiriază o parte din locuința sa unui 
jidovă pentru cârciumă. Acesta se raporteză consistoru
lui, se publică ună nou concursă, sa anunță concurențu 
și se numesce unu teologă absolută și pedagogă diplo
mată. Celă numită provisoriu însă, care funcționâ nu
mai ducă nume, se opune și se adresâză autorității ad
ministrative, acăsta respinge pe cela numită de consis- 
toriu și instaleză în modă arbitrară pe celă provisoriu. 
Afacerea ajunge la ministeră, se prelungesce dela 1877 
pănă în 1880, în fine instaleză cu forța pe celă numită 
provisoriu. Domnii mei, dacă autonomia vreunei biserici 
creștine, der fie măcar și mohamedană, astfelă se res
pectă, atunci credă, că respectivii credincioși ai religiei 
trebue să fie fârte îngrijațl de esistența autonomiei loră 
mai departe. In astfelă de casă nu mai e vorba de o 
administrațiune de sine. E lipsă de scăle, se adună ună 
capitală, ca în puterea art. 38 și 44 de lege să se în
ființeze scăle, căci în aceste legi se cjice espresă, că nu 
numai confesiuni, ci si societăți și privați polă în
ființa scăle din mijlâcele loră. In provincia mitropolitană

esistă și ună fondă ală fostului regimentă română bănățână, 
acesta a adunată, sub administrațiunea militară fârte re
gulată de mai nainte, capitaluri pentru acestă scopă și 
de ani cere permisiunea d’a’ș’ pute înființa acolo ună 
girnnasiu. Este peste putința omenescă d’a primi încu- 
viințerea! In orășelulă Bozovici omenii’și-au ridicată, cu 
ună frumosă capitală, o scâlă confesională; întrega popo- 
rațiune aparține unei confesiuni; scola i s’a închisă. Așa 
dară, domnii mei, aceste fapte vorbescă, nu mai înșiră 
altele. Dacă tote astea i s’ară întâmpla unei alte bise
rici, ce s’ară dice la acesta? Acum o lună, credă, într’o 
diecesă reformată a Ungariei se alese ună nou episcopă, 
Prâ Venerabilulă Karl Szasz. In discursulă seu de inau
gurare a aflată necesară în anulă 1884, să esprime, în 
biserica plină cuviutele greu cumpenitore, că nu esistă 
nici o putere în lume, care ar cuteza să atingă autono
mia bisericei reformate, și dacă ar fi, atunci credincioșii 
bisericei elvetice și-ară apăra cu hotărîre autonomia loră 
pănă la sânge. Cum a ajunsă Prâ Vener. Sa la espresiuni 
atâtă de greu cumpenitâre, cu atâtă mai putină înțelegă, că 
maioritatea preponderantă a acestei biserici aparține 
națiunei maghiare și în frunte’i se află Ex. Sa d. 
ministru-președinte și familia Tisza. Dacă o aslfelă 
de biserică nu pote ave nici ună motivă de a veghea 
cu atâta gelosiă asupra autonomiei ei și de a amenința 
cu vărsare de sânge în casulă când s’ar încumeta cineva 
s’o atace, ce rămâne atunci celorlalte biserici? După o 
lună Prâ Vener. Sa episcopulă diecesană rom. cat. din 
Sălmară, Schlauch, a ținută în «Reuniunea St. Ladislau» 
ună discursă; elă nu amenință adecă așa grozavă, ca 
episcopulă reformată, dar dice despre autonomiă: ,că 
noi nici cu aceea nu ne putemă mulțămi, ca în stată 
modernă să se dispună de afacerile nâstre catolice de 
nobis sine nobis.« Așa dară d-nii catolici nu vrâu 
cu nici ună preță să sufere, ca concetățeni de altă con
fesiune să se amestece în afacerile loră și sigură cu celă 
mai deplină dreptă, Dar mi se va obiecta, că statulă 
are ună dreptă de supraveghiare. Bucurosă vremă să 
recunâscemă acâsta, dar facemă o ageră distincțiune 
intre dreptă de supraveghiare și între jus patronatus. 
Dreptă de patronată are locă acolo, unde o comună, o 
personă morală sâu fisică zidesce o biserică sâu scolă și 
dice: câtă timpă voiu trăi eu și copii copiiloră mei, sâu 
ca stată statulă, ne reservămă dreptulă să decidemă 
in afacerile ei pentru totdâuna. Când însă cineva 
crează din mijlâcele sale, cum a făcută săraca biserică 
gr. or., nu sciu pănă unde se întinde acestă dreptă de 
supraveghiare, și anume de merge așa de departe, că 
ună comisară ală guvernului pâte veni, ca în anulă tre
cută, să ia socotelile bisericei și să cerceteze totă fără 
suirea archiepiscopului sâu chiar a sinodului. Domnilor, 
dm aceste împrejurări veți putâ socoti, că e forte lățită 
credința, că se lucrâză la nimicirea autonomiei bisericei 
gr. or.; pâte fi falsă, der esistă. Și că bănuiala e fârte 
îndreptățită, se pote dovedi din trecutulă celă forte tristă 
ală acestei biserici, din fiecare fâiă a istoriei ei. Răpo- 
satulă împărată Franciscă a dată la 1810 instrucțiuni 
episcopului Vasilie Moga, ce atitudine să ia în diecesa 
sa și cum să lucreze pentru cultura poporului; ș. a. i-a 
poruncită împăratulă, ba chiar se nu primâscă în statulă 
preoțescă alț! omeni tineri, decâtă de cei cari au absol- 
vată gimnasiulă, și să caute a înființa ună semina'ră. 
Episcopulă și-a permisă a întreba: din ce fondă? Nu 
esistă nici unulă. Timpă de 15 ani fusese scaunulă 
episcopescă vacantă și în suta trecută decenii întregi- 
Faceți o colectă! fu răspunsulă. Episcopulă încârcă.să 
celecteze la credincioșii săi, atunci în numără de 700,000; 
guvernulă provincială însă se pare, precum se obiclnuia 
atunci, că înaltulă ordină l’a aruncată cum ho no re 
ad acta nevoindă să scie de elă. Episcopulă totuși 
voia să aibă bani și se ținu de ordinulă Maiestății Sale; 
elă fu amenințată cu arestare, așa că în anulă 1832 tre
bui să fugă la Viena. Atunci veni din Viena ordinulă, să 
fie lăsată în pace; dar nu mai cuteză să înființeze ună 
seminară. La mârtea sa, în anulă 1845, acâstă biserică 
avută în credincioși nu poseda mai multă de 60,000 fl 
Pănă în diua de acji în acâstă archidiecesă și chiar în 
Ardâlă la Românii noștri se potă vedea biserici făcute 
din gardă, acoperite cu paiă, ba cunoscă localități, unde 
serviciulă divină se face încă în vre-o șură sâu în locu
ința preotului. In orașulă Deșă se pote vedâ într’o 
stradă principală o baracă de scânduri ca biserică. In 
astfelă de împrejurări, când tâtă lumea cere de la noi — 
și cu dreptă cuvântă — ca în interesulă statului și a 
poporului să căutămă a progresa pe câtă se pote în cul
tură, să nu se mire cineva, când mereu se lovesce în 
organismulă bisericei, dacă poporulă nu mai dă nimică, 
căci numai poporulă pâte ridică scâla și biserica, de la 
stată fârte putină se primesce. Și noi nu facemă de silă; 
din 3 crucerT dămă unulă pentru scolă sâu biserică, nu
mai ca s’avemă ceva. Și în 30 de ani acestă poporă 
a ridicată peste 2000 de scâle și o mulțime de biserici 
in ținuturi, unde înainte de împăratulă losifă 11 nu era 
ertată să ridicămă biserici din materială solidă, de cele 
în valore de 5—30,000 fl. Dâr deodată nu pâte face 
tote ună poporă rămasă atâtă de multă îndărătu. Tote 
acestea însă vă potă da o ideă, cu ce durere s’a primită 
scirea, că congresulă nu se va ținâ anulă acesta. Au
toritatea statului pune mare pond pe sărbătorea lui Horia și 
Cloșca.

Sciu fârte bine dintr’o'mulțime de diare în diferite limbi 
că numele Horia, Cloșca șiCrișană trecăde infame. In opiniu- 
nea pnbl că a celoră mai muți locuitori ai țării ei trecă de 
tâlhari. Mi voiu permite să privescă în față aceste eve
nimente din 1784 și să pună întrebarea: fost-au acești 
mărbațl în adevără tâlhari ori âmeni onești? Nici o vorbă 
nu voiu (jice dela mine asupra acestui obiectă, ci din 
două opuri ale duoră distinși bărbați de naționalitate ma
ghiară: cornițele Teleky Domokos și Szilâgyi Ferencz. 
jaână în 1848, mi-aducu fârte bine aminte, pe când stu- 
diamă în Clușiu, nouă Valachiloră nu ne~ar fi trecută prin 
minte să esprimămă aceste nume, fiindcă amă fi fostă 
uațl de urechi. Dar pentru aceea la ori ce mică miș

care eramă regulați cu cuvintele: »te kicsinyHora, te 

Cloșca/ In fine, potă dice, sf. spirită a luminată pe 
cornițele Teleky, care-șl propuse să scrie istoria revoltei 
poporale de atunci după documente oficiale. Elă a is
butilă mai puțină ca profesorală Szilâgyi, dar pe basa 
documentelor^ ce le citâză, dice înlr’ună locă: dacă ar 
fi fostă adevărată numai jumătate din ceea ce a avută 
să sufere poporulă din Ardâlă, n’ar fi nici o mirare, că 
acestă poporă ajunsă în fine la desperare a apucată ar
mele. (Aci acusatulă arată suferințele țăraniloră din suta 
trecută, că mulți lucrau 208 diie pe ană cu 4 boi pentru 
proprietară, că ordinile împărătesei nu se băgau în sâmă, 
că poporulă fugea din causa chinuriloră sale din țâră, 
care tocmai erâ amenințată de Turci, și împăratulă nu 
putâ fi indiferentă în fața acestui periculă; dar guvernulă 
provincială nu vrea să scie de nimică. Împăratulă dase 
ordină să se conscrie poporulă și se se înmulțescă grănicerii, 
âr guvernulă provincială umplea temnițele cu Românii, 
cari se anunțau la conscriere. Cu tote acestea revolta 
ni se atribue ca o infamia). Dar chiar numai în timpă 
de ună seculă s’au ivită o mulțime de conspirațiunl, mai 
alesă în Ungaria, și ce omă din lume batjocuresce astădi 
pe respectiva naționalitate în fiecare <fi? A fostă gioza- 
vulă complotă din 1735, când Sârbii cu reformații dm 
Ungaria hotărîseră la Aradă și în comitatele învecinate 
să pue în lucrare o revoltă generală. Ei au fostă tră
dați, trei au fostă rupți cu râla, alții spânduraț! și deca
pitați, și lâte temnițele erau pline cu ei. Veni anulă 1793/94 
cu elă grozavulă complotă ală abatelui Martinovici, prin 
care veni în periculă întrega familiă imperială. Cui i-a 
trecută prin capă, să infereze pentru acâsta naționalitatea 
și confesiunea respectiviloră, cum ni se face nouă? Așă 
putea cita cașuri din anii treipecl, când, cu ocasiunea re- 
voluțiunii polone, concetățenii noștri plecau în cete prin 
Galiția în Polonia rusâscă, ca să dea ajutoră. V’așă putâ 
numi grozavulă complotă din 1855, când erau în 
periculă toți oficerii și funcționarii împărătesei. Numai 
noi trebue să suferimă, numai nouă ni se strigă in 
Clușiu, Oradea mare, Târgu Mureșului: Hora-Cloșca! 
Acesta e unulă din adevăratele motive pentru care în 
fine ’și-au disă omenii tineri: pănă când să m’se arunce 
acâstă infamia?... Resultatulă revoltei a fostă desființarea 
iobăgiei.... Prin acestea am vrută să dovedescă, că nu 
trebue să se mire cineva, dâcă aceste nume după o sută 
de ani apară astfelă; numai așa se pote judecă partea 
a treia a articulului, cea politică, în care autorulă vor- 
besce despre Plevna ungurâscă ș. a.... Prin ea înțelegemă 
sistemulă actuală, care nu numai de noi Românii e 
combătută, ci și de alte multe partide: de cea dela 1848, 
care nu vrâ să scie nimică de dualimă; de partida din 
14 Aprilie 1849, de acâstă grozavă partidă, care încă 
nu vrea să scie nimică de elă. Eun’amă combătută dua- 
lismulă ca atare, dar felulă și chipulă cum se aplică 
acestă sistemă asupra nășiră negreșită că nu pâte să ne 
placă și trebue să ne apărămă, când leg!, care s’au fă
cută fără noi, dar cărora ne supunemă, nu se țină în 
onâre.

După acâsta a luată cuvântulă apărătorulă Franz 
F r u h b e k. (Va

Supărări și dorințe.
Din incidentulă procesului de pressă alu. 

„Observatorului," organulă oficială ală lui Tisza 
Kalman, „Nemzet", scrie următârele:

»Noi nu ne ținemă de aceea, cari in afaceri de 
ale naționalităților sunt aplecați de-a pune ună prea 
mare preță pe însemnătatea agitațiunei unoră estremî. 
Dâr cutezămă a afirmă, că opiniunea publică maghiară 
fără deosebire s’a săturată deja de asemeni 
sentințe. Vederile partideloră cu privire la măsu
rile escepționale, ce le-a anunțată guvernulă in a- 
facerea tribunaleloră de pressă, potă fi și suntă diferite; 
nu credemă însă că va esistă deosebire de vederi în 
privința aceea, că trebue să ne gândimă asupra modu- 
riloră prin cari să putetnă împedecâ, ca tribunalele le
gale ale Ungariei să fie constrinse a declară ca scutită 
de pedepsă o asemenea agitațiune ca aceea ce se cu
prinde în articlulă memorată ală «Observatorului.»

La acâsta dorință esprimată de diarulă 
„Nemzet", observă oposiționalulă „Ellenzâk" din 
Clușiu următârele:

,Dâcă în guvernulă Tisza ar fi acea energiă și 
acelă tactă, ce i-lă atribue lingușitorii lui cu mândriă 
de multă ar fi gătat’o cu agitațiunile trădătâre de 
palriă ale naționalităliloră și mai alesă cu foile de 
soiulă «Observatorului» a «Gazetei» și a «Tageblatt-lui.» 
Ai fl gătato fără se bată la ochi și fără de a mai 
alarmă tâtă lumea, cu așa (Jisele măsuri escepționale le
gislative. Forte simplu putâ se fie modulă. Cercurile cur- 
țiloră cu jurați și reședințele loră și așa guvernulă le-a 
stabilită pe calea ordinațiuniloră. Dâr tjlău de multă, 
fârte demult ar fi putută să schimbe aceste reședințe pe calea 
ordinațiuniloră; și de esemplu ar fi putută să declare de 
reședințe ale juriului: Budapeșta, Cașcvia, Seghedinulă, 
Debreținulă și Clușulă. Jurații patriotici ai acestoră 
orașe ar fi putută apoi să-le dâ peste degete unoră foi 
ca «Gazeta,» «Observatorulă» și „Tageblatt“-ulă, cari 
agitâză cu așa urită nerecunoscință și neînfrânare....

Incbeiândă ,,Ellenzâk“ declară, că pentru 
asemeni măsuri nu e capabilă sistemulă mame- 
lucescă, și nu e de ajunsă o tactică ușurică, care 
se ocupă de nimicuri, ci e de lipsă tactă, sunt 
de lipsă idei politice....

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



SOIRILE DILEI.
Cetimă în »Pester Lloyd:« Președintele societăți 

de lectură universitare din Pesta a făcută arătare recto
rului în contra aceloru universitari slavi, cari au însce
nată serbarea de înfrățire a tinerimei universitare sârbe, 
române si slovace, și l’a rugată să dea acestoră agitatori 
nepatriotici o pedâpsă exemplară. Rectorulă D-r. Desider 
Bita a citată pe tablanâgrăad audiendum verbuin 
pe președintele banchetului Alexandru PetrovicI și l’a 
întrebată despre scopulă și direcțiunea nisuințeloră urmă
rite de junimea universitară slavă și despre purtarea ei. 
Precum anunță »Hircsarnok,« în cnrândă voră fi trași 
și alții la interogatoriu. Intre tinerimea universitară se 
înscenâză o mișcare, cu scopă ca studențitoră universi
tari, dușmani Ungurilură — în casă că senatulă acade
mică n’ar procede cu tâtă stricteța în contra capiloră 
astorfelă de agitațiuni — să le facă imposibilă, pe cale 
socială, rămânerea loră la universitatea din Pesta.»

—0—
Renumitulă violinistă Gerhard Brassin împre

ună cu pianista Clara Stein voră dă Vineri în 14 
Decemvre st. v. ună Concertă în sala Hotelului Nr. 1. 
Brassin a concertată mai în t6te capitalele Europei cu 
succesulă celă mai strălucită, și în tote părțile a sciută 
să’și câștige atâtu simpatia câtă și mulțămirea publicului 
ascultătoră. Aasemenea și pe d-na Stein o cunâscemă 
ca pe o pianistă bună și sigură. — Programa vomă pu
blica-o într’ună numără viitoră.

—0—
Procurorulă din Timișâra a fostă încunosciințată 

de guvernulă francesă, că Johann Gărtner, de locă de 
lângă Timișâra, soldată în legiunea francesă streină, a 
fostă împușcată la 12 Augustă a. c. în Tonching pentru 
deșertare.

—0—
»Niederosterr. Escompte Gesellschaft,» despre care 

amă comunicată în numărulă trecută, s’a înființată la 
1853 cu ună capitală de 7,000,000 fl. Beneficiulă netto 
din 1882 a fostă de 741,532 fl. Lucas Jauner era loc- 
țiitoră de directoră și șefă ală despărțământului de es- 
comptă.

—0—
Cu ocasiunea orcanului de la 8 Decemvre n., în 

sătulă Ternowetz, în Stiria, a isbucnilă ună focă, care 
într’ună sfertă de oră a luată as'.felă de dimensiuni, 
încâtă din totă sătulă numai șese case au scăpată 
Miseria e la culme.

—0—
Din Belgradă se telegrafiază, că castelulă regală din 

Cragujevață, care fusese reședința principelui Miloșă, a 
arsă. Castelulă înăuntru era ornată cu ună luxă orien
tală și conținea o bogată colecțiune de antichități și 
prețiositățî turcescl.

—0—
Hagi Loja, vestitulă capă de insurgenți din Herțe- 

govina, a ajunsă la Mecca și a fostă întâmpinată afară 
din orașă de mai întrâga poporațiune, primindu’lă cu 
entusiasmă.

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

V e g h i a ț 1!
Sub titlulă acesta scrie „Budapester Tag- 

blatt“ :
Departe pe marginea orisontului politică lucescă 

conturile nesigure ale unei ocupațiunl viitore. Noi cre- 
demă asigurăriloră, ce le-au dată mai dâunădl miniștrii 
Kâlnoky și Kâllay, că guvernulă comună n’are acum de 
gândă a trece peste Mitrovița. Noi le credemă așa de 
sigură, după cum amă crezută asigurăriloră contelui An- 
drassy, că Austro-Ungaria nu are de gândă să ocupe 
Bosnia. Totuși, esperiința ne-a arătată, că locuitorii din 
palatulă de pe Balplatz nu sciu să dea evenementeloră 
cursulă dorită, ci suntă răpiți și duși de ele în nisce te
ritorii in care, celă puțină după asigurările-loră, nu voiau 
să între, — mai ânteiu la Bosnia și mai târziu la Salonică. 
Nu pâte Ungaria împedec-â, ca bărbații de stată 
comuni să se arate ără mai slabi decâtă evenimentele, 
totuși ea să vegheze, ca să nu fie odată ără fără de soi
rea și voia ei târîtă într’o aventură orientală. Primele 
umbre ale încurcăturiloră viitore, care ar pută invită la 
nouă ocupațiunl, se arată de curândă ârăși. In acele 
districte ale Albaniei nordice, în care populațiunea creș
tină nu vrea cu nici ună preță să devină muntenegrenă 
și care cu armele în mână își apără apartinența sa la Turcia, 
domnescă aprdpe stări] anarchice, ce iau dimensiuni 
totă mai mari spre sudă. Contele Kalnoky a asemănată 
în delegațiunea austriacă starea din Albania cu cea din 
Bosnia inainte de ocupațiune, ună semnă că vindecarea 
se pâtă face numai printr’o ocupațiune. încurcăturile alba
neze singure n’ar fi amenințătâre, dâr pe lângă ele se mai 
adaugă de câtva timpă o campaniă de scene îngrozi- 
t6re macedonene, care se agităză mai cu sâmă în 
Anglia și Rumelia orientală, dâr și în Rusia, Grecia și în 
Italia. Foile din Londra, mai cu sămă cele guvernamen
tale, suntă pline de raporturi despre fapte crâncene și

barbare, ce le comită bandiții turci contra Bulgariloră 
creștini din Macedonia. Celui ce ar crede numai a cjâcea 
parte din istorisirile acestea, i-ar îngheță inima de grăză. 
Ciudată lucru, că despre atrocitățile din Macedonia nu 
raporlăză diarele din țările vecine nimică, pe când cele 
englese spună grozăvenii. Foia bulgară »Marița« vor- 
besce despre o bandă de hoți, care a omorîtă ațâți Bul
gari, câți și Turci. Corespondențe numerăse ale foiloră 
grecesc! aducă istorii sensaționale despre jăfuirea unoră 
sate și curți de câtră bandiți Numescă pe căpitanulă 
bandei Goriski Pop (popii munțiloră.) Bandiții] suntă 
celă puțină în parte creștini. Haiducia este o instituți- 
une vechiă bulgărescă. Fără îndoâlă n’avemă de a face 
cu-o persecuțiune a creștiniloră, ci celă multă briganda- 
giulă obicinuită a luată dimensiuni mai mari și garnisâ- 
nele turcescl, cari de ună ană nu și-au căpătată simbria, 
nu desvâllă destulă energiă în urmărirea loră. Aceste 
lucruri suntă ce e dreptă deplorabile, totuși Auglia, care 
are de a înregistra în fiecare lună în Irlanda câte o 
duzină de omoruri agrare, incendiuri, slutiri, spargeri cu 
dinamita, care omâră în Guinea-nouă pe indigenii paci- 
nici în masse cu dinamita, pe Trinidad impușcă pe Culisii 
hindostani cu grămada, pentru că voescă să serbeze săr- 
bătârea loră principală religiâsă Mohurrum, Anglia să-și vădă 
bârna în ochii săi și se nu totă arate țandăra în ochii Turciei. 
Dăr din contră în Britania s’a încinsă o agitațiune de 
atrocități macedonene și s’a transplantată și în par
lamentă și Gladstone capătă pe cale telegrafică dela co
mitetele bulgăresci de binefacere sciri despre persecuțiu- 
nile creștiniloră.

Ce origine are mișcarea cea nouă a atrocitățiloră, 
care scopă îlă urmăresce încă nu se pâte sci. Totuși 
este lucru ciudată că agitațiunile au începută după Skier- 
nevice. Voesce Gladstone să abată atențiunea puteriloră 
dela Egiptă? Seu că voesce ca prin Macedonia să des- 
fășure eră cestiunea orientală și cu acâslă ocasiune să 
bage în sacă Egiptulă și să învrăjbâscă pe Austria cu Ru
sia? O cestiune orientală esistă numai când au lipsă pu
terile de una, dicea odată br. Hubner. Rusia și Austro- 
Ungaria, cari în basa tractateloră după cum s’a ijisă in 
mesagiulă tronului, s’au înțelesă, n’au lipsă de cestiunea 
acâsta. Dâr Anglia și Italia, care rămnescă după Tripo- 
litania din Africa, o dorescă. Și prin descrierile ce le 
facă Englesii și Italienii despre persecuțiunile creștiniloră 
din Macedonia ușoră se păte aprinde fantasia și fanatis- 
mulă în massele rusesci. Nici ună domnitoră nu este 
așa de dependințe de capriciile masseloră, ca autocra- 
tulă din Russia. Alexsandru III. pâte fi silită la o in- 
vasiune ca și Alexandru II. Și atunci înțelepții noștri 
comuni ne voră documenta, că, ca să călcămă șerpele 
panslavismului pe capă, vomă trebui să ocupămă Salo- 
niculă său Macedonia și Albania. Dâcă voră fi înaintată 
lucrurile pănă la întervențiune, după cum se agităză 
deocamdată pe calea Ziaristică din Londra și din Peters- 
burg, atunci lavina nu să va mai potâ opri.

De aceea deputății noștri să veghieze, ca monarchia 
să nu se încurce în angagiamente diplomatice. Dâcă nu 
vomă lua sânta, se va face împărțirea ultimă a Turcii 
mai înainte de a fi învinsă noi urmările aventurii bosniace. 
Și în 4^, când trupele nâstre de ocupațiune voră ajunge 
la marea egeică, nu se mai pâte ținea dualismulă, care 
o Bosniă păte să supărte pentru câtva timpă, dâră de 
sigură două sâu trei Bosnii nu va pută suporta.

Din espunerile fâiei pestane ar resultâ, că 
dualismulă numai în marea egeică se păte înecă 
ca Egeu. Dâră pănă acolo nu scimu Z$u, cum 
va pută ajunge Austria. Multu sânge ar mai 
trebui să verse.

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

Magliiarisarea în fosta graniță militără.
Din Jurulă Panciovei, 5 (17) Decemvre 1884.

Credă, că nu va fi fără interesă pentru cetitorii 
»Gazetei», dacă voră află câte ceva din ținutulă Pancio- 
vei. Nu stămă nici noi mai îndărătu în suferințe, decâtă 
poporulă din alte părți ale țărei, suferințe ce avemă să 
le mulțămimă părintescului guvernă Tisza. Activitatea 
națională a Româniloră din acestă ținută de graniță cu 
durere trebue să-o spună, că nu stă în nici o propor- 
țiune cu năcazurile nâstre. Orbecămă, căci ne lipsescă 
conducătorii consciențioși. Ună singură advocată română 
avemă în Panciova, pe d. Tisu, care singură nu pâte 
luptă contra curentului turbată, fiindă răpiți de acesta și 
mulțl inteligenți români, cari au mai rămasă conducători 
ai poporului încă de pe timpulă, când esista graniță mi
litară. Preoții, cu puțină escepțiune, s’au asociată cu 
lupii la paza turmei loră. Politică de buzunară și tactă 
greșită pretutindenea.

Scâlele comunale date de foștii grănițeri în paza 
directă a ministerului îș'i păstrâză încă caracterulă loră 
națională, ceea ce va fi dată ansă d-lui Trefort de a 
grăbi cu înființarea scâlâloră de stată mai prin tâte co
munele. In tomna trecută se înființară mai multe scâle 
de stată unguresc! în comune, unde locuitorii sunt ne
maghiari. Foștii grănițeri se căescă acum destulă, cu

tâte că ei inșii au cerută înființarea aceloră scâle, vo- 
indă să-și învețe copii nemțesce, căci autoritățile le-au 
promisă propunerea limbei nemțesc!. Despre acâstă limbă 
acum nici pomană îd. scâlele de stată. Acest! omeni, ca foști 
grănițeri nu se Iasă a fi capacități, ci lucră de capul loră. Acum 
se vădă înșelați curealisarea ideii de »Staatschule» deodi- 
niâră. Maghiarisarea nu se pută altcum scâle la capătă și nu 
sciu ce altă înțelesă ar avea crearea de scole de stată 
n comune mari șl bogate, cu personală învățătorescă 

de ajunsă, — precum e comuna Sătulă nou, unde suntă 
optă învățători. In fine vă mei comunică că în scâlele 
de stată înființate acum pentru Șerbi și Români, copii 
învață rugăciunile în limba maghiară.

Să vorbescă ceva și despre afacerea prefectului 
Stancsics. După cum auZimă, în Panciova s’a formată 
o partidă pentru răsturnarea prefectului Stancsics și în 
cele din urmă e posibilă să vedemă și acâstă întâmplare. 
Se afirmă că și vice-președintele tribunalului din Pan
ciova e compromisă în acâsta afacere. Ba să facă com- 
binațiuni cu d. Izakovits deputată dietală, care are să 
inlocuiâscă pe Stancsics. Sărmani Pancioveni!

După atâtea vești rele și una bună: D. dr. Ales. 
Popă, medică com. în Satulă-nou, este denumită de 
phisică onorară comftatensă în cerculă Panciovei. Co- 
misiunea administrativă luândă în considerare ostenelele 
d-sale pentru serviciulă sanitară din acestă ținută l’a 
răsplătită fârte frumosă. Mulțămimă și noi din inimă 
d-lui Popă pentru salvarea onârei Româniloră din ținu
tulă Panciovei. Unu oplnoaru.

--------O--------

CORESPONDENȚA NOSTRA DIN COMITATE.
De pe malulă Mureșului, 10 Dec. n. 1884.
Cu durere, cu neplăcere și mâhnită, mărturisescă, 

pună mâna pe până se vă comunică următârele:
Precum ordinea bună și curățenia în casă deco- 

râză casa și servesce de onâre și de laudă femeei eco- 
nâme; așa servesce de onore și de vadă unui poporă, 
unei națiuni moralitatea, — care însă la masa poporu
lui nostru este atacată și infectată în partea cea mai 
gingașă. Ecă câteva cașuri:

La conveniri avute și în anulă acesta cu preoți și cu 
țărani economi de ai noștri, omeni demni de totă res- 
pectulă, inteligenți și cu vaZă în comune, am auZită din 
gurile loră plângeri, că s’a înmulțită concubinatulă de 
moralisatoră. Concubinatulă a luată dimensiuni nu neîn
semnate și la inteligența nâstră, căci în ună singură orașă 
din apropiere, nu de multă ună individă aparținătoră in
teligenței nâstre și-a luată de soțiă o personă răscumpă
rată din locă publică. Funcționari de rangă mai înaltă 
’șl iau concubine la casă între copii; asemenea particu
lari cu stare materială bună trăiescă în concubinată cu 
persâne depravate și încă tote neromâne, care sciu pune 
din averea loră la o parte pentru ele, trăgendă chiar și 
din gura copiiloră. Apoi atari bărbați mai devină și 
isolați în viața socială, deârece chiar și cunoscuții și ami
cii loră îi cercetâză acasă numai ca siliți, dame române 
și neromâne nu le calcă pragulă.

JJnă altă bărbată de ai noștri din altă orașă, se nu 
mă estindă mai departe, asemenea trecută prin tdte sca
lele, cu pretențiune justă de omă cultă, avândă âreșicare 
neînțălegeri cu soția sa legiuită, pe acâsta a părăsit’o, ba s’a 
demisă până la atâta, încâtă o a și calumniată în foile 
nâstre publice, necugetândă că cu modulă acesta, neusi- 
tată nici la Z'arele streine, pâte vătăma ambițiunea și 
simțulă secsului femeescă ală nostru, deârece neînțelegere 
între căsătoriți se deslâgă pe altă cale, âr nu prin Ziare, 
și-a negată uniculă copilă avută cu soția legiuită, fie din 
avarițiă, fie ca să facă plăcere favoritei cu care vețuesce 
în concubinată.

Acestea suntă cașuri grave, care lovescă adâncă în 
moralitate, cu atâtă mai multă că lovirea vine chiar dela 
cei chiemați a propaga moralitatea. Lovitura cea mai 
grea însă o simtă părinții, cari jerifescă totă pentru cres- 
cerea ficeloră loru și pe urmă’și vădă sacrificiile atâtă 
de rău răsplătite.

Apelămă dară la inteligința nâstră, ca ea să fie 
precaută, să nu blameze nâmulă românescă, să nu pre- 
mârgă poporului cu exemple rele, căci elă, bietulă, din 
puținulă său șl-a sprijinită fii lipsiți, le-a făcută posibilă 
frecventarea și absolvirea studieloră în speranță, că aceștia 
înzestrați odată cu sciință și învățătură îlă va recompensa 
luminându-lă, împărtășindu-lu cu sfaturi salutare, îi va 
premerge în tote cu exemple frumâse. Destulă suferimă 
de alte neajunsuri, cari prin demoralisare nu potă decâtă 
să ni se mărâscă. X.

-------- O---------

La numărulă acesta se alătură catalo- 
gulu de cărți alu tipografiei „ Aurora “ din 
Gherla.
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Cnrsulu Ia bursa de Vlena
din 19 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 124.10
Rentă de aură 4°/0 . . . 95.35
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.75 
împrumutul^ căilorfi ferate 

ungare......................... 145.20
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostil ung. 
(1-ina emisiune) . . . 97.20

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 120.—

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) . . . .106.—

Bonuri rurale ungare . . 100.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt............................. 100.25
Bonuri cu cl. de sortarel00.25 
Bonuri rurale transilvane 101.25

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

vină ung............................98.50
Imprumutulfl cu premiu 

ung...................................115.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.50
Renta de hărtiă austriacă 81.80
Renta de arg. austr. . . 82.10
Renta de aură austr. . . 104.05
Losurile din 1860 . . .135 25
Acțiunile băncel austro- 

ungare.......................  842.—
Act. băncel de credită ung. 297.75
Act. băncel de credită austr. 288.—
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’ori................. 9.76V2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.25
Londra 10 Livres sterlinge 123.30

SSursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 5 Decemvre st. v. 1884.

Cump. vând.
Renta română (5%). . . . — —
Renta rom. amort. (5°/0) . . — —

» convert. (6°/o) ■ • — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — —
Credit fonc. rural (7%) • . — —

> „ „ (5%) • • — —
» » urban (7%) . . — —
» » » (6°/o) • • ■ — —
» . > (5%) . . 83% —

Banca națională a României 1290 1315
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 325 —

« » » Națională . . — —
Aură.................................... 12.75°/0 —
Bancnote austriace contra aură — __

Cursulu pieței Brașovd
diD 20 Decemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 68 Vend. 8.72
Argint românesc .... . . > 8.60 * 8.64
Napoleon-d’ori................. . . » 9.74 » 9.75
Lire turcescl..................... . . » 10.98 » 11.—
Imperiali......................... . . » 9.98 > 10.—
Galbeni............................. . .. » 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100— > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . > 1255 » 1260—
Discontulă » . ,. . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
jpy. silvani ei “ se potu cumpăra în tutunge

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu 
seu pe unu anu. înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a

abonamentului pe jumătate de anti 
ne trimite diferența prețului urcatîî

dela 1 Aprile c.? care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., âr pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Acum! seu nici odată! Albituri cusute în casă.
Am luată asupră’ml vendarea provisiiloră imense de mărfuri lucrate 

din spiună de mare și eliihlimbarfi veritabilii de-o fabrică 
însemnată și spre a le preface câtă mai curendă în bani, vendă cu pre
țuri de batjocură, încâtă d’abia se plătesce prețulă fabricărei, adecă fie
care bucată

numai cu -ț numai cu

Pipe (lulele) pompăse din spumă de mare artificială adjustate cu 
celă mai fină argintai de £)hina, după dorință în tote formele, așa 
numite de Ulm, Debrețină, Csikos, Rakoczi, seu orî cum, tăiate netede, 
fie-care bucată numai fl. 1.30.

Mai josă însemnatele albitul! (rufe) de calitatea 
cea mai fină; bună și cea mai grea pentru Domni 
și pentru Domne se vendă cu prețuri originale ale 
fabricei aprope pe de geaba și spre dovada unei 
stricte solidități se primesce înapoi ori ce este n e- 
convenabilă, prin urmare ori ce comandă este 
fără risică.

Cămăși pentru domne din celă mai fină Chifonu englezescă și cu broderii ve
ritabile de Helveția, o broderie adevărată de artă, bucata fl. 1.50. Totă asemenea din Chifon dela 
fabrica lui Scliroll, lucrate în modulă celă mai elegantă și cu broderie bogată, bucata cu fl. 1.90, 
duzina fl, 20.

Corsete de ndpte pentru domne din aceiași calitate, forte lungi și totă lungimea cu broderie 
veritabilă de Helveția, ună obiectă pomposu pentru fiecare domnă, bucata cu fl. 1.50, duzina cu 
16.50. Totă acelea din barclietu celă mai fină și mai greu, forte lungi, brodate în totă lungimea, 
bucata cu fl. 1.60, duzina cu fl. 18.

t
s

e e

PdrtîW.Ș'Igilri și IPdrtă-Țigarete din cea mai fină spumă de 
mare veritabilă cu celă maî finii cbihlimbaru veritabilă și în 30 diierite 
forme, netede seu cioplite, cu sculptură bogată, cu cai, totă felulă de 
animale, cu flori, ornamente și săpături de fantasiă. Fie-care bucată pom
posă înlr’ună etui de catifea costă numai fl. 1.30.

e

Ciubucii, pipă (lulea) turcăscă din spumă de mare artificială, co
moditatea cea mai mare pentru totă fumătorulă, cu ciubuculă ei de 
vișină veritabilă din Baden cu mirosă minunată, la olaltă cu prețulă 
scădută numai de fl. 1.30.

IPIăccrea cea maî mare
este pentru fiecare fumătoră, câtă de frumosă, câtă de minunată se chi- 
lotăză mărfurile mele de spumă de mare veritabilă, de vreme ce fiecare 
bucată o preparăză cu cără lucrători esperți; vendarea și trimiterea cu 
rambursă poștală, numai scurtă timpă prin renumita firmă:

Meerscliaumwaaren-Depot
WIEN, Mariahilf, Engelgasse 10.
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Swenira și cadou
primescs gratisu

dela mine ori cine ca dară pomposă și prețiosă de sărbătorile Crăciunului. 
Prin acestă cadou speră a’ml câștiga o clientelă numerOsă și stabilă, și 
aducă acestă sacrificiu, care de sigură va îndemna pe fie-care mușteriu, 
ca să se aprovisioneze totă-dăuna la mine. Acuma oferă pentru daruri 
(cadouri) de crăciună și de anulă nou

IO obiecte prețiose
una bucată valorăză atâtă, câtă costă tăte la olaltă

2.50.
Pentru domne:

Șală mare de 6rnă 
Maramă de mătase 
Acă de broșe minunată 
Păreche cercei pompoșl 
Medalionă elegantă 
Inelă de damă imit, de britantă 
Pungă pentru bani 
Decorațiune frumosă pentru masă 
Obiectă de lux 
Suveniră eternă gratis,

cu Borem
i 
i 
i 
i 
i
i 
i 
i 
i 
i

Pentru domni:
Ceasornicu de cabinettî.
Portă-Țigară de spumă de mare 
Lanțti de ceasornicQ, aurii artificială 
Joujou aurită pentru ceasornică 
Cravată de mătase
Inelă imitațiă de brilantă
Garnitură nasturi mod. pentru manșete
Etuiu dc chibritnrl
Etuiu japoneză pentru țigări 
Suveniră eternă gratis.

i 
i 
i
i 
i
i 
i 
i 
i
i

Ună singură obiectă are deja aprope valorea, câtă se cere pentru tote 10 bucăți, 
totuși le dau tote 10 bucăți mimai cu fl. 2.50 fiecăruia contra rambursă poștală.

țț Embalagiulti este asemenea gratis.
Comandele suntă a se adresa singură și numai la 

Wicner Versendnngs-Gescliăft „F E KE T E.;< 
Wien, VI Engelgasse Nr. 10.
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Fuste pentru domne din postavu celă mai fină și mai greu înprejurtt cu plissâ și colțuri, bro
date cu lînă bună, bucata fl. 2.80, înpodobite cu catifea și atlasă, suprafîne bucata fl. 3.80, din 
barchetă vărgată înpodobite fină bucata fl. 1.60.

Cămăși pentru domni din Chifonu celă mai fină englezescă, cu pieptă în patru foi, lărgimea 
la gîtă după dorință, bucata fl. 1.50, duz. fl. 16.50. Totă asemenea din Chifonă Schroll, celă mai 
fină lucrate ă la France, bucata fl. 1.70, duz. fl. 18.80 și bucata ă fl. 2, duz. 22.50

Cearseafuri din pânză bună ca pielea, fără cusătură, completă, pentru patu celă mai mare, 
8/4 lățimea, bucata fl. 1.35, duz. fl. 15.

Pânză do casă 30 coțl, fabricatu celă mai bună și mai greu pentru trebuința casei, lățimea 
5/4 fl. 7.50, 4/4 fl. 5.50 bucata. Prețurile bumbacului se urcă repede, peste scurtă timpă va costa 
pânza îndoită, d’aceea este de recomandată a se grăbi fie-care cu cumpărarea.

Garnituri pentru masă țesute cu desemnurl de flori, constândă dintr’o masă (pânzătură) și 
12 șervete, numai fl. 2.85. Totă asemenea, lucrate în modă franțuzescă, forte fine, cuciucurl bogațl, 
pentru 12 persone, garnitura cu fl. 3.45. Garnituri de masă din damascu celă mai fină, țesute cu 
desemnurl de flori, constândă dintr’o masă mare pentru 12 persone, și 12 șervete mari, potrivite 
acesteia, lucrate suprafină, garnitura numai cu fl. 5.60.

Prosope (ștergare) fie-care bucată îndoită separată cu chenară roșiu și cu ciucuri lungi, fină 
pichetate, pomposă de frumose, duz. fl. 3.75.

Basmale de mătase din mătase grea de Lyon în tote fețele,, fie-care bucată altfelă colorată, 
duz. numai fl. 3.50.

Ciorapi do mătase Finisli vSrgațl în colorile cele mai pompose, roșiu, albastru, violetă, roșa 
cafeniu și chamois, lungi până peste genunchi, 3 perechi fl. 1.15.

Garnituri de Gobelinti constândă din 2 învelitorl de pată fine și o învelitore de masă cu ciu
curi de catifea, lucrate în colori minunate și costă garnitura, adică tote trei la olaltă numai fl. 7.50.

Comandele sunt a se adresă, trimițendu-se mai nainte prețulă, sâu cu rambursă postată cătră
Wăsclie- und Manufactur-Waarenhaus 

llabinovics
■\XZIEKT, Leopold-Stad-t, Scliiffamtsgasâe 20—-T3.

Mai pe nimica
am cumpărații licitando 1980 bucăți 

cele mai fine ceasornice 
dela una din cele mai mari 
fabrice din Geneva, și sunt 
astfelă în stare a espedia 
promptă mai josă însem
natele ceasornică fine la ori 
cine ’ml va comanda cu 
prețuri de batjocură, a cos
tată mai ’nainte capacele

și regularea acestorâ atâtă, câtă se cere 
acum pentru întregulă ceasornică.

Numai cu fl. 5.10 ună ceasornică 
de bnzunară Cilindru, din celă mai fină 
nikel, aură dublu său argintă franțuzescă, 
gravată său guiloșată fină, regulată la 
mmută. Totă asemenea din argintă bună 
de 13 probe adeverită de cătră oficiu c. r. 
și greu aurită cu fl. 7.

Numai cu fl. 7.40 ună ceasoruică 
Anker din celă mai fină nikel, aură dublu

său argintă franțuzescă, gravată și guilo
șată fină, pe 15 rubinuri, cu secundară, 
regulată la secundă. Totă asemenea din 
argintă bună de 12 probe adeverită de 
cătră oficiu c. r. și greu aurită cu fl. 11.

Numai cu fl. 8.50 ună ceasor
nică remontoire Washington din 
nikel veritabilă, aură dublu său argintă 
franțuzescă, de trasă, fără de cheie, me- 
hanismă din nikel fină, totă asemenea din 
argintă veritabilă 13 probe adeverite de 
cătră oficiu c. r. cu fl. 13.

Pentru o umblare regulată se dă o 
garanție pe cinci ani.

Pe lângă acestă preță fabulosă de 
eftină se mai dă gratis la fie-care cea
sornică câte ună lanță elegantă din 
aură dublu frațuzescă.

Comandele suntă a se adresa, tră- 
mițendu mai nainte prețulă, său cu ram
bursă poștală cătră

Uhren-Fabriks-Hauptdepot
WIEN, II, Schiffamtsgasse 20.

I. II. Rabinovics.

Tipografia ALEXI, Brașovd.


