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Brașovu, 9 Maiu 1887.
Intre foile unglirescl, cari și-au manifestată 

cu ocasiunea conferenței ndstre din Sibiiu duș
mănia, ce-o nutrescO față cu nămulfi românescfi, 
ocupă unii loctl de frunte nesăbuitulă „Magyar 
Allain.“

Acdstă fdiă pretinde a apăra interesele ca
tolicismului în Țâra ungurăscă, este prin urmare 
unii specimenu de foia clericală politică. E clară, 
că până când voru fi milidne de catolici în stată, 
voru esista și interese catolice și este ărășl na
turală ea se esiste și foi, cari își pună ca pro
blemă apărarea acestoră interese.

Nimeni uu p6te avă der nimicit în contră 
că „Magyar Allam“ ori altă fdiă îș! alege ca 
țîntă de a apăra interesele catolice. Nici aceea 
nu ne pdte surprinde, că nisce foi catolice ungu- 
nrescl se declară pe față dușmane desvolt.ărei 
naționale a Româniloril, deărece scimă din es- 
periințele trecute și presente, că catolicii unguri 
n’au fostă niciodată amici, n’au fostă nici mă- 
carfl binevoitorii poporului romăneseft din a- 
ceste țări.

Dăcă der dâniu mai mare atențiune celoru 
ce le scrie despre noi, „Magyar Allam“, causa 
este a se căuta înt.r’o împrejurare cu totulu alta.

Nu scimă în urma cărei absurde identificări 
a intereseloru catoliciloră unguri cu interesele 
Româniloră greco catolici din Transilvania și 
Țâra ungurescă, se face de unu timpii înedee 
propagandă între preoții români uniți ca să abo
neze și să cităscă fdia ungurescă catolică poli
tică „Magyar Allam“. Mai alesă în diecesa 
Gherlei și a Oradiei mari acesta propagandă ia 
dimensiuni din <ji în cji mai mari, trimițendu-se 
„Magyar Allam“ niultoril preoți români cum se 
dice „pe intențiuni, • adecă pentru servirea de 
liturghii înaintea altarului, — o apucătură de 
totă rafinată.

„Magyar Allam“ sub masca catolicismului 
apără interessele maghiarismului violentă și com
bate cu înverșunare interesele de esistență ale 
neamului românescă. Despre acesta se pdte con
vinge ori și cine, care are răbdarea a ceti pe 
„Magyar Allam“.

Ce se întâmplă acum ?
Se găsescu din nenorocire între preoții ro

mâni uniți unii, cari nu se sfiesc.ă a susțină co
losala absurditate, că deărece „Magyar Allam“, 
pe lângă politica militantă ce-o face, pretinde a 
apăra și interesele catolicismului, preoțimea ro
mână greco-catolică ar trebui să se sâmță soli
dară cu elă.

Se lăsămă la o parte politica ungurăscă a 
lui „Magyar Allam“ și să ne mărginitnft numai 
la politica Iui bisericăscă. Ei bine, întrebămu, 
este și pdte fi dre vreodată politica bisericăscâ a 
Româniloră uniți identică cu politica bisericăscă 
a catoliciloră unguri ?

Noi scimă, că biserica română unită este 
autondmă și cu totulu independentă de biserica 
ungurăscâ catolică și mai scimă că are interese 
cu totulă deosebite de ale acesteia.

De esemplu este lucru naturală, că cato
licii unguri nu voră avă nimicii în contra ma- 
ghiarisărei, și prin maghiarisare, pe care o bo- 
tăză ei cu cuvintele: limitate națională, nu-șl voră 
vedă amenințată biserica.

Se pdte cjice dre totă asemenea despre bi
serica română unită ?

Spre a fi mai scurți vomă cita aici unii pasa- 
o-iu, din representațiunea, ce au așternut’o Ma
iestății Sale la 1879 capuhl bisericei Dr. Ioan 
Vancea și episcopală Mihaly, următoruhl pasa
giu din care ori și cine se pdte convinge, că cu 
totulă altele suntă interesele bisericei române 
unite :

„Pentru hierarhia nostru eclesiastică limba ro
mână este cestiune de vieță; conditio sine qua non, 

prin urmare totă ce amenință și periclitâză limba 
bisericei nostre, limba română, amenință și pericli- 
teză totodată hierarchia, biserica nostră.“

Ddcă este așa, și credemă că nimeni nu se 
va îndoi că așa este, cum ar pută atunci să trdcă 
„Magyar Allam“ de aperătorulă intereseloră bi
sericei române unite, când își bate jocă de stă
ruințele Româniloră în apărarea lirnbei și a na
ționalității loră?

Și dăcă ar fi vorba numai de interesele 
catolicismului în genere, nu suntă alte foi, cari 
să le pdtă ceti preoții români greco-catolici glier- 
leni și orădeni ? A fostă „Fdia bisericdscă“ din 
Blașiu, este „Revista catolică11 din Baia-mare, n’au 
apărată cea dintâiă și nu apără cea din urmă 
îndestulă interesele curată religionare? Cum vine 
că „Fdia bisericdscă,“ precum aiujună, a trebuită 
să înceteze din lipsă de abonați, dr străina și 
dușmana fdiă „Magyar Allam“ se lățesce din di 
în cji mai multă în numitele diecese?

Suntă aceste nisce grave cestiuni, cari tre
ime seriosă și cu teineiu discutate. Deocamdată 
recomandămă atențiunei preoțiloru români uniți 
următoruhl articulă, ce ne vine dela unii demnă 
și credincioșii fiu ală bisericei unite:

Quotisque tandem....?
(liaristica maghiară de ună tâmpă incoce I6i*te  desă 

se ocupă de noi Românii. Asia in fine ar fi de dorită, 
căci numai pe calea acesta Maghiarii ară pută să liă lu
minați de interesele, pretensiunile, plângerile — c’ună 
cuveniă de tole relațiunile nostre, pe cari apoi, la casă 
când nu le-ară lipsi bunăvoința, le-amă aplana in co
mună după dreptate; și aici într adeverit patriotică mi
siune ar împlini pressa maghiară, când ar contribui după 
puteri la luminarea celoră ce, vrendă-nevrendă trebue 
să se intereseze de aceste cestiuni.

Inse chiar aici e buba. Departe de a fi pricepută 
importanța lucrărei, la care ar fi chiămațl scriitorii ma
ghiari, în crassă ignoranță a tuturoru relațiuniioră dintre 
noi și ei, mereu publică la articull de fondă, ba la nou
tăți, ba la foiletăne, in cari scriu despre noi lucruri a- 
tâtă de ticălăse și fntr’ună modă alfttă de imprudentă, 
incâtă te revoltă și le facă să crecjî, că cu acești Omeni 
n’ai s’o scoți la cale numai cu vorba

Și asta o facă Maghiarii fără deosebire de partidă. 
Unica diferență intre ei, respective intre foile loră, e că, 
unele o facă intr’ună modă cum amă 4* (-e mai isteță, 
mai aslută, afectândă sinceritate, bunăvoință, nepreocu- 
pare, pre când altele te atacă directă, spunendu-țl că nu
mai tîmpulă potrivită ilă așteptă, ca să le ștârgă de pe 
fața pământului.

Dâcă păte fi vorbă de vre-o rămășiță de omeniă 
in lucruri abominabile, acesta rămășița negreșită la cești 
din urmă se află. E multă mai bine să fi atăcată in 
față, căci bareml te șeii apăra.

Câtă pentru cele dânteiu, ele se folosescă, spre a-șl 
realisa planulă, de diverse titluri; seducerea opiniunei 
publice. — Principiile independente — liberale — anti- 
semitismulă (in parte), — lățirea culturei, — a morali- 
tăței, — invățămentulă primară, — reformele adminis- 
trațiunei — rehgiunea: elă unele din aceste titluri.

Trăcă ducă-se fote, afară de una.
Ca creștină greco-catolică, ce țină la credința pă- 

rințiloră mei și sciu să prețuescă tesaurulă nefinită, pe 
care-lă am in ea, de ună lungă șiră de ani deja luptă 
contra celoră ce voră să nl-o răpescă său s’o falsifice. 
— La frecări confesionale eu n’am luată parte de vreme 
ce, chiar fundă că țină la preceptele religiunei și mă 
nisuescă a le traduce în praesă, in consciință m’am sim
țită obligată a mă feri de totă ce ar pută să fiă strică- 
ciosă scumpei năstre națiuni. Am fostă și sunt Română 
de omeniă și bună creștină, fără a fi șovinistă, care să 
strigă in gura mare: ăcâ-mă ce Română bună sunt, 
se vede că-să catolică — cum am audită (cu puțină 
schimbare) strigândă pe alții în alte părți. După mo
desta mea părere greșescă acei pretinși naționaliști, cari 
caută nexă causală între religiune și naționalismă. Ra
portă esistă intre ele, ceea ce vine și de acolo, că re- 
ligiunea impdrtă obligațiuni și față cu națiunea, a cărei

fiiu e cineva. De unde resultă, că nimeni bună creștină 
greco-catolică său ortodoxă nu pdte să fiă fără ca să-și 
irnplinescă datorințele, ce le are cătră nâmulă său, — 
precum nu pote să fiă nici acela, care împedecă pe alții 
în împlinirea acestoră datorințe, său vatămă drepturile al
tora, în specie drepturile naționale.

Promițendu-le acestea și observândă cu toți ămenii 
binesimțitorl, că cu religiunea numai caractere slabe făcu 
speculă, numai acelea se folosescă de ea spre a-șl a- 
junge scopuri urite, că trebue cineva să fiă desbrăcată 
și de cele din urmă simțăminte de onăre spre a pută 
abusa de ună așa sfântă lucru, cum e religiunea: voiu 
să facă unele reflexiunl la o fdiă pretinsă catolică, care 
de 4ecI de anI deja infectăză inimile cetitoriloră săi.

Vorbescă de 4* aruli1 clericală „Magyar ÂllanC, 
redactată de cătră ună Slovacă maghiarisată, Lonkay cu 
numele, din Nagy-Bocsko (Marmația; — mai nainte avu 
altă nume. Când voiu mai fi silită a mă ocupa de dân- 
sulă, ilă voiu spune și pe acela.) Acestă domnă, timpă 
de mai bine de 25 ani, corumpe convingerile religiose 
în numele religiunei! Din ună săracă profesoră ce era, 
cu religiunea pe buze, ajunge a-șl edifica case, vile 
pompdse, ajunge a-și cumpăra tipografia, a-șl aduna ună 
însemnată capitală — tdte pentru desinteresata apă
rate a causei catolice! Și lucru curioșii: de 25 de ani 
inedee continuu i se spune, i se arată ce omă slabă 
e, — tribunalulă ilă condamnă atunci, când pe adversa- 
riuiă său, br. Josika, redacf. foiei «Magyar Korona“ ilă 
absolvă1) — i se scotă la ivelă contrazicerile, din cari 
nu se mai pdte descurca —: pe elă tole acestea nu-lă 
atingă! In casulă celă mai rău face și-șî urmâză calea, 
âră cetitorii naivi pară ea îmbătațl de infectata beutură 
spirituală, tacă și ei și continuă a primi aceeași beutură, 
fără să observe cum aceea îi ruineză, moralminte îi ni- 
micesce.a)

Astfelă se blamez? dilnică eatolicismulă adevărată. 
Nu e destulă atâtă. Acâstă păcătdsă fdiă își des

chide colonele la toți renegații, unde să-și pdtă vinde 
sângele, cum a făcută mai Zilele trecute slovaculă Mar- 
schal, care în unulă din primii numeri ai lunei curente 
denunță pe frații săi slovaci și pe foile loră; cum an 
făcută în luna lui Eebruariu doi Români (unulă vorbindă 
de întărirea națiunei prin Români, — âr celălaltă pentru 
ânteia Oră refleclândă și la Români, atingendQ fixa ideă 
a compatrioțiloră: daco-românismulă); cum a făcută 
mai încolo ună anumită D. I., care in nr. dela 5 Maiu 
1887 ii impută unui preotă ală diecesei Muneaciului, că 
acesta cu ocasiunea conscrierei a cutezată a se înscrie 
ca de „naționalitate rulenă," ba că a și apărată pe nu 
sciu cine, care asemenea a comisă acăsta „crimă;*  — 
scl. scl.

Ințelegă ca unii să-șl veneze interesele loră perso
nale anume în Ziarulă .Magyar Allam«, căci de, suntă 
multe ițăle hierarchiei... apoi e bine ca omulă să se 
insinue. ., răsplata, o, acesta (întocmai ca la Iuda) nu va 
lipsi!! Dâr că omulă să se lapede de dragulă ei de chiar 
frații săi — asta, hară Domnului, n’o ințelegă.

Insă revină la firulă lăsată. Fdia amintită numără 
’ntre abonenții săi ună preaînsemnată numără din cle- 
rulă română greco-catolică, mai alesă de prin diecesa 
Gherlei și a Oradiei mari. Acești fii perduțl ai credinței 
părințescl și ai națiunei-mame se folosescă de darulă 
DumneZeeseCI dată l°râ in s- chirotoniă, spre a servi o 
mulțime de liturghii pentru scopuri indicate de redac-

’) Causa celebră în chipulă următoră se descrie în 
.Observatorulă' an. 1. 1878 nr. 2'2: Lonkay a intentată 
procesă de pressă redact. br. Josika, pentru că acesta 
l’a numită (pe L.) omă de nimică, mincinosă, calumnia- 
toră. perfidă, fariseu ș. a. „Juriulă însă l’a absolvată 
pe Josika, din eausă că acesta insultase pe L. eu con- 
dițiune, dăcă nu va fi în stare a proba, că și Josika ar 
lua subvențiune dela episcop!. Lonkay nu a putută 
proba, cum s’a adeverită despre dănsulă, că lnase sub- 
vențiuni anuali de câte 24 mii, mai tâi’Ziu de 12 
mii fl.“

a) Chiar „Vaterland“, Ziară per eminentiam catolică, 
înzadară îi face atențl la manoperele acestei foi șovi- 
niste, cum o numesce, înzadară înșiră la arguminte, 
ca să arate cum acea făiă sub masca catolicismului ser- 
vesce interese scârbăse: nu se lasă a fi convinși. 
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țiunea fOiei, âr stipendiile, stolele, le primește redac
torul L.

Ei bine, da pentru aceea li s’a dată loră darulă, 
ca să abuseze de elă?? Și bareml de arii folosi cuiva! 
Dăr cum, pentru Dumnezeu, voră folosi, când susțină o 
f6iă, care in mânia marelui contingența de' prenumeranțl 
români ignorâză tOte— tâte interesele române nu numai 
cele naționale, ci și cele esclusivil bisericesci ? âră când 
vorbesce de noi, n’are cuvinte decâtă pentru a ne in
sulta, a ne dejosi, a ne inegri — pentru banii noștri?! 
Nu se ternii de blăstămnlă lui Dumnezeu acești domni 
preo(I, cari nu încâtă de a se mai prenumăra la o f6iă 
ca acesta? nu se temă de blăstemulâ, de disprețuiri a ce- 
loră nefericiți fii, cari încredințați păstoriei lorii siliți 
suntă a’i susțină cu pânea de tdte filele? Le este li- 
niscită consciința, când astfelă ajută pe a'ții a ne 
împedeca intru împlinirea datorințeloră nâstre națio- 
nale-bisericescl, nu numai, ci ei înșiși lasă neîmplinite 
aceste sânte datorințe, numai pentru ca să servescă 
causa inimicilor^? Nu le sângeră inima, vătjândă cum 
acăstă fâiă în modulă celă mai obrasnică ne huleșce, ne 
face de rîsulă lumei, și, convingendu-se că în abonenții 
săi români nu este atâta tăriă de caractere, ca să se 
lapede de ea’; treptată cobâră la cele mai condamnabile 
vătămări, personalități, insulte îndreptate contra nostră ?

Să-mi spună acești eretici naționali, decă ei suntă 
IndestulițI cu procederea desamintitei foi față cu biserica 
și față cu națiunea nostră, să-mi spună când, în care 
numără ală acelei foi s'a discutată de 2 decenii încâce 
și numai unuță (o singură) causă ce privesce biserica 
năstră greco-catolică? să-mi spună apoi, ce catolicismă 
e acela, care sădesce ură intre fii de aceeași credință? 
să-m! spună ce caracteră e acela, care fără se cerceteze 
adevirtdă e în stare a arunca în fața atâtoră abonențî 
români vorbe ca acestea: „A tortenelmi târsulat csutor- 
toki ulesen Hunfalvy Pal ismel az ujabb rumun tortenet- 
trâs hamisitâsainak leleplezesevel foglaIkozoti. Hamisifâs 
nagyzâs, kâpzelodes: ezek jellemzik a rumunok legujabb 
iortenetirăsât». („Magyar Allam" nr. 66, an. 1886., 7 
Martie1) In fine săml spună acești abonențî Broiiiânla(!) 
ce-au simțită ei cetindă in «Magyar Allam" nr. 130 dela 
12 Maiu 1887 ună articulă despre conferința din Sibiiu, 
in care articulă cu-o aroganță ridiculâ. cu o prOstă rea- 
voință, cu o ignoranță ne mai aucjită și cu o cutezanță 
necrezută de nou suntemă insultați mai altfel și decâtă 
in „Nemzet" dela 12 Maiu și „Budapesti Hirlap“ (13 
Maiu)?

Ca să aibă idee on. cetitori despre cele ce se pe
trecu în foi susținute de unii din preoții noștri, (cu a 
căroră nume îndată după completarea listei mele, și res
pective după coregerea ei -- căci e posibilă că unii din 
ea acum cu începerea noului abonamentă, seu și mai 
timpuriu să abtjică de f6ia descrisă — vă voiu servi), 
vă comunică articululă insușl (A se vedea traducerea 
lui mai josă sub rubrica: Voci din pressă asupra con- 
ferenței nâstre. —Red. Gaz.)

Comentarea acestui articulă o încredințeză on. Re- 
dacțiunl; eu de astădată rogă numai pe on. ce’itorî ca

s) ba după ce ună individă cu dreșl-care trecere 
la bieții popi dela sate o lăudă în publică], (elă va fi 
sciindă mai bine, pentru ce a fostă de lipsă a o spune 
acăsta așa precum s’a spusă) ca pe apărătorea valorosă 
a causei religiâsă, i se îmulțescă victimele române.

‘) Pe românesce: >In ședința de Joi a societății 
istorice Paul Hunfalvy s’a ocupată erășl cu descoperii ea 
falsificăriloră celoră mai nouă ale istoriografiei rumune. 
Falsificare, îngâmfare, închipuire: acestea caracterisâză 
scrierile cele mai nouă istorice ale rumunjloră".

ei să declare, decă mai merită cruțare cei ce scriu de 
acestea ? și de altă parte, ce merită acei fr rătăciți a 
ordului preoțescă și ai națiunei intregt, cari necumă să 
pună stavilă unui asemenea curentă produsă prin nisce 
omeni cufundați m norotulă celui mai spurcată interesă 
ci din contră: îlă mai mărescă și ei? Să ml spună, pănă 
când voră mai suferi, ca cei ce ară fi chemați să ne 
conducă la pășune bună, să ne seducă? p>ănă când 
voră lăsa, ca sub masca religiunei se se urmărdscă sco
puri cu totulă contrarie? Și dăcâ sunta deciși a îinpe- 
deca trădarea de sânge a acestoră esistențe deplorabile, 
ce pe banda fâiei pseudo-catolice se numes-.-ă „gor. szert 
râm. k. plebânos,*  de unde și în ce modă voră începe?

*) Bălă = bălană = blondă, blondină.

Prostituțiunea numelui de preotă română gr, cat. 
a ajunsă la culme, — nu mai putemă suferi! Fie cum 
va fi, noi vom înpedeca abusurile ce se facă cu sfân- 
tulă dară ală lui D-tjeu, — și în interesulă sfintei cause 
provocămă solemnelă pe toți acei stimați domni, cari 
voră ceti aceste rânduri, ca și ei să facă iotă ce le este 
cu putință în cerculă loră de activitate pentru sterpirea 
răului6). Aducă la cunoscința publicului românescă nu
mele preoțiloră respectivi, ca acela să se scie feri de ei, 
— dee sfată, — facă propuneri, — delibereze, —- in- 
fluințeze, — înlocuiască buruiana cu Hori din grădină 
nămului nostru.

O națiune le va fi mulțămitdre. Dr. —u.

Voci din pressă, asupra conferenței nostre.
ț)iarulă clericală „catolică “ ungurescă „Ma

gyar Allanr*  dela 12 Maiu. a. c. Nr. 130, se 
esprimă asupra conferenței din Sibiiu în modulă 
următorii:

„Cea mai neghiâbă politică, ce o potă face Ro
mânii, este susținerea passivității; ba acăstă politică nu 
numai este neghiobă, ci e și nepatriotică. Dieta abună- 
semă nu semte nimică din causa aceea, că lipsescă din 
ea 20 — 25 cumetrii români. Guvernulă totuși se bu 
cură de lipsa loră , pentru-că acesta îi face mai puțin 
gânduri, și pentru-că are a îndestuli mai puține interese. 
Sașii, Croații, Serbii nu lipsescă; ei totdeuna suntă de 
(ață, când suntă prospecte de a se tocmi. Și se și toc- 
mescă cu succesă. precum pâte și Românii ară puie să 
se tocmescâ. Passivitatea loru se vede că nu e altceva, 
decâtă o bombânelâ copilărăseă. Câtă pentru noi potă 
să totă bombănescă. Mai mare năcasă e însă acela, că, 
din causa atitudinei loră, cercuri vacante simplamente 
se vendu pe sâma guvernului. Prețulă cercuriloră ro- 
mânescl este dela 4000 pănă la 10,000 fl. Dela „prețulă 
stabilită11 nu se abată.

Valorea practică a pasivității este a.șaderă, că Ro
mânii »^I vendu drepturile loră politice și guvernulă le 
cumpără dela ei, pentru ca să-și îmulțăscă mamelucii. 
Ară pute să ia Românii învățătură dela Cehi, dela Croați; 
pentru-că ceea ce vorbescă fiarele românesc! setâse de 
sânge (vires szăju) dieta nu pote să ia spre sciință. Decă

6) E peste putință să amintescl și să reproduci 
tâte îmbăiăciunile aces'ei necvalificate foi; de aceea, și 
pentru justificarea espresiuniloră și a provocărei mele, 
mă provocă la câteva dovedi numai dintr'o miie, și a 
nume la nr. dela 28 Maiu 1863; nr. dela 7 Ian. 1887 
nr. 23 lan. 1887, — unde de nou suntemă batjocurițl 
într’ună modă, ce nu convine, nici cu scopurile de ma- 
ghiarisare la cari tinde, cu atâtă mai puțină convine cu 
pretinsulă „catolicismă," care n’are lipsă de atarl mij- 
loce. — Ve<|I mai încolo nr. 131 dela 13 Maiu 1887; 
pentru ca să cunoscl spiritulu fâiei ș. a. (Vomă con
tinua )

însă Românii au plângeri motivate, pe acelea numai îna
intea forului competentă și-le potă spune, pentru ca plân
gerile să aibă și efeclă.

Pe lângă atesta mai e o causă, care ne face să 
ne esprimămă părerea de rău asupra passivității. Pas
sivitatea însămnă, că Românii nu recunoscă unitatea 
națiunei și constituțiunsa ei legală, pentru-că nu voescă 
să ia parte la legislațiune. Passivitatea pe dreptulă se 
pote numi desbinare (șismă) politică, negarea Ungariei 
și a uniunei.

Amă cetiiă, cu câtă devoțiune Românii facă pe 
lealii față cu domnitorulă, dăr noi cunăscemă glasulă 
acesta și nu dămu nimică pe elă. A iubi pe regele și 
a urî națiunea maghiară e o politică fârte rea. De a- 
ceea și nouă ne pare rău de passivitate ; ne pare rău 
din punctă de vedere mai înaltă politică și constituțio
nală, dedrece necesitatea alianței între Maghiari și Ro
mâni și apărarea libertății comune noi o vedemă a fi 
mai potrivită timpului in care trăimă, nu însă cărta și 
agitarea din ură la luptă de rassă, și terămulă comu 
nității politice este constituțiunea comună, care este nu
mai una și alta nu e și aici nici nu va fi. Passivitatea 
este o fundătura, din care Românii voră trebui să se 
întârcă indărătă mai curendă ori mai târziu. Și apoi in 
adevără Românii ce voiescă? La întrebarea acesta nu 
răspunde resoluția dela Sibiiu. Noi insă totuși ar tre
bui să scimă ■ ce necazuri superă pe Români. Glasulă 
copilului mută, busumflată, nici mamă-sa nu-lă înțelege.

Fdia guvernamentală maghiară din Dobri- 
ținu, „Debieczeni Ellenbr,“ scrie în nu- 
mărulu său dela 14 Maiu:

Apropiându-se alegerile, erășl amă avută ondre de 
o conferență națională românescă, în care „representanții 
cercuriloră românesc!*  — precum, cu mare fală și fără 
îndreptățire, se numescă pe sine domnii aceștia — e- 
răși au enunțată, că politica de abstinență dc pănă a- 
cum corăspunde intereselor^ și demnității națiunei ro
mânesc!. Au enunțată că adereză și mai departe la 
programa din 1881, în ală căreia punctă primă se pre
tinde autonomia Transilvaniei, și pentru ilustrarea inte
resului românescă se cere in ală patrulea punctă vo- 
tulă universală. Pănă când „despotica*  națiune ungu- 
rescă nu se va învoi cu aceste principale prelens.unl 
ale loră, pănă atunci domnii români voră juca rolulă 
copilului îndărătnică. amăsurată căruia au hotărîtă, 
să rămână cu totulă departe de alegerile din Transil
vania, la alegerile din Ungaria Insă voră lua parte nu
mai in acele cercuri, unde proporția numerică a lo- 
cuitoriloră români îi amăgește cu speranța de a tri
umfa. Au hotârită în fine, câ într’ună memorandă mo
tivată voră împărtăși aceste hotărîri ale loră și domni
torului prin o deputațiune.

Bogata familia Mocsonyi, deși a avută trei memrbi 
din sînulă său aleși pentru conferență, a rămasă departe 
de conferență, intr’aceea insă celă mai vestită Mocsonyi 
— Alexandru— a mângâiată în câtva inimile adunate, 
cari începuseră a fi nedumerite și a se intriga de a- 
cesta, le-a mângâiată prin declarațiunea, că elă și fami
lia aderăză la tâte holărîrile conferenței, ceea ce o și 
credemă, după ce scimă, că nepresentarea familiei la 
conferență a causat’o numai doliulă pentru recenta 
mârte a lui Georgiu Mocsonyi.

Apoi <)eu pentru acăstă holărire nu multe avemă 
de iubițiloră noștri concetățeni români. Dorimă,
ea nici odată să nu se înșele în speranța, că voră afla 
pe calea acăsta îndestulirea pofteloră loră. Parte din 
acesta se și pâte crede, pentru că număroșii politici mari,

FOILETONU.

Poesii poporale
de pe Visa, culese de I). D

Duce-m’așI cu luna’n noră, 
Nu mă potă d’a badii doră; 
Duce-m’așI cu luna ’n stele, 
Nu mă potă d’a badii jele.

♦♦ ♦
Din pana-țl de roBtnarină 
Las’, bade, să rupă ună firă.
— Rupe mândro câtu-i vrea 
Rosmarină din pana mea, 
Rupe mândro și sădesce 
Și mai șetjî și mai fetesce, 
Câ io incă-oiu mai sădi 
Șl-oiu ședă șl-oiu mai juni.

•* *
Asără șl-alaltăsără
Doi cocoși negri cântară 
Să lasă săra ulița,
Ulița n’o potă lăsa 
Pănă sciu pe bădița.

♦♦ *
Păsăruică din cănceu 
Spune-i la bădița meu 
Să ’șl răteze pana bine 
Pe Dumineca ce vine;
Că io alta-i voiu trimete

In ciuda la două fete, 
Podobită totă cu flori 
In ciuda la doi feciori, 
Podobită mărgeluță 
In ciuda l’alui drăguță.

*• •
Căță, ceță, negureță 
Du-te mai de dimineță 
De pe pruni, de pe gutui, 
De pe frunza nucului, 
Să vătjă casa badiului 
Cu ce focu-i coperită 
De ml-a căcjtă așa urită.

♦* •
Dragu-mi-i bâdițu bălă*)  
Cu puțină apă-lă spălă, 
Der pentru celă negriciosă 
Am oprită rîulă din josă, 
Am oprită valea și rîulă 
Și totă negru-i ca pămăntulă.

*• *
Urîtulă și traiulă rău
Mă scâte din sătulă mieu, 
Urîtulă, crucea să lă bată, 
Șede’n dălă p’o piâtră săcă 
Și totă strigă că se’năcă 
Și nu este nici o apă.
Elă mă mână la potică 
Să i aducă lăcurl de frică,

M'a mânată mama la vie 
După struguri d’alămâie 
Io la vie am plecată 
Tâtă tjiua am umblată 
Și struguri nu ml-am aflată; 
Când din vie ml-am eșită 
Cu badiu m’am întâlnită 
Și-am totă stată și povestită 
Și m’au vățjtă două cățele 
Și m’au spusă măicuții mele; 
Măicuța s’a mâniată 
In temniță m’a băgată, 
Pe temniț’a pusu lăcată 
Pe lăcată ună stană de piătră 
Să nu mai esă nici odată. 
Io mă uitam pe sub tjidă 
Vedeam sore răsărindă, 
Fete și ficiori jucândă 
Numai pe badiu jălindă, 
Măicuța, muiere bună, 
M’a slobotjtă într’o grădină 
Cu bădițu mieu de mână.

* * *
Mândruța mea, trupă de flori, 
Când te vădă mă iau fiori, 
Mândruța mea, trupă de ină, 
Gura ta mirâs’a vină 
Și brațele-a rosmarină, 
Mândruțo cu trupă cinașă 
Gura sărula-ți-o-așă.

Lăcurile-să măsurate 
Trebue pe bani luate. 
Io și pe bani le-ași lua 
Numai de elă de-așl scăpa.

** •
Ce te țin! badio măreță 
Că tată-tău nu-i județă, 
Nici mumă-ta judecăsă 
Nici soru-ta preutesă, 
Nici vite multe in curte 
Făr’ ți-i plină de cucute. 
Ia câsa și le cosesce 
Și gleba și le glebeză 
Și fă strașină la casă, 
Și ia furca și le-adună 
Și fă streșină la șură 
Și dăcă li-i aduna 
Bajocoresce-țl mândra 
Păn’atuncI bâdițo ba.

*♦ ♦
Foiă verde două nuci 
Mândruiiță und’ te duci 
Numa’n șurță și’n păpucl? 
— La fântâna sub trei cruci 
Să dau apă la doi junei 
Și gură la doi voinici;
Doi voinici pe doi cai murgi 
Nu sciu caii 'să frățiori 
Ori voinicii 'să verișiorl 
NăscuțI din două surori.

•• •
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para’.isându-se ei înșiși prin passivitale se escludă din 
massa poporului, și apoi poporulă însuși ușorii va afla 
calea de a se înțelege cu Maghiarulă. Cu corifeii s61- 
baticl de a<)I inzadară ne dispulămă; ei cuteză a vorbi 
de constituțiune și a dejosi constituția ungurâscă, când 
totuși tocmai acdstă constituția maghiară a fostă aceea, 
sub a căreia umbră fruntașii, distinșii bărbați ai popo
rului română, de secuii, ori pole chiară din timpuri stră
bune supuși altoră popdre. s’au făcută liberi, nobili, bo- 
gați și au câștigată influență asupra sortei țârei.

Ei cuteză a <jice, că Ungaria nu e pentru constitu- 
țiune. I)er și aceea au documentaro, că ei, corifeii, cari 
lucrâză în modă sălbatică și din ură îndărătnică, nu au 
nici ună sentimentă pentru ea, căci altmintrelea n’ar fi 
concesă necuviința de a trimite deputațiune la regele, 
11-ară fi bătută la ochi și li-ară fi venită în minte, că 
după constituțiune guvernulă responsabilă este tnijlocito- 
rulă mtre domnitoră și poporulă său. O conferență, 
care e în stare să aducă astfeliu de hotăriri], n’are ab
solută nici ună dreptă a pretinde să se pună preță pe 
opiniunea seu cuvintele ei în cestiunea conslituțiunei.

Conterența acăsta a luată posițiă de apărare și in 
contra maghiarisărei, ori din ce parte ar veni ea. In 
privința acesta de guvernă n’au la ce se teme; cu atâtă 
mai virtosă insă se temă de reuniunea de cultură arde- 
lena; acesta voiesce numai să recucereseă pe Maghiarii 
valahisațl. Apoi temă-se numai. Reuniunea lucreză în 
acordă cu acțiunea societății unguresc!, împlinesce sânta 
datorință a societății ungurescl; Românii nu potă să îm- 
pedece lucrările ei, ba in-ă prin atitudinea loră cerbi- 
cosă potă să promoveze numai întărirea ei.

SUIRILE plLEi.
Comitetulii electoralii ală alegltoriloru români din 

orașulă și comitatulă Brașovă, întruniodu-se eri s’a con
stituită, sub președința ad hoc a părintelui lladu Popea, 
in modulă următoră : Dr. Aurel Mureșianu președinte; 
Simeonu Damiană și Dr. George Baiulescu vice-preșe- 
dinți; Andreiu Bârseanu și Ștefană Bobancu secretari; 
Ludovicii Roman casieră. Totodată pentru ușurarea lu- 
crăriloră și-au alesă membru deoseblleloră cercuri câte 
ună președinte ală loră și anume in cerculă 1 George 
Perșenaru, in cerculă II Diamandi Manole, in cerculă 
111 Radu topea, în cerculă IV Iosifu Comanescu. întru
nirea, care a fostă bine cercetată, a decursă in cea mai 
bună ordine, ceea ce e ună bună augură pentru viitoră.

—x—
După cum e informată „Sieb. Deuisch Tgbltt.“, o 

scrisore oficială a oficiului parochială ev. din Tergu Mu
reșului a lostă retușată de oficiulă poștală de acolo, 
fundă că era adresată în limba germană consistoriului 
cercului bisericescă ev. ală Reghinului săsescă. Preotu
lui, care s’a dusă după acesta însuși ia poște, i s’a ară
tată o ordinațiune ministerială, că scrisori oficiale să se 
adreseze numai în limba maghiară ori să se francheze. 
—Pentru înlăturarea miseriei nu suntă in stare miniștrii 
unguresc! să facă nimica, er pentru maghiarisare găsescă 
destule mijldce, vorba ceea: sătulă arde, er miniștrii pep- 
tănă mereu ordonanțe. Săracă țeră pe ce mâni ai ajunsă !

—x—
Pentru esamenele de maturitate din anulă acesta 

ministrulă instrucțiunei a numită representanți ai guver
nului la scălele medii confesionale pe: directorulă gimn. 
super.sde stată din Sibiiu Dr. Ignaz Veres la gimn. su- 
perioră gr. or. română din Brașovu; profesorulă univer
sitară din Clușiu Dr. Bela Szasz la gimn. super, ev. ref. 
din Aiudu și Oriștiă, profesorulă universitară din Clușiu 
Dr. Karl Szabo la gimn. super, ev. ref. din Clușiu și 
'tergu-Mureșului-, profesorulă universitară din Clușiu Dr. 
Ștefan Hegediis la gimn. super, ev. ref. din Oderheiulă 
secuescu și Zelăw, directorulă districtuală de studii Iosef 
Elischer din Sibiiu la gimn. super, ev. conf. augsb. ș. 
la scola super, reală din Sibiiu, mai departe la gimn' 
super, ev. conf. augsb. dm MediașH, Sighișdra, Bistrița, 
și Brașovu ; profesorulă universitară din Clușiu Dr. Aron 
Borde la gimn. super, unitară din Clușiu.

—x—
In Cârstianu, comit. Brașovului, e de ocupatăpos- 

tulă de magistru postulă dotată cu 150 11. lefă anuală 
și 40 fl. paușală de cancelaria. Se cere o cauțiune de 
100 fi. în bani gata. Petițiunile au să se adreseze în 
timpă de trei săptămâni la direcțiunea poștală din Sibiiu.

—x—
Comanda supremă a honvediloră a concesă ofice- 

riloră de honvezi în reservă a face parte ca membri in 
logele francmasone, încuviințate de ministerulă de interne, 
dedrece acestea nu formeză societăți secrete. In privința 
oficeriloră din serviciulu activă insă rămâne valabilă re 
gulamentulă de serviciu; aceștia potă cere permisiune a 
intra în loge dela comanda de districtu.

Slavisarea numelortt în Bucovina.
NumărulO Româniloru din Bucovina cu nume 

slavisate (mai bine t)'81'1 polonisate) e fdrte mare.

Asupra acestui procesă de desromanisare a nu- 
meloră, „Revista Politicâ“ din Suceava serie:

Compatrioții noștri gaiițieni ne arată prietenia loră 
la totă ocasiunea. După ce 11-a succesă a desnaționalisa 
comune întregi românesc!, ei s’au îngrijită și se îngri- 
jescă și astădi a schimonosi în acelea comune și numele 
de familii după calapodulă loră, ca astfelă să ștergă 
orl-ce urmă de existență românescă pe unde străbată, 
și dre-când să’și potă întemeia dreptulă istorică in acestă 
țeră și pe basa numeloru familiare. Timpulă de tristă 
memoria, când polonisarea și slavisarea numeloră de fa
milii române era la ordinea dilei, ne este prea bine cu
noscută ; acelă timpă cuprinde cei 63 de ani ai anexărei 
Bucovinei la Galiția, anume dela 1786—1819, periodulă 
celă mai tristă din istoria Româniloră bucovineni. In 
acelă peiiodă la mare parte de Români li-se aninară la 
numele de familia, ba chiară și la celă de boteză ter- 
ininațiunile slave wiez, ski și uk, așa că din Roman se 
tăcu Romanczuk și Romanowicz, din Constantin Cons- 
tantinowicz, din Grigori Gngorowicz, dm Zurcan Zurca- 
nowicz, din Andrei Andriewicz etc...

Puternicii de pe atuncea iși făceau aceste treburi 
cu ademeniri, cu sfaturi, și unde acesleaj nu ajutau, cu 
autoritatea oficială, fără să fiă jenați de nimeni. Ei lucrau 
pe față, la lumina tjilei.

Acuma insă s’a schimbată tactica. Slavisarea nu
meloră de familii se face astăzi pe furișă, la intunerică, 
sub o perdea indosită de ochii lumei. Și nici nu pdte fi 
altfelă, căci nu e lucru de nimică, căud acăstă detesta
bilă procedură se întâmplă în acte publice, precum in 
codicele matricale și in cărțile de conscripții din unele 
parochii. Cundscemă două comune, unde în cărțile ma
tricale românescului nume de familie Mac ’i s’a aninată 
terminațiunea moscovită ow, Cojocariu s’a prefăcută în 
Kușniriuk, Presăcariu în Pașișnek, Olariu în Hanceriuk. 
Mac posede pașaportă militară, care probeză că acesta 
e adeveratulă seu nume de lamihă, er nu Macow; pen
tru celelalte ti ei nume de familia vorbescă prea lămurită 
cărțile matricale ale comuneloră respective,

Alragemă atențiunea înaltului guvernă ală țării 
asupra acestoră fapte necahlicabile și cereină cu insis
tență să emită o ordinațiune, prin care să se pună ca 
pală zelului panslavistă in astă direcțiune, er relativă la 
cele patru nume de familii slavisate, o comisiune, se cer
ceteze faptulă și să-lă rectifice

Cu acestă ocasiune ne permitemă a le da Romă 
niloră sfatulă, să facă deosibire intre numele ce le dau 
copiiloră la boteză, căci călindarulă gr.-or. cuprinde 
nume biblice evreesci, nume slave și romane. E timpulă 
să liniă in totă și in tofe ceea ce suntemă!

Din dieta ungară.
In ședința dela 16 Maiu a camerei depulațiloră, a 

adresată deputatulă losilă Madarasz următorea interpe
lare guvernului:

Este aplecată guvernulă să se ocupe în timpulă fe- 
rieloră cu urmălorele afaceri ce atingă interesele mate
riale și morale ale națiunei și în privința loră să facă 
propuneri în cea dânteiu sesiune a viitdrei periode 
dietale:

1. Anume este esecutabilă și in ce modă este ese- 
culabilă, ca in comunele țării să se înființeze asiluri și 
grădini de copii ?

2. Cum s’ară pute intr’ună anumită timpă face scole 
elementare in comune, unde copii nu primescă nici ună 
felă de instrucțiune publică?

3. Cum s’ară pute disolva, respective desființa re- 
galiele și sarcinele feudale încă esistente?

4. Cuin s’ară pută colonisa pe anumite domenii 
desemnate de stată plusulă poporațiunei unoră orașe și 
comune și cum s’ară pută colonisa mai departe Maghiarii 
aflători in streinătate?

Interpelarea s’a dată mimștriloră respectivi.

Apelti.
Precum are dreptă nedisputaveră individulă la vieță, 

așa are și ună poporă; precum are dreptă individulă a 
trăi după puterea, mintea, facultățile, aplecările și ma
nierele sale — nefăcendă firesce nimănui stricăciune prin 
aceste, așa are și ună poporă. Ei, der intre a trăi cu
noscută, cercetată și respectată in societatea omenescă 
și între a trăi nebăgată de nimenea în semâ e mare 
deosebire atâtă pentru individă câtă și pentru poporă. 
Individulă ajunge a ocupa posițiune in societatea ome
nescă, desvoltându-și puterile spirituale, adecă cultivân- 
du-se; asemenea și poporele numai așa potă fi luate în 
considerațiune de celelalte popore. Atâtă individulă câtă 
și poporele au deră dreptă a se cultiva și prin acesta 
a-și câștiga locă onorifii 0 in societatea omenescă respec
tive in rangnlă celoră alalte poporă și a-și crea o soite 
mai bună. Nimenea nu pdte împedeca pre ună individă 
întru acăslă nisuință nobilă, fără de a-și atrage judecata 
consciinței sale, fără de a păcătui în contra dreptății 
eterne, fără de a provoca blamulă lumei morale, cu ună 
cuvântă, fără de a se tace celă mai cumplită tirană a 
acelui individă. Asemenea nici pre ună poporă.

Cultura unui poporă nu pOte fi însă deeâtă națio
nală. Chiar și ună individă numai prin limba în care 

s’a născută și crescută se pdte desvolta amăsurată in
dividualității sale, adecă amâsurRă însușirilor^ sale tru
peșei, mentale și sufletesc!, va să tjică, conformă carac
terului său. Așa și ună poporă, însă cu aceea deose
bire: că pănă ce individulă se p6te cultiva și prin mij- 
loculă unei limbi străine, la ună poporă acăsta e cu to- 
tulă imposibilă.

Cultura unui poporă dec! pdte fi numai națională.
De n’ar fi fostă Românulă, pre lângă tdte fatalitățile 

și umilirile prin cari a trecută, fălosă dc originea și 
nemulă său; de n’ar fi înseloșată niciodată lumina și 
cultura; de nu s’ar fi luptată — după Bonfiniu — tot- 
dâuna mai multă pentru limbă deeâtă pentru viăță: ar 
trebui să le învețe a le face tdte aceste astăzi, vătjăndă 
cum se luptă in dilele ndstre tdte popdrele pentru limba 
și cultura națională.

Românulă insă n’are lipsă de acestă esemplu, do- 
vedă progresulă grandiosă, ce a făcută în butulă tuturora 
greutâțiloră și pedeceloră numai de ună timpă scurtă 
inedee.

Fămentulă clasică ală nascerei și activității figure- 
loră mari din istoria nostră națională-culturale, ca Băr- 
nuță, Maioră și Șuluță. Silvania incă a dată totdăuna 
și dâ și in presinte probe, că nu numai aclamă cu cea 
mai viâ bucuriă totă semnulă de progresă și cultură 
națională, ci se și silesce din resputerl a conlucra la 
aventulă acestui progresă. Dovâdă despre acăsta „Des- 
pârțămentulă XI ală »Associațiunei transilvane",—.Reu
niunea învățătoriloră români Selăgieni» și mai recente 
înființata «Reuniune a femeiloră române Selăgiene" cu 
activitatea salutară și binefăcătdre a loră.

Cine să nu pricâpă însemnătatea acestoră Reuniuni 
pentru cultura ndstră națională și să nu binecuvinte ac
tivitatea loră!?

Fericită acea comună, care are ondrea a pută 
primi in sinulă său adunările loră! Acăstă ondre și bu
curia cătju de astădată in partea ndstră, acelora ce lo- 
cuimă părțile ardelene ale romanticului Meseșiu, hotă- 
rindu-se anulă trecută a se ține adunările generale ale 
„Despărțământului XI« și a „Reuniune, Femeiloră române 
din Sălagiu*  la noi în comuna Buciumi.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu.

Aprețuindă onorea, ce ni s’a făcută, după adevă
rata ei valdre și însemnătate, pentru primirea multă do- 
rițîloră ospeți și arangearea unui bală, concertă, even
tuală jocă teatrală in favorulă modestului fondă ală „Reu- 
uiunei Femeiloră române din Sălagiu» s’a constituită 
ună comitetă.

Dorindă acestu comitetă a contribui la sporirea 
feudului numitei reuniuni și prin sorțire, prin acăsta 
apeleză la totă Românulă însuflețită pentru cultura nâ- 
muiui seu și mai alesă la onorabilele ddmne și domni- 
șore române dm apropiere și depărtare, ca să binevo- 
lescâ a-i face posibilă ajungerea acestui scopă salutară 
prin contribuiri de obiecte pentru sorțire, precum: por
trete de ale bărbațiloră binemeritați de națiune, tablouri 
cărți, manufacturi șef.

Ofertele suntă a se trimite pănă în 1 Iuliu a. c. la 
ui. o. d. lonă Maximă, paroehă gr. cat. în Buciumi 
(Vârmezo) posta în locă. Primirea loră se va adeveri 
cu- mulțămită pe calea publicității.

Terminulă ținerei amintiteloră adunări generale se 
va face la timpulă său cunoscută prin președinții res
pectivi.

Buciumi, 13 Martie 1887.
In numele comitetului

Simionu Morincașu, președ. I6nu Maximă, notară.

SCÎRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

PESTA, 21 Maiu. — La albumulă „Aju
toră1* (Segitseg) în interesulu incendiațiloru au 
contribuită și prințulă de cordnă Rudolf și prin- 
cesa de cordnă Stefania.

PARISÎT, 21 Maiu. — Consiliulă de stată 
a respinsă recursulă prințiloră de Orleans contra 
ștergerei lord din armată, der a admisă cu tdte 
astea unu asemenea recursă ală prințului Murat.

HAMBURG, 21 Maiu. — Eri dimindță s’a 
întemplatu o |esplosiune în fabrica de pulbere 
din Diinneberg. Doi lucrători au fostu omorîți, 
unulu rănitu.

BERLINtJ, 21 Maiu. — Consiliulu fede
rală a acceptată proiectulă de dare pe zahară.

CAIRO, 21 Maiu. — S’a împrăștiată faima, 
că Sudanezii amenință Wadybalfa.

PARIStJ, 21 Maiu. — Freycinet a depusu 
mandatulă de a forma cabinetulă, dedrece în 
fața greutâțiloră situațiunei abia crede că va 
putd forma unu ministeră stabilă.

LONDRA, 21 Maiu.—In camera lor^iloră 
a declarată Salisbury, că tractările pentru regu- 
larea graniței afgane nu s’au ruptă, ci mai 
multă se pare că voră dura încă multă timpă.

Cununiă. Duminecă, 29 Maiu n. c., îșl va serba 
cununia sa d ra Virginia Germană, fiica preotului ro
mână din Sâmboteleculă de Câmpiă, cu d-lă Ioană Bo- 
zacu, teol. abs. Actulă cununiei se va oficia la 3 6re 
p. m. In biserica gr. cat. de acolo. — Dorimă fericire 
tinerei părechl!



Nr. 103 GAZETA TRANSILVANIEI Î887.

ihirsuJu 'a ie Vieua Ktirsa de Itn<*ui*es<d.
din 18 Maiu

Rentă de aură 5°/0 . . 101 65
Rentă de hârtiă 5% . 87.90
împrumutul^ căilord ferate

ungare........................  150 70
Amortisarea datoriei căi- 

lorâ ferate de ostâ ung.
(1-ma em isiune) ... 97 50

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de ostd ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi-
lord ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 11550

Bonuri rurale ungare . . 1V480 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.60 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................ 104 75
Bonuri cu ci. de 'sortare 104 60 
Bonuri rurale transilvane 104 70

rt. n. 18<>7

Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma dc

viufl ung......................... 9925
Iniprumutulă cu premiu

ung.................................. 119 60
Leșurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122.60 
Renta de hărtiă austriacă 81 30 
Reuta de arg. austr. . . 82 35
Renta de aurii austr. . .112 — 
Losurile din 1860 . . . 135.75

Cota oficială dela 5 Maiu st. v. 1887.

Cursulu pieței Brașovu
din 19 Maiu st. n. 1887.

*
e *

<. .., ,. ■

Acțiunile băr.cel austro-
ungare........................F80 50

Act. băniei dc creditCi ung. 284 75 
Act. băr.cel de credită austr.284.25 

i Argintuhl —. — Galbinl
împărătesc! ... 5 97

I Napoleon-d'orI .... 10.07 
Mărci 100 mp. germ. . . 62 35 
Londra 10 Livres sterlinge 127.—

Cump vend.

Renta română (5%). 92— 92’/»
Renta rom. amorl. (5°/0) 94— 95—

» convert. 86— 88’/,
îinpr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34— 36 —
Credit fone. rural (7°/0) . . 105*/ a 106—

» >> (5°/o) ■ 89— 89’/,
■ ♦ urban (7°/0) . • 102b. 103—

. (6°/o) • 95— 96—
• (5»/o) • • 86— 86’/,

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Bom. — —

« • » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . 15.25 15.75
Bancnote austriace contra aură. 2.02 2.03

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.63 Vănd. 8.65

Argint românesc................. . • 8.55 8.60

Napoleon-d’orI..................... . • 10.— * 10.06

Lire turcescl.......................... . » 11.35 • 11.40

Imperiali.............................. . • 10.35 • 10.40

Galbeni ........ . . 591 > 5.95

Scrisurile fonc. • Albina > 6°/0 . » 101.— > 102.- -

» ’ „ 5»/0 • „ 98.- > 99 —
Ruble Rusesc!..................... . . 111.— • 112.—

Discontulă ... » 7—10°/, pe ană.

Turnătoria si fabrica de mașini a Iui SC LICK
J 9

Societate pe acții în Budapesta.
Biuroulu centralii: VI. Waitznorring 57. — Despărțementulu pentru mașini agricole: VI. Aeussere Waitznerstr. 1696—1699. 

MAȘINELE DE SfrENATti 
„TRIUMPH“ ‘ 

patentate ale lui Schlick
Gca mai mare distincți mie:

Diploma de ornice (le auru ia concurența internațională
de pluguri în Elatvas.

e&

Pluguri pentru una brazdă patentate a lui Schlick 
pentru 2 și 3 brazde, Rayol. 2 premii dinleiu, Me
dalii de auru și încă alte trei distinciiunl.

Pluguri originale pentru o brazdă ale iui Schlick- 
și Vidats. pluguri pentru sapă și moșoroie, Extir- 
patore etc.

r*?

1—5

Garnituri de treieratu cu vaporu, 
Garnituri (le treieratii cu verteju (Gopel.) 

Mori pentru curățita, Mori pentru 
măcinata, Mașina pentru preparare de 
nutrețu etc.

Prețurile «ele iu»i efline. — Cataldge la eerere gratis și franco.

vi :< iți ițiiț-f■' i

•XX'

$ „ITcutăți pentru sesonulu de vară!”
XX Toilete pentru mirese, promenadă și casa se confecționdză Li

Kovâsziiai & Kereszlesi
XX

XX

Graiul Magazin de mode și c-oiifccțiuni pentru dame
Brașovu (Piața mare.)

Unde a sosită de <utendi'i in mare alegere cele mai noue materii 
de lână pentru rochii, fabricate indigene și străine, Crepii și Cachemiru. 
Mătăsăriă de Lyonu: Merveillieu, faile și catifele negre precum ș.i în tdte 
culorile. Postavuri pentru confecțiuni de dame și bărbați. Satină de spă- 
latu, Toii, Zephier și Oxfordur).

Chifonurl de BenedictU Schroll. Șirtingu, Julett și Gradl. Pân- 
derii de bumbacO americane în tote lățimile. Pălării de pae .și garniseh 
potrivite, adecă: fiori, pene, dentele și miri bogata asortimente de panglici 
in culorile cele mai line și frumose. Celu mai nou „Jersey- Talii-Trico și 
Corsete în mare alegere Cele mai nouă umbreluțe și umbrele, mănuși de 
piele și de mătase. Asemenea toto felulu de dentele, perdele de Jutte și 
Tunis, cuverturi pentru paturi și mese, covore lungi și dinaintea canapelei 
cu prețuri eftine.

Mostre se trimită la cerere gratis și franco.

ABONAMENTE
la

„gazeta Transilvaniei" 
se potu face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămfl a ni se trimite esactă arătându -se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este'.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni . ... 3 fi.
„ șăse luni..................... . ... 6 fi.
„ unft anu ..................... . . . 12 fi.

Pentru România și străinătate:
„ pe trei luni . . . . 10 franci
„ șăse luni..................... • • • • 20 „
„ ună anu .... . . . . 40 „

Administratiuneaa „Gazetei Transilvaniei.■>1

TARIFA 
aimnturiloru si insertiuniloru.

1 11

(Avisu d-loru abonați!
RugămO pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
fâșia sub care au primită i)iarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Ddcă se ivescu iregularități la primirea diarului onor, abonați 
suntti rugați a ne încunosciința imediata prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTli. „GAZ. rLRANS't

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fi. —cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia ă fl. — cr 10.

Pentru repeți ri se acordă urmâtorele rabate:
Pentru repeți ri de 3— 4 ori ......................... • 10"|o

>1 11 V 5- 8 „ • • • » « • 15°|.
11 H H 9-H „ • • • • • • 20"|o

11 11 11 12-15 „ • • • • • • 30»|o
V 11 îl 16—20 „ • • • • • • 40’|o

Dela 20 de repețiri in susu ......................... • 60’|o
Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă in-

voiri și reduceri și peste cele însemnate mai susfi.
Tipografia ALEX1, Brașovu.


