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Brașovu, 1 Maiu 1887.
Dăcă este să apreciăniu importanța votului 

ultimei eonferențe generale a alegătorilorft ro
mâni din Transilvania si Ungaria față cu adver
sarii poporului nostru, treime să ne aducemu 
aminte de urna ti țârele cuvinte pronunțate de 
cătră raportorulu comisinnei de 30:

„Ce vremii noi? Voimil ca în patria nostrâ 
care este tocmai așa a nosrră ca și a celorlalte 
popdre, ce locuiescu întrînsa, noi cele trei mi- 
li6ne de Români, cari ne împlinimu t.dte dato- 
rințele cătră densa, să ne eluptămu t.âte dreptu
rile precum și putința de a ne afirma ca factorii 
politică în stată, adecă ca o individualitate ro
mână națională de drepte publică, de care să 
se țină sănia și atunci, când e vorba de bene
ficii, nu numai de sarcini publice11.

Deciși miile conferinței trecute a alegătorilorft 
români din aceste țări și unanimitatea cu care 
s’au luată, nu însămnă nimicii mai multă nici 
mai puțină, decâtă o afirmare categorică a vo
inței, ce isvoresce din conștiința poporului ro
mână. de a face să se respeoteze individualitatea 
sa națională în acestă stată.

Ori câtă s’ar preface că nu audă și nu 
vădii, adversarii noștri trebue să recundscă pu
terea ce-o are manifestațiunea acesta tocmai în 
momentele de față, când ei se silescu a face pe 
lume să crădă, că popârele din întru sunt mul- 
țămite și că nimicii nu mai turbură desvol- 
tarea liniștită și pacinică a țeriloru cordnei s-lui 
Ștefană.

Dăr — cjică Unguriii — nu ne dore pe noi 
capulă de pasivitatea vostră; ori ce veți hotărî 
voi, noi totă vomă face ceea ce ne va plăeă, căci 
ddră de aceea suntemă stăpâni absoluți peste 
acestă stată!

La acăsta le vomă răspunde: Pdte fi, să 
sciți însă, că nici pe noi nu ne dâre capulă de 
fantasmagoriile vâstre unguresc! și dăcă ne veți 
asupri și prigoni mai departe cum vă dă mâna, 
ne vomă apăra și noi din parte ne cum vomă pută, 
ăr urma va alege, că 6re scopurile vdstre uto
pice, ori apărarea ndstră drăptă și leală are mai 
multe șanse de a eși învingătore.

Amenințați în esistența ndstră, ca element.fi 
românescă, vremu să ne împlinimă datoria cătră 
noi înșine, cătră patriă și tronfi și așteptămă cu 
încredere verdictulă timpiloru viitori.

Puțină ne importă în critica stare în care ne 
aflămu de presentă, ceea ce credă Ungurii dela 
putere despre noi. Ei ne-au dată destule doveiji 
că la tdte se gândescă, numai la binele neamului 
nostru nu. De aceea scimu cum stămă cu ei, 
scimă ce avemă să așteptămă dela denșii și în- 
zadară se ostenescă foile maghiare de a ne con
vinge, că interesulă nostru, ală celoră asupriți 
și prigoniți, ar pretinde să dămă mâna cu ei 
și să le ajutămă să ne distrugă și sugrume mai 
curendă limba și naționalitatea.

Se mai mângâie Ungurii — și aici înțele- 
gemu și pe cei din oposițiune — cu aceea, că noi 
Românii din acdstă monarchiă suntemă adi iso- 
lați, că din acdstă causă nu putemu dobendi ni 
mică și nici memoriulă ce voimă să-lu așternemă 
tronului nu ne va ajuta nimicu.

La acdsta le respundemiî, că era unu timpă 
când și ei au fostă isolați, ddr au venită și îm
prejurări și timpuri, cari le-au ajutată să doben- 
descă ceea ce stăpânescă acji atâtă de rău. Cine 
le garanteză, că vomă remâne tocmai noi întot- 
dăuna isolați ?

înainte de a vorbi de isolarea ndstră, Un
gurii, ddcă ară fi mai prevăzători, ară trebui 
să se uite împrejurulă loră și să esamineze o- 
dată seriosu câți adevărați amici mai au ei în 
monarchiă și afară de monarchiă; ară trebui să 
calculeze, dăcă nu cumva se apropia timpulă 

când ei voră fi mai isolați ehiar decâtă noi 
astădi.

Să nu ne vorbdscă de aristocrația, poftele 
loră aristocratice i-au costată pe Unguri multă 
și pâte că le voră aduce ruinulă loră totală 
morală și materială. Der spună-ne unde stă 
scrisă, că unu poporu atâtă de nnmărosu și 
venjosu, ea cehi română, trebue acum neapărată 
să se desbrace de individualitatea sa și de tdte 
drepturile sale pentru că n’are aristrocrațiă ?

S’ar câdd ca adversarii noștri, după ce nu 
vreau să recundscă nicidecum dreptulu nostru 
de a esista și de a ne desvolt.a ca Români în 
acestă stată, să fiă celă puțină față cu aceia, cari 
s’au luptată în fruntea loră ca să le recâștige 
drepturile, cu respectulă cuvenită și, după ce nu 
negă, că noi formămu o massă etnică de poporă 
cu altă limbă, să-și aducă aminte, că Deak, care 
a condusă aristocrația loră la isbencjile aniloru 
1867—8, a rjisu, că poporală, care renunță de 
bună voiă la drepturile sale și se paralisdză ast
fel ă pe sine însuși, paralisatu și pierdută va fi 
în vecii veciloră.

însemnătatea votului conferenței ndstre cnl- 
mindză tocmai în hotărîrea ndstră firmă de a sus
ține în unire și cu tăria individualitatea ndstră 
între marginile acestui stătu, reclamându mereu 
drepturile ndstre naționale neprescriptibile.

Pdte se ne compătimescă Ungurii pentru 
acdsta, ddr îi asigurămu, că mai multă îi com- 
pătimimă noi pe ei, când vedemfi, că facă în
cercări ridicule de a se opune spiritului timpului 
și nisuințeloru de cultură și libertate, cari au 
sfărîmată alte piedecî, nu cele ce li le potă pune 
în cale aristocraticii fii ai lui Arpad!

Jnbilculft Iui George Barițîi în Sibiin.
Sibiin, 29 Aprilie 1887.

Vineri sera sosindă în Sibiin și mergendă cu mai 
mulți prieleni inlr’o grădină publică, acolo la o masă 
mare rotundă s’a adusă vorba de ună banchetă, unii îi 
diceau «masă comună," ce avea să se arangeze Dumi
necă, a doua <|i după deschiderea conferinței. Ună te- 
nără veni la mine cu o listă și mă întrebă, decă voescă 
să iau și eu parte la aceslă banchetă. Ce felă ce ban
chetă? ilă întrebai eu.— Apoi nu sciți, că Duminecă e 
jubileulă d lui George Bariță? îmi ițise elă. Rămăsei cu 
totulă surprinsă și m’adresai îndată la comesenii mei 
să-mi esplice, cum se face acestă lucru, căci eu și cu 
trei colegi ai mei, delegați din cercurile electorale ale 
comitatului Brașovă, abia acum sosiți din Brașovă, nu 
scimă nimicu despre acesta. Erau de față delegați din 
Deva, Abrudă, Alba-Iulia etc. și denșii toți asigurau, că 
pănă in momenlulă acela n’au sciută nimică despre ju
bileu. Toți ne miramă și ne esprimamă părerea de rău, 
că nu s’a făcută cunoscută din vreme și în iote părțile 
o asemenea serbare, care nu era numai o afacere par
ticulară a Sibiiului, ci ne privea pe noi pe toți, dedrece 
d. Bariță nu are merite numai pentru Sibiu, ci pentru 
cultura Româniloră în genere.

Lucrulă era insă hotărîtu să se facă, cum s’a fă
cută, și așa după o ședință lungă în sinulă comisiunei 
m’am grăbită să mergă in sala cea mare a „reuniuni- 
loră", unde avea să se dea banchetulă și să decurgă 
festivitatea jubileului. Serbarea însă-și culmina în pre 
darea unui albumă și a două daruri venerabilului literătă 
și publicistă. Albumulă s’a plăsmuită erăși numai ca în 
grabă și arangiatorii n’au avută grije a-lă face se cir
cule in tdte părțile intre Români, cari cu toții ară fi 
dorită să’și arate recunoștința, pentru ună bărbată cu 
atâtea merite, barem! prin subscrierea numelui loră în 
albumă, decă nu putău altfelă. Albumulă cuprinde o a- 
dresă de câteva rînduri, care nu corespunde cu însem
nătatea festivității, căci înfr’insa e pră puțină cjisă în ce 
privesce meritele jubilantelui și pre multă în ce privesce 
participarea generală a Româniloră la serbare, ceea ce 
am fi dorită să fiă și ar fi și fostă, decă arangiatorii, 
cari pretindă că au fostă „însărcinați din partea tutu 

roriV, n’ară fi lucrată așa, ca cei mai mulți, chiar din 
cei cari au luată parte la banchetă, să nu scie ce se 
petrece pănă în momentulfl celă din urmă.

Intrândă în sală, văijui adunați ună frumosă și 
mare numără de bărbați, peste 130, între cari cei mai 
mulți delegați de ai conferenței. Sosindă și d. G. Ba
rilii, încunjurată de număroși amici, a fostă primită cu 
însuflețite strigări de „să trăiască". îndată s’a formată 
ună cercă mare stândă toți în picidre și înaintea jubi- 
lantelui păși d-lă Dr. Vasiliu Lucaciu, care cu o voce 
puternică și modulată după tote regulele elocenței li a- 
dresâ nrmătorulă frumosă discursă:

„Ilustre Domnule /“
.Din ocasiunea jubileului de 60 de ani ai activi

tății 'fale pe terenulă culturii ndstre naționale, venimfl 
eu stima, cu încrederea, cu însuflețirea inimii române, 
să Te lelicitămă.

>Se (Jice in cartea vieții: ,Qui perseveravit usque 
in jinem, hic salvus ent“. Este acesta o sentință ca cu
nuna succesorului, ca meritulă virtuții ce singură feri- 
cesce vieța. Constanță în virtute, între marile și multele 
tentațiunî ale vieții in mijloculă greleloră și periculose- 
loră valuri ale sorții, — în mijloculă câmpului de o 
luptă inegală suntă ițestiea cea mai prețiosă, cu care a 
putută împodobi C.reatorulă inima unui omă.

»Așa judecă totă mintea cultă.
Și când acestă talismană de virtute trece preste 

marginile egoismului personală ale familiei, ale consân- 
geniloră, și îmbrățișeză ca pe ună ideală omenimea tdtă, 
și ca pe ună sccpă mai specificată, pe ună poporă în- 
tregă, •— care trăiesce duiosă de progresă, de cultură, 
de ci vi lisațiune și de fericire; — oh! atunci elă apare 
in strălucire de raije nouă, ce te încântă, te atragă, te 
deobligă, te cucerescă !

Ilustre Domnule!
Aceslă condițiune a virtuții aprețiază astăzi în 

vieța Ta națiunea română! Cincizeci de ani! Sacrificați 
cu muncă neîntreruptă, cu ună spirită de abnegațiune, 
cu o virtute adevărată română, care nu scie de tran- 
sacțiune cu contrarulă ei, o minte genială, comunicată 
totă națiunii 'fale, o inimă înflăcărată tdtă pentru binele, 
progresulă și gloria națiunii sale, credă, că justifică pe 
deplind presența ndstră inaintea Ta, Ilustre Domnule!

• Inceputulă activității Tale pe terenulă vieții năstre 
eulturale-naționale e o metă, care semneză o epocă în 
vieța ndstră, a Româniloră; și astădi, când a decursă 
ună jumătate secolă dela acelă începută fericită cu 
tnândriă căulămă la timpulă trecută, căci resultatele 
jertfeloră spiritului Tău depuse pe altarulă culturii §na- 
ționale române adi suntă și ale ndstre, proprietate a tu- 
turoră, care prin Tine mai întâiu deșteptați la .minte, 
inimă și literatură', apoi conduși la lupta nobilă 
a «Gazetei» și erăși întăriți prin valordsa conducere 
a .Observatorului*, susținuți prin sprijinulă bărbă- 
tescă ală «Transi 1 vaniei*, încuragiațl, însuflețiți prin 
nenumărate «Discursuri*, «Promemorii», «Diser- 
tațiunl» amă ajunsă să vedemă compusă prin Tine 
istoria filosofică a națiunii ndstre, depusă în nemurito- 
rulă „Memorială".

„Nu potă să stau aici pentru enumărarea tuturoră 
meriteloră Tale pe terenulă literaturei, a culturei ndstre 
naționale, dăr nici aceea nu potă refăcea, că totă ce 
avemă pe acestă terenă de 50 de ani încdce, său dela 
Tine, seu prin Tine, său prin conlucrarea Ta ilă avemă.

„Fii mândru, Ilustre Domnule, de fiii națiunei Tale! 
Românimea tdtă Te cundsce și Te recundsce, colo Te-au 
scrisă în „Albulă imortaliloră11 Academiei române, aici 
a depusă în mânile Tale înțelepte conducerea celoră mai 
delicate întreprinderi ale sale, prietenii de o etate Te 
iubescă, bărbații Te salută cu entusiasmă, ești modelulă 
tinerimii, amorulă familiei, exemplarulă cetățeniloră. — 
Și când unu poporă așa șcie să stimeze pe anteluptătorii 
causeloră sale culturale, cea mai frumdsă răsplată a lui 
este, când vede, că n’a lucrată îndeșertă.

,,Amă dorită însă să dămă o modestă manifesta- 
țiune a acestoră simțăminte ale ndstre, predându’Țl 
atestă „Album11, oferindu’Ți acăstă „peană*1, punăndu’Țl 
la disposițiune acestă libelă modestă.

„In acestă „Album11 vei afla înscrise numele aceloril
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numai cu ajulornlă ltmbei materne și prin bărbați năs
cuți și crescuți cu acea limbă

• Gencrațiunea bătrâniloră de aslăZb a tineriloră de 
înainte cu 50—60 de ani mai avuse și acelă noro al in 
starea nefericită a părințiloril loră, că in mânia Inlnroră 
agențiloră potențl ai reacțiunii absolutistice imaginate 
intru iotă cuprinsulă Europei din nou după annhi 1815, 
cunoscința drepfuriloră omului, despre adevărata libertate 
proclamată mai ânteiu de Fiiulă Omului de Fiiu'ă Măriei 
în dtiele guvernatorului Filată și numai Idile târdiu după 
elă de cătră eneiclopedi.șlii din Tracia. străbătuse cu in- 
cetiilă pănă în văile umbrăse și ascunse ale inunțiioră 
patriei nostre frumose, ca Ilena din poesia poporului nos
tru, eră propagarea ideii de libei tale nu mai era în stare 
de a o stăvili nici chiar hangearele turcesci la Dunăre. 
Incâtă pentru deșteptarea ideii de naționalitate, de acesta 
ingrijta tocmai aici in Transilvania, dâră ca nicăiri in 
lume, însăși legislațiunea feudală a țării acesteia în cursă 
de aprâpe 250 de ani, ca idea și sentimentele de națio
nalitate să fiă ținute in activitate necurmată și crescute 
mari, fără ca tiranii se prevadă consecuențele urci loră 
neîmpăcate, pe care o dedeau pe față in cașuri nenumă
rate prin cunoscuta espresiune: Oldh națio, Walachische 
Nation, Națio valachica împănată cu diverse epithele de 
batjocură și dejosire, de care suntă pline legile țării, ac
tele publice grămădite în archive și publicațiunile prin 
țipară în câte trei limbi.

>Era deci lucru prea naturală, ca precum bătrânii 
noștri de odmioră, așa și noi ca omeni tineri după ce 
apucaserămă a învăța ceva carte mai multă decâtă pănă 
la Psaltire, să ne întrebămă unii pe alții: Bine, Irațiloră, 
care potă să fiă căușele adevărate ale acestei ure tur
bate, care se dă pe față neîncetată asupra poporului, din 
care ne tragemă și noi? Omoră acestă poporă pe fiă- 
care Z', dă țfirii focă? Nu cumva elă conspiră ne
curmată contra dinastiei, precum au făcută și mai facă 
pănă în dina de astădî Curuții? Nu cumva poporulă 
acesta trăiesee din sudorea altuia fără de a munci elă 
însuși, seu nu tocmai din contră, cu totulă alții trăes fi 
din crunta lui sudore?

„Nimicu du tote acestea, ci adevărata causăa urei 
și a urgiei, care încă tolă mai domnesce asupra națiunii 
nostre, aici, singură aici in două țări ale coronei S-tuiui 
Ștefană, o-atn descoperită noi, acești bătrâni, in anii ju- 
niei ndstre in facultățile spirituale, in deșteptăciunea fi- 
rescă și în relativa facilitate de a desvolta facultățile po
porului românescă în timpă mai scurtă decâtă se întâm
plă acesta la alte popore, îndată ce i se voră da și 1-ji 
întocmai aceleași mijlâee, spre a se cultiva în limba sa 
maternă.

„Decă este așa, ne Zisei’ămfi noi. atunci dați să ne 
apucâmă de lucru, se conLnuămă di și nopte cele înce
pute de bătrânii noștri, și fiindă că ne aflamă tare îna- 
poiați, să înaintămfi cu pași mai accelerați. Mai Iotă ce 
se putea numi înainte cu 50 de ani inteligența românescă, 
a încuviințată intreprinderile nâstre, ne a îmbărbătată și 
ajutată, cu singura escepțiune, când amu fi voită se fa- 
eemă vre-ună salto mortale preste câte ună șiră de ba
ionete, căci în cașuri de acestea ni se punea freu tare 
in gură. „Evenimentele își au logica loră“, ne Ziceau 
bătrânii, „pe care p6te fi că numai câte unu geniu es- 
traordinară ar fi în stare să o altereze, er voi nu veți fi 
atâtă de fantast!, ca să vă țineți de genii ca Alesandru, 
ori Cesar, ori Napoleonă. Nu așteptați la țărmure cu 
manile incrucite pănă se va scurge riulă întregfi, dăiă 
nici nu săriți în Dunăre, ca să treceți prin ea, că veți 
peri într’ensa, ci să vă folosiți de Iote trecătorile bune, 
poduri, luntri, corăbii, ca să apucați înainte.“ Adecă 
bătrânii noștri ne învățau ca să fimă forte laborioșt, 
iotă odată insă și forte prudenți, er ună Episcopă ne 
Zise cu cuvintele lui Isusă Christosă : > Iubiți fii, față
cu despotismulă, fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ea po
rumbii".

.Spre a da espresiune ferbintei mele mulțumite că
tră toți acei frați și acele surori din națiunea nâstră, 
câți și câte au binevoită a reflecta la activitalea mea in 
serviciulă națiunii și ală patriei nostre, eu nu mă aflu 
in s'are să facă altceva decâtfi ea învățăturile pe care 
le primiserămfi noi dela bătrânii noștri prin graiulă viu 
și in scrisă, să Vi le oferă pentru fiii și nepoții D-Voslre

„Incâtă pentru lucrările, a căroră publicațiune mî-o 
cere prea stimatulă și iubilulă meu amică, rever, sa 
domnulfi Lucaciu, Vă potă asigura, că este voința mea 
neclâlilă, ca acesta să se întâmple nesmintita pre câlfi 
lirnpfi mă mai aflu in vieță, insă sub o singură condi- 
țiune: <a cu politica militantă să nu mai am a face de 
aici înainte nimică in Iotă restulă dileloră mele*.

Urmă apoi banchetulă, ia care s’au rostită mai 
multe toaste. Ceiă dintem vorbitorii a fostă d-lă Par- 
tenie Cosma. care a salutată cu cuvinte căldură <> pe 
jubilanifl Toasa apoi d. deputată Petru ’lruța, care 
aduse in legătură jubiieulă din Caransebeșfi cu celă de 
față. D. Dr. George Popa din Aradă ținu ună Irumosu 
și ingenioșii toastă, in care accentuă că d. George Ba
riță a rămasă totdeuna eredinciosă causei naționale. D.

Români, a cărora inimă palpită de stimă adâncă și de 
aderență sinceră cătră Tine, Ilustre D-le, și cari iți spună, 
că toți Românii aprețiâză activitatea Ta culturalâ-națio- 
nală română.

„Acâstă peană a dameloră române din Budapesta 
iți dovedesce, că femeea română e la postulă său, câud 
e vorba de estimarea și recunâscerea meriteloră adevă
rate pe terenulă culturală-națională.

„Apoi acestă libelă conține resultaiulă modelă ală 
unei colecte, care Ți’lă punemă Ia disposițiune, cu iu- 
gare, ca in timpulă câtă iți va da Dumnezeu să petreci 
între noi să publici resultaiulă cereetăriloră istorice, pe 
cari le-ai făcută pănă acum pentru luminarea faseloră 
desvoltării vieții nâstre naționale.

„Și acum, Ilustre Domnule, predându’ȚI acestea in 
numele intrescrișiloră și a dameloră române din Buda
pesta, Iți dorimă cu ună sufletă și cu o inimă, ca Dum- 
neejeu intru mulțl, fericiți ani să Te trăeseă!11.

D-lă Dr. Lucaciu, după rostirea acestei vorbiri, a 
(mânată d-lui G. Bariță albumulă și o pănă de aură 
oferită din partea dameloră române din Budapesta. Al- 
bumulă conține următârea adresă:

„Suntă mari progresele realisate de națiune în tim 
pulă celoră din urmă 50 de ani, pe care ’i-ai petrecută 
lucrândă fără p-egetare pentru propagarea culturei, 
Dumnecjeu s’a indurată a’Ți face parte de vieță în
delungată și de o inimă rămasă și acum la bătrânețe 
tinără, ca să vecjl aceste progrese și să Te bucuri in 
tătă consciința de ele, mângăerea acesta, răsplata acesta 
e mai pre susă de tăie.

„Dă-ne cu tâte aceste voiă să esprimămă și sen
timentele de recunoscință, pe cari le-ai deșteptată în 
inimile acelora ce Te-au văzută lucrândă și s'au împăr
tășită de folâsele lucrării ce ai săvhșită.

„Românii toți impărtășescă aceste simțăminte, toți 
cunoscă și admiră zelulă și abnega(iunea, cu care ai 
lucrată timpă de x/a secolă și toii așteptă cu nerăbdare 
ca și râdele pănă acuma necunoscute ale acestei lucrări 
șă ajungă câtă mat curăndă a fi proprietate comună, 
pentru ca toți să se foloseseâ de ele, toți să se impăr- 
tășăscă de lumina ce reverșl în mijloculă nostru.

„In virtutea acestei impulsiuni generale, Boinânii 
din tăie părțile patriei nostre ne-au însărcinată, ca in 
numele loră în deosebi, și ală Româniloră in genere, 
să ’ȚI faeemă rugarea, ca să aduni la ună iocu și se 
dai câtă mai curăndă publicității scrierile, pe care le ai 
gata.

„Acești Români suntă:
„(Urmâză numele). <

Inscripția pe pena de aură este urrnătorea : 
„Ilustrului scriitoră George Barițu.

Românele din Budapesta. 1884—1887.“
D-lă George Barițil a răspunsă plină de emoțiune 

și cu lacrimi in ochi, prin următorulă discursă:
„Mare este oiiârea, multă insemnătoră este darulă, 

de care D-Vdstre binevoiți a’mi face astădl parte în nu 
mele Româniloră, în numele acestui poporă, care din 
causa urgiei cădute asupra lui nu pote să aibă nici o di 
de repausă și bucuriă sufletescă. Re mine mă surprinde 
cu atâtă mai multă acăstă distincțiune din partea națiunii 
năstre, cu câtă îmi suntă mai bine cunoscute suferințele 
sale nenumărate, cari se țină lanță una după altă, fără 
rostă și încetare. Intre impregiurărl precum suntă și a- 
cestea, între cari suferimă noi, abia se va mai aflavre ună 
alt popor, care să mai pălă reflectași la vre-o recunoscință 
din partea sa cătră bărbații devotați causei loră; în lupta 
necurmată pentru esistența și bunurile pămentesci cuve
nite fiă-căruia, ună singură cugetă preocupă pe toți in
divizii săi: scăparea din șerbitute, după care va veni și 
resplata fiă-căruia după-cum a lucrată și s’a purtată.

„Se vede insă, că D-Vostre când a’ți reflectată la 
trecutulă meu de aprope 52 de ani, adecă de când mai 
ântăiu am îmbrățișată cariera de profesoră la ună liceu 
și, pănă la lucrările mele actuale, pe care le indeplinescă 
cu mâna tremurătăre, in aceleași momente a’ți cugetată 
și la viitorulă generațiuniloră, care au să vă succădă și 
cărora voirățl să le dațl exemplu de încuragiare, de cre
dință neclătită în vitalitatea și in viitorulă națiunii jro- 
mânescl; căci adecă, decă eu, acostă omă privată, des
cendentă din familii de preoți și ostași, nu așă fi băută 
și nutrită din peptulă mamei mele credința constantă în 
facultățile spirituale și fisice ale poporului românescă ca
pabile de a se desvolta alăturea și pe același gradă mai 
alesă cu popărele neolatine cele mai înaintate, să-mi credă 
orl-cine, că, aflându-mă în mijloculă celoră mai sclipitore 
tentațiunl, îndată dela începută ași fi aruncată pena ro- 
mânâscă și așă fi devenită și eu ună ren» gală ca toți 
renegații. Din fericire, eu și cu alții mai mulțl născuți 
în primele două decade ale vâcului alo 19-lea avuserărnă 
ocasiunea dată de Dumnezeu, ca se ne adăpărnă din 
scrierile bărbațiloră ca Samuilă Claină, Radu Tanpea, 
George Șincai, Petru Maiorii, Paulă lorgoviciu, Dimitrie 
Cichindeală și alăturea cu aceștia din sacrele scripturi 
traduse în limba nășiră, dintru cari învățamă pe fiecare 
Zi, câte gdne teribile păte să sufere ună poporă și totuși 
să nu pără. Der din scriitorii noștri mai traserămă și o 
altă învățătură de nespusă valdre, care este, că ni-I ună 
poporă nu păte fi seosă din nesciință și înaint tu in a- 
devărata cultură cu resultată bună și durabilă, decâtă

Barițil ll-a mulțăinită și a ridicată mii târejiu ună 
loastă pentru femeile române. A mai toastată d. adv. 
('dința pentru ceilalți represenlanțl ai presei , cari 
erau de față. După dânsulil s’a ridicată Directorul^ 
.Gazetei 1 ransilvaniei" și a rostită cam urmălbrele:

„Sunt recunoscătorii d lui adv. Căință pentru u- 
rările ce le aduce representanțiloră pressei, dâr nu pen
tru a’i mulțămi in’am ridicată, ci spre a saluta căldu- 
rosfi pe cehi mai vechiu represenlantă altl pressei nâstre, 
înaintea căruia ne’nchinămă astăZI noi cei mai tineri, 
cari lucrâmtl in brasda acesta. Veți recunosce că este 
lucru forte naturală, că eonducălorulă „Gazetei Transil
vaniei" își ridică vocea in mijloculă acestei solemne a- 
dunilrl. Der toi fi așa de naturală veți găsi, că a trebu
ită să fiă mare surprinderea mea, când viindăjaci dela Bra- 
șovă am aflată despre serbarea acestui jubileu, despre 
care nici eu nici Românii din Brașovă, unde d. Bariță 
șl-a începută căriera publicistică, nu amă sciută nimică. 
Der mai multă, m’am convinsă că nici Românii din alte 
păițl n'au fostă informați, și suntă sigură, că dăcă ară 
fi fostă incunosciințațî, ei ară fi participată prin tele
grame, scrisori etc. la serbarea de aZl. Stimatulă nos
tru amicii, elocenlele oratorii ahl Z’leî, d. Dr. V. Lucaciu 
a Zisă cătră venerabilulă jubilantă : „Românii te cunosc 
și’ți recunoscă meritele." Ei bine, vă întrebă, Domniloră, 
decă așa este, cum vine, că acesta jubileu se serbeză 
aici, fără ea Românii din tote părțile să aibă cunoscință 
de elă? Este nobilă și frumosă darulă dâmneloră române, 
din Peșla, der Ore n’ar fi concursă și jfemeile române, 
din alte părți spre a jaduce tributuhl loră de recunos
cință meriteloră adevărate? Astă tomnă se lățise prin 
presa de d ncolo faima, că se va țină jubiieulă încă p’a- 
tuncl. Mai mulțl amici de aici și de dincolo s’au adre
sată la mine să-i informeză ce-i și cum; am aflată dela 
unu domnă din Sibiiu, că serbarea s’a amânată și de 
atunci n'ain mai primită nici o scire. “

„Sâ’ml permiteți insă, domniloră, a vă face cunos
cută cu acăstă ocasiune, că la 31 Decemvre st, v. 1887 
noi. cei dela „Gazeta Transilvaniei", vomă serba jubiieulă 
de 50 de ani ai acestei foi. Să’ml permită venerabilulă 
veterană ală publicisticei nostre, care șede în fruntea 
mesei, sâ-lă invită cu ftățescă dragoste și stimă să vină 
la acestă serbare și să ocupe loculă în fruntea mesei 
nostre, la care muncinnl, la care a muncită odinidră și 
d-ea, au muncită două 'generațiunl pentru cultura și 
înaintarea neamului românescă. In acea Z1 credă că 
D-vostră toți, precum și toți Românii de dincâce și de 
dincolo de Carpațl voră fi cu spiritulă în țmijlocuhl 
nostru. Der mă bucură și de serbarea de astăZI și ureză 
vieță îndelungată și multe Zile fericite decanului pressei 
nostre!".

După ce d. Barițil cu puține cuvinte, spuse că și 
dorința d-sale a fostă de a nu se face multă sgomotă, 
mai vorbiră câțiva inși și banchetulă se încheia Intre stri
gări repețite de .să trăiască" și in sunetulă musicei.

In fine nu potă să nu observă, că aranjatorii ban
chetului voră rămână neuitațț in memoria ospețiloră pen
tru dibăcia, cu care au improvisată și acăstă masă așa, 
ca să nu fiă mai nici unulă satisfăcută în privința mân- 
căriloră, băuturilor^ și a serviciului

Voci din pressă asupra conferenței nostre.
„Pești Naplo“ dela 11 Maiu a. c. pu

blică sub titlulft „Adunare românescă11 urrnăto- 
rulil caracteristică articulu de fondu :

„Les absents ont toujours tort (cei absenți au tot- 
dâuna nedreptate) pentru că aceia, cari se retragă dela 
politică, incâtă de a fi factori politici. Cu passivitatea 
Românii n’au dobândita pănă acum nimică și nici în 
viitoră nu voră dobândi mai multă. Sașii formăză abia a 
Zecea parte in raportă cu numărulă Româniloră, și ei se 
plângă, și ei suntă naționaliști, dâr nu suntă pasivi, din 
contră, suntă forte activi și în iotă casulă au dobân
dită neasemănată mai multă ca Românii.

Aceștia au să-și ascrie sie-șl, dâcă parlamentulă, 
așa der guvernulă, impreună cu legislațiunea, după ce nu 
suntă de față și nu iau parte la facerea istoriei, trece 
peste ei la ordinea Z'le'- Susțină pasivitatea, conferința 
română din Sibiiu contribue numai a se susține stările 
de pănă acuma, contra cărora ei proteslâză mai tare. 
Ajută ți și DumneZeu iți va ajuta; asta Românii nu o 
facă și se supără pe alții. Asta nu-i logică, asta e 
nimică.

Ei nu bagă de semă, că cei mai mari aderenți ai 
guvernului, de a căruia abusurl facă amintire, suntă toc
mai pasiviștii români, suntă raZemuhl cehi mai tare ală 
partidei guvernului, cari nu numai că sporescă voturile 
maiorilății, der ajută să ajungă cei mai fideli mameluel 
in cameră, cari în altă puie nicăiri nu capălă mandată. 
Așa e, guvernulă se pâte numai bucura de decisiunea 
conferinței din Sibiiu, care îi asigură 10 seu 20 de man- 
daturl »liberale« — pentru bani.

Decă acesta este scopulă d-loră din Sibiiu, ei l’au 
ajunsă, âr decă cu passivifatea lor au voită cuiva să-i strice
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n au stricată nimănui, deărece passivitatea română este 
cea mai nevinovată politică de pe lume.

Dăcă amă judeca numai din punctă de vedere ma
ghiară națională, ară trebui să ne bucurămă de atitu 
dinea quietistică (hodinită) a Româniloră 
condamnă pe °i fnș'șl la impotentă 
loră pe mâna acestora Maghiari, 
multă. Acesta cu 
deuna și fișpanii cunoscă modalitatea, 
drepturile 
dela ei; 
vilftții.

Ore
Omulă este i i< Imată de a admite 
se contrarieză procederea loră 
Croații, Sârbii, Slovacii, Sașii, toți 
parlamentă, ce-i dreptă, aceștia suntă 
partida guvernului, i 
nișlrii

De altmintrelea, afară de doi: Mih.ily și Truța, 
(Der Babcșă și Dodâ? — Bed. ,,Gaz.“.) ceialalțl depu- 
tați români, cari au fostă aleși in Ungaria, au fostă toți 
in aceiași t»bără, și așa e verisimilă, că dăcă Boniânit 
ardeleni ară sta in activitate și ară trimite depuțați Ia 
Budapesta, și pe aceștia i-ai vede numai acolo, unde 
stau oiele cu carnea. Nu credă prin urmare, că ară 
atinge ună interesă ală nostru oposițională, fiă Românii 
passiviștl ori activiști.

Dăr interesulă politică este forte multă atinsă de 
cestiunea, decă patriotismulă Româniloră este seu nu 
documentată prin aceea, că recunoscă unitatea națiunei 
și constiluțiunea, luândă parte la vieța publică și la le 
gislațiune.

Passivitatea este schismă; este negarea Ungariei și 
a uniunei, nu alâtă pe față câtă in ascunsă. Lealitatea 
afectată față cu Domnilorulă nu pole schimba nimică in 
acesta; sub mantaua largă a regelui se poiă ascunde 
multe feluri de sentimente.

Și noi, ceri dorimă pacei, frățietatea și mulțumirea 
poporeloră, și cari simțimă asuprirea guvernului actuală, 
răutatea lui, corapțiunea și abusurile lui la alegeri, ca 
Maghiari tocmai așa, ca și conipatrioții noștri români, 
noi putemă numai să regretămu passivitatea pentru aceea, 
pentru că pe rând o parte măresce 
întăresc guvernulă, de altă parte 
ură in contra Maghiarilor^.

Acesta este politica urei, care 
unuia din noi, der mai multă îi strică părței celei 
slabe, Bomănlloră, decâtă nouă. Noi mergemă înainte 
mână in mână cu poporele Ungariei, legați cu o sorte 
comună. Dăcă Românii nu vină cu noi, ci rămână în- 
dărătă, ei voră avă să simță paguba mai multă ca noi.

Regrelăină într’adevără passivitatea, dăr numai din 
punctă de vedere mai înaltă politică și constituțională, 
deorece vedemă necesitatea alianței între Maghiari și 
Români și a apărărei libertății comune, acesta este la 
limpă, nu Insă retragerea și ațîțarea la ură și la luptă 
de rassă, er tăremulă comună politică este constiluțiunea 
comună, altulă nu este și aici nici nu va fi. Passivitatea 
este o înfundătură, din care Românii trehue să se în- 
tărcă mai curăndă seu mii târdiu, din punctă de vedere 
de partidă conclusele sibiiene sumă cu privire la noi 
câtă se păte de indiferente, pentru că abia atingă cer
curile oposițiunei moderate. Intr’aceea noi întotdeuna su- 
punemă punctulă de vedere ală partidei interesului co
mună. Acăsta este nota nostră caracteristică.

Se înșălă Românii multă, dăcă credă că iși voră a- 
ajunge vre-ună scopu cu passivitatea. Ce felă de scop? 
La acăsta nu așteptămă ună răspunsă sinceră. Der 
cumcă lucrulă nu pdte duce ia nici ună scopu e pe de
plină sigură. De geaba se provăcă ei la passivitatea Ce- 
hiloră și Maghiariloră. Noi amă avută o basă de drept 
constituțională pentru ea și in câtva au avut’o și Cehii, 
der noi amă pus’o la cale, că Ungaria n’a fostă nici 
decum representată in Reichsrath, pe când în mânia 
passivității române deputății cercuriloră electorale de 
sudă ședă toți in dieta ungară. Acăsta este o grozavă 
deosebire și cu noi au ținută in passivitale și alții. Ro 
mânii însă in privința acesta suntă cu totulă isolațl. Ce 
privesce pe Cehi, ei suntă destulă de tenaci, suntă și 
mulțl, poporă bogată șl cultă, care are o aristocrația 
puternică, totuși sfirșilulă a fostă, 
tatea și au intrată in Reichsrat, 
tide facă politica.

Der ori câtă de sinceră amă 
conclusele conferenței din Sibiiu, 
și lățirea ei asupra comitateloră unguresc!, 
supăra nici de cum pentru ea. 
prin passivitate nici patria, nici constiluțiunea, nici Ma- 
ghiarimea, ci vedemă numai sacrificate interesele române 
și întărită guvernulă. Ce privesce in«ă guvernulă. acesta 
va cădă și așa nu peste multă, decă 
tunel după alegeri, pen'rucă s’a lisată 
cu situațiunea politică. Era lui Tisza 
rătnă că va urma după ea o eră mai

, prin care se 
ș> dau p° alegătorii 

cari le promită mai 
ajutorulă guvernului se păte înlol- 

Bomânii iși văndă 
politice și guvernulă ungurescă le cumpără 
a esta este însemnătatea practică a passi-

să le placă acesta celoră întruniți in Sibiiu? 
acăsta, așa de multă 
cu mintea senăldsă.

trimită depuțați in 
mai cu sămă in 

unde potă să Iacă trafica cu mi-

numai năcasurile și 
ațiță pe Români la

nu lolosesce nici 
mai

că au părăsită pasivi- 
unde uniți cu alte par-

regreta său condamna 
susținerea passivifății 

nu ne vomă 
Nu vedemă amenințată

nu la alegeri, a- 
și nu mai birue 
e pe sfîrșite, spe- 
bună.“

SOIRILE PILEI.
Deputatulă Horvatli a interpelată pe ministrulă de 

interne ungurescă, dăcă scie despre tncenditirile întâm
plate în diferite orașe și comune ale țării, 
luată pentru momentana ușurare a miseriei, etc. 
hulă
căulă au primită ajutdre din fondulă de ajutorare ce-i 
stă ministerului de interne la disposițiune, er dela M. Sa 
a primită Eperieșulă 10,000 fl., Trățcăulă 500 II., și va 
primi si Careii mari. — De observată e, că ministrulă 
ungurescă n’a găsită cu cale să amintescă de comunele 
românesc!, Galați și Ciugudă, și prin urmare de sigură

'........................ fi

a 
și

ce măsuri a
Minis- 

'lisza răspunse, că Eperieșulă, Careii mari și Trâț-

că nici ajiVoră dela ininisleră n’au primită, deși s’ar 
dată totă dm bani romanescl. Singură societatea 
luată măsuri de a alina miseria sărmaniloră GăiățenI 
Ciugndenl.

Biuroulă de corespondență telegrafică din Pesta lasă 
multă de dorită. Pe când nl-a telegrafiată erl, că „se 
vorbesce" despre o remaniare in cabinetulă română, a- 
cesta se remaniase deja și decretulă se subscrisese de 

_____ _. C. Brătianu, pre-regele. £tă noulă ministeră: D. I. C " , r -
ședințe ală consiliului, fără portofoliu. D. generală Radu- 
Mihaiu, ministru de interne; D. P. S. Aureliami, mi
nistru ală lucrâriloră publice; D. V. Georgiană, ministru 
de instrucția și culte; D. C. Nacu, ministru de finance. 
D. Eug. Stătescu, ministru de justițiă. 
nistru de esterne; D. generală 
răsboiu.

tunel am rugată comisiunea conferinții, ca să nu mă 
candideze de membru ală comitetului centrală, arătândO 
și motivele, din cari m’am resolva'O a mă retrage de pe 
terenulo politică, motive, care au fostă apreciate de cei 
mai mulțl membri ai comisiunei, și dăcă cu tăie acestea 
reales în ședința publică, nu ml-am dată demisiunea 
stante ses-one, am făcut-o numai din considerare la 
causă, ca in afară să nu apară lucrulă, ca și cum între 
membrii comitetului centrală ar fi diferință de păreri în 
privința programei partidei naționale; dăr ca să-ml fie 
posibilă retragerea, la moment ă am făcută propunerea, 
ca în casă de vacanță, devenită prin abijicerea său prin 
mdrtea vre-unui membru, să fie autorisată comitetulă a 
se întregi, ceea ce s’a și primită, — âr în ședința con
stituantă a comitetului, ținută în aceeași efi, ml-am dată 
dimisiunea, și in loculă meu s’a alesă D-lă Dr. Aurelă Mu- 
reșianu, redactorulă „Gazetei Transilvaniei.*

De atunci eu nu mă mai ocupă cu politica.
Dăr in posițiunea mea socială de asfătjn, nu m’așl 

putea ocupa cu politica nici chiar dăcă nu m’așă fi dis- 
gustat de ea, precum credă, că s’a disgustată fiă-care 
Română, carele angajată la lucru, are simțulă și ambi
țiunea de a-ș! împlini datorința, — căci, precum scițl, 
sărlea m’a pusă in fruntea institutului „Albina", ae că
rui afaceri estinse îmi reclamă tătă activitatea, și eu 
am convingerea, că mai bune servicii fac națiunei mele, 
devotându-mă eu totulă afaceriloră acestui institută, de- 
câtă impărțindu-ml modestele puteri, o parte a acelora 
o așă risipi in valurile politicei militante.

care
Primiți asigurarea deosebitei considerațiunl cu

D. Ferichide, mi- 
Angelescu, ministru de

Alo D-văstră

Sibii u, 6

stimătoră,
Parteniu Cosma m. p.

Maiu, 1887.
—x—

In afacerea monumenteloril 
gurescă de instrucțiune a făcută 
culară, autoritățile, ca să considere ca o datoriă a loră 
a anunța monumentele de artă descoperite și acestea,

de artă, ministrulă un- 
atente, printr’ună cer

socotindu-se din diua anunțărei, a le lăsa 30 de tjiie 
neatinse, ca ministeriulă să pdtă face pașii necesari pen
tru păstrarea loră. Prilejă la acesta a dată împrejurarea, 
că la dărîmarea bisericei refor. din Tiszakiirt s’au des
coperită sub tencuială frescuri din evulă mediu ; der când 
delegatulil ministerului a apărută la fața locului, păretele 
respectivă se dărâmase deja, așa că obiectele de artă 
s’au perdută.

—x—
„Westung. Grenzbote* din Pojună arată în Nr. 

4936, că de ună șiră de ani curtea cu jurată din acelă 
orașă se compune în preponderanță din funcționari și 
studentă, pentru ca pertractările să se pOtă țină în limba 
maghiară. Deărece cetățenii partea cea mai mare nu 
sciu unguresce, suntă simplu șterși din liste. — Sărmană 
justiția!

—x—
Comitetulă reuniunei archeologice unguresci din Deva 

și a ținută la 4 Maiu n. ședința sa lunară, în care di- 
rectorulă scolei reale Teglas numi acele locuri ale co
mitatului Huniădâra, în care s’au făcută diferite desco
periri din timpulă barbariloră, și propuse să se electueze 
pentru museulă din Deva copii galvanoplastice de pe tăie 
aceste obiecte, ce se află in museele din Pesta și Viena; 
prof. Mailand a citată nouă dale etnografice desprejpopo- 
rulă română și anume a amintită mijlâcele de vrăjire, 
superslițiunea și punerea de a ceti; prof. Kiraly (fostă 
Komg) a citată și elă date noue pentru isteria Sarmi- 
segetuzei. Elă dovedesce din columna lui Traiană, că 
capitala dacică era construită din lemnă și că Românii 
n’au intrată aci prin pasulă Vulcană, ci prin pasulă Por- 
țiloră de feră.

—x—
„Sieb. deutsch. Tgbltt“ comunică, că notarulă Stock 

puse la 6 Aprilie a. c. să-i sape grădina de lângă casă 
locuitorii din Crișiu: Elisabetha Paal, Weber și Gierling, 
pe cari îi ridicase judele locală Vasile Luca să facă lu
crări comunale. — De când săparea grădinei notarului e 
lucrare comunală?

Pnmima dela d-lă Partenie Cosma, di- 
rectorulă institutului „Albina*1, o declarațiune ce 
a adresat’o alegătorilorO săi din cerculu Beiușu- 
lui, cari l’au alesă delegatu la conferința din 
Sibiiu. D-sa refusă. mandatula 4'cendiî că s’a 
retrașii dela politica militantă. Respectămu mo
tivele subiective ale d-lui Cosma, dăr nu putemfl 
nicidecum aproba retragerea d-sale de pe tăre- 
muliî luptelorfi naționale. Etă acea

Declarațiune.
Cu posta de adi amă primită credenționaltilă de 

delegată ală alegâtoriloră, ce aparțină la partida națio 
nalâ din cercul ă electorală ală Beiușului pentru confe
rința electorală a partidei naționale române, conchemală 
aici pe <)iua de mâne.

Vă rogă Domnule președinte, ca să bine voițl a 
împărtăși clubului electorală, ee-lă presidațî, cea mai căi 
durăsă mulțămită a mea pentru încrederea, cu care m’a 
onorată și de astădată, der totodată și regretulă meu, 
că nu polă corespunde mandatului primită.

D-vostră în specială, carele ațf 'fostă la conferința 
electorală din 1884, vă veți aduce aminte, că eu încă a-

Afaceri locale.
administrativă comitatensă a ținută 

n. ședință.
Comisiunea
în 9 Maiă
Intre altele s’a raportată despre două emise' ale 

ministrului de interne privităre la sporirea judecătoriloru 
de pace. Ministrulă de justițiă a provocată tribunalulă de

Luni

aci, să propună persăne potrivite ca judecători de pace 
în comitatulă Brașovului și tribunalulăg a propusă pe 
fisolgăbirăii Franz Pildner și Gabrielă Henter, precum și 
pe consilierii magistratului Oskar Alesius și Alfred Schnell. 
Comisiunea administrativă e provocată să ia disposițiu- 
nile necesare pentru eventuala învestire a numițiloră cu 
jurisdicțiunea de țpace. Numiții se voră întreba deci, 
decă suntă dispuși a se însărcina cu oficiulă de judecă
tori de pace.

Din raportulă inspectorului școlară resultă, că în 
luna Aprilie a găsită la șcâlele ce le-a visitată ună pro
gresă favorabilă.

Din raportulă procurorului resultă, că în închiso
rile judecătoresc! ale comitatului au fostă la finele lui 
Aprilie 112 arestați, eu 1 mai multă ca în luna pre
cedentă.

Ună emisă ală ministrului de interne ordonă, ca 
la constatarea casuriloră de mărte a personeloră mili
tare să se cerceteze, că 6re nu s’au găsită în posesiu
nea loră acte militate, și în acesta casă să se încunos- 
dințeze imediată cea mai apropiată comandă militară. 
Se aduce la cunosciința ambeloră oficii orfanale.

Din raportulă inspectorului de dare^resultă, că în- 
trăga datoriă din dare a fostă la finele lui Aprilie 250,502 
fi. 33 or., s’au plătită din aceștia 128,477 fl. 5*/i er., 
restanța e prin urmare 122,025 fl. 271/, cr.

Din raportulă medicală comitatensă resultă, 
sanitară s’a îmbunătățită.
o

starea 
prilie 
rocire.

că
S’a întâmplată în A- 

sinucidere și ună casă de mărie prin neno-

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

V1ENA, 13 Maiu, — Poliția a condamnata 
doi dintre studenții, cari au luată parte la 
-------------------------- -------- - ” -- — —--ț V*. V»* U.UV 

pe alțl trei la 24 6re aresta.
PARIStl, 13 Maiu. — Consiliul^ de mi

niștri a hotârîtu ca țață cu votulii comisiunei bu
getare, să aștepte decisiunea camerei deputațiloru.

LONDRA, 13 Maiu. — In camera comu- 
neloru a declarată Fergusson, că guvernulă re- 
fusă a participa în moda oficiala la esposi- 
țiunea din ParisO, dăr le va acorda privațilorfi 
ușurări.

BUCURESCl. 13 Maiu. — In Rahova a 
fostu confiscata de cătră autoritățile bulgare ună 
baiu de tipărituri trădătdre de patriă, ce se stre- 
curaseră ca contrabandă in Bulgaria de cătră. o 
corabia rus6scă.

ODESSA, 13 Maiu. — La dorința espri- 
mată de Regina Serbiei, nu i ae va face nici o 
primire oficială în Odeasa și in Jalta.

pe < . . ---------
demonstrațiune contra prof. Maasaen, la trei <Ș.ile
WC» O 1 4-HZX1 Ir» O Ă A.-,~  

Editoră: Iacobă Mureșianu.

Redactori responsabilă Dr. Aurel Mureși&nu
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Ourauln Ia burta de Viene
din 12 Maiu

Rentă de aura B°.o . . • 101 05 
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 87.75
Imprumutulă căiloră ferate

ungare........................ 150.—
Amorlisarea datoriei căi- 

loră ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) ... 97 —

Amorlisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 127 20

Amorlisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung.
(3-a emisiune) . . . . 115 25 

Bonuri rurale ungare . . 104.75 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.70 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

i

st. n. 1887.

Bonuri croato-slavone . . 101.50 
Despăgubire p. dijma de 

vinii ung........................ 100.—
ImprumutulO cu premiu 

ung.................................. 119 60
Losurile peutru regularea

Tisei și Segedinului . 123 75 
Renta de hărtiă austriacă 81 35 
Renta de arg. austr. . . 82 30
Renta de aurii austr. . . 111 9:> 
Losurile din 1860 . . • 135.30
Acțiunile bănce! austro- 

ungare ........................  876 —
‘ Act. băncel de credită ung. 284- 25 

Act. băncel de credita austr.280.30 
ArgintulO —.

împărătesei
Napoleon-d'orl
Mărci 100 împ. gerrn. . . 
Londra 10 Livrea sterlinge

Cota oficială dela 29 1887.

Galbinl
5 97

10 05
62 27

127.30

Nr. 5386 -1887.

Renta 
Renta

•

împr. 
Credit

>

>

română (5%). 
rom. amort. ț5°/0) 
con veri. (6°/0j 
oraș. Buc. (20 Ir.) 
fonc. rural (7°/0) 

>> :,0lo)
urban .7",'

n
»
» 3

• ' O
națională a RomânieiBanca

Ac. de asig. Dacia-Rom.
« . > Națională

Aură contra bilete de bancă . .
Bancnote austriace contra aură. .

15.75
2.01

tailfc H6
Pe basa §-lui 58—74 de lege XLIV din anulă 1883 suntu toți 

plătitorii de dajdiă din Brașovu, cari au rămașii cu vr’o sumă în datoria 
lorii curentă pe dajdiă, din cadențiile pentru comerțu și industria, cu daj
diă pentru scoli, drumuri comitatense și corni nale în restanță, serioșii pro- 
vocați, să o plătăscă acesta la oficiulă de dajdiă alu orașului nesmintitei 
până în 24 Maiu a. c. orele o după aiuedi. căci la din contră să 
voru sc6te restanțele acestea cu esecuțiune fără respectă la persdnă.

Brașovu, în 11 Maiu 1887.
Mag ist rata la oi ’ă sene seu.

I

d-loră abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binlvoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și minierii de pe 
fășia sub care au primită (Jiarulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiasca a scrie 
lămurită și să arate și postaultimă.

Dăcă se ivescu iregularități la primirea (barului onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediatu prin carte poștale, 
depinde dela noi, să se delătureze

adresa

în câtu
AVMINISTH. „GAZ. Ui ANS*

ca

vend.

92'/,
94'/,
89—
37 —

105*/.
89 —

102*,,
95'/,
86—

16.—
2.02

Cursulu pieței Brașovu

din 13 Maiu st. n. 1887.

i Bancnote românesc! . . . Cu mp . 861 Vend. 8 64

Argint românesc .... 8.50 • 8.55

Napoleon-d’ori..................... > 9.99 '10.03

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

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

Galbeni.................................. > 5 92 » 5.96

Scrisurile fonc. «Albina» 6% > 101.— ♦ 102.- -

, ’ n 5°/0 • r 98.— > 99 —

Ruble Rusesc!..................... t > 111.— * 112.—

Discontuliî . . » 7—10°/0 pe ană.

TARIFA
aiiuiihii'ilorii si inserti iniilor u

1 ■> ■>

IV-a linia de 30 litere garmond fl.

Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia a fl. cr 10.
Anunciuri în pagina a — cr. 6.

Pentru repețiii se acorda următorele rabate:

Pentru

11

11

11

Dela 20

repețiri de 3— 4 ori • . . lO-lo

11 V 5— 8 11 . . 0 . • • 15’!o

n 11 9 — 11 H ... . . . 20"o

ii 11 12—15 11 ... . . . 30^

ii 16—20 11 ... . . . 40°|o

de repețiri în susu . . . 50° 0

Pentru anunciuri
voiri și reduceri și peste

ce se publică
cele însemnate

pe mai multe luni se
mai susu.

facă în-Mersul ti trenuriloru
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886

pe linia Predealfi-BudapeMtt și pe linia Te?UK«-As’adi4-35ndapesta a calei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predeal fi-Budapesta Tcimțiii- fs-SSaxIsa jiest Bii«Jstj,e«U*-Ara<lft-T'eiiișft.

BucurescI

Predealu (
(

Trenu Tren Trenă Trenă 
de accelerat oinuibtM omnibua 

pernone

Treniî Tren Trenă Trenă Trenă
de pers, accelerat omnibufl de om ni bus

persbne

1 1

Timișfl
Brașovă

Feldiora
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodil
Hașfaleu

(
(

( 
(Sighișvri 

Elisabetopole 
MediașO 
Copsa miei 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelfl 
Teiușft 
AiudO 
VințulO de 
Uiora 
Cncerdea 
Gbirisă 
Apahida

Clnșiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișfi
Stana 
Huiedină
Ciacia 
Bncia
Bratea 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velințe

susfl

(
l

7.47
8 24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.5a
5.10
5.30

I

7.14
7.43

8.22
8.48,

Oradia-mar«

P. Ladăny 
giolnok 
Buda-peata

(
(

Viena ■

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

4.16
5 02
5 48
6.15

7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19 
11.31

11.52
12.31
12.48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4 ol
5 28
5 56

10.55
1 23
3 24
10 05
2.15
6.0’

Nota: Orele de nâpte suntfi

Tipografia ALEXI Brașovfl.

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11 
10.51 
12 16
12.50
1.21;
2.02
3.06
3.38
3.54
4.051
4.50
7.28

I

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladătiy 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vasârhely 
Meze Telegd 
Rfev
Bratea 
Bucla
Ciucia 
Huiediu
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clașia

I

/

ll.iol — —
2.—| 3.107.40

î 1 05 3.58;
2 02 r- 011
4.; 2

5.28
ti. 58

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

738
5 40

9.14
9.24
9 41 

1C 19 
11.38 
12.18 
12.54
1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

Uiora 
Vințuld de 
Aiudfi 
i'eiașft 
Grăc.uneltt 
u.așd 
ftlicăsasa 
’jupșa mic 
eediașâ 

Ziisabetopcle 
:igiș«ra 
.îașfaleu 
rloinorod 
Agostonfaiva 
Apatia 
Feldiora

ifrașovS

TimișO

(

sust

i

I

1.55
2.53

!■

Predeslt

BucurescI

3.28
9.35

cele dintre liniile grdse.

Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

8.09
11,4<
2.31

Trenă
ojimîhîiH

Tre iu
omr.biin

Trenă de 
penwne

Trenu de
persâne

Trenu 
de persoue

Trbnă 
omnibui

'tFeltișă 11.24 ___ 2.40 Viena 11.10 12 10 —
Alba-Iulia 11.39 — 3 14 SSudapestu 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 4.10 5.45 — -
Orăș’.ia 1.01 — 5 18 Ai aiîft 430 6.— 7.04
Soneria. (Piski) 2.03 — 5 47 Gloguvațft 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — Gyorik 5 07 6.38 7.58
Braniclca 3 23 7.02 Pauliș ■. 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 7: 8 Radna-I ipova 5.41 7.10 8 36
Gurasada 4C8 — 7.40 Conopă 6t 9 7.37 —
Zam 4 25 — R.ll Berzova 6 28 7 55 —
Soborșin 5 3) 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5 -66 — 9 33 Zsm 8 01 9.12 —
Conopb 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 — 1027 Ilia 8 55 2. 8 —
Paulișfl 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42 - -
Glogovață 7.59 — 11 25 Sinieria (Piski) 10.35 11 07 —
Âradfs 8.28 — 11.39 Orăștiâ 11.11 11.37 —

Szolnok 8 42 — 4E2 Șibotti 11.43 12.— —
( — — 5 12 VințulO de josO 12 18 12.29

Butlapesia - - 1 a 20 Alba-Inlia 12 36 12.46 —
Viena - 6.05 Telușfi . 1 29 1.41 —

Arss.cîft Stmeria (Piski) EPetroșenl

Tr?nfi Tr«nfi do Trenu Trenă de Trecfi Trenă
oi3 nj bnu par’ânc mixt poraine ommbna mixt

5.48 6.05 i4Anu«itia 11.25 2.42
Aradul i) nou 19 — 6 33 Sireiu 11.58 — 3.25
Nemetli-Sâgh 6 44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.1c. — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifsiva 7 47 — 7.55 Crsvudia 2.24 — 5.58
Merczilaiva — — — Banița 3.05 — 6 40
'S'Sinîșds’ii 9.02 — 9 08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Tttnlp6rkv>Ara«ta Petroșenl—Siimeria (Piski)

Trenă d< Trenă de Trenă Trenă Trenă Trenă
persoip1 ponoue omulhTu de pers. omnibua mixt

6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczilalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva I 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12 05 — 8.20
Năroetb-Sâgb | 8.36 — 6.23 HațegO 12.42 — 9.01
Aradulă nou 1 9.11 — 8.01 Strein 1.22 — 9.52

| 9.27 — 8 17 5’Sjz.ertF 1.53 — 10.31


