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Brașovu, 7 (19) Decemvre
Noulil Judex Curiae, baronulă Sennyey, a 

ocupată în 17 a. 1. c. și fotoliulu de președinte 
ală camerei magnațiloră, la care postă a fostă 
chiămatu prin rescriptă regescă. Elă a făcută 
cu ocasiunea acesta îndiscursulă său de inaugurare 
unele declarațiunl de cea mai mare importanță, 
cari ne dovedescă, că faimele ce s’au răspândită 
în privința relațiuniloră sale cu guvernulă au 
fostă neexate.

Sennyey a declarată susă și tare, că elă 
pășesce înaintea magnațiloră, susțiindu-șl pe de
plină principiile sale politice neschimbate și in
dependența convicțiunii sale. Totă-deodată de
clară categorică, că nici nu i s’a cerută și nici 
nu a făcută guvernului vre-o concesiune politică.

După aceste declarațiunl nu mai încape în
doiala, că baronulă Sennyey a fostă impusă 
d-lui Tisza de puterea împrejurării oră și că nu 
densulă ci Tisza a fostă acela, care a căutată 
să încheie ună compromisă cu elă. Spre cea 
mai mare spaimă a mameluciloră tisaiști constată 
acum Sennyey, că între dânsulă și guvernă nu 
esistă nici o solidaritate de principii, și numai 
atâta concede, că în unele cestiuni, ideile sale, ce 
le împărtășesce de multă, se unescă în punctele 
principale cu ideile guvernului.

Pentru prima 6ră dela inaugurarea dualis
mului s’a audită în parlamentulă ungurescă din 
gura unui omă de stată de val ore și de influință 
asigurarea, că se sâmte chiemată a luă o posiți- 
une rpeste partide.11

Sennyey a pronunțată de astădată marele 
cuvântă, care a jucată și jăcă ună rolă așa de 
însemnată în programa politică a cabinetului 
Taaffe din Austria.

In legătură cu acea asigurare br. Sennyey 
vorbi de eventualitatea, când se va vedâ silită, 
de a luă locă în șirurile ilustriloră membri ai 
camerei, spre a’și desvoltâ acolo părerile sale 
deosebite de ale guvernului.

Limbagiulă hotărîtă ală baronului conser
vativă nu se p6te interpretă nicidecum în fa- 
v6rea guvernului și oficioșii în frunte cu ,,P. Lloyd“ 
îșl dau zadarnice silințe de a documentă contra- 
riulă.

Oposițiunea se folosesce din parte-șl de de- 
clarațiunile baronului Sennyey spre a arătă, că 
liberalulă Tisza Kalman a capitulată dinaintea 
conservativului Sennyey. Și pre când estremii 
acusă pe Tisza de părăsirea principiiloră sale, 
cei din oposițiunea moderată îșl esprimă bucu
ria, că „Sennyey nu e perdutu pentru ea" căci, 
deși ocupă ac|I o posițiune neutrală, rămâne 
credinciosă stogului său, sub care a luptată în 
contra sistemului actuală.

Păte că în presimțirea adâncei împresiuni, 
ce-o va face discursulă. lui Sennyey în cercurile 
parlamentare maghiare, episcopulă din Satinară 
Schlauch, respuncjândă noulă președinte, a espri- 
mată speranța că baronulă Sennyey va face ca 
inspirațiunile sale nobile să consune cu „spiritulă 
najiunei, cu esigențele timpului" și cu tradițiu- 
nile camerei magnațiloră. Dr. Schlauch numără 
negreșită între esigențele timpului și maghiari- 
sarea, pentru care ostenesce așa de multă ca pa
tronă ală societății de maghiarisare „Szechenyi," 

despre a căreia fatale porniri amă vorbită în nu- 
merii trecuți.

Vomă vedâ cum înțelege br. Sennyey „eși- 
gențele timpului." Acum i-s< oferă ocasiunea de 
a dovedi dâcă într’adevără merită renumele de 
„distinsă și pătruncjătoră omă de stată.

Câtă pentru noi, nu putemă speră nici o 
ușurare pănă când va dură sistemulă de guver
nare actuală. Dâcă într’adevără baronulă Sennyey 
are de scopă a se folosi de noua sa posițiune, 
spre a sparge cu timpulă falanga d-lui Țisza și 
a răsturnă sistemulă acestuia, noi nu putemă 
decâtă să-i dorimă succesă bună! 

CRONICA POLITICĂ.
După o versiune mai nouă negoțiările dintre d mi- 

nistru-președinte Brătianu și șefii partidei junei 
drepte se continuă. In privința acăsta citimă în «Na
țiunea* :

»După modulă cum s’a resolvată ultima crisă mi
nisterială și după atitudinea ce luase oratorulă juni
mistă Cârpă cu ocasiunea interpelărei d-lui Pal- 
ladi, mulți se așteptau că discuțiunea răspunsului la 
mesagiu avea să dea grupului junimistă ocasiunea d’a se 
accentua ca făcândă parte, dacă nu din oposițiunea in
transigentă, celă puțină din adversarii parlamentari ai 
guvernului. Noi, în urma discursului pronunțată de d. 
Cârpă în cestiunea crisei monetare, amă disă că nu credemă 
în ruptura definitivă între d. prim-ministru și junimiști. 
Prevederile nostre au fostă confirmate prin discursulă de 
eri ală d-lui Carp. Din totă cuvântarea sa reese, că ne- 
goțierele între guvernă și grupulă junimistă nu numai nu 
suntă rupte în modă definitivă, dar că ele nu suntă 
pâte departe d’a ajunge la o soluțiune, care va face 
posibilă intrarea în ministeră a unoră membri ai 
grupului. In adevără, programulă desvoltată de d. Cârpă 
în ședința de eri pare a fi menită să arunce puntea în
tre colectivitatea guvernamentală și junimiști. Căci, cu 
tâtă ostenela ce ’șl-a dată d. Nacu în discursulă său d’a 
mări prăpaștia ce osebește încă pe guvernă de grupulă d-loru 
Carp și Maiorescu. maioritatea și d. prim-ministru au aplaudat 
călduros cuvintele și programulă d-lui Cârpă. Putemă prin 
urmare să ne așteptămă la o nouă crisă ministerială. Singura 
osebire va fi că, în locă să dimisioneze ministerulă întregă, 
se voră găsi motive pentru a provocă retragerea unora 
dintre miniștrii actuali, ca să se facă locă junimiștiloră 
pocăiți și doritori de portofoliurl.«

*
ț)iua de 15 Decemvre n. a fostă pentru principele 

de Bismarck o de amară esperiență. Puterniculă 
cancelară, căruia, după a lui propriă mărturisire, nu i-a 
impusă Europa întrâgă, a trebuită să se convingă, că 
autoritatea lui nu este de ajunsă sp -e a pută impune 
maiorității din Reichstagulă germană. Cancelarulă a ce
rută dela parlamentă, ca să voteze ună salară anuală 
de 20,000 mărci, spre a se creâ la ministeriulă de es- 
terne postulă unui ală doilea directoră Bismarck a 
luată de repețite ori cuvântulă spre a dovedi, că în in- 
teresulă imperiului mai are lipsă de ună ajutoră în de- 
parlameutulă de esterne, căci nu mai pote birui cu lu- 
crulă. Maioritatea cu Iote astea a respinsă cererea can
celarului cu 141 contra 119 voturi. După tăte regulele 
parlamentare Bismarck trebuia să-și dea demisiunea în 
urma acestui votă, dăr elă nu vrea să scie multe de 
parlamentă, nu se consideră ca ministru parlamentară, 
ci numai ca «funcționară și soldată.» Refusulă maiori
tății într’o cestiune secundară ca acesta, unde se trac- 
teză de politica esterioră a cancelariulni, pe care aivl opo
sițiunea nu-o pâte combate, dovedesce câtă de mare este ne 
mulțumirea în Germania cu politica interioră a principelui 
Bismarck și câtă de multă s’au amărîtă spiritele deputațiloră 
prin atitudinea bruscă și desprețuitore a cancelarului față 
cu parlamentulă. Omenii mari, au și greșeli mari. Una 
din aceste greșeli este, că Bismarck nu sufere oposițiune 
și că de multe ori dăscălesce pe «representanții națiunei» 
ca pe nisce copii de scâlă. Aceștia îșl răsbună acum

prin cceea, că-i refusă și cererile cele mai juste, dâcă 
vomă avă în vedere, că maioritatea de acjl a Reichsta
gului germană este oposițională. Ori câtă de puțină i-ar 
păsâ der cancelarului de parlamentarismă, nu-o să pâtă 
guvernă multă vreme c’ună asemenea parlamentă și va 
fi silită să-lă disolve. De oposițiune nu va scăpă nici 
atunci, ea vă eși și mai tare din nouăle alegeri. Nemul- 
țămirea în Germania e mare și cine scie, decă puterea 
cancelarului nu se va sdrobi de acăstă stâncă.

*
«Pester Lloyd* află de bine de-a reproduce câteva 

păreri esprimate, în clubulă partidei june a Cehii oră 
asupra discursului lui Rieger în causa înțelegerei cu 
Ungurii. Scriitorulă Holecek a 4isă între altele, că 
politica Cehiloră nu pâte fi decâtă o politică slavă. Da
toria Cehiloră este, de a demasca pretexturile Maghia- 
riloră Indărătulă cărora îșl ascundă ei violințele loră 
asiatice și impulsurile loră barbare. Elă sfârși ijicendă, 
că Slovachia și nu Moravia este țâra, care lâgâ pe Cehi 
cu lumea slavă. Deputat.ulă Turna cjise: datoria nâstră 
este de a protesta în contra afirmăriloră lui Rieger, care 
la 1848 a ofensată pe Maghiari, âr adi îi lingușesce, 
părăsindă pe sărmanii noștrii frați din imperiulă corbnei 
st. Ștefană. Din complesanță cătră Maghiari, elă se îm
pacă cu doctrina imorală, că națiunile trebue să se con
ducă după principii egoiste nu morale și speră că Ma
ghiarii voră fi așa de naivi să crâdă, că Cehii s’au îm
păcată cu dualismulă. Der naivitatea e pe partea lui 
Rieger....

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

Procesul! de pressă în contra lui G. Barițu.
Sibiiu, 17 Decemvre 1884.

AQI vă trimită raportulă amănunțită ce vi l’am 
promisă. înainte de tâte vă spună cum s’a compusă 
tribunalulă și juriulu

Președinte ală tribunalului a fostă Szekacs, vo- 
tanțl consilierii tribunalului- Roșea și Jahn, notară Dr. 
Albert Haupt. Ministerulă publică a fostă representată 
de substitutulă de procuroră Tribus. Apărarea a fă- 
cut’o advocatulă Franz Fruhbek. Ca jurați au apă
rută: 1. Albrecht, I. Bechnitz, S. Borger, K. Engelleiter, 
F. Feiri, A. Friedsmann, M. Guist, M. Hănel, K. Henrich,
H. Hertel, M. Horelh, R. Jahn, W. Krafft, A. Konrad, F. 
Kreisler, F. Lauterbach, Fr. Michaelis, Dr. I. Moga, H. 
Muller, F. Quandt, S. Reinhardt, F. A. Reisenberger, V. 
Roman, I. H. Roth, I. Rubitschek, I. Sattler, F. Scheerer, 
jun., I. Schuschnig, I. Spilka, K. Tartler, I. F. Theil, 
Dr. F. Teutsch, Rud. Urban, I. Weindl, S. Zacharias, F. 
Zimmermann. Dintre aceștia s’au trasă prin sorți în 
juriu: I. Albrecht, S. Borger, Rud. Jahn, F. Kreisler, F. 
Lauterbach, F. Quandt, S. Reinhardt, I. Rubitscek,
I. Sattler, I. Scheerer jun., I. Schusnig, F. Zimmermann. 
Din partea ministerului publică s’au respinsă, la comuni
carea apărătorului, W. Krafft tipografulă «Observatorului*, 
apoi I. Bechnitz, H. Engelleiter, Fr. Michaelis și Dr. Moga. 
Ca jurați suplimentari s’au trasă la sorți A. Friedmann 
și K. Tartler.

Președintele făcu atențl pe jurați, să nu comunice 
cu auditorulă nici prin semne nici prin vorbe, ci să fie 
atențl la pertractare. Din causă că dintre jurați numai 
unulă scia unguresce, au depusă jurământulă în limba 
germană, și totă în acesta limbă a urmată și pertractarea, 
după cum îșl esprimase dorința și acusatulă.

După acâsta se ceti actulă de acusațiune cu data 
16 Noemvre c. Nr. 2671 și subscrisă de procurorulă Lud- 
wig Szabâ:

«Articululă încriminată, citândă o presupusă scire a 
fâiei «Luminătorulă* ce apare în Timișâra, glorifică revolta 
lui Horia și Cloșca și dândă puțină stimă Ex. Sale mitropo
litului gr or. din Sibiiu esprimă bănuiala, că congresulă pro
iectată pentru luna Octomvre s’a amânată, pentru ca să se 
împedece unele tumulte ce ară fi putută isbucni eu ocasi
unea serbării memorabile a lui Horia și Cloșca ce cădea 
în acelașă timpă. întregă articululă și mai alesă numirea 
președintelui guvernului ungurescă, in rândurile 15 și 
16 din alineatulă ală treilea, de .distructoră ală naționa- 
litățiloră,* precum și înfățișarea satirică a mici mei guver
nulă față cu glorificarea mișcărei lui Horia și Cloșca 

I suntă scrise într’ună tonă atâtă de ațâțătoră, încâtă în



alii optulea alineattt ală articolului se ațîță pe față la 
revoltă în contra națiunei maghiare, în contra statului 
ungurescă, în contra guvernului și a întocmirii statului. 
Amintitulă ală optulea alienată sună astfelă:

>Totu așa de convinși suntemă, că întrâga națiune 
română din Austro-Ungaria va probă și de astădată, că 
are o educațiune politică cu multă mai matură și ună 
tactă politică cu multă mai bine desvoltată, decâtă să’și 
părăsâscă ținuta sa demnă și impunătore ce o a obser
vată pănă acuma la tote ocasiunile. Ea scie și simte 
prea bine, că nu acuma este timpulă ca să serbătorâscă și 
să ridice ună monumentă visibilă în memoria triumviri- 
loră martiri Horia, Cloșca și Crișană, ci atunci, 
când după Plevna ungurescă va recâștigă drepturile 
sale nealienabile și libertatea ce i s’a răpită pe nedreptă 
prin pactulă dualisticu. Pănă atuncea însă, fiecare Română 
va cultivă și va păstră memoria eroiloră săi naționali și 
a fapteloră acelora în inima, în poesia poporală și în 
legendele sale. Dela acăsta nu’lă va putea opri și în- 
pedecâ nici chiar d-nii Trefort și Tisza, de câtă numai 
în acelă casă imposibilă, când toți Românii de genă băr- 
bătescă voră fl esterminați său prefăcuți în Unguri și 
cândă la t.dte femeile române li se va tăiâ limba din 
gură, că să nu mai potă vorbi și cântă românesce. Atunci 
nu voră mai avă a se teme nici de umbrele lnminose 
ale Iui Horia, Cloșca și Crișiană și nici de congresele bi- 
sericei ori politice ale Româniloră ca acuma, pentru că 
atunci nu voră mai fi Români pe lume.

»Guvernulă ungurescă de frica lui Horia și a soci- 
loră săi a cerută amânarea congresului bisericei gr. or. 
Intrebămă la rândulă nostru, ce va face ore când acele 
umbre se voră întrupâ în carne și 6se și în numele a 3 
milione de Români voră cere libertatea și drepturile loră 
răpite, nu dela elă, ci directă dela ună strănepotă ală 
neuitatului împărată Josifă II, care asemenea aceluia va 
decretă pentru a doua 6ră desrobirea Românului? Nu 
cumva voră cere și atuncea amânare pe timpă nedeter
minată de frica umbreloră lui Horia și a sociloră săi? 
— S’ar face de rîsulă lumei atunci, ca și acum.»

»Necontestabilă intențiunea penală de a ațîța reese 
din provocarea articulului adresată cetățeniloră de națio
nalitate română, care nu cerenimică mai puțină dela aceștia, 
decâtă să nutrăscă cu îngrijire, cu pietatea pentru amin
tirea eroiloră Horia și Cloșca, idea unei recâștigări a li
bertății ioru răpite, cum se <jace> pentru o Plevnă ungu- 
răscă. Deorece acăstă ațîțare tendențiăsă este, după §. 
172 din codulă penală, ună deliclă de ațîțare, acusă pen
tru comiterea lui pe G. Bariță, redactorulă responsabilă ală 
,Observatorului', care la interogatoriu în cursulă cerce
tării n’a numită pe autorulă articulului, dar și-a luată 
responsabilitatea pentru elă, căci desvinovățirea sa, că la 
aparițiunea articulului absenta din redacțiunea foiei, nu 
se pote luâ în considerare, fiindcă elă a negligeată d’a anunță 
procurorului depărtarea sa și d’a desemnă ună locțiitoră 
și decî nu păte respinge dela sine responsabilitatea.»

D. G. Bariță, fiindă întrebată de președintele despre 
autorulă articulului, a răspunsă că nu l’a scrisă d-sa, 
dar că și atunci a fostă și acum e redactorulă răspun- 
dătoră ală foiei. La întrebarea, dacă a avută cunoscință 
de aparițiunea articulului, d. Bariță a răspunsă, că în 
acelă timpă a fostă la fica sa cea văduvă din Orăștiă și 
la o altă fiică în Hațegă și anume ca tutoră ală celoră 
trei nepoți ai săi. Sărmanii orfani se sprijinescă numai 
pe dănsulă și din timpă în timpă se duce, uneori pe neaș
teptate, să îngrijască de ei și de ficele sale. Articululă 
s’a scrisă în abrență’i, dar ia răspunderea asupră’și. 
Tribunalulă fiindă convinsă de absentarea acusatului, nu 
mai ascultă martorii, ci începă pledările.

Substitutulă de procuroră Tribus: Domniloră 
jurați! Nu p6le și nu trebue să fie problema mea, 
ca în acestă locă sacru, unde nu caută nimică alt
ceva deeâtă dreptate, să reflecteză asupra convincțiu- 
niloră politice; cu tăte acestea permiteți-mî o obser- 
vațiune! Să judece fie-care dintre d-văstră, cum voesce, 
singuraticile fapte ale guvernului, care stă în fruntea 
acestei țări, unu lucru nu’i păte împutâ nici d-vostră nici 
ori care altulă, anume, că guvernulă ocupă timpulă ee- 
tățeniloru cu pertractări pela tribunalulă cu jarațî. Au 
trecută mai multă ca doi ani de când ațî apărută pentru 
ultima oră înainLea acestei bare spre a apără drepturi 
înalte, și cu tote acestea este vre-unulă între d-văstră, 
căruia în cursulă acestui lungă timpă nu i se va fi ivită 
vre-ună articulă, care să fi trecută peste marginile per
mise? Acestă faptă nu’lu puteți negă. Și dâcă e așa, 
atunci trebue să fiți convinși că, decă eu acjli ca acusa- 
toră publică țină de cea mai mare datoriă a mea să ri
dică o acusațiune în contra unui cetățenă atâtă de în
semnată ală acestui orașă și de a cere dela consciința 
concetâțeniloră săi să condamne procederea acestui băr- 
bată, numai o faptă mare mă p6te înduplecă la acăsta. 
Acăstă faptă e înaintea d-văstră: articulului încriminată 
ce vi-s’a cetită.

Acestă faptă, pentru care ceră să ’lă recunăscețî 
vinovată, este ațîțarea unei naționalități la ură în contra 
alteia, conformă paragrafului 159 din codicele penală.

Considerați modulă de luptă ală articulului, domnii mei 
Cu arma cu două tăișuri a suspiciunii dândă prima lovi
tură, trece la micșorimea unoră persăne înalte și aduce 
amintiri istorice triste din timpuri trecute. Nu vrău să țiu 
contă de singuratice atacuri ale articulului, totuși fie’mi 
permisă să clarifică tendința lui. Articululă începe cu repro
ducerea unui articul din »Luminatorulă,« îl ia ca adevărată și 
afirmă înainte de tote, că guvernulă a făcută să se amâne 
congresulă bisericescă română gr. or. de frica spiriteleră 
lui Horia și Cloșca, fiindă că timpulă convocării coincidea 
cu serbarea de o sută de ani a revoluțiunii lui Horia 
și Cloșca. Acăstă suspiciune dă motivă, să se facă amin
tire de Horia și Cloșca și pe acăstă basă să lupte în 
contra ideii naționale maghiare. Vrău, domnii mei, să 
clarifică înainte de tote numai acăstă basă a articolului- 
Pote acusatulă — punendu-și mâna pe inimă — să 
afirme cu tătă hotărîrea, că congresulă bisericei române 
gr. or. s’a amânată și nu s’a ținută diu causa fricei gu
vernului de spiritele lui Horia și Cloșca? Articululă in
criminată afirmă chiar, că guvernulă și-a esprimată dorința, 
ca congresulă să se deschidă în Noemvre, și pentru ce 
nu s’a ținută congresulă nici pănă at|I, pentru ce nu 
s’a ținută în Noemvre, pentru ce nu în Decemvre? Față 
cu acăsta, eu potă afirmă, din isvoră totă așa demnă 
de credință, ca și autorulă articulului, că ținerea con
gresului se va mai amână încă pentru câtva timpă, din 
simplulă motivă, fiindcă lucrările premergătăre congre
sului nu sunt încă terminnte. Să fie ore acăsta necu
noscută d-lui acusată? Nu’mi vine a crede. Ore auto
rulă articulului incriminată să cunăscă atâtă de puțină 
statutulă de organisare a bisericei gr. or. române, în- 
câtă să nu fi sciută, că orice cestiune politică este es- 
chisă din discuțiune și că președintele este obligată, în
dată ce se discută așa ceva, să disolve ședința? Și crede 
elă pote, că acăstă hotărîre i-ar fi rămasă guvernului 
necunoscută? Guvernulă nu s’a putută simți înduplecată 
a amâna congresulă din motivulă de mai susă, și chiar 
dăcă s’ar fi întâmplată acăsta, 6re o dorință esprimată, 
cum o numesce chiar articululă incriminată, să însem
neze o apăsare a vre unei naționalități?

Trebuia dăr ca acăstă afirmare să aibă o causă mai 
afundă, tiebuia să afle o causă, spre a deșteptă prin re- 
miniscințe istorice pasiunile unei naționalități în contra 
acelei națiuni, căreia fapte milenare i-a dată rolulu de 
conducetăre în acăstă țâră. Suntă cuvinte și idei, d-loră 
jurați — cum c|ice ună scriitoră germană — cari se a- 
seamănă cu tonurile musicei. Unde vibrâză acestea, ră
sună acorduri și aceste acorduri ne povestescă de lup
tele, suferințele și învingerile omenirei și ună singură 
tonă falsă, ună singură cuvântă falsă e de ajunsă spre 
a produce disonanță, care nimicesce opulă măestrului și 
turbură idea clară. Asemeni idei sunt reminiscințele is
torice ale unui poporă. Nu voiu să cerceteză ce a sim
țită autorulă la aducerea aminte de ună periodă, care a 
adusă patriei năstre multe lupte și dureri, dăr nici o 
binecuvântare. Istoriași-a pronunțat senLința și o va pronunța 
încă. Una însă cuteză a afirmă — să mi se erte espresiunea, ea 
nu se referă la persănă, ci numai la modulă scrierei — este o 
perfidiă, de a aduce în discusiune figurile unui Horia și 
Cloșca, cari au trăită în împrejurări cu totulă diferite de 
ale năstre de aij.i, spre a le folosi pentru scopurile sale 
și de a redeșteptă nisce năsuințe, cari astăzi nu mai au 
nici o îndreptățire. Frunzăriți paginile întunecose ale 
istoriei culturei; cele mai întunecase suntu acelea, 
unde umbrele morțiloră abia putreZiți au fostă scăse din 
fundulă grăpei, spre a aruncă o urmă asupra presentu- 
lui. Din vechime celă mai bună mijlocă, de a ațiță pa
siunile unui poporă, au fostă provocările la sângele văr
sată. Ore să n’o fi sciută acăsta d-lă acusată, care ia 
asupră’și totă responsabilitatea, ună bărbată, care pentru 
cultura istorică se bucură de ună frumosă renume? De
parte să fie de acusătorulă publică, de a voi să se lupte 
cu sentimentele adevărate ale omului său cu reminiscințe 
istorice, fie ele demne său nedemne; pragulă loră îmi 
este slântă. Dăr acestă limbagiu (cetesce ună pasagiu 
din articlulă încriminată) este elă ore limbagiulă reini- 
niscinței ori a urei de mărte? Să ve mai întrebă, d-loră, 
decă acesta este limbagiulă oposițiunei politice său ală 
ațîțărei? Ce vedemă noi în acelă articulă? Trebue să 
mărturisescă, că nimica altceva decâtă o provocare adre
sată conaționaliloră români, ca să-și recucerâscă drep
turile ce li s’au luată în modă ilegală, ca să nutrăscă și 
să cultive ideea unei Plevne unguresc! și în scopulă acesla 
să susțină viu în poporă amintirea Ini Horia și Cloșca. 
Următorulă pasagiu ală articulului ’și esprimă speranța 
chiar, că aceste figuri voră deveni carne și ose! Poporală 
română se avisâză la aceea, că acăstă națiune maghiară' 
e gata să’i ia și cele mai sfinte amintiri și spre acestă 
scopă nu se va sfii să stîrpâscă pe bărbați și femeiloră 
să le taiă limbile. Nu vi se pare acăstă avisare destulă 
de clară? Nu vrău să esprimă mai departe, că autorulă 
articulului numesce pactulă dualistă, legea fundamentală 
a statului, stîlpulă constituționalismului nostru, — ună furtă. 
Pentru ce o provocare la Plevna ungurăscă, si cu acăsta 
la o luptă de nimicire în contra națiunei maghiare? Eu

nu vădă aci nici ună altă scopă, decâtă acela ală ațî- 
țării. Și la ună lucru să vă gândiți. Câte suflete fără 
presimțire, credinciăse, ascultă chiar între poporală d-lui 
autoră ală numitului articulă de cuvintele celoră culti
vați dintre ei! In câte locuri ale sărăciei spirituale este 
chemată pressa a cultiva și a instrui! Ce s’ar întâmpla 
acum, când urechia credinciosă, necultivală și încă și 
mai rău cea semicultivată dă peste astfelă de cu
vinte , că libertatea ni s’a răpită, că reminiscența 
ni se omără, că înzadară luptămă pe cale con
stituțională, că nimică nu ne mântuesce decâtă o 
Plevnă ungurăscă! Nu trebue ăre să urăscă de mărte 
pe acela, care mi-a luată ce e mai prețiosă, libertatea, 
care vrea să’ml ia reminiscențele mele și pe acela, că
ruia vrău să’i oferă lupta de nimicire, nu trebue mai 
ântâiu să învăță ală urî de focă, ca să-i potă sta în față 
ca contrară neîmpăcată și nu trebue să învăță pe na
țiunea amenințată a urî pe amenințătoră ? Acăsta auto
rulă, ca omă cultă, trebuiâ să o scie, și cu tăte acestea 
elă a pășită cu articululă înaintea lumii. Mai departe 
lasă să judecați, domnii mei, cu sâmțămintele d-vostră 
patriotice, dăr vă Zică : băgați de sâmă consuliloră, ca să 
nu se pericliteze binele comună.

Credândă că am lămurită destulă articululă, ’ml 
țină acum de datoriă, să mă întorcă la cestiunea de cul
pabilitate a d-lui acusată. Elă afirmă că n’a fostă în Sibiiu când 
a apărută articululă, dăr d.acusate destulă de cavaleră, că ia 
asupră’și responsabilitatea, ba merge mai departe: apă- 
rândă articululă, își însușesce vederile Iui. Ce privesce 
prima afirmare, d. acusată era liberă, ca înainte de per
tractare cu trei Z^e dovedâscă cu marturi absentarea 
sa; dar mă mulțămescă cu cuvântulă său ca omă de 
onăre și admită afirmarea ca adevărată, cu atâtă mai 
multă, că după convingerea mea acăstă împrejurare nu-lă 
păte eliberă de responsabilitate pentru cuprinsulă arli- 
culului, nici de consecințele lui. Nu e nici o îndoială, 
că foia în care a apărută articululă are în frunte nu
mele d-lui acusată ca redactoră răspundătoră, elă nici 
nu negă acăsta, ba afirmă că totdâuna a fostă și este 
redactorulă ei responsabilă. Nu e nici o îndoială, că 
elă și în absență-i a luată responsabilitatea, căci în casă 
contrară ar fi trebuită să anunțe autorității pe represen- 
tanlulă său. Acesta vă este cunoscută, că în tăte împrejură
rile Ia foi periodice redactorulă e responsabilă de cuprinsulă 
loră. Nu e nici o îndoială deci, că d. acusată e vinovată 
subiectivă de acțiunea penală esercitată prin articulă. 
Aceste esplicări vi le-am făcută și restulă îlă lasă la judecata 
și consciința d-vostră. Nu onărea acestui bărbată o 
ceră de la d-văstră, ci numai verdiclulă asupra unui 
principiu. Adi ârăși aveți înalta datoriă de a apăra drep
turile și idealele. Verdictulă d-vostră de adi va conține 
o sentință importantă, sentința pănă unde e permisă 
lupta politică într’ună stată constituțională. Numai con
științei d-văstră sunteți responsabili, altuia nimunu, și 
dacă consciința vă permite să sancționați pe tărâmulă 
publică limbagiulă pasiunii, o puteți face, nici o putere 
omenescă nu vă păte opri, totuși să aveți înainte-vă 
o vorbă sfântă, și nici eu din acestă sacru locă nu vă 
ceră nimică, decâtă — dreptate! (Va urmă).

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

SOIRILE DILEI.
In întrunirea literară de a-sâră a dămneloră 

și domnișăreloră năstre de aici, d-șăra Elena I. P o p o v i ci 
a cetită cu multă simțământă și cu multă pricepere fru- 
măsa legendă .Vârfulă cu doră‘ de Carmen Sylva. Afară 
de acăsta, d-lă profesoră Ipolită Ilasievici a ținută o 
prelegere interesantă despre .Viața furniciloră,* âr d-lă 
A. Bârseanu a cetită una din »căpiile după natură» 
de I. Negruzzi.

—O—
Reuniunea academiei de lectură a studențiloră ma

ghiari dela universitatea din Pesta a ținută o ședință, in 
care s’a ocupată de cunoscuta demonstrațiune a studen
țiloră nemaghiari. Se Zice, că studenții maghiari au de 
gândă de a arangiâ o contra demonstrațiune. — Noi 
numai bucura ne putemă de acesta, căci prin contra-de- 
monstrările maghiare se va mări numai importanța ma- 
nifestaținnei studențiloră români și slav>.

—O—
Directorulă archivei de răsboiu din Viena, colonelulă 

Iosef Rechberger, a intentată procesă de presă Ziaruluj 
tisaistă »Pester Lloyd» pentru vătămare de onăre. In 
numita făiă oficiăsă din Pesta a apărută în N-r. 300 ună 
articulă întitulată: »In archiva de răsboiu,» în care se 
Zice între altele, că copii de pe tablouri vechi de răsboiu, 
modele de corăbii se potă obțină numai prin sergentulă 
majoră, care lucreză pentru colonelulă. Directorului ar
chivei i se impută mai departe lipsă de esperiență și de 
maniere. Autorulă articulului incriminată este ună pre- 
otă catolică.

—0—
Din Lemberg se scrie, că guvernulă ungurescă a 

oprită d’a mai trece în Ungaria organulă peregrinului 



moscovita Plossczanski, din causa influinței agitătâre 
printre Rutenii din Ungaria.

—0-
M. S. Regele, spre a veni în ajutorulă familiilor^ 

sărmane, a dată ordinii, dice «Cooperatorulă, ca să se 
plătâscă din caseta sa costulă a două sule stînjini lemne 
de focâ. Aceste lemne se vora împărți în modula urmă- 
tora familiiloră sărace: 100 stînjini în București, 50 în 
Iași și 50 în Crai o va.

—0—
MercurI s’a celebrata în biserica Ieni din Rucu- 

resci una serviciu religiosă pentru liceuia Sf. Sa va. 
După aceea, în sala cea mare a liceului, în presența 
unui publica numerosă, compusa din profesori și elevi, 
d. Ananescu, directoruia liceului, a pronunțata una dis- 
cursa prin care a arătata serviciile aduse de acesta li
ceu pentru cultura generală a țării. D. C. C. Dobrescu 
a ținuta disertațiunea sa asupra Fanarioțiloră, după care 
a urmata banchetuia, la care au luata parte d-nii Cre- 
țescu, prim-președinte alb înaltei Curți de Casațiă, Gr. 
Tocilescu, secretara generala alb ministerului instrucți- 
unei publice, C. Esarcu, B. Șeicaru, N. Chintescu, pe 
lângă profesorii liceelora Sf. Sava și Mateiu Basarabb.

—0—
«Mehedințulb* spune, că Joi, pe la 11 ore nâptea, 

Vassa PelaghicI, fosta archiereu în Bosnia și care se așe
zase de vre-o doi ani în Severinb, unde făcea pe învă- 
țătoruia și era corespondenta aia mai multora diare streine, 
a fosta expulsată peste hotara de poliția locală, nu se 
șcie supta ce cuventb.

—0—
Comercianții din Galați au adresata corpuriloră le- 

giuitâre și guvernului unb memoriu privitorb la situa- 
țiunea actuală a comerciului din acestb portb. La în
trunirea ținută la Bursa din Galați în 4iua de 27 Noem- 
vre, comercianții gălățenl au adoptată următârele resolu- 
țiuni: 1) Pentru plata datoriei publice, guvernulb să des
eneze o parte din veniturile sale, cari să fie exigibile în aură.
2) Să se modifice art. 12 și 14 din legea Băncei Naționale.
3) Exportulb cerealelorb să fie încuragiatb prin acordare 
de prime de exportațiune, eventuală scutirea drepturilorb 
de eșire. 4) Să se legifereze într’unb spiritb mai largb față 
cu străinii, în scopb de a facilita stabilirea de industrii în 
țară și să se incuviințeze întruparea la comunele urbane 
a acelorb terenuri rurale, ce s’ar reclama pentru înfiin
țarea de fabrici. 5) Să se reînființeze porto-franculb în 
Galați.

—0—
Dela 1 Decemvre, brutarii din Bucuresci au scum

pită pânea: prețulb bucăței a fostă urcată cu 5 bani. 
In fața acestei scumpiri făcută tocmai în timpulă iernei 
și când grâulă este d’o eftinătate pâte ne mai văcjută la 
noi, administrațiunea comunală, dice «Românulb®, a luată 
măsuri, ca la fabrica de pâne dela Colintina să se fabrice 
și să se pună în vândare câte 10,000 bucăți pâne pe 
fie-ce 4i. In hale sunt gherete unde se vinde pânea 
dela Colintina, fără nici o sporire de prețb.

—0—
Cetimb în «Națiunea:» In BncurescI a apărută, unb 

nou cjiarb «Unitatea națională,* organă alb inrere- 
seloră naționale, ridigeatb de mai mulțl tineri cunoscători 
ai lucrurilorb de peste munți.

—0—
Cu funcțiunile de șefă alb marelui stată majoră 

ală armatei române a fostă însărcinată provisoriu d-lă 
colonelă Dona, dela statulb majoră.

—0—
In urma scăderei însemnate a cursului argintului 

în România și în'Serbia, au fostă esportate cantități 
mari de argintă în Bulgaria sprea a-lă face să 
aibă ună cursă mai bună. Spre a preîntâmpina acâstă 
năvălire a baniloră străini de argintă, guvernulb bul
gară a credulă de trebuință să supună Sobraniei unb 
proiectă de lege, prin care monetele de argintă 
serbe și române de 5, 2, 1 leu și 50 centime să nu 
mai aibă dreptulă d’a circula în Bulgaria. Acesta 
proectă de lege a fostă primită și, în urma sancțiunii ce 
i s’a dată, elă a devenită lege de la 27 Noemvre, ast- 
felă că din acea (ii monetele de argintă serbe și române 
nu mai suntă primite la casele publice bulgare ca monete 
bulgare- Rublele rusescl de argintă au scă(|ută de multă 
și a<Țl au valârea de 3 lei 50 bani, pe când valârea loră 
nominală este de 4 lei.

0—
Se anunță din Odesa, că s’a promulgată legea nouă 

în virtutea căreia toți Evreii, cari nu voră avea permi
siune de ședere pe teritoriulă rusescb, dată de ministe- 
rulă de esterne, interne seu de finanțe, trebue să pără- 
sâscă Rusia. Din causa acestei măsuri, mai multe sta
bilimente evreescl din Odesa și Chievă suntă acuma în 
desfacere.

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

CORESPONDENȚA PARTICULARA A «GAZ. TRANS.» 
Lugcșiă, 15 Decemvre.

Cu emisulă comitelui supremă d. d-to 25 Noemvre 
a. c. st. n. Nr. 71, s’a fostă conchematb pe diua de 11 
1. c. o >Congregațiune estraordinară» a comitatului nostru 
Carașă-Severină. Programa ce s’a discutată cu acâstă

ocasiune a fostă destulă de scurtă, constătătore abia din 
vre-o 10 puncte. Și lunga să fi fostă, ce mai și cuteză 
a vorbi despre discutarea programului, când sciută este, 
că de când puterniculă pașă de la «Aradă» terorisâză și 
în comitatulă nostru, de atunci tăte mergă pe turciă nu
mai și numai după buna chipzuelă și după chefulă d-lui 
Tabaydy, care eară-și lucră pe calapodulă celoră de susă 
și după cum aduce cu sine progresarea «ideei de stată 
maghiară* ce a învălmășită creerii tuturoră împinte- 
națiloră.

O voință este numai în Congregațiunile comitatului 
nostru și aceea e voința lui Tabaydy. Se înțelege că 
pentru mamelucii săi încependă de la V.-Comite, — totă 
ce dice Tabaydy e Sf. scriptură. Numai o mișcare, unb 
semnb de aprobare cu capulb din partea comitelui su- 
premu și mamelucii aplaudeză nebunesce. Ei nici nu 
aștâptă să-și fi căscată bine gura și «helyes’-urile și 
>e)jen«-urile mameluciloră lui te asurdescă. Apoi pof- 
tâscă să mai îndrăsnescă vre-ună opincară română — 
cnm și îndrăsnescă — să-și ridice vocea în contra pro- 
cederei despotice a lui Tabaydy; căci atunci nu alta dâr 
gândescl că edificiulb comitatului se surpă așa murmură 
se aude în sală, ceea ce nu fără cuvântă îndreptățesce 
pe D-lă Tabaydy* ca să sune .clopoțelulă® și cu îndati
natul «menyănk tovâbb» să trâcă la altă punctă din 
programă ca peste câteva minute să-lb sfârșâscă totă ast- 
felă. Așa mergă trebile în Congregațiunile comitatului 
nostru D-le Redactoră.

Puțini suntă acei pe cari îi dâre sufletulă de vi- 
tregimea sorței majorității absolute a locuitoriloră acestui 
acestui Comitată, a căroră interese atâtă de tare le ne- 
socotesce Tabaydy și adicții lui, puțini <}ău și vocile loră 
totdâuna sună în pustiă.

Așadâră inainte de-a paradâ D-lu Tabaydy înaintea 
congregațiunei dela 11 a. 1. c. cu programa dilei, distin- 
sulă apărătoră ală întereseloră opincarilorb români și 
aprigulă sprijinitoru ală ori și căroră întreprinderi de 
caracterb naționalb românescă D-lu C. Bredicânu in
terpelă pe Cornițele supremb eventuală pe D-lb vice 
Comite: De are cunosciința de neindreptățirea ce se face 
bisericei române gr. or. din locă ; când se cere prin sol- 
găbirău să se estrăde biblioteca tinerimei române, bibliote- 
cei profesorilorb dela gimnasiulb ungurescb din locb. — 
Intrâba mai departe că intru adevărb e seribsa procederea 
vice-comitelui și-Ib face atentb la ordonanța ministerială 
în care se dice: că cărțile oprite și antipatrio
tice ale societății scolarilorb români dela gimn. ungu
rescb, să se predea bibliotecei profesorilorb dela gimn. 
maghiară âr nicl-decum nu se <Țce: «cărțile tinerimei 
române» dela scâla gr. or. Concede că din când în când 
s’au folosită și școlarii români dela gimn. ungurescă de 
cărțile tinerimei române gr. or. dâr aceea biblio
tecă nici-odată n’â fostă proprietatea scolarilorb 
români dela gimnasiulb din locb. Cum potb dâr 
ordonă ei ca o bibliotecă care de facto și de 
jure a fostă și esie proprietatea bisericei gor. 
or. și a tinerime! dela scâla gr. or. din locb să 
se predea bibliotecei profesorilorb dela gimn. ungurescă ? I 
Și mai alesă cum potb pretinde acâsta estrădare, dupăce 
odată s’a constatată, că între cărțile tinerimei române nu 
se află nici o carte oprită sâu antipatriotecă dupăcnm 
vorbesce rescriptulb ministerială.

D-lb vice-comîte cu argumente nebasate se încârcă 
a demonstrâ d-lui C. Brădiceanu ce se află în rătăcire 
și că esplică reu textulb ordinațiunei ministeriale. In fine 
conformându-se regulelorb retorice, ca să gramădâscă la 
urmă argumintele cele mai puternice (Țce: Câ va insistă 
dirJresputerl, ca ordinațiunea ministerială să se ducă în 
deplinire, de va fi necesitate chiar și cu ajutorulb ba- 
ioneteloră. — Aplause sgomotăse din partea mameluce- 
lorb au încoronată discursulb vice-comitelui. —

Promisiunea ce-a făcul’o vice-couiitele în congre- 
gațiune, elă a și pus’o în lucrare în celb mai scurtă 
timpb. A doua qli Ia 12 1. c. o comisiune constătătâre din 
directorulb gimn. Bilman și Dr. Dângy prof. in frunte cu 
solgăbirăulb Marszovsky s’au presentatb in edificiulb bi
sericei gr. or. și au transportată biblioteca de acolo. 
Firesce că și baionetele promise de d-lb Jakabbfy nu 
au lipsită, au stată la spatele comisiunei. Elu s’a 
temută pâte că «Daco-româniștii,® (cum numescă ei pe 
toți acei Români, cari nu tragă în Jagau» la princi- 
piele d-lui Iakabffy et Tabavdy) voră opune resistență.

Firesce mulțimea privitoriloră a fostă mare, dâr o 
asemenea resistență nu s’a făcută. Toți s’au depărtată 
însă cu inimele întristate, însemnându-șl la răboșă unb 
nou actb de violență și persecuțiune contra Românilorb.

— Revds. D-nu BeniaminbDensușianb Vicariu 
foraneu în Hațegă a fostă denumită Canonică gr. cat. la 
Capitlulb din Lugoșă. —d—

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

Regularea valutei în României.
Sub titlulă acesta „Lloydulu Română “ scrie 

următârele:
Precum putemă anunța din sorginte autentică tdte

sgomotele răspândite cu ușurință sâu de rea credință 
cum că guvernulb voindb să contracteze unb împrumută 
în Germania spre regularea valutei nâstre, piețile din 
Berlin și Francfort ar fi păstrată o atitudine negativă, 
suntă lipsite de fondă.

Este adevărată, că guvernulă, în tendința lăudabilă de a 
ameliora situațiunea nâstră precariă și de a împedeca pentru 
totdeuna reînlorcerea unorb fluctuațiuni de cursă, precum le 
vedemb astădi, a sondata pe unii din representanții principali 
ai pieței financiare germane printr’o personă de confiență, 
dar aci nu era altă vorbă decâtb cererea de consilii, 
adresată unorb bărbați speciali, spre a avâ opiniunea 
loră în privința mijlOcelorb de luată, spre a înlătura crisa 
monatară. De contractarea unui împrumută spre acestb 
scopb nici nu era cestiune, și resultatulb negocieriloră, 
după cum ne informâză corespondentulb nostru din Ber
lină, ce s’a făcută între omulb de încredere alb guvernului 
român și representanții piețelor financiare din Berlin și Franc
fort se resumă, că acești de pe urmă s’au declarată gata, de a 
participă la operațiunea financiară tindendă a regula va
luta nâstră, dar că nu găsescă momentulb actuală opor
tună, și aceasta motivată pe faptulă, că o regulare defi
nitivă a crisei monetare prin Introducerea valutei auru
lui, considerândă lipsa notorică de aură în țară, ar costa 
României acuma mai multe sacrificii, de câtă în primă
vară când exportulb cerealeleloră va aduce pe calea 
naturală aurulă în țară, și s’ar necesita prin urmare 
cumpărarea din străinătate a unei părți neinsemnate de 
aură, spre regularea valutei.

Prin cele ^ise, avem dar motive a crede, că la 
primă-vară se va proceda la o operațiune energică spre 
regularea valutei nâstre, și că acâstă speranță va contri
bui a micșora încercările amare, ce comerciulb nostru 
va trebui să îndure încă pănă atunci.

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

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. tranz.«)

Viena, 19 Decemvre. — La banca de 
escomptă din Austria de joșii (Niederosterrei- 
chische Escomptegeselschaft) s’a descoperită o 
defrandațiune din cele mai sensaționale. Numi- 
tulă institută a publicată asâră următorulă co
municată :

„Șefulă cassei de escomptă Lukas Jauner lip- 
sesce de a<Șl diminâță și nu se scie unde s’a dusu. 
Deârece absența sa nemotivatâ a deșteptată bă- 
nueli, s’a făcută o revisuire a cassei, în urma 
căreia s’a constatată, că lipsesce din cassă în bani 
gata și hârtii de valâre colossala sumă de 
2,059,960 florini. Cea din urmă revisuire a cassei 
s’a făcută în 18 Noemvre și atunci s’au aflată 
tdte în bună ordine. “

In urma acestui incidență cursulă acțieloră 
institutului de credită și ală rentei ungare a, că
zută forte tare. După âmdȚi a fostă arestată 
escomptătorulă Henric Kuffler. Se cȚice că Jau
ner a păgubită banca de escomptă prin escomp- 
tarea de polițe necorecte de-ale lui Kuffler cam 
cu vr’ună milionă de florini. Scontrările se con
tinuă mai departe. Pentru prinderea șefului cas
sei de escomptă Jauner s’a pusă ună premiu de 
două mii de mărci germane.

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

DIVERSE.
Mozart. — fiarele din Frankfurt publică programa 

unui concertă dată de Mozart în acestb orașă, în 1764. 
In acâstă programă, din care ună singură esemplară se 
află în colecțiunea unui amatoră și care este redigiată 
în numele tatălui renumitului musicantă, găsimă pasa- 
giulă următoră: «Fiica mea, în etate de doispre - (Jeee 
ani, și fiulb meu, care are șâpte ani, voră cântă operile 
celoră mai mari maeștri de clavirb. Fiulă meu va ese- 
cuta asemenea unb concertb cu vi6ra; elb va cântă o 
bucată din clavirb, ale cărui clape voră fi acoperite 
c’o pânză și nu va produce nici o notă falsă. Va da tâte 
notele și va face ca ele să răsune de departe dintr’unb 
clavirb, ună clopotă și ori ce altă instrumentă. In fine, 
va improvisâ din clavirb, sâu dâcă voiți cu orga, dândă 
ori-ce tonb și cântândb oricâtă de multă.«

0 femeeă de 126 ani. — Se comunică din Dorohoi 
«V. Națională,® că la 22 Noemvre trecută a încetată din 
viață, în comuna Herța din acelă județă, femeea Leia 
Sluva în etate de 126 ani, care când era în viață spunea că avea 
20 de anî când s’a luată Bucovina și că a fostă la iarmaroculb 
ce se face la Cernăuți, când acâstă țâră aparținea Mol
dovei. Ea mai spunea că în acelă timpă era ispravnică 
în Cernăuți boerulb Platogă, proprietarulb moșiei Tarnauca, 
din județulă Dorohoi, și că soția sa a fondată spitalulă 
din acâstă comună.

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



Cursulfi la bursa de Viena SSursa de Kucuresci. Cursulu pieței Brasovti
din 18 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6% 124.10,
Rentă de aură 4% . . . 95.75
Rentă de hârtiă 5°/o . . 90.80 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 145.25
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.70

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 120.—

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 100. —

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

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

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

vină ung......................... 98 75
Imprumutulă cu premiu 

ung.....................................115.g5
Rosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.80 
Renta de hărtiă austriacă 81.90 
Renta de arg. austr. . , 83.05
Renta de aură austr. . . 103.80 
Losurile din 1860 . . . J35 90
Acțiunile băncel austro- 

ungare......................... 858 —
Act. băncel de credită ung. 305. —
Act. băncel de credită austr. 296.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI.................. 9.761/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.25 
Londra 10 Livres sterlinge 123.35

Cota oficială dela 5 Decemvre st. v. 1884.

Renta română (5%). . . .
Cump. vend.

Renta rom. amort. (5°/0) . . — —
> convert. (6%) . . — —

împr. oraș. Buc. (20 fr.) . — —
Credit fonc. rural (7°/0) . . — —

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

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

< > » Națională . . — —
Aură 12.75% —
Bancnote austriace contra aură — —

din 19 Decemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 68 ’ând. 8.72
Argint românesc................. . » 860 * 8.64
Napoleon-d’orI..................... . » 9.74 » 9.75
Lire turcescl......................... . » 10.98 . 11.—
Imperiali............................. . > 9.98 > 10.—
Galbeni................................. . > 5.70 > 5.72
Scrisurile fonc. »Albina* . > 100— » 101.50
Ruble RusescI..................... . » 1255— » 1260—
Discontulti » . . . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran-
■ silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețulu abonamentului pe jumătate de anu 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată 

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

Societatea comercială rosnâiiă Bassarabiauu Ualfoglu <A Comp. 
BULETINU

BRĂILA 3 Decemvre 1884.

Ven^etorft Cumperetorti Felultt Kilo Libre Pretulti Notițe

Catzica Schmierer Grâu 240 56- 59 25 Caicfl
d-to d-to 300 56% 62 50 >

Picoca d-to 340 58% 67 — » cab.
Politis Chrissoveloni Orză 640 48% 43 50 Magasie

R. Balanu Schmierer Meiu 340 57— 41 25 >
Pauli L. Mendl & C-ie n 150 56% 44 cu bilelă

Insciintare?5
In înțelesulti Art. de lege XVIII § 35 din anulă 1871 se aduce la cunoscință, 

că la 22 Decemvre a. c. la 3 ore postrn. se va ține în casa sfatului ședință publică, 
în care se va compune lista viriliștilorO pentru represenlanța comunei orășenesc! 
pro 1885.

Br aș ovă în 13 Decemvre 1884.
3_3 Comisiunea pentru compunerea listei de viriliști.

Casse de Wertheim
ce resistă pe deplinii în contra focului și nici nu se 
pottl sparge, din cele mai renumite fabrice de casse 

L. FEEJSCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 
conclițium și în tote mărimile.

lustinianu M. Grama,
depositarulu fabricei în Brașovu.

s

MersulU trenuriloră
pe linia. IPredealft-ISudapesta și pe linia Tesușft-Aradii-SBudapeșta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

S®rcdealft-IBiidapesta budapesta--^redeaîîi

Trenă Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu T renii
de omnibus de de omnibus accelerat omnibus

persone persâno persdne

BucurescI 7.15 --- — Viena 8.25 8.35 3.30
1

8.00
Predealu 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișă 1.33 — — 10.15 Szblnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brasovîi ' 2.06 — 10.50 P. Ladiîny 2.01 2.04 1,59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 b.13 3.20
Feldidra 2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu] 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sigliișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiusă 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiâra — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cneerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Ghiriști 8.48 4.10 6.38 Cneerdea 12.04 9.49 8.63
Apahida — 5.39 8.51 Uiâra 12.12 9.58 —

• (CI u sin ) 10.08 5 59 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teinșă 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Agbirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezfi-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Vâsârhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vârad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
0ra<l ia-in are ' 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44

1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
P. Ladiîny 3.14 1.47 11.05 isiașovu. 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealâ — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: Orele de iîopte su ntă cel 3 dintre liniile grose-

Tipografia ALEXI, Brașovii.

Teiuștt-Arâdii-Budapesta Budapesta- Aradik-Teiușft.

Trenu de Tronu Trenă Trenu de Trenîî
pers ou e omnibus omnibus persdne omnibus

Teiiișft
Alba-liilia

9.502.39 8.20 Viena 8.25 8.35
3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

Vințulă de josă 4.04 11.09' Szolnok 11.14 12.28
Șiboth
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 Aradft 3.35

4.00
5.30
6.20

Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișâ 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada
Zam

7.15 3.09 Conopfl 5.57 8.49
7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18

Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopâ 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
PaulișG 10.3? 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradft 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Inlia 12.21 6.15
Viena 6.20 — Teiușik 12.53 7.00

A radd-Timis6ra
-L'>

Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenu de Trenă
omnibus persdne omnibus

Aradia 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timiș6ra 8.58 3.15 E* etroșeui 7.00

Timișdra-Aradtt Petroșeml—Simeria (Piski)

Trenu de Trena Trenă
persâue omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșenl 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10:48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradâ 3.10 8.00 Simeria 12.37


