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Brașovti, 10 (22) Decemvre
Slavismului începe a se redicâ în contra ma

ghiarismului.
Acesta este caracterulu situațiunei politice 

momentane în monarchia austro-ungară.
Doue împrejurări au făcută, să se accelereze 

procesulu, dela care depinde viitdrea constituire 
internă a monarchiei ndstre: direcțiunea federa
listă a guvernului din Viena și apropierea de 
Rusia.

Slavii din imperiu au căștigatu putere și 
curagiu. Urmarea este, că de o parte Croații, 
de altă parte Cehii Boemiei aruncă mănușa ma
ghiarismului violentă și’lu provdcă pe față la 
luptă.

Șovinismulă maghiaaă și-a găsită stăpânulă.
Astăzi încă elu predomină în Ungaria și 

Transilvania, însă în Croația nu mai cutăză să se 
arăte în diua mare, ci âmblă numai ndptea în 
ascunsă, ăr Cehii Boemiei declară prin graiulu unora 
din cei mai populari fruntași ai loră, că abia aștăptă 
să li se dă ocasiunea de-a demască pretecsturile 
Maghiariloră, îndărătulu cărora își ascundă ei vio
lențele loră asiatice și impulsurile loră barbare. “

Era de prevăzută, că odată voră trebui să 
se ciocnâacă aspirațiunile slavismului cu acele ale 
maghiarismului. Ceea ce însă nu s’a putută 
prevedâ este limbagiulă disprețuitoră, de care se 
folosesce pressa maghiară în combaterea aspira- 
țiuniloră croate și boerhe.

Nu scimă ce îi pdte îndreptăți pe teribilii 
dela „Nemzet“ și dela „Pester Lloyd“ de a tractâ 
pe Cehi en begatelle; scimă însă, că ei se află în 
mare rătăcire, dăcă credă că aspirațiunile națio
nale celiice se voră pută delătura ărăși așa de 
ușoră ca la 1871, când stăruințele comitelui An- 
drassy și influință prusăscă au răsturnată cabi- 
netulă Hohenwart.

De atunci pănă acum s’au schimbată 'multe 
și dăcă se susține, că Ungaria de adi nu mai e 
cea dela 1866, trebue să se recunăscă și aceea, 
că Cehii de a<ji nu mai suntă cei dela 1871. 
Astăzi Cehii esercităză o puternică influință asu
pra guvernului din Austria și suntă ună factoră 
atâtă de puternică în viața monarchiei, îneâtă 
de dragulă său de frica Maghiariloră ei niciodată 
nu voră renunța Ia aspirațiunile loră și nu se 
voră opri în drumulă pe care au apucată.

Ce voiescă Cehii ?
Totă aceea ce au voită și au dobândită Un

gurii: recunăscerea dreptului publică ală rega
tului Boemiei și întărirea lui prin jurământulă 
de încoronare ală Regelui.

Nu voimă să cercetămă, dăcă este de dorită 
său nu, din punctă de vedere ală intereseloră 
generale, ca Boemia să devină regată autonomă 
ca Ungaria, dăr faptă este, că Cehii toți dorescă 
acăsta și că tătă munca și tăte stăruințele loră 
politice țîntescă numai și numai la scopulă in
dicată.

Maghiarii se opună aspirațiuniloră cehe, ca 
să nu-și piărdă influință și preponderanța de pănă 
acum în monarchiă și, ceea ce este mai impor
tantă, din causă că le e frică, că dualismulă 
fiindă înlocuită de ună sistemă federalistă va 
cădă cu timpulă și supremația loră în interiorulă 
statului ungară, cum a căzută egemonia Nem- 
țiloră în Austria.

Stândă astfelă lucrurile, de geaba și-a dată 
ostenâla Dr. Rieger de a căștiga pe Maghiari cu 
cuvinte frumdse și amicabile și cu asigurări de-o 
valdre mai multă teoretică. Pressa maghiară a 
întâmpinată cu mare răcâlă propunerea de ali
anță a lui Rieger și în parte a și respins’o în 
modulă bruscă obicinuită.

Vădândă acăsta Cehii din partida jună, cari 
se vede că au învățată ceva și dela Maghiari, 
au întinsă altă cdrdă, ca să fie mai bine înțeleși 
de adversarii pretensiuniloră loră de dreptă 
publică.

Dăcă Maghiarii nu voiescă să ne recunăscă 
de bună voiă dreptulă. nostru istorică, dice Iulius 
Grregr, conducătorulă partidei june, — atunci îi 
vomă silf la acăsta. Ii avemă la mână în două 
priviuțe: ântâiu cu privire la pactulă cu Austria, 
nu vomă consâmțf la prelungirea lui; ală doilea 
vomă lansă contra Maghiariloră idea de naționa
litate, idea Slavismului, a căreia apărare o vomă 
lua-o în mâna năstră.

Și ce răspundă foile maghiare la aceste ame
nințări ale Cehiloră?

Respundă totă eu amenințări. Le pună în 
vedere o nouă alianță a Maghiariloră cu prus- 
saniispre a resturnâ guvernulă federalistă și le 
declară că nici nu voră se audă de pretensiunile 
de dreptă publică ale Cehiloră.

Este învederată că aceste amenințări reciproce 
nu sunt decâtă introducerea luptei între slavismă 
și maghiarismă.

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

CRONICA POLITICĂ.
>Ellenzăk« de Sâmbătă, revenindă Intr’ună articulă 

de fondă asupra verdictului de achitare ală juriului din 
Sibiiu, între altele:

»Celă ce cunăsce spirituld ce domnesce între națio
nalități și mai alesă între Sașii din Sibiiu, cari gravităză 
spre Germania, acela nu se va mira de resultatulă pro
cesului de presă. Acela va soi că ună astfelă de lim- 
bagiu ațîțătoră pdrtă de ani întregi nu numai făia din 
cestiune, ci și »Gazetas din Brașovu, și »Tageblatt' 
din Sibiiu. Acăsta nu-o păte suferi mai multă Ungaria, decă 
nu voiesce să se sinucidă. Și noi dorimă susținerea libertății 
presei. Și noi criticămă aspru și putemă cjice fără de cru
țare instituțiunile și personele politice. 0 spunemă pe față, 
că pactulă încheiată cu Austria are în noi nisce adver
sari hotărîți și că scopulă principală ală năsuințeloră 
năstre politice este încetarea acestei comuniuni cu Aus
tria. Dăr noi nu anunțămă nici nu voimă rumperea de 
Austria, său schimbarea prin forță seu nelegală a situa
țiunei de dreptă publică. C’ună cuvântă noi purtămă 
numai o luptă politică, dăr nu predicămă, răsboiu 
civilă, răscdlă și întrebuințarea for ții nici pe 
față nici în ascunsă. Pressa naționalitățiloră însă acăsta o 
face. 0 face de ani încoce. Și când ajunge lucrulă acolo, ca 
cetățenii să pronunțe sentința de condamnare în contra 
acestoră tendințe, fapte, și agitațiuni: concetățenii noștri 
din Sibiiu sancționăză vocea mișcărei de revoltă, de agi
tațiune, de călcare de lege și de trădare de patriă. Aici 
apoi se sfărșesce cu liberalismulă, pentru că aici se trac- 
tăză de-o cestiune de esistență.. ..“

Incheiândă „Ellenzek" asigură, că sfatulă ungară 
va avă atâta putere, ca să nimicăscă atentatele îndrep
tate asupra vieței sale. Credemă și noi că va avă atâta 
putere. Dăr aici nu e vorba de atentate în contra esis- 
tenții statului, ci de apărarea Româniloră și a Sașiloră, 
în contra atentateloră la viața propriă națională. Cumcă 
noi în apărarea acăsta sfântă și legitimă ne folosimă de 
aceleași arme politice ca și cei dela ,,Ellenzăk“ în com
baterea pactului dualistă, și încă înlr’o măsură multă mai 
restrînsă, o dovedescă analele judecătorescl de 17 ani 
încăce, o dovedescă verdictele juriului din Sibiiu, o do

vedescă în fine însăși erupțiunile de mănia turbată, cu care 
ne onorăză făia estremiștiloră unguri din Clușiu.

s*î ■*

»Pol. Corr.* primesce din A gram ă scirea, că 
episcopulă croată Strossmayer e hotărîtă să ia parte 
mai activă în politică. In prima liniă vrea să se lămu- 
răscă cu Banulă, care ia disposițiuni ce nu’i placă nici
decum episcopului. Ca esemplu chăză »Pol. Corr.’ ca- 
sulă următoră: Banulă, bănuindă atitudinea politică a 
unui capelană ală episcopatului de Djacovar, l’a destituită 
din postă de inspectorulă școlară. Episcopulă Stross
mayer a adresată, din acestă motivă, o scrisăre Banului, 
în care îlă amenință pe acesta, dăr fără nici ună resultată. 
Afară de acăsta, episcopulă a mai cerută Banului se înlăture 
pe ună funcționară din Djacovar, care face politică după 
placulă Banului. Strossmayer a amenințată pe Banulă, că 
în casă contrară va lăsa cursă liberă agitațiunii preo- 
țimei din diecesa sa. Aderenții actualei politice a guver
nului croată bată din palme de bucuriă, că episcopulă 
e ignorată de Banulă. Se păte întâmplă, dacă ne 
aducemă aminte de ovațiunile ce i s’au adusă episcopu
lui în Agramă și în alte părți pe unde a fostă, ca gu
vernamentalii să se căiască de acestă .ignorare.«

*
In urma serbărei de înfrățire a junimei nemaghiare 

din Pesta, studentulă universitară Alexandru Petro viei, 
fiindă citată de rectorulă universității să lămurescă lu
crulă, și-a esprimată părerea de rău, că o parte a 
presei din Pesta identifică șovinismulă cu 
naționalitatea maghiară. In sera înfrățirii dân- 
sulă a strigată ună »Pereat< șovinismului, acesta nu 
o negă, deărece elă urăsce orice șovinismă; n’a 
vătămată însă cu nici o vorbă naționalitatea maghiară. 
A treia (fi după acesta, rectorulă a chemată din nou pe 
Alexandru PetrovicI precum și pe Amos Frank, cari 
arangiaseră banchetulă, pentru ca să le comunice sentința 
senatului academică. Elă le împărtăși, că deărece 
A. PetrovicI a declarată în tjiare, că banchetulă a fostă 
de natură curată privată și că nu a avută nici decum 
caracteră politică, senatulă a sistată orice procedură dis
ciplinară. Dar fiind-că totuși se pare, că serbarea aran- 
giată a avută orecare nuanță politică, rectorulă sfătui pe 
studenții universitari slavi să se abțină de Ia orice enuncia- 
țiunl politice. Amândoi studenții demaisusă, cjice „Pes
ter Lloyd,“ au promisă, că voră urma după cum le-a 
cjisă rectorulă (și îi mulțumescă pentru procederea sa 
imparțială în acăstă afacere.

Procedere imparțială cjău, dăr nu de dragulă juni
mei naționalitățiloră, ci de frica urmăriloră ce le-ar fi 
avută o procedere parțială.

Cu tăte aceste comunicate oficiăse, una stă: șovi
nismulă a deșteptată în inima junimei nemaghiare idea 
înfrățirei și unde este inima junimei, acolo e spiritulă vii
torului popăreloră.

-------O------- '

Cehii și Ungurii.
In ședința din urmă a clubului Cehiloră tineri s’a 

desbătută cestiunea raportului Cehiloră cătră 
Ungaria. Intre alții a vorbită [și Iulius Gregr. Elă 
declară greșită metoda D-rului Rieger d’a căuta să 
obțină favărea Maghiariloră prin negarea celoră mai in
time sințăminte, căci Maghiariloră trebue să Ie 
vii cu altceva, și spre scopulă acesta suntă două 
afu-url, care promită multă : viitărea r e î n o i r e a p a c t u- 
lui ungureșcă și idea naționalitățiloră, mai eu 
sămă idea slavă. Reînoirea pactului, dice Gregr, trebue 
să fie eelă mai importantă șurupă pentru politiculă cehă, 
care stă în fruntea delegațiunii cehe din Reichsrath și 
care nu trebue să uite, că maioritatea va fi acolo la 
reinoirea pactului, încătrău se voră întorce Cehii. Gregr 
espuse marele folăse, ce le trage Ungaria din 
pactă pe spesele Cislaitaniei și continuă: Este 
datoria fiecărui politică așa dară să (Jică: Dacă vreți, ca 
noi să vă oferimă ârășl folăse, atunci trebue ca voi să 
ne dațl și nouă ceva. Noi recunăscemă dreptulă 
de stată ungurescă, dar cere mă, ca să se recu- 
noscă și dr eptulă nostru de stată istorică. Do- 
rimă ca la noi să aj ungă lucrulu la încoronare’ 
care însă nu păte fi numai o ceremonfă a Curții și a 



nobilimii. Cu acostă încoronare însg sg nu se 
aștepte, pănă cese votâză pactulii în fa- 
vdrea Ungariei, ci representanții cehi trebue sg 
caute, ca mai ântâiupactu 1 ă cu Cehii sg devie 
faptă și mai ântâiu sg se recunoscă dreptulti de stată 
boemii. In scurtă, trebue sg li se aplice Ma- 
ghiariloră șurupele: Dacă nu ne veți sprijini sg 
dobendimă dreptulti nostru de stătu, vomă fi în contra 
prelungirii pactului.

Alti doilea atu ală nostru în contra Un
gariei, dise Gregr, este idea naționa litățilorO. 
In fiece pasă ală guvernului ungurescă se 
esprimă frica de idea nat ionalitățilo ră a 
popăreloră slave, respective frica de panslavismă. Acestă 
slavismă cu puterea ascunsă în elă este o fantomă 
maghiară, și n’ar fi înțelepțesce a se lăsa cineva, ca 
fiindă de prisosă, de ună factoră, ce are în sine atâta 
putere, și a renunța de bună voiă la ună ce, cu care în 
momentulă dată s’ar pute influința cu putere 
asupra d-niloră Maghiari. Din contră trebue sg’i 
avisămă la puterea și însemnătatea ideii slave și sg le 
spunemă domniloră, că singura posibilitate de a înlă
tura din acâstă idee pericululă, ce amenință 
pe Maghiari, es te respectarea drepturiloră 
năstre isto rice și a celorlalte națiuni slave. Idea 
națională este mai puternică decâtă dina- 
mitulă, căci ea aruncă în aeră state întregi, 
precum de repețite ori arată esperiența. O astfelă de pu
tere ună politică precaută nu o lasă din mână, din 
contră elă înspăimântă cu ea.

Vorbindă mai departe, Gregr expune, că din pac- 
tulă de adl Maghiarii tragă folăse nu numai în Trans- 
laitania, ci și în Cislaitania. Ună astfelă de dua- 
lismă, cum se practică elă a(}I, nu’lă pgte 
recungsce nici ună politică cehă și nici ună 
patriotă cehă, căruia ridicarea economică a poporului 
sgu nu’i este indiferentă, și care nu vrea, ca noi sg 
sângerămă financiară pentru Maghiari.

SOIRILE BILEI.
Ni se anunță din Clușiu: In afacerea înființării 

unei «reuniuni de cultură maghiare* (mai bine disă reu
niuni de maghiarisare) primarulă Clușului a con
vocată în acestă orașă o adunare pe diua de 27 Decem- 
vre a. c. Cestiunea înflințărei unei asemeni reuniuni a 
fostă lansată, precum scimă, mai de multă de deputatulă 
Bartha Miklos.

—0—
»Pester Lloyd* e informată din Sibiu, că soirea 

dată de «Ellenzâk* despre construirea fortificațiuniloră 
semipermanente la Deșă, Târgu-Mureșului și Sighișgra e 
lipsită de orice temeiu. In casă de îăsboiu, dice fgia 
din Pesta, nu e eschisă construirea de tabere întărite în 
numitele orașe, care se potă face repede în timpulă de 
la mobilisare pănă la începerea espedițiunii.

—0—
Duminecă îutre grele 8 și 9, s’a găsită în fața no

ului magazină de montură din Brașovu-vechiu ună omă 
înghețată. Nenorocitulă bguse cam multă de cu sâra și 
fiindă dată afară din cârciumă a fostă nevoită, căci era 
streină, sg ddrmă în geră. Cadavrulă fu transportată la 
spitalulă civilă.

N’ar trebui gre puși la regulă astfelă de cârciumari, 
cari după ce golescă punga mușteriiloră îi aruncă afară 
pe stradă ca pe nisce gungiă?

—0—
Ministrulă comunicațiunii a dată următgrele conce

siuni pe timpă de ună ană: lui Rafael Hoffmann și ba
ronului Oscar Lazarini pentru construirea une căi ferate 
normale, și anume a liniei principale dela Petroșeni prin 
Livadia și Jacronă, și dela pasulă Surducă până la gra
nița ungară-română, și dela acestă liniă principală, rami- 
ficându-se la Jacronă, o liniă laterală prin pasulă Vulcană 
și Porojeni până la punctulă celă mai estremă ală socie
tății de mine de cărbuni din valea Jilă; fostului consi
lieră ministerială Ludvig Illyes pentru construirea unei 
căi ferate vicinale dela stațiunea căii ferate ungurescl 
Nyarad și dela părîulă Săcădată până la Odgrheiulă se- 
cuiescă; comitelui Anton Forgach și baronului Desider 
Banffy pentru construirea unei căi ferate de ci. 1 dela 
Reghinulă săsescă prin pasulă Tolgyes până la granița 
țgrii.

_9_

Societatea studențiloră universitari din JașI a luată 
decisiunea a da ună bală pentru sporirea fondului so
cietății, sub patronagiulă ddmneloră : Mârzescu, Macaro- 
vicl, Emiliană, Petrovană, Brânză, Mândru, în sala tea
trului în diua de 15 Decemvre.

—0—
Alaltaeri diminâță ună trenă de persqne s’a cioc

nită cu unulă de marfă la halta Bracji între Crivina și 
Ploeșll. Vagonulă poștei a fostă sfărîmată, conductorulă 
puțină rănită, gr călărașulă fiindă rănită mai greu, s’a' 

transportată la spitalulă din Ploeștl. Au mai fostă și alțl 
pasageri ușoră contusionați.

—0—
Astă sgră se va jucâ la teatrulă germană ^Durch 

die Inlendanz," comediă în 5 acte de C. Henle.

Procesulii de pressă în contra Iui Gt. Bariții.
(Urmare și fine.)

Apgrătorulă Franciscu Friihbeclc Domniloră jurați! 
Nu suntă în posițiune de a judeca, cu siguritate, ce felă 
de impresiune au făcută asupra D-v6stre, cele ce le-ați 
audită și mai alesă discursulă acusatului. Decă însă îmi 
este permisă, de-a conchide dela părerea mea, despre sta
rea causei clientului meu, ce mi s’a întărită în cursulă 
discuțiunei, la părerea D-v6strg, speră că-mi va fi per
misă a-ml esprimâ convicțiunea, că clientulă meu nu 
mai are sg se tgmă de locă de calificarea mea ca apă- 
rătoră, mai multă ca modestă. Acesta convicțiune este 
resultatulă esaminărei mele rigurgse a articlului încrimi
nată, în care n’am aflată nimică din ce s’ar putg 
formulă o acusațiune. In acgstă convicțiune nu puțină 
m’a întărită actulă de acusațiune și — mg rogă de a 
scusâ iubirea mea de adevgră — pledoariulu D-lui pro- 
curoră. Din acela, ca și din acesta resultă cu cea mai 
mare siguritate, că intențiunea de-a acusâ este pe deplină 
lipsită de posibilitatea motivărei acusațiunii.

Intențiunea: de a acusâ — face pe domnulă pro- 
curoră de a califică articlulă încriminată și mai cu.sgmă 
câteva pasage ale lui astfelă, încâtă divergența intre tex- 
tulă și sensulă articlului și între judecata, ce și-o face 
procurorulă asupra lui, face o impresiune neplăcută. 
Intențiunea: de a acusâ — răpesce atâtă de multă pe 
d-lă procuroră, încâtă — cum sg o și spună ca sg mg 
esprimă mai delicată — d-sa susține unele lucruri, ce 
nu se poLă susțină în fața împrejurăriloră date aici, citesce 
multe din articlulă încriminată seu, ca sg dică așa, în- 
tr’ensulă, ceea ce de faptă nu se cuprinde în elă. Lipsa 
posibilității de a motivă acusa, este așa de surprindgtâre, 
încâtă — cu tgte acestea, pe lângă totă calificarea ne
exactă și pe lângă tâtă interpretațiunea nenimerită a ar
ticlului încriminată — domnulă procuroră nu este în po
sițiune, de a constată criteriile vre-unei fapte penale și 
cu alâtă mai puțină a acelei fapte, care i-o impută d-lui 
Bariță cu provocare la paragrafulă 172 ală cod. pen. ca 
unuia ce este responsabilă pentru acestă articulă încri
minată.

îmi voiu luă voia de a esaminâ espunerile D-lui 
acusatoră publică în amândouă direcțiunile, totdeodată 
însg de a cercetă decă cuprinsulă articolului încriminată 
este astfelă, ca d. Bariță pentru aceea, că a luată asu- 
pra-șl responsabilitatea acestui articolă, sg potă fi seu 
nu declarată de vinovată de a fi comisă delictulă ațîțării 
în sensulă §. 172 cod. pen. Vg asigură D-loră jurați, 
că atâtă la interpretarea articolului incriminată, c-âtă 
și la critica acusațiunei ce a fostă făcută din causa lui, 
voiu pronunța numai aceea ce corespunde convicțiunei 
mele. La începutulă actului de acusațiune se (|ice după 
introducerea obicinuită:

«Articululă Incriminată, citândă o presupusă scire 
«a foiei «Luminătorulă* ce apare în Timișgra, glorifică 
>revolta lui Horia și Cloșca și dândă puțină stimă Ex. 
„Sale mitropolitului gr. or. din Sibiu esprimă bănuială, 
«că congresulă proiectată pentru luna Octomvrie s’a 
«amânată, pentru ca sg se împedece unele tumulte ce 
,ară fi putută isbucni cu ocasiunea serbării memorabile 
«a lui Hoiia și Cloșca ce cădea în acelașă^timpă.*

Chiar în acgstă primă alineă a actului de acusare 
se susțină unele lucruri, ce nu stau în consonanță cu 
textulă articulului încriminată. Se face imputarea posi- 
tivă, că articululă incriminată cuprinde o glorificare a 
rovoluțiunii lui Horia și Cloșca; o imputare, care se re
petă în alinea a doua a actului de acusare. D-vostră 
domniloră jurați, veți sci sg judecați mai bine, după ce 
vi s’a cetită articululă, decă este îndreptățită acea pă
rere. Eu nu găsescă în întregă articululă măcar o sin
gură proposițiune, care s’ar ocupa de glorificarea rgscâlei 
lui Horia și Cloșca, După ce însg singura împrejurare, 
că Horia, Cloșca și Crișană sunt numiți martiri, nu jus
tifică afirmarea procurorului și după ce acgstă afirmare 
de sigură, că nu s’a folosită pentru acusă, spre a face o 
plăcere acusatului, ci a fostă adusă în contra lui, potă 
sg spună, că și în privința acgsta actulă de acusațiune 
se abate dela starea lucrului. Ori d6ră părerea mea sg 
fie greșită, sg se potă ore cj>ce într’adevgră, că celă ce 
numesce pe Horia și Cloșca martiri, glorifică prin acgsta 
totă ce s’a întâmplată în revoluțiunea făcută de ei? glo
rifică faptulă, că numai în comitatulă Huniădgrei s’au 
distrusă 215 curți nobilitare și au fostă omorîțl 26 de 
nobili? De sigură că nu. Și acela, care îi numesce mar
tiri — gr Românulă care scie, că ei s’au luptată pentru 
liberarea poporului loră de jugulă sclăviei celei mai apg- 
sătore, îi este ertată a-i numi așa — îșl va esprimâ tot- 
deo-dată părerea de rgu, că furia luptei a causată ase
mene escese. Dgr elă pgte sg se provâce și la aceea, 
ce nimenea n’ar trebui sg uite, că nesuferita apgsare a 
iobagiloră a fostă causa acelei revoluțiunl, că spre su
primarea ei s’au luată mgsurile cele mai șuchiate și ațî- 
țătore, că între altele nobilimea a ordonată sg se tae 
capetele la 36 de țărani prisonieri într’o singură di fără nici o 
procedurăjudecătoiescă Pretutindinea unde s’a luptat o luptă 
pentru bunurile sociale, pasiunile deslănțuite au causată 
comiterea multoră crudimi, nu însă aceste crudiml le 
glorifică celă ce numesce martiri asemenea ămeni, cari 
au întreprinsă lupta spre a delăturâ ună rgu nesuferită, 
sgu spre a căștigâ poporului loră un bine și au perită 
în lupta acgsta.

Actulă de acusare continuă așa: «întregă articululă 
«și mai alesă numirea președintelui guvernului ungurescă 
«în rândurile 15 și 16 din alineatulă ală treilea, de ,sfă- 
.rîmătoră ală naționaliiățiloră,* precum și înfățișarea sa
tirică a micimei guvernului față cu glorificarea mișcărei 

»lui Horia și Cloșca suntă scrise într’ună tonă atâtă de 
«ațîțătoră, încâtă în ală optulea alineată ală articolului 
»se ațîță pe față la revoltă în contra națiunei maghiare, 
9în contra statului ungurescă, în contra guvernului și a 
«întocmirei statului.*

Precum vedeți d-loră jurați, actulă de acusare face 
o deosebire între alinea 8-a și celălaltă cuprinsă ală ar
ticlului. Acesta se dice, că e scrisă în tonă ațîțătoră, 
dgr cuprinsulă aliniei a 8-a este în ochii acusatorului 
agitațiune pe față. De partea dinfâiu a articolului, pare 
că d-lă procuroră nu ține multă, căci nici ună cuvântă 
dintrensa nu-lă face obiectă ală acusărei. Tocmai de 
aceea insă mi se pare, că d-lă procuroră, c âtisândă prea 
strictă, chiar aceea parte ce nu-o crede culpabilă, voiesce 
sg preocupe. Acusa dicândă, că întregă articlulă este 
scrisă în tonă așa de ațîțătoră, încâtă alinea 8-a for- 
mâză o agitare pe față — împută mai ântâiu părții ne
încriminate a articlului ceea ce nu se pgte găsi într’ânsa, 
și apoi se folosesce de acestă nenimerită calificare, de a 
face periculgsă partea încriminată a articlului, care ar 
trebui sg fie în sine periculgsă. Spre a documentă câtă 
de strictă judecă d-lă procuroră, mg voiu ocupă mai 
ântâiu de partea «ațîțătgre* a articolului.

Sciți d-niloră jurați, că articlulă nu citgza o scire 
mai ântâiu presupusă, ci o scire faptică a »Luminăto
rului* și îșl esprimă mirarea sa, fără sg glorifice revolta 
lui Horia și Cloșca, despre motivele, cari ar fi făcută 
sg se amâne congresulă bisericescă, motive, cari nu nu
mai suntă lipsite de orice temeiu, de grece nu se observă 
nici celă mai vedită semnă pentru pregătirea vre unei 
serbări de reminiscență, ci trebue sg vateme și pe mem
brii congresului bisericescă, fiind-că aceștia se bănuescă, 
că ar fi plănuită demonstrațiunl, ce stăuîn legătură cu 
serbarea lui Horia și Cloșca. ' De aici se ia apoi mo- 
tivulă de a accentua, că d-nii miniștrii Tisza și Trefort 
precum și mitropolitulă gr. or. din Sibiiu, cu acestă mă
sură n’au nimerită și anume cei dintâiu cu aplicarea ei, 
și celă din urmă cu esecutarea ei.

Precum credă eu acesta e cuprinsulă principală 
ală articolului pănă la pasagiulă încriminată, — esență 
căruia după părerea mea nu i se pgte imputa nimică. 
Când însg vorbe esprimate sgu scrise se desemngză ca 
ațîțătgre, atunci trebue sg se găsescă în cuprinsrlă esen
țială ală aceloră motive, care justifică acestă epitetă, 
trebue sg se accentueze clară din acesta cine, în contra 
cui și la ce se ațîță. In formă, tonulă celoră <jise sgu 
scrise pgte esprimâ iritațiune seu liniște, reservă sgu es- 
citare, ea pgte fi plină de avântă sgu sgcă, pgte da cu
prinsului o deosebită accentuare, dgr e cu neputință, ca 
ună articolă, în care nimenea nu se ațîță în contra ni- 
menui, nici la simțăminte nici la fapte, să fie ațîțătoră. 
Ce privesce acum forma articolului potă mărturisi, că 
iritațiunaa autorului este îndoigsă. Dgr întrebă, nu cumva 
este neobicinuită în Ungaria tonulă, cu care se vorbesce 
când satirică, când seriosă despre măsura ce a amânată con
gresulă bisericescă și despre motivele ei, presupunândă că 
soirea «Luminătorului< este adevărată? Nu sună artico- 
lulă , Observatorului’ ca o adiere de zefiră, în comparațiune 
cu acelă orcană ce se ridică urlândă din colgnele foiloră 
oposiționale maghiare, cari caută să sdruncine posiți- 
unea guvernului? Cine șl-a dală ostengla, sg studieze 
înainte, în cursulă și în urma alegeriloră, grațiositățile, cu 
care a fostă tractată ministerulă și mai cu semă d-nu 
ministru-președinte, acela trebue să măriurisăscă, că au- 
torulă articolului incriminată a luată și a întrebuințată 
arme forte modeste din bogatulă arsenală ce-i stetea Ia 
disposițiune. Și apoi causa, care a pusă autorului păna 
în mână, adecă amânarea congresului bisericescă dela 
termenulă legală la ună termină pănă acum, precum 
credă, încă totă nehotărîlă, din motive, pe cari auto- 
rulă, după convingerea sa, a trebuită sg le considere, ca 
nule, este de sigură ună motivă care permite sg se’es- 
plice și sg se justifice o escitare estra-ordinară.

Domnulă acusatoră, pune pondă mai cu sgmă pe 
aceea, că ministrulă - președinte este desemnată ca >sfă- 
rîmătoră ală naționalitățiloră.’ înainte de tgte așă atrage 
atențiunea asupra împrejurării, că acgstă desemnare vine 
înainte în acea parte a articolului, pe care d-nu acusa
toră singură o numesce satirică, prin urmare numai ca 
satirică se pgte privi și atnnci îsl perde cu totulă cre
zută periclitare. De altmintrelea credă, că nu greșescă, 
când afirmă, că acgstă desemnare s’a întrebuințată fgrte 
desă și cu dreptă cuvântă se pgte reduce la faptulă, că 
naționalitățile sub ministerulă Tisza.au trebuită sg învețe 
a renunța la multe lucruri, ce li se pârâu garantate prin 
legile create după pactă.

D-nulă acusatoră impută mai departe, că micimea 
guvernului ungurescă este înfățișată în modă satirică. 
Trebue sg mărlurisescă, că n’am înțelesă bine acgstă im
putare. Decă însg vrea să deducă că din articolă re
sultă învinuirea, că a fostă o micime de sufletă de a 
amână congresulă bisericescă, totuși trebue sg protesteză 
că din critica singuratică a unei fapte, a unui singură 
ministru se face o critică a întregei activități a întregului 
ministeră.

Și acum viu la alinea 8-a a articolului. Voiu citâ 
dintr’ânsulă numai următorulă pasagiu: «Națiunea română 
«scie și sâmte prea bine, că nu acum este timpulă sg 
«sărbătorâscă și sg ridice ună monumentă vizibilă în 
,memoria triumviriloră martiri Horia, Cloșca și Cri- 
«șiană, ci atunci când după Plevna ungurescă va câș- 
«tigâ drepturile sale nealienabile și libertatea ce i-sa ră- 
,pită pe nedreptă prin pactulă dualistică.*

D-niloră jurați! V’amă asigurată, că voiu vorbi nu
mai din convicțiunea mea. Credinciosă acestei asigurări, 
trebue sg mărturisescă, că autorulă articolului prin cu
vintele citate și-a esprimată numai cugetulă, că referințele 
actuale din Ungaria nu suntă favorabile unei serbări de 
reminiscență, ca cea a lui Horia și Cloșca, că sub ună 
guvernă, care țîntesce sg desbrace pe câtă se pgte de 
naționalitatea loră pe toți locuitorii și cetățenii Ungariei 
și sg-i împrietinescă cu ideia unui stată nu ungurescă, 
ci maghiară, nu suntă menite sg întrupeze sâmțiminte

Tisza.au


bek, președintele puse jurațiloră următârele întrebări: 
1. Sunt jurații convinși în consciința loră despre aceea, 
că în articululă din Nr. 83 ală fâiei periodice „Observa- 
torulă,“ de sub titlulâ „Frica guvernului etc.“ este o ațî
țare a unei naționalități în contra alteia? 2. Sunt ju
rații convinși în consciința lorii despre aceea, că în tim- 
pulă aparițiunii N-rului 83 ală fâiei citate acusatulă G. 
Bariță a fostă redactorii responsabilă ală acestei foi? 
3. Sunt jurații convinși în consciința loră despre aceea, 
că pentru publicarea articulului citată în ânteia întrebare 
G. Bariță este vinovată de delictulă de ațîțare? Și în 
casă că acâstă întrebare s’ar negă, âr cele două dinteiu 
s’ar afirma, trebue se vă adreseză încă o eventuală ces- 
tiune: 4. Sunt jurații couvinșl în consciința loră, că 
acusatulă, cu privire la edițiunea ce conține articululă 
incriminată, este vinovată pentru negligența d’a nu fi dată 
atențiune îndatoririloră ce le impune legea redactorului res
ponsabilă?

Jurații s’au retrasă după acâsta și după o scurtă 
deliberare căpitanulă Franz Zimmermann anunță, că în
trebările 1 și 2 au fostă unanimă negate, ăr a 3-a una
nimă afirmată, prin urmare a 4-a cade. Resultatulă fu 
achitarea d-lui G. Bariță. X.

cațiunl a profesoriloră dela scâlele medii unguresc!. In

într’o sărbătdre națională, cari stau în disonanță cu țînta 
arătată a guvernului,

Trebue să mărturisescă, că autorulă dice: că tim- 
pulă de a esprimâ naționalitatea și sentimentele naționale 
prin manîfestațiunl ale poporului, numai atunci va veni 
în patria năstră, cănd spiritulă, ce doirnesce acjl în băr
bații guvernului nostru și care privesce mântuirea statului, 
în progresarea câtă se p6te de repede a naționalitățiloră 
de rassă nemaghiară, va ajunge la cunoscința, că pâte 
fi cineva fiu credinciosă ală poporului său nemaghiară 
și în acelașă timpă și cetățană cu simțiminite calde și 
credinciosă ală statului ungurescă. Mărturisescă, că 
autorulă nutresce dorința, să sosescă acestă timpă, 
nu mai puțină în interesulă statului ci și ală națio
nalitățiloră. Acestă timpă de schimbare spre o po
litică a adevăratei egale îndreptățiri a naționalitățiloră 
îlă numesce autorulă Plevna ungurescă. Dela acestă 
timpă speră elă redobândirea aceloră drepturi, ce nu se 
potă înstrăinâ și acelei libertăți, de care crede elă, 
că acum poporulă său e lipsită; pote însă să găsâscă 
cineva în acesta o ațițare pe față in contra statului, în 
contra națiunei unguresc!? Este cineva ați țață? în contra 
cui și la ce?

La acesta actulă de acusațiune dă următorulă răs
punsă: > Necontestabilă reese intențiunea îndreptată la 
«ațîțare din provocarea articlului adresată cetățeniloră 
«statului de naționalitate română, care nu cere nimică mai 
«puțină dela aceștia, decâtă să cultive cu îngrijire, cu pie- 
,tate la amintirea eroiloră Horia și Cloșca, idea unei Plevne 
.unguresci, care va aduce recăștigarea libertății loră ră- 
,pite, cum se (jice.«

îmi pare forte rău, că suntă nevoită de a califică 
acusațiunea, de o aserțiune necorectă. E dreptă, că în 
articolulă încriminată se Qice, că fiecare Română să cul- 
tiveze și să nutrescă în inima sa, în poesia și legendele 
sale, memoria eroiloră săi și a fapteloră acestora; dăr 
despre o provocare făcută poporului română, ca acesta 
să nutrescă ideea unei Plevne unguresc!, nu se găsesce I 
nici o urmă. Dar chiar dacă s’ar fi esprimată provo
carea, ca să nu se !
a referințeloră din acestă stată, favorabilă aspirațiuniloră loră. Spre dovedirea acestui faptă deplorabilă n’avemă 
naționalitățiloră, în acâsta nu s’ar pută privi nici o' decâtă să aruncămă o privire asupra defectuosei cualifi- 
ațîțare, necum în contra statului ungurescă, națiunei un-1 
gureșei și guvernului ungurescă. Nu cumva că autorulă i 
l. ’ " ' " .

maghiare oposiționale din statulă nostru, care nisuescă nu 
numai la o schimbare a bărbațiloră guvernului, ci și la o 
schimbare a basei de dreptă de stată, a raportului jumătății 
nâstre din monarchiă față cu cealaltă?

Deputatulă Grănwald a (jisă la 10 c. în camera 
deputațiloră: «Nu spună pentru ânteia dată, că indepen
dența și neatârnarea Ungariei este ună astfelă de ideală, 
ba încă și mai multă, o consimțire internă atâtă de mare 
cu sufletulă națiunei, încâtă din acâsta numai cu mărtea 
națiunei acesteia pâte dispărâ. Nu e nici ună Ungură 
adevărată, care să renunțe uuă singură momentă la acestă 
ideală. Deosebirea între noi amândoi este, că o parte a 
națiunei este convinsă, că idealulă nu se pote realisa adi 
ori mâue ori poimâne, acesta e o curată cestiune de o- 
portunitate. Dar la acestă ideă, la acestă dreptă, credă 
eu, nu renunță nimenea în acâstă țâră.*

Dâcă e permisă cetățeniloră maghiari să susțină ună 
ideală, ce stă în contraijicere cu actualele întocmiri ale 
statului, ore cetățeniloră nemaghiari ai Ungariei să le fie 
oprită sub pedâpsă a dori ună timpă, în care naționali
tății loră i se garantăză acele drepturi, ce le avea mai 
înainte?

Reviu încă odată asupra actului de acusațiune, de 
astă-dată pentru o afacere, care are numai ună interesă 
formală. In penultimulă alineată ală actului de acusa
țiune <Jice d. acusatoră: «Deârece respectiva ațîțare for- 
mâză delictulă de ațițare provă^ută în §. 172 din co- 
dulă penală, acusă pe redactorulă responsabilă ală «Ob
servatorului* G. Bariță de acestă delictă.“

Paragrafulă 172 din codulă penală constă numai 
din 2 alineate, dintre care unuia tractâză ună delictă în 
contra legii său în contra ordinațiuniloră, disposițiuniloră 
seu decisiuniloră autoritățiloră; ală doilea însă delictulă 
de ură în contra unei clase a poporațiunii, în contra 
unei naționalifățl seu societăți religiăse. E bătătoră la 
ochi, că nici unulă nu se potrivesce cu casulă de față, 
chiar dâcă d. acusatoră ar ave dreptate, că în articululă 
incriminată se provăcă la susținerea ideii unei Plevne 
unguresc!. Dar mai bătătoră la ochi este, că d. acusa
toră n’a putută distinge de ce delictă să acuse pe d. 
Bariță, de celă din alineatulă 1 său de celă din alineatulă 
2 din §. 172 ală codului penală. Dar chiar dâcă e bă
tătoră la ochi, neesplicabilă de sigură nu e, căci nu e 
puțină perplexitate a alege între două delicte nepotrivite.

Considerândă deci, că nici legea nici acțiunea nu 
clarifică de ce delictă învinovățesce d. acusatoră pe acu- 
sată, declară actulă de acusațiune ca necorăspunijetoră 
hotărîriloră §-lui 25 din procedura tribunalului cu jurați. 
Pentru apărarea clientului meu nu mai am nimică să 
adaugă și vă adreseză, d-loră jurați, rugarea ca să vă 
dațl verdictulă după cum vă dictâză consciința și convin
gerea d-vâstră.

Substitutulă de procuroră Tribus replică, că ju
rații n’au să judece asupra aplicării §-lui 172, ci dacă 
articlulă încriminată conține o ațițare a’naționalității ro
mâne în contra celei maghiare.

Acusatulă G. Bariță protestâză, că în articulă se 
ațîță în contra naționalității maghiare, deârece în totă ar
ticululă nu e nici ună cuvântă despre naționalitatea ma
ghiară. Intre poporulă română și celă maghiară ca atare 
nu esistă nici o cârtă. Dacă noi combatemă ună sistemă 
ce ne strică, cu asta nu s’a cjisă că suntemă în contra 
naționalității maghiare. Da, dacă se află vr’ună Ma
ghiară și vrea să identifice statulă ungurescă ca atare 
cu naționalitatea genetică-maghiară; dar asta n’o price- 
pemă. Noi înțelegemă sub stată totalitatea poporațiunii 
țării, âr nu numai o parte. Acâsta nu întră în creeri 
noștrii.

După o scurtă duplică a apărătorului Franz Friih-

Instrucțiunea în Ungaria și maghiarismul!!. 
Lipsea, 19 Dec. 1884.

«Leipziger Tageblatt» s’a ocupată în Nr. 352 din 
din 17 Decemvre n. cu «instrucțiunea din Ungaria.* 
Ministrulă culteloră — se i|ice între altele în cestă 
articolă de fondă — a presentată în filele trecute dietei 
unguresci ună raportă lungă despre «instrucțiunea din 
țâră.* înainte de tâte este de însemnată, că chiar și fi
arele guvernamentale se convingă pe di ce merge, câtă 
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renunțe la speranța într’o schimbare medii cu crescămentulă continuu ală numărului școlari-

cari de altmintrelea suntă dedate să mergă mână în 
mână prin focă și prin apă cu guvernulă ungurescă și 
grozavele lui tendințe de maghiarizare.

țliarulă ungurescă scrisă nemțesce .Pester Lloyd* 
o spune pe față, că între 2256 de profesori numai 1613 
au cualificațiunea formală recerută. Dâcă acest! 1613 au 
numai cualificațiunea formală — de cea materială nici 
nu mai încape vorbă — ușoră îș! pote face omulă ideă 
despre resultatele culturale ce le potă obțină cei 643 
profesori, car! și-au câștigată «dreptulă de a funcționa* 
într’ună timpă, când celă mai bună documentă de cua- 
lificațiune era manifestarea de simțăminte pure unguresc! 
— (Și acum nu’i totă așa?) — Situațiunea e cu atâtă 
mai deplorabilă, cu câtă nu se observă nici ună pro
gresă. — Cei cu atestatulă de cualificațiune în busunară, 
negăsindu-ș! cu anii postă, se vădă siliți să apuce pe 
alte cariere. într’ună târejiu, după ce au mai uitată și 
din puținulă ce’iă mai sciau, dându-li-se ocasiune se a- 
plică ca profesori provisor! sâu ordinari la scâlele medii 
unguresci. Așa nu merge — se plânge «Pester Lloyd 1* 
Cum se pare întrâga generațiune care asistă la aurora 
erei constituționale, va trebui să moră înainte de ce-șl 
voră câștigascâlele medii unguresci, așa cum ar trebui 
ele să fie (dâr nu cum sunt acum), dominațiunea loră!

In qe privesce pe școlari, după raportulă ministe
rială, în anulă scolastică 1883/4 au fostă în 178 insti
tute cu 238 mai puțini. Acestă scătjămentă este după 
unii ună semnă îmbucurătoră, căci de o pnrte s’au mai 
împuținată școlarii setoși de sciințele classice, de altă 
parte a crescută suecrescența în scâlele industriale și 
comerciale. Durere însă, că scă^ământulă cade mai multă 
pe scâlele reale, care oferă cele mai bune proepecte 
pentru ună bună viitoră. De curândă numai se vorbia, 
că d. e. lipsa din ingineri e mare, pe când mai la fie
care oficiu de diurnistă se îmbiă câte ună advocată sâu 
profesoră diplomată.

Intr’adeveră te cuprinde mirare, când te gândesc! 
de ce se îmbulzescă tinerii în gimnasii și nicidecum în 

1 scâlele preparative pentru sciințele technice ? Una din că
ușele principale e, că stipendii se conferescă cu multă mai 
multe la gimnasiști, decâtă la realiști. Așa d. e. dintre 
gimnasiști capătă stipendii 8°/0, dintre realiști 2'4%; în 
gimnasii a crescută numărulă stipendiștiloră în anulă 
1883/4 cu 7-5%, în reale a scădută cu 22 6°/0. Eată 
colosala disproporția în privința acâsta. Este datorința gu
vernului să cerce a stabili echilibrulă!

Nu mai puțină interesante suntă relațiunile confe- 
siunale în ce privesce instrucțiunea. In raportulă minis
trului se 4ice, că numărulă romano-catoliciloră a cres
cută, pe când ală celorlalte confesiuui a scăzută.

In ce privesce naționalitatea, Ungur! au fostă 70'5%. 
Nemți 15.4%, Români 5.9%, Italieni 0.5%, Slovaci 4.5%, 
Șerbi și Croațl 2.1%, Ruteni 0.4% ; așa dară Ungurii 
au dată cu 56.3%, (ce omeni iubitori de cultură?), 
Nemții cu 16’6°/0 mai mulți școlari, decâtă trebuia să 
dea conformă cu procentulă poporațiunei; din contră 
Românii au rămasă îndărătă cu 59 4%, 
63 3%, Sârbii-Croații cu 58% și Rutenii cu 84%, ceea

I

Slovacii cu

ce se esplică prin faptulă, că aceste din urmă fort 
pronunțate naționalități (Diese sehr ausgeprâgten 
Nationalităten) nu vreau să scie absolută nimică 
de scâla ungurâscă. (Ministrulă recunâsce acestea, 
și totă nu se lasă de maghiarisare 1 Haida hai! Sisiphus 
încă se cjice, că lucra de diminâța până sâra totă fără 
nici ună resultată).

Mai departe se plânge «Pester Lloyd*, că tabloulă 
se presentă și mai întunecată, dâcă se face o paralelă 
între ambele categorii de scâle, cu privire la naționalități. 
Astfelă se vede, că în gimnasii au fostă 77% Unguri, 
14% Nemți, 6'4% Români, 0’5% Italieni, 4'8% Slovaci, 
0 3% Serbi-Croați, 0'4% Ruteni; âr în scâlele reale: 
69% Unguri, 24’2% Nemți, 3T% Români, 0.1% Ita
lieni, 2'5% Slovaci, 0'9 Serbi-Croați, 0% Ruteni. Altă 
causă, că numărulă scolariloră în scâlele reale e atâtă 
de neînsemnată, e că în Ungaria suntă 151 gimnasii și nu
mai 27 scâle reale, și părinții de regulă la alegerea ca
rierii copiiloră loră preferă scâlele din apropiare. De 
aceea, crede »P. L.,« ar fi datorința cu deosebire a bise- 
ricei reformate, care representă mai curată ele- 
mentulă maghiară, să prefacă o parte din gimna- 
siile ei în scâle reale, cu atâtă mai vertosă, cu câtă la 
esaminile de maturitate din anulă trecută comisarii re
gimului au recunoscută, că disciplinele esacte se propană 
bine în amintitele gimnasii. Guvernulă ar dâ de sigură 
linevoitorulă său concursă 1

Până aci reproduce «Leipziger Tageblatt* din «Pester 
Lloyd*, organulă scrisă nemțește ală d-lui Tisza, după 
aceea continuă: Deși spesele de întreținere a instituteloră 
de sub conducerea ministerului de instrucțiune întrecă 
cu multă spesele de întreținere a scâleloră confesionale, 
totuși instrucțiunea nu e corespundătâre, ceea ce se vede 
de acolo, că chiar și presa oficiâsă ungurâscă are o pă
rere fârte dubiă despre instrucțiunea din Ungaria, și ter
mină astfelă: «și acesta e ună lucru fârte lămurită, că ce 
Maghiarismulă în Europa, ca factoră de cul
tură nu pâte fi nimică mai multă decâtă nulă!*

Astfelă se esprimă, Dle Redatoră, ună (Jiară destulă 
de cetită în Germania. Bagă sâmă, purtarea peste totă 
a Maghiariloră a ajunsă și la cunoscința Germaniloră, și 
pe lângă tâtă fanfaronada loră, Ungurii și-au perdută 
omenia. Dar încă dâcă ar află Germanii despre multele 
nedreptățiri, ce ni se facă nouă! Ce faptă mai barbară pâte 
comiteunăguvernă, carerepresentăelementulă ungurescă 
ca factoră de cultură(l), decâtă acela a disolvâ fără 
nici o causă fundată o reuniune de cultură română, care 
contribue la ajungerea scopului comună? Când am cetită 
în <|iarulh ungurescă scrisă nemțesce, că guvernulă a 
disolvată societatea «Iulia*, am gândită în mine, ce fac- 
toră de cultură mai e și elementulă maghiară!

Și dreptă mărturisindă, pare că în durerea mea am 
sâmțită o satisfacțiune când m’am convinsă, că și Ger
manii sunt de părere, că ca elementă de cultură Maghia
rismulă nu e nici mai multă nici mai puțină decâtă — 
nulă (Und das ist auch ganz erklărlich, weil der Ma- 
gyarismus in Europa als Culturtrăger nichts Anderes be- 
deuten kann, als — Nuli! V.

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

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. tranz.*)

Viena, 22 Decemvre. — Se (Jiee că Kuff- 
ler a mărturisită, că a sciută de unde a luată 
Iauner banii ce erau destinați pentru dânsulă 
(Kuffler). Judecătoria este în posesiunea unoră date 
fârte agravante cu privire la relațiile dintre Kuff
ler și Iauner.

Fratele lui Iauner pierde asemenea ună de- 
posită de 120,000 florini, pe cari asemenea i-a 
defraudată Iauner.

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

DIVERSE.
Unu mijlocii ingenioșii. — «L’Evânement* vorbesce 

despre ună mijlocă ingeniosă găsită de ună deputată 
francesă pentru a rămânâ singură într’ună cupeu pe 
linia dela Orleans. Ună călătoră, presintându-se la 
ușa cupeului, d. X... îî cjise: — Nu te urcâ în acestă 
cupeu, căci sunt bolnavă de coleră. înțelege ori-cine, că 
călâtorulă nu mai stărui de locă, dâr se grăbi a semnală 
incidentulă șefului de gară dela Chateauroux. Șefulă de 
gară avu atunci o inspirațiune sublimă: ordonă să se în
chidă cu cheia cupeulă și telegafă colegului său dela 
Vierzon gravitatea cașului... In acestă timpă, deputatulă 
X.... stetea singură în cupeulă vagonului, lângă o jună 
persână, care nu se preocupa câtuși de puțină de peri- 
colulă contagiunii! Trenulă întră în gară, deputatulă se 
află în fața comisarului de polițiă asistată de ună doc- 
toră chiămată în grabă; dâr refusă de a se lăsă să fie 
desinfectată, și încă mai puțină fricționată. Arătă carta 
sa de circulațiune și ceru scuse.... Bâla sa nu era de
câtă ună mijlocă pentru a rămânâ singură în cupeu.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu



Cursulu la bursa de Viena
din 20 Decemvre st. n. 188-4.

Rentă de aurii ungară6°/0 124.05 
Rentă de aură 4°/0 . . . 95.50 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.45 
împrumutului căilorO ferate

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

lorQ ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 96.40 

Amortisarea datoriei căi-
lorfl ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 120.— 

Amortisarea datoriei căi-
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) . . . .106.— 

Bonuri rurale ungare . . 100.75 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miștt...............................100.25
Bonuri cu cl. de sortarel00.25 
Bonuri rurale transilvane 100.50

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

vinii ung......................■ , 98.50
împrumutul^ cu premiu 

ung.....................................115.30
Dosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.50
Renta de hărtiă austriacă 81.80
Renta de arg. austr. . . 82.90
Renta de aură austr. . . 103.90
Losurile din 1860 . . .134 90
Acțiunile băncel austro-

ungare . ■.................  856 —
Act. băncel de credită ung. 300.50 
Act. băncel de credita austr. 291.60 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.79
Napoleon-d’orI.................. 9.751/,
Mărci 100 împ. germ. . . 60.25 
Londra 10 Livres sterlinge 123.30

ISursa de Siuenrescl.
Cota oficială dela 8 Decemvre st. v. 1884.

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

» convert. (6°/0) . . — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — —
Credit fonc. rural (7°/0) . . — —

* „ » (5%) •
» » urban (7%) • • — —
» * > (6°/0) . . — —
» » » (5°/o) • • 831/*

Banca națională a României 1250 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 315 —

« » » Națională . . i — —
Aură.................................... 12.50°/o —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovu
din 22 Decemvre st. d. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 G8 Vend. 8.72
Argint românesc . . . . . . > 8.60 » 8.64
Napoleon-d’orI................. . . > 9.74 » 9.75
Lire turcescl..................... . . » 10.98 » 11.—
Imperiali......................... . . > 9.98 * 10.
Galbeni............................. . . » 5.70 » 5.72
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100— > 101.50
Ruble RusescI................. . . » 125— , 126
Discontulă » . . 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 
ria lui Gross (în casa prefecturei.)

dela 1 Aprile c.?

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

care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS/

Societatea comercială română Hassarabianu Oalfoglu «& Comp. 
BULETINU

BRĂILA 7 Decemvre 1881.

Vendetoră Cumperetorti Felultt Kilo Libre Pretultt1 Notițe

Christoforatos C. Silberstein Grâu 80 57— 61 Magasie
Cussoff ChissoveloniFils & C-ie Orză 110 43— 37 25 Caică

d-to A. Emberico Secară 75 53— 53 —
At. Lombards Michailoff Grâu 410 57i/a 61 50
Eul. Georgieff Conduros Fasole 200 °/oO 19 80 H
G. Grosovich d-to n 80 n 22 — Magasie
Goldenzweig I. Bellet Grâu 110 575/4 61 25 n

d-to d-to H 100 54V2 55 50 hârtie

MEDICINAE UNIVERSAE
Dr. AUGUST FOBITOS

fostu operatoru la clinica profesorului Billrotli în Viena, și asistentă la 
profesorulu Czerny în Heidelberg, ține consultațiuni dela 2—3 6re după 
prântjă, Strada Căldărariloru Nr. 501, Etagiulu I.

Zambach și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesci

de ritu latinu și grecu
în Budapesta, strada Vațului, Vaczi uteza Nr. 17.

Falonu sdu Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachi‘nn 
prapuri. T6te felu
rile de stdguri, și 
pentru ‘ societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoră pe

altariu, potiruri, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificalu, candele 
de altaru, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotu, cărți 
de Evangeliă etc.

Comande se efectueseă promptă. — Obiectele, care nu voră conveni, se voră 
schimbă cu altele.

MersulU trenurilorU
pe linia Predealfi-Bndapesta și pe linia Teiușft-Aradd-Badapesta a calei ferate orientale de statîi reg. ung.

Nota: Orele de nopte suntit cele dintre liniile grose'

Predealft-Budapesta JSiidapesta--I^redealft

Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu Trenă Trenu
do omnibus de omnibus accelerat omnibus

persdne persdne peradne

BucurescI 7.15 _ — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brasovtt \ 2.06 — — 10.50 P. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
Feldiora 2.44 7.09 6.28 t 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-Văsârhely 4.40 9.59
Homoroda 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
Sighișăra 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașfl 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 —
Crăciunelu — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiușft 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudâ 7.55 2.48 4.44 Glnsin ( 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susO — 3.12 5.10 ■ ț 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdca 8.24 3.36 5.47 Gliiris 11.15 8.14 8.29
Gliirișft 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8i51 Uiora 12.12 9.58 —

( 10.08 5-59 9.18 Vințuia de susfl 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiuda 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu- 6.54 8.34 Teiușft 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciuneia 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașh 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 Mediașa 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezd-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsârhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24

1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Orauia-mare 1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
P. Ladăny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișa — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI 10.25

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușik-Aradft-Budapesfa. Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenu de 
peradne

Trenu 
omnibus

TrenU 
omnibus

Trenu de 
peradne

Trenu 
omnibus

Teiușft
Alba-Inlia
Vințulă de josă
Șibotă
Orăștia
Sinieria (Piski)
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada
Zam
Soborșin
Bărzova
Conopă
Radna-Lipova
Paulișă
Gyorok
Glogovață
Aradft
Szolnok
Budapesta
Viena

9.50
10.42<
11.09
11.43
12.13

1.22
1.48
2.21
2.54
3.09
3.48
4.37
5.30
5.58

Viena
Budapesta
Szolnok
Aradft
Glogovață
Gyorok
Paulișă
Râdna-Lipova
Conopă
Berzova
Soborșin
Zam
Gurasada
Ilia
Braniclca
Deva
Sinieria (Piski)
Orăștiă
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Inlia
Teiușft

8.25 8.352.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44

8.20
9.10 8.00

11.14
3.35
4.00
4.16
4.47
5.02
5.25
5.57

6.55
12.28
5.30
6.20
6.39
7.19
7.39
8.11
8.49
9.18

10.27
11.18
11.57
12.27
12.57

1.45
2.58
3.46
4.20
5.06

6.05
6.34
7.01
7.15
7.49
8.32
9.19
9.40

10.16
10.32
10.48
11.17
12.32
12.00
4.00

6.18
7.11
7.48
8.22
8.40
9.02
9.32

10.12
10.47
11.14
11.46
12.21
12.53

6.38
6.56
7.15
7.48
8.05
8.45
2.10

8.24
8.41
9.01
9.30
9.45
6.10
7.27

7.44 6.40 6.15
7.006.20

Aradft-Timișăra Simeria (Piski) PetroșenI

. t.
Trenu 

omnibus
Trenu de 
persdne

Trenă 
omnibus

Aradft
Aradulă nou
Nemeth-Sâgh
Vinga 
Orczifalva
Merczifalva
Tlmișdra

6.00
6.26
6.51
7.28
7.49
8.09
8.58

12.30
12.54

1.19
1.50
2.12
2.30
3.15

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui
Crivadia 
Banița
P etroșeui

3.08
3.45
4.33
5.19
6.05

6.43
7.00

Timișftra-Aradft JPetroșeui—Simeria (Piski)

Tronu do 
persdne

Trenu 
omnibus

Trenu 
omnibus

Timișftra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
N6meth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradft

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5.00
5.56

Petroșeui
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă 
Streiu

Sinieria

8.56
9.37

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37

6.16
6.50
7.11
7.44
8.00


