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Luui, Marți 18 (30) Decemvre IBB*.

nu ca să fimu cultivați din partea loru, ci voru 
se ne fericăscă cu cultura loru chiar în contra 
dorinței și a trebuințelorîi ndstre.

Bdporulu românu pretinde o esistență dămnă 
de omenire; pretinde drepturile sale; pretinde să 
trâiăscă și elu în acâsta țâră liberu și ncîmpede- 
catu ca Românii ce este, în puterea legiloru. ne
strămutate ale naturei și ce îi oferă a<ji cei ce 
se landă a avă „dreptulu și puterea “ în mâna 
loru, — cum (Jise Hegedus în întrunirea de Sâm
bătă?

Ii ceru să-și lapede limba și sâmțămăntulu, 
adecă propria lui ființă, îi ceru o monstfruăsă im
posibilitate.

Și acesta cutăză a-o pretinde a<ji în tonă 
impunătoru minoritatea poporațiunei Ardălului 
dela matoritate! Semnu, că ne apropiămu de 
sfârșitulu nenorocitului sistemă de guvernare rui- 
nătvru de țâră și de popăre!

„S’a începută c’ună fiască mică și s’a sfâr
șită c’ună fiască grăznică....“ Așa va scrie odată 
istoria despre reuniunea de maghiarisare, ce se 
plănuesce adi în Clușiu, ca unulă din cele mai 
cutezătore atentate în contra vieței năstre na
ționale.

Brașovu, 17 (29) Decemvre
întrunirea maghiară convocată de primarulă 

Clușului pe (jiua de Sâmbătă s’a ținută. Cu tăte 
că se făcuse mare sfară în țâră cu ea prin foile 
guvernamentale și oposițiunale, sala primăriei din 
Clușă era pe jumătate gâlă. Dovadă eclatantă, 
că publiculti celă mare maghiară nu semte nici
decum trebuința unei reuniuni „de cultură" ca 
cea proiectată de arangiatorii numitei întruniri.

Și într’adevără, n’au Maghiarii destule mij- 
lăce de a se cultiva, n’au ei 6re universitate, 
teatru, scoli de totă felplă, nu cheltuesce statulă 
destulă pentru cultivarea loră, nu posedă ei o 
mulțime de reuniuni literarie și economice? Ce 
lipsă ar mai avă dâr de-o reuniune maghiară de 
cultură ?

Astfelă au raționată și proprietarii, comer- 
cianții și industriașii unguri cu mintea loră mai 
puțină preocupată de sărtea unui sistemă artifi
cială, ce se află în dăga de mărte și de aceea 
acești cetățeni au rămasă acasă și au preferită 
ma.i bine de a petrece liniscitu în cerculă fami- 
lieloră loră, întărindu-se astfelă sufletesce pentru 
grâua muncă, ce le mai stă înainte, decâtă 
să mârgă la primăria și să agiteze prin discur
suri măiestrite și întortochiate în contra naționa- 
litățiloră din acâstă țâră, cu cari a trăi și a 
munci împreună în pace și în liniște suntă avi- 
sați de necesitatea împrejurările.

S’au presentată așadâr la întrunire numai 
cărturarii și fariseii, așa numiții „onorațiori" din 
Clușiu: câțiva funcționari, cari aștâptă decretulu 
de înaintare; câțiva profesori doritori de vr’ună 
ordină ; câțiva advocați și medici, cari voră se 
facă de aici încolo carieră, și în fine câțiva deputați 
cu gura mare, cari, neputendă să facă nici o is
pravă reală pentru ușurarea sorții poporațiunei, 
strigă ca nisce căpiați, că tâtă lumea și țâra tre- 
bue să vorbâscă și să sâmță în 48 de âre ungu- 
resce, sciindă că massele credule maghiare se 
voră mângăiă deocamdată cu acestă resultată ală 
patrioticeloră loră străruințe.

Și ce voiescă acești „onorațiori?"
Voiescă ei în adevără să lățâscă mai multă 

cultură între Maghiarii din Ardâlă? Au ei în 
gândă să-i scape din ghiarele speculanțiloră evrei 
și ale corupțiunei, ce.i bântue a«ji așa de cum
plită? Este âre scopulă loră de a face să înain
teze bunăstarea morală și materială a poporațiu
nei ardelenesc!?

Nimicu din tâte acestea.
Onorațiorii din Clușiu au alte dorințe. Ei 

îi credă pe Maghiari deja prâ cultivați și îna
intați, așa că li se pare necesară, ca se mai îm
prumute ceva din cultura loră grozavă și Ro- 
mâniloră și Sasiloru. Marea loră grijă este ca 
Românii și Sașii să învețe câtă mai curândă a 
vorbi și a sâmți unguresce, căci atunci patria va 
fi mântuită și de miseriă și de corupțiune și de 
ignoranță.

Sărmane Ardâlă, țâră frumâsă! Ai ajunsă 
ca să fi cultivată de cavalereștii aranjatori ai pe
trecere! de astă vâră din Clușiu, care făcea să 
sbârnăe ușile și ferestrile „sălbaticiloră" cetățeni 
români; ai ajunsă să fi civilisată de cătră slu
garnicii cântăreți ai „imnului lui Banfiy Dezsci..." 

Și ce este mai curiosă, nouii „civilisatori" 
dela Clușiu nici nu ne întrâbă dâcă voimă sâu

multă decâtă ca să înțelâgă limba comună a patriei, așa- 
dăr să înțelăgă unguresce, dâr se și semță împre
ună cu noi unguresce.

Noi nu voimă să urmămă esemplulă, ce ni-lă dă 
națiunea cehă, când pretinde chiar cu forța ca în Bo- 
emia tăte să fie cehescl. In Croația este chiar 
păcată de a sci altă limbă decâtă cea croată. 
Și Ungaria să nu pâtă pretinde, ca fiii ei să fie celă pu
țină cu sâmțământulă Maghiari? Și fiindcă nu 
este cu putință ună sentimentă 
comună, trebue se stăruimă ca 
mună.

N’avemă timpă de perdută,

patriotică fără o limbă 
să evemă o limbă co-

inimicii noștri lucrâză. 
Noi cu atâtă mai mare energiă trebue să desfășurămă, 
pentru-că dreptulă și puterea (T) e pe partea nâstră și 
suntemă destulă de avertisați, așa că decă amă sta și 
mai departe în neactivitalea acâsta ar fi sinomimă cu-o 
sinucidere.

Domniloră! Trăimă în epoca fapteloră; cu cuvinte 
sunătâre, cu învinuirea sistemului, a societății, a corifei- 
loră nu mai putemă ascunde indiferentismulă nostru; 
trebue să pășimă pe tărâmulă fapteloră cu tâtă energia, 
cu entusiasmă patriotică și cu perseveranță în muncă 
trebue să punemă la locă în scurtă timpă, ceea ce amă 
negligeată timpă îndelungată.

Mijloculă celă mai potrivită este, ca să înființămă 
și pentru partea acâsta a patriei nâstre o reuniune de 
cultură maghiară. Pentru acăsta mi-am luată voiă a vă 
învitâ la acestă adunare pe care o declară deschisă.

Celă dinteiu, care a luată cuvântulă a fostă Bar ta 
Miklos. Elă accentuâză înainte de tote că fâia lui 
«Ellenzâk» a venită prima oră cu idea înființării unei 
reuniuni de maghiarisare și cjice, că ar fi fostă pâte mai 
consultă se se studieze cestiunea mai ântâiu într’ună cercă 
restrînsă. Acesta o dovedeșce faptulă, că din comitată 
abia s’au presintată câteva persâne la acăstă adunare. 
Ce privesce înființarea reuniunei, elă s’a gândită multă 
la acâsta, că cum ar putea să dobândâscă ună succesă 
mai mare, făcândă să între în reuniune totă Ardelulă. 
Elă așa și-a gândită lucrulă, că cei mai însemnați și cei 
mai bogați proprietari din Ardâlă, să ia causa în mâna 
loră și să fundeze reuniunea. Căci ori și cum, dâcă este 
ca să resolveze marele ei probleme, acâstă reuniune tre
bue să dispue de însemnate mijloce materiale. Cu du
rere însă observă, că și la acâstă ședință inaugurală es- 
periămă ce-amă esperială la tăte reuniunile de cultură 
adecă: clasa cea mai inteligentă a societății, dâr totdeo
dată relativă cea cu puțină avere, honorațiorii (amploiațl 
advocați, medici, profesori, ingineri) jertfescă 
multă, precândă marii 
cele mai de josă ale 
mercianții, industriașii 
ajungerea unoră scopuri, 
tocmai ca și în ală clasei honorațiore.
să se angageze câtă mai mulțl la marea muncă națio
nală. Dâcă, (jice elă, amă jertfi pentru reuniune numai 
ună procentă din darea ce o plătesce Ardâlulă, amă do
bândi ună fondă uriașă. In fine dice, că reuniunea să 
îngrijâscă de a se uni cu reuniunea de cultură săcuâscă.

După Bartha vorbesce Hegedus Istvan. Elă 
accentuâză consolidarea națională, acâstăproblemă, 
care trebue să o ia în mâna sa societatea maghiară. 
Să nu ceremă dela stată mai multă decâtă păte. Nu 1 
se pâte Impută statului maghiară, că nu ar fi făcută ni
mică. Ajunge să vă provocămă la două fapte ale lui, 
spre a dovedi acâstă: Maghiarisarea capitalei și 
subveenționarea theatrului maghiară din 
Clușiu.

Facă-și și societatea datoria ei. Să stăruimă, ca 
să înființămă națiunea maghiară unitară în spiritulă pa
triotică și în simțiminte patriotice, însă fără de a nimici 
cu forța sâu ori cum limba naționalitățiloră și proprie
tățile loră de rassă. (?) Să câștigămă rassele nemaghiare 
cu spiritulă, (De aceea pretinde Bartha jertfe materiale, 
așa de mari?) cu putera cuceri țâre a culturei maghiare. 
Acestă principiu să conducă stăruințele nostre. Dapă 
ideile lui Nagy Lajos, reuniunea trebue să se lățâscă 
peste totă Ardâlulă. Să ia parte la ea fiecare adevărată 
patriotă. Nu e vorba de maghiarisarea cu forța, dâr

Ifteuniune de isiagiaiarîsare ia Clușiu.
Clușiu, 20 Decemvre st. n.

Domnule Redactară! Adunarea convocată de pri
marulă Clușiului pe tiua de 27 Decemvre a. c. în scopă 
de a se consultă asupra înființărei unei «reuniuni gene
rale de cultură maghiară» sâu pe românesce: unei re
uniuni de maghiarisare în Clușiu s’a ținută atji. Au fostă 
de față vreo 60 de persâne, mai totă funcționari și pro
fesori unguri. Din comitată n’a venită nimeni la adu
nare. Dintre boerii unguri n’au fostă de față decâtă 
1 — 2, ce se află în Clușiu și cari se hrănescă din sfă- 
rîmăturile, ce li le aruncă guvernulă dela masa cea bo
gată din Pesta.

Astfelă cu totă sgomotulă ce se făcuse prin <hare 
și cu tote apelurile fulminante au fostă de față numai 
arangiatorii, cari și așa c^îlnică se întâlnescă în cluburi și 
în casină. Erau surprinși d-nii Haller, Bartha, Hegedus 
el tutli quanti de acestă indiferentismă documentată din 
partea clasei proprietare și industriașe etc. maghiare, dâr 
și-au luată inima în dinți, au aclamată de președinte pe 
primarulă Dr. Haller Karoly și acesta a deschisă adu
narea cu următorulă discursă:

Intr’o țâră potă trăi mai multe naționalități, 
dâr națiune numai una pâte fi! Națiunea trăesce în 
limba ei 1 Acâsta e devisa, prin care nu numai ună stată 
a devenită mare. Limba lâgă între sine pe locuitorii 
patriei, ea îi înfrățesce ca pe nisce membri ai națiunei. 
Dâcă locuitorii patriei nu potă avâ ună punctă de în
tâlnire într’o limbă comună, nu se pâte desvoltâ între ei 
stima și încrederea reciprocă.... Dâcă creșcerea și cul
tura unei sâu altei părți a poporului se alipesce cu te
nacitate de tipulă naționalității și ală rassei, este impo
sibilă ca rassele diferite ce trăiescă în patriă să înlre 
astfelă în atingere. De aici apoi se nasce cu încetulă și, 
precum cu durere trebue să-o esperiămă deja, ca nece
sitate ura de rassă, care produce nu numai în viața so
cială atâta amărăciune, dâr sgudue chiar și temeliile sta
tului.

Dâcă vorbescă de ura de rassă o spună francă, 
că dâcă noi și cunâscemă și sâmțimă acâstă 
ură, ea nu locuiesce în peptulă patriotului 
maghiară, ci ne facă să-o simțimă numai unii «frați 
iubiți.«

Noi nu împedecămă (??!) pe compatrioții 
noștri de altă limbă, de a se folosi de limba loră de
osebită în biserică, în scâlă, în literatură, în familiă și în 
societate; privi mă cu bucuriă (??î) Ia năsuințele 
loră cătră cultură și îi spijinimă moralicesce și 
materalicesce (???!!) și nu ceremă dela ei mai Ieste lucru de nesuferită, cjice elă, ca naționalitățile să se

mai 
proprietari, ca și classele 

poporului, mai departe co- 
ș. a. jertfescă puțină pentru 
cari suntă și în interesulă loră, 

Bartha cere ca



ordinari suntă toți studenții în teologiă, cari suntii tot
odată și interni, adecă bursieri în seminarulă clericală ; 
cei esterni suntă membrii estraordinarl. Scopulă Acade
miei este de a forma preoți de modelă și a ridica pres- 
tigiula facultății teologice.

—0—
In săptămâna trecută poporațiunea Făgărașului a 

fostă neliniștită de multe hoții, parte făcute, parte în
cercate.

—0—
Inteligența română din Timișăra a ținută o confe

rință și a luată hotărîrea, ca în carnevalulă viitoră să 
dea ună bală în folosulă »Alumneului Națională' și ală 
scoleloru române confesionale din acelă orașă. Spre sco- 
pulă acesta s’a alesă ună comitetă arangiatoră, com
pusă din 17 persâne.

—0—
Suntă numiți sublocotenenți în reservă d-nii: I6nu 

Erdelyi la reg. 37 de inf., Ionu Suciu la reg. 33 de inf., 
Nicolau Costană In reg. 60 de inf., Ladislau Goldișă la 
reg. 33 de inf., Aureliu cavaleră de Onciulă la reg. 
16 de husari, Constantină cavaleră de Popovici la reg 
3 de ulanl.

—o—
Reuniunea de cultură ungurăscă — adecă de ma- 

ghiarisare — ce s’a înființată în Clușă a ținută Sâmbătă 
prima sa conferență în sala cea mare a primăriei sub 
președința primarului D-r. Haller. S’a luată hotărîrea, 
ca în interesulă afacerei să s’alegă o comisiune pregăti- 
târe, care să întindă activitatea reuniunei peste totă 
Ardelulă și să învite la viitorea ședință pe vice-prefecții 
tuturoră comitateloră.

Cu ce utopii se perde timpulă celă scumpă!
—0—

Prin Viena circulă sgomotulă, că la o bancă d’acolo 
s’au defrandată 30,000 fl

—0—
După ultimele informațiuni, patriarchulă ecumenică 

Ioachimă IV a recunoscută independența archiepiscopului 
ortodoxă din Carloviță. Acesta va avea titlulă de Beati
tudine. De asemenea se (jice, că patriarchulă Ioachimă 
va recunosce și independența mitropolitului Ungro-Vla- 
chiei din Bucurescl.

—0—
Opulă comitelui Vasili »La sociele de Vienne,» 

care a apărută de curendă, a fostă confiscată din moti- 
vulă, că in unele locuri s’a comisă crima de lesă-maies- 
(ate.

—0—
Ministrulă de răsboiu ală României lucrâză la ună 

proiectă de lege pentru o nouă reorganisare a armatei. 
—0—

Citimă următdrele în «Liberalulă' din Iași: >In- 
formațiunea dată relativă la o agresiune a câtor-va^ sute 
de ovrei, esactă în fondă, este însă greșită asupra mo
bilului ce a produsă acea turburare. Iată cum stă ces- 
tiunea: Niște podari fiindă ocupați a curăți podulă de 
feră de devale de Tergulă-Cucului, fură chiămați de vă- 
tafulă loră să mârgă în altă locă- Ovreii din acea stradă 
începură a strigă la podari să rămâe acolo pănă ce voră 
curăți perfectă tătă strada; podarii ne vrendă a’i asculta, 
ună numără de două-trei sute de ovrei se strînse în ju- 
rulă loră, și voi să’i facă cu d’asila a curăți podulă. 
Ună sergentă de orașă interveni, dar nu putu face ni- 
mică căci fu îmbrâncită și insultată de mulțime; elă 
chemă în ajutoră câți-va gerdarmî; dar și aceștia nu 
putură astâmpăra mulțimea. în fine, sosindă mai mulțl 
gendarml se putu aresta cinci-spre-tjece ovrei din cei mai 
agresori. Aceștia fiindă eri duși spre instrucțiune la ju
dele inslructoră, mai mulți ovrei au încercată să încun- 
jure pe gendarml ce îi escorta și să elibereze pe arestați 
dar n’au reușită. Dintre acești din urmă s’au mai ares
tată duoi. T6țl suntă actualmente în arestulă preventivă.» 

—0—
«Curierulă Balasan« din Iași comunică, că în luna 

trecută a murită în orașulă Hârlău ună comerciantă is- 
raelită în etate de 117 ani, „ Acestă bătrână anume Za- 
invil Merder, născută în orașulă mai susă citată înainte 
de răpirea Bucovinei, lasă în urmâ’i 82 copii, nepoți și 
strănepoți.

—0—
Cetimă în «Curierulă Financiară» de Sâmbătă: 

.Incă o săptămână din cele mai slabe trebue să înre- 
gistrămă adl. De și valorile cotate mențină aprope 
intacte cursurile loră de acum optă dile, totuși trebue 
să notămă că afacerile au fostă de totă rare în tărgulă 
liberă și în parchetă, și agiulă aurului a continuată a 
se ridica în proporțiunl însemnate. Dela 13.12% acum 
optă dile, elă a atinsă aseră din nou 15% fără să ne 
lase a întrevedea vre-o îmbunătățire ăre-care. Măsura 
prin urmare d’a se ridică de cătră Banca Națională 
scomptulă și dobânda împrumuturilor pe deposite, măsură 
susținută în Cameră cu atâta focă de unii deputațl în 
frunte cu d. P. Cârpă, n’a putută esercitâ până atji nici 
o influință în bursă asupra aurului. Dovadă, cum am 
disu noi, că germenulă crisei se găsesce cu tolulă în altă 
parte decâtă la Banca Națională, adecă în reaua nostră

plângă că sunt asuprite, pe când noi Maghiarii suntemă 
toleranți pănă la culme față cu ele, așa d. e. că chiar 
conaționali de ai noștri se contopescă în naționalități 
streine. Dupăce mai vorbescă câți-va inși, adunarea 
decide cu unanimitate, ca să se alegă o comisiune pen
tru pregătirea lucrâriloră, respective a slatuteloră, care 
comisiune să aibă dreptulă a se întregi cu membrii din 
comitată, după trebuință. Mai departe se alegă de 
membrii ai acestei comisiuni toți vice-comi ții 
din Ardălă.

In fine adunarea alege în comisiunea memorată pe 
următorii: Dr. Haller președinte ; Polcz secretară; Barlha 
M.; br. Banffy A.; Sigmond D.; Nagy B.; Sandor los; 
Dr. Weisz lozsef; Gyarmathy M.; Szamosi 1.; Szvacsina 
G.; Nagy L.; Felmeri L.; Benigai S.; Deaky A.; Dr. 
Finaly H.: Gemanf V.; Hegedus Istvan; Dorgo Alb.; 
lncze los.; Ferenczi M.; Dr. Szasz B.; br. Bethlen Gerg.: 
Tussai Gab.; Korbuly Iozs.; Hory Bela.

Cu acăsta se încheiă adunarea,

-----o-----
Gestiunea principatului Albaniei.

țtiarulă turcescă ,Tikat' din Sofia, vorbindă despre 
Albanesi, dice că ei nu se unescu între sine asupra punc- 
teloră generale și anume: Miridiții dorescă ună princi
palii sub dominațiunea unui principe europenă; Toschii 
voescă pentru Albania ună stată particulară sub domi
națiunea regelui Greciloră, avendă camera sa de depu
tațl și propriulă său cabinetă, și tăcendă o putere cu 
Grecia; Gheghii, cari partea cea mai mare suntă musul
mani, voescă din contră, ca Albania să conștitue ună 
principată musulmană sub dominațiunea prințului Jussuff 
Jzeddin effendi, fiulă defunctului sultană Abd-ul-Azis, seu 
nefiindă cu putință acesta, sub prințulă egiptenă Hassan 
pașa. Acăsta’i causa desbinăriloră albanese și o pedecă 
pentru împlinirea dorinței loră.J

,După o declarațiune ce amă primit’o din Albania 
— scrie »Tikat« — subscrisă de 62 de persâne dintre 
cele mai puternice și distinse ale țării, Albanesii suntă 
de acordă ca Albania se devină ună principată indepen
dentă și aliată ală celorlalte state mici creștine dimpre- 
jurulă ei, sub protecțiunea Rusiei seu a Germaniei. Cele
lalte puteri ale Europii încă suntă favorabile acestei so- 
luțiuni. Chiar Austria a făcută cunoscută, în modă con
venabilă, persâneloră distinse ale Albaniei, că ea doresce 
formarea principatului Albaniei. De asemenea Italia, 
dupăce a asigurată pe aceleași persone că marele puteri 
dorescă autonomia Albaniei, le făcu cunoscută că ceea 
ce le preocupă este întrebarea, că din ce familiă și de 
ce religiune trebue să fie viitorulă principe ală Albaniei, 
pentru ca să aibă sprijinulă înlregei națiuni.

,Câtă pentru acăstă cestiune, Albanesii din totă 
Ghegaria, adecă din provinciile Dibrei, Prisrenului, Ma
tului, Giacovei, Velechului, Tyrannei, Calcanului și din 
unele ținuturi d’ale Toschiloră sunt de acordă, ca co
rona principatului albanesă să se dea prințului lussuff 
Izzedin effendi, fiulă defunctului Sultană Abdul Aziz, ăr 
decă acăsta nu se păte, ei preferă pe prințulă Hassan 
pașa, fratele Chedivului Egiptului.

»Mai e ună plană susținută de două mari puteri 
streine, acela d’a creâ din Albania ună principată creș
tină și d’a proclama ună principe europănă. Albanesii 
se silescă să se familiariseze cu acăstă ideă. Dar sin
gura partidă, care o susține, sunt Miridiții catolici, a că- 
roră putere e forte modestă din causă că sunt puțini la 
numără și prin urmare nu esercită nici o influință. Par
tea națiunei, care din causa marei poporațiunl și a va- 
lorei sale esercită cea mai mare influință, este cea din 
provinciile Dibreî, Matului, Giacovei și Elkassanului, și 
poporațiunea acestoră provincii este 9/10 musulmană, 
care nu împărtășesce idea principatului creștină.

«Albanesii ToschI susțină ună altă plană; ei do
rescă crearea Albaniei în stată independentă sub domi
națiunea regelui Greciei, cu camera sa de deputațl, cu 
cabinetulă său particulară, constituindă, că Austro-Unga- 
ria, o singură putere cu Grecia.

»Dar și acăstă ideă e respinsă de partea musulmană 
menționată, care nu vrea decâtă pe lussuff Izzedin seu pe 
Hassan pasa. 0 apropiere de Grecia, de Bulgaria și de 
Muntenegru doresce și ea, precum și de celelalte popore 
orientale, pentru ca să formeze o alianță a stateloră 
balcanice în contra inimiciloră din afară.»

SOIRILE PILEI.
Camera advocațiloră din Sibiiu face cunoscută, că 

advocatulă Dr. Pompiliu Isacă din Orăștiă s’a primită în 
lista advocațiloră.

—0—
In Cernăuți s’a înființată sub președința P. Cuvio- 

șiei Sale părintelui Rectoră ală seminarului o societate 
cu numele: > Academia ortodocsă pentru literatură, reto
rică și cântare bisericăscă.' Inițiativa a luat’o Eminența 
Sa mitropolitul^ dr. Samuilă Morariu-Andrievici. Membrii 

stare economică și în diferința însemnată dintre importulă 
și exportulă ultimiloră ani.»

—0—
Calea ferată Bender-Reni și Reni-Galați, după hotă

rîrea consiliului de miniștri rusă, va fi desființată. Linia 
Reni-Galați s’a și vândută deja unoră neguțători, cari la 
primă-veră voră începe a ridica șinele și lemnăria de pe 
acăstă cale.

—0—
Cutremurulă de deunăzi din Andalusia a luată viața 

a vr’o sută cincideci de ămeni.
—0—

O interesantă corespondență a primită «Journal de 
Debats' despre producțiunile scientifice și literare, apărute 
de la 1877 în Turcia. In Stambulă suntă 45 de tipo
grafii, în Galata și în Pera 23, 9 diare apară în limba 
turcâscă și 12 periodice. In provincii nu apară de câtă 
foi administrative. Dela 1877—1883 s’au tipărită 400 de 
opuri, parte traduceri din romanele francese, parte ori
ginale și anume romane, bucăți de teatru, cărți de 
dreptă, de teologiă și pedagogiă.

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

reședințe Brătîanu și juna 
«lrăptă.

In ședința camerei dela 8 Decemvre d. Bră- 
tianu, respuncjendă la atacurile opoaițiunei, făcii 
cu privire la relațiunile sale cu corifeii junimiști 
următdrea interesantă și importantă declarațiune:

....Mi aducă aminte, d-loră, că on d. Cogălniceanu 
dicea alaltaeri ună lucru, care s’a repețită de multe dia
re, că d. Cârpă și d. Maiorescu au cjisă că nu d-loră 
au venită la mine, ci eu m’am dusă la d-loră. Acesta 
e ună mare adevără, că eu m’am dusă la d-loru; și ce 
bre ați voi d-vostră ca omulă care este la putere să se 
considere ca într’o cetate și să stea cu pușca în mână, 
ca nu cumva să între și alții în cetate ca să-i facă con
curență? D-loră, eu nu pe cei cari vină, cari umblă 
prin intrigi să potă dobândi ună locă, nu pe aceia îi 
chemă la mine (aplause), ci caută când suntă la pu
tere, unde suntă omenii onești, cu simțiminte naționale, 
liberale, de și nu împărtășescă tote ideile mele seu eu pe ale 
loră. La asemenea 6ineni mă ducă eu și facă totă ce-mi 
este în putință ca să ’i aducă în jurulă nostru (aplause.)

Ce? âmeniloră cari vină să vă roge di și nopte ca 
să le dămă câte o prefectură, acelora să le dămă? Eu 
caută ămeni de cari simtă că țera are trebuință și facă 
tote ademenirile ca se înduplecă pe omenii onești, ca să 
între în administrațiune. Astfelă amă făcută și cu d. 
Cerchez, de care dicea onor. d. Cogălniceanu alaltaeri că 
este ună bărbată onestă, și totă astfelă amă făcută și 
cu alții pe cari eu ’i amă rugată să vină a ne dâ con- 
cursuiă loră și credă că cu acesta amă făcută bine. 
Credeți d-vostră că cu acăsta compromită libertățile Ro
mâniei? Ori câtă de mare se 'fie talia d-lui Maiorescu 
și a d-lui Cârpă și să aibă nu mica legiune pe care o 
au cu d-loră ci de (Jece ori mai multă si să ia chiar pe 
d. Cogălniceanu în fruntea loră, ’i desfidă să mai pătă 
atinge la libertățile publice (aplause).

Partidulă liberală câtă a fostă la putere, așa cu ră
mășițele trecutului, are celă puțină ună merită în ochii 
viitorului, meritulă că a ținută intacte libertățile publice. 
Onor', d. Stolojanu ’mi făcea mie ună merită din trecerea 
oștirei nostre peste Dunăre. Ei bine, d-loră, Regele a fă
cută să trecă oștirea Dunărea; fără Regele, nu eu, dar 
nici mareș.alulă Mollke, nici principele Bismark nu ar fi 
făcută să trâcă oștirea Dunărea (aplause). Prin ur
mare se dămă Cesarului ce este ală Cesarului. Sciți care 
este meritulă partidului liberală până astătji? Este că a 
întărită reg'mulă parlamentară astfelă încâtă nu’i mai 
este temă de nimeni că va pută să’lă mai distrugă. Și 
de ce va fi omulă mai inteligentă, de aceea am mai 
multă încredere că nu se vă încerca, fiind-că va înțelege 
că va fi strivită. Ună singură casă ar pute fi care să 
lovâscă libertățile nostre: o ivasiune străină, și o ivasi- 
une care ar fi în contra Hohenzole rniloră; 
numai atunci s’ar pută ca libertățile nostre să fie sfărî- 
mate. Cât va fi Carolă I pe tronulă României, să nu vă 
fie târnă (aplause prelungite.)

După întorcerea dela Plevna, acoperită de gloriă și 
cântată de Europa întregă, mă ertați că facă o indiscre- 
țiune, au fostă tentațiuni teribile.... Ai oștirea fanatică, 
lă lovitura de Stată și dărîmă regimulă parlamentară, 
acestea se dicâu Regelui. CaroLă I le-a răspunsă suri- 
ijendă și dicendă: decă am dobândită o gloriă pe câm- 
pulă de resbelă, aspiră la o altă gloriă și mai mare, la 
întemeiarea libertățiloră în România (aplause prelungite.)

D-loră, când amă venită in diua ânteia în acestă 
Cameră, amă fostă omulă celă mai fericită când amă 
vădută represenlațiunea României în tâtă splendărea ei,, 
și îmi pare rău că d. Cogălnicânu a coborîtă acâslă tri
bună iară colo unde era în timpulă boeriloră, și mare 
dreptate a avută d. Maiorescu când i-a 4'sh: Ești din 
altă scolă, căci în adevără suntă două scăle și nu credă 
că noua generatiune va urma scb'a d-văstră a bătrâni- 
lo ră ; alte timpuri, alte moravur altele erau condițiunile 
de luptă, atunci luptamă corpă la corpă și personalitatea 
juca ună mare rolă; fie-care din noi eramu ună condo
tierii nu numai ală intereseloră naționale, dar de multe 
orî și ală intereseloră personale. Iată trecutulă. Astăzi 
însă Românii nu mai suntă în condițiunile în cari 
eram noi atunci, și nici chiar le este permisă să intre pe 
acestă drumă, care atunci avea cuvântulă său de a fi, 
dar pe care apucându-lă astădi, ar dovedi că au dege
nerată.

Multe lucruri a spusă d. Cogălniceanu la care așă 
dori să dau răspunsulă altfelă decâtă cum potă răspunde când 
mă ăflu pe banca ministerială. Ori de câte ori ’mi am 
dată dimisiunea, unulă din motivele mele a fostă ca să



polii fi și eu o dată liberă să spună, nu dică ceea ce 
am pe inimă, dar’ ceea ce sciu, și care ar pui6 servi 
multă nu numai pentru istoria nâstră, dar și pentru 
direcțiunea nouei generațiuni (aplause). Ca guvernă însă, 
ca membru ală guvernului, sunt nevoită se facă ceea ce 
se dice despre bou, că are limbă lungă dar nu pâte să 
vorbescă; fiindcă atunci mi se va împulâ că eu scoboră 
acăstă tribună, dăcă nu mi-așă impune multe reserve în 
răspunsulă meu.

Legea de admisibilitate în România.
Sunt cinci ani de când se făcu stăruințe în 

România, pentru ca să se facă o lege de admi
sibilitate și de înaintare în funcțiunile adminis
trative, său cum se numesce în Ungaria, o lege 
de calificațiune. Aceste stăruințe însă n’au avuții 
până acuma nsulfată, din causă că deputății țină 
cu încăpăținare la obiceiulă loru, ca, după cum 
dise odată d. Brătianu, ei se administreze, ei să 
număscix și să distitue pe funcțiunarii administra
tivi. Acum s’a pusă cestiunea din nou pe tapetu. 
Eată ce cetimă în privința acăsta în Românulă 
de Duminecă:

Mesagiulă regală pentru deschiderea Corpuriloră le- 
giuităre dise între altele noiloră represintanți ai națiunei: 
jSuntețî chemați a conlucra împreună cu guvernulă Meu 
la îmbunătățirea întregului sistemă administrativă, pu- 
nându-lă la înălțimea progreseloră realisate și a cerințe- 
loră unei bune și solide organisațiunl interne.*

Maioritățile Corpuriloră legiuitâre, în răspunsurile 
loră la acestă Mesagiu, recunoscură că trebuință este d’a 
se îmbunătăți administrațiunea și făgăduiră Tronului, că 
voră conlucra cu guvernulă spre a o dobândi.

In fine minoritatea din Cameră, prin organulă unuia 
din cei mai însemnați bărbați ai ei, onor. P. P. Carp, 
dise: ,0 lege deci de admisibilitate în funcțiunile admi
nistrative, care ar cam mai tăia joculu influințeloră lo
cale, care ar cam împedeca pe unii indivizi d’a mai 
dice: numește-mi președinte de tribunală pe cutare și pe 
nepotulă cutare sub-prefectă, căci altfelă nu vei avea 
maioritate în colegiulă cutare; o lege de admisibilitate 
care ar da acăstă armă în mâna guvernului, o asemene 
lege ar fi, domniloră, o lege bine-făcătăre.<

Sciută este că onor. d. P. P. Cârpă a fostă mi
nistru și nu se păte bănui prin urmare, că d-sa nu vorbi 
în deplină cunoscință de causă, când cilse aceste cuvinte 
în ședința dela 4 Decemvre a camerei deputațiloră. Ast- 
felă der tronă, guvernă și unanimitatea cameriloră, fără 
deosebire de partide, recunoscui ă că trebuință mare este 
d’a se reorganisâ administrațiunea, d’a se pune în sfirșită 
ună capătă influințeloră locale, care facă ca administra
țiunea să fie ună instrumentă de speculă pentru cei cari 
au voturi mai multe în colegiele electorale seu în Par
lamentă.

Der ce trebuință mai avea cineva de tăte aceste 
dechiarațiunl, spre a se sci în ce stare a fostă necurmată 
ș’a rămasă administrațiunea? Esperiința întemeiată pe 
fapte, a arătată și cu prisosă încă, că n’avurămă și n’a- 
vemă o adevărată administrațiune. Acum, toți sciu — 
și sătenii mai bine decâtă toți — că prefecții, subpre- 
fecții, polițaii, în fine toți funționarii administrativi, tre- 
bue să fie la ordinile deputațiloră și senatoriloră, căci 
altfelă sunlă depărtat! din funcțiunile loră. Ministrulă de 
interne, ori câtă de multă bună-voință ar avă d’a se 
opune acestoră cerințe vătămălăre, nu păte, căci n’are 
nici o lege pe care să-și p6tă întemeia refusulă său. Decă 
se încărcă să resiste, i-se pună bețe în răte, i-se respingă 
proiecte însemnate, ba încă îlă amenință c’unu votă de 
blamă, după cum s’a întâmplată și după cum adese se 
păte vedă chiar și cu ceilalți miniștri.

Acăsta este adevărata stare a lucruriloră, acăsta 
este causa de nu puturămă avea o bună administrațiune 
și tocmai d’aceea ne temurămă ș’acum că, fără o seriăsă 
stăruință din partea guvernului, cu greu se va pune pe 
cale reorganisarea administrațiunii. Din fericire acăstă 
temere ne-o ridică ministrulă președinte, care perdendă 
în fine răbdarea, <|ise următărele cuvinte, în ședința Ca
merei dela 8 Decemvre, a căreia procesă-verbală se pu
blică în Monitoră tocmai, peste cinci <Ue adică la 13 
Decemvre. »Dâr, d-vostră strigați contra prefecțiloră și 
supt-prefecțiloră ? Domnia-vâstră cari, când venimă să 
ceremă suprimarea unui suptă-prefectă, spuneți cu toții 
că piere județulă?<

D. ministru adaose în ședința Camerei de la 8 
Decemvre: »0nor. d. Kegălniceanu și onor. d. Terea- 
chiu au presintală câte ună proiectă de lege în privința 
administrațiunii; în amândouă acele proiecte de legi au 
fostă și ideile mele. Acele preiecte de legi le vomă 
aduce în discuțiune și vomă face modificările trebuitâre 
pentru ca ast-felă s’asigurămă posițiunea loră și să nu-i 
mai lăsămă să fie la capriciulă șefului loră.<

încă o-dată dăr avem acum dreptulă să credemă, 
că Adunările, după ce și-au creată privelegiulă — pre
cum a (Jisă d. I. C. Brătianu în întrunirea de Mercur! 
săra din sala Senatului, — d’a avea bilete de liberă 

percursă pe tăte liniile ferate din țeră, voră asculta sfa- 
tulă d-lui primă-ministru d’a se pune pe lucru seriosă 
și d’a realisâ făgăduelile date Tronului și țărei.

AFACEREA h’JCHIDEREI GRAN1TEL0RU AUSTRO-UNGARE.
In ședința de la 14 Decemvre a camerei deputați

loră din Bucurescl, d. Cogalniceanu a presentată, în urma 
interpelării relative la oprirea exportului viteloră din 
România în Austro-Ungaria, următârea moțiune, subscri
să de d-sa împreună cu alți optă deputați:

Subscrișii propună să placă onorabilei Camere de a 
numi o comisiune de anchetă parlamentară, compusă de 
9 membri, și a cărei misiune să fie:

1. De a lua cunoștință de corespondența guvernu
lui română cu cabinetulă din Viena, în privința închide
rii granițeloră austro-maghiare pentru vitele cornute din 
România și a greutățiloră și impiedecăriloră, ce mai alesă 
la fruntariele ungare se facă importațiunii rîmăt.oriloră 
în țările supuse Corănei Sântului Ștefană.

2. De a păși la fața locului, adică în cestiunile 
producțiunl și a comerțului de exportațiune a viteloră 
cornute, și anume la Botoșani și la Craiova, și puindu- 
se în comunicațiune cu autoritățile locale, cu camerele 
de comerță și cu producătorii și comercianții de exportă, 
să cerceteze tâte cașurile privitâre, fie la închiderea gra
nițeloră, fie la greutățile ce întâmpină exportațiunea vi
teloră și rîmătoriloră în statele austro-ungare.

3. Să constate pagubele ce se ocasionează avuției 
naționale prin aceste închideri și împiedecări.

4. După săvârșirea acestei lucrări la fața locului, 
a se aduce la cunoștința camerei, încă în sesiunea 
acăsta, resultatulă cercelărei și avisulă comisiunii despre 
mijlâcele cele mai nemerite, pentru restatornicirea liberei 
și neîmpedecatei esportațiuni a acestui mare ramă ală 
avuției naționale, în conformitate cu stipulațiunile con- 
vențiunii comerciale, ce există între Austro-Ungaria și 
România.

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

DIVERSE.
Fabrica de efecte militare și cismăriă mecanică, 

M. Leon & M. Th. Mandrea, din Bucurescl, s’a deschisă 
Dumineca trecută. Fabrica e situată în dealulă Filare- 
tului pe ună șesă întinsă de 4 hectare traversate de linia 
ferată care lâgă gara Nordului cu gara Filaretului. Con
struită după sistemulă fabriceloră moderne ea are o fa
țadă de 25 metri și o adâncime de 50 metri. Bucu
reștii au dobândită deci ună nou monumentă in
dustrială, — 4’ce »Curierulă Financiară* — pentru care 
nu scimă cum să felicitămă mai bine pe fundatorii 
săi, duoi tineri, fii adevărațl ai muncei și ai meritului. 
Fabrica are două etage. In etagiulă ânteiu e aședată 
atelierulă de cismăriă cu tăte mașinele necesare, care 
potă produce până la 600 părechl pe cji. Mașinele suntă 
puse în mișcare printr’o mașină motrice, cu putere de 
40 de cai. Alături e ună vasă cuptoră cu trei cazane, 
dintre care unulă pune în mișcare mașina motrice, altulă 
încăl^esce localulă, și ală treilea servă ca reservă. Ate
lierulă e încăldită cu abură și anume sălile mari prin 
mijlocirea unoră tuburi circulare, âr sălile mici cu sobe 
regulătâre. Atențiunea visitatoriloră a fostă atrasă mai alesă 
de mașinele, care cose tălpile și curelele, care suntă încălzite 
cu gază și au o putere așa de mare încâtă potă să câsă chiar 
o scândură de 2 centimetri în grosime, — și de acelea 
cari formeză tocurile și le aplică la cisme. Mașinele 
acestea producă cătă ar trebui să muncâscă 500 lucră
tori spre a produce și mai solidă și mai uniformă. Se 
pote atunci dice că fabrica împuțineză numărulă meseria- 
șiloră. Dar numai la noi nu se potă ridica astfelă de 
obiecțiuni, unde mare numără de industrii nu esistă, unde 
meseriașii noștri cu toții uniți nu potă produce cu mâ- 
nile cantitățile de care are nevoe societatea romănescă, 
unde chiar d’ar mai există încă câteva fabrice de cismă 
riă, suma meseriașiloră noștri de astă specialitate totă 
ar pută trăi și prospera, numai de ne-amă hotărî a cum
pără dela noi, iar nu dela depositele cu produse streine. 
Alelierulă de cancelariă se află în catulă de susă. In- 
tr’ânsulă potă încăpâ și lucra comodă 300 uvrieri. Mai 
multe prese și felurite instrumente, trebuinciose la cure- 
lărie: hamuri, șele, ranițe etc., sunt în serviciulă acestui 
atelieră. Produsele de hamuri potă concura cu cele din 
Francia, în soliditate și în gustă. Am văzută comanda 
M. S. Regelui și a colonelului Lahovari. Fabrica mai 
posedă ună atelieră mecanică, cu Iote trebuinciâsele pen
tru reparațium, magazii spațiâse, diferite reservorii, și 
totă ce e necesară unui astfelă de stabilimentă. Cu ună 
cuvântă, fabrica e montată în astfelă de condițiuni, în 
câtă totulă concură a ne proba ce potă face doi âmenl 
de valore într’o direcțiă atâtă de fericită pentru țâră. La 
inaugurarea acestei fabrici au luată parte d. Ionă Câm- 
pinânu, ministru de comerță, d. generală Fălcpianu, mi
nistru de resbelă, Prințulă Dimitrie Chica, președintele 
Senatului, și o mulțime de alți fruntași ai țerei, cari luptă 

pentru triumfulă muncei și pentru regenerarea economică 
a României.

Esposițiunea din Nculă - Orleans. — Deschiderea 
esposițiunei a fostă proclamată într’ună modă fârte ori
ginală. Președintele Arthur neputendă sâ vină în per- 
sonă să preșâdă ceremonia, s’a stabilită înl re galeria ma- 
șineloră esposițiunii și așa numita Casa-Albă din Was
hington — adică p’o distanță de 520 leghe — o rețea 
de fire electrice care trebuia să pună în mișcare tăte ma
șinele, apăsândă ună simplu nasture pusă în marea sală 
a otelului președințială. O comisiune compusă din mem
brii congresului, din membrii corpului diplomatică și din 
principalii demnitari ai statului s’a întrunită la orele 12 
la Casa-Albă. D. Arthur a apăsată în fața loră nastu
rele electrică și îndată tâte mașinele esposițiunii din 
Noulă-Orleans au fostă puse în mișcare Impresiunea 
produsă asupra publicului, de acăstă ciudată opera
țiune a fostă fârte viuă. O depeșe particulară a faru
lui .L’Indâpendance belge,< adauge: O mulțime enormă 
a năvălită, la deschidere, în clădirile și grădinile esposi
țiunii, cari suntă situate în City-Park și au forma unui 
lungă paralelogramă, mărginindu-se la sudă cu rîulă Mi- 
sisipi, și avândă în mijlocă o sală de concertă, în care 
pâte să între 12.000 persâne. Congresulă a acordată 
organisatoriloră o sumă de 1,300,000 dolari; și Statele 
de Sudă au subscrisă asemenea aprâpe 1 milionă de do
lari. Secțiunile agricole și orticole suntă dintre cele mai 
frumâse. La începută, ideia organisatoriloră era d’a ce
lebra centenarulă ântâiei esposițiunl de bumbacă ameri
cană în Englitera, căci în 1784 au fostă espediate din 
Charlestonă la Liverpoolă șâse baloturi de bumbacă re
coltată în sudulă Americei.

Mulțămită lui Edison și principaliloră electricianl 
din America, secțiunea de electricitate este asemenea fârte 
însemnată; și secțiunea minerală este dintre cele mai de 
admirată. Trebue asemenea să semnalămă ună com
partimentă specială în care negrii au espusă specimene 
din lucrările loră, pentru a da o ideă de progresulă fă
cută de rasa loră. Printre țările europene, represintate 
la acăstă esposițiune, se află: Englitera, Francia, Belgia 
și Rusia. Secțiunea musicantă, pentru care s’a cheltuită 
ună milionă de dolari, este una din secțiunile străine cele mai 
frumose. Germania este bine represintată în secțiunea fru- 
mâseloră arte. »Great Eastern,* celă mai mare vasă esistă 
astădî, ce este ancorată pe Misisipi, și servă de hotelă și 
de birtă. — 50,000 persâne asistau la ceremonia deschiderii. 
Orașulă se afla ca în cți de sărbătâre. Tăte vasele portului 
erau împodobite cu stâgurl. Se crede că acestă esposițiune 
va sigila împăcarea stateloră de Nordă și de Sudă. Pentru 
a se da o mai mare însemnătate acestui faptă, se voră 
face în urmă serbări în Noulă-Orleans, la cari voră luâ 
parte veteranii celoră două armate de nordă și de sudă, 
cari s’au sfâșiată atâtă de multă între ei în timpulă res- 
belului secesionistă.

Tesaurulu Sultanului. — Obiectele cele mai remar
cabile în tesaurulă imperială din Constantinopulă suntă 
mai ântâiu două tronuri. Unulă, despre care se cjice că 
a fostă tronulă lui Kambise, este ună scaună largă cu 
piedestală de aură smălțată, cu perle, rubine și sma
ragde; ală doilea tronă, numită Arife, cu ună pologă în 
formă de foișoră și cu inscripțiunl arabe; elă e acoperită 
cu smaragde, are cinci globuri de cristală Jde munte și 
dela pologă atârnă o pendelocă din pietri scumpe, ce se 
termină într’ună smaragd câtă pumnulă, atârnată de și
returi cu mărgăritare; apoi două cutiuțe de aură cu ru
bine și diamante, menite a se pune în ele barba profetului. 
Din petri scumpe suntă multe smaragde, rubine și dia
mante, parte bucăți mari, parte ceșculițe pline cu bucăți 
irai mici, cele mai multe nelucrate; săbii, iatagane, sci- 
mitare și spade, etc. suntă fârte multe, .dela cele mai 
vechi forme orientale, până la cele mai moderne produ
ceri de fabrice; apoi armături cavalerești, sceptre, casete, 
călimare, etc. Călimarele orientale purtate la brîu, sâmănă 
cu ună pistolă. Relichii prețiâse sunlă în fine costumele 
tuturoră Sultaniloră dela Mahomed cuceritorulă până la 
Mahmud ală doilea. Lângă fie-care e ună brîu, mai 
multă de materie albă fină; ună pumnală lucrată cu 
multă artă și. o egretă cu diamante. Egreta primiloră 
doi Sultani e compusă din penele paserii raiului. De 
la mulți s’au păstrată săbiile, și cornurl de pulbere; pe 
costumulă lui Murad IV. stă ordinnlă vechiu turcescă 
Celenk. Mai putemă menționa: cheile cetățiloră imperiu
lui, o statuetă de bronză a regelui din Anam, peptene 
de barbă, bucăți nelucrate de fîldeșă și altele. Totulă este 
ună amestecă de tesaură. museu și magasie. Pe lângă 
multe pietri scumpe, aură și obiecte de artă se găsescă 
și obiecte ce nu se potrivescă acolo, ca săbiile moderne 
și binoclurile. Afară d’asta, pe lângă tesaurulă profană, 
despre care vorbirămă se află și tesaurulă sacru; elă con
ține obiectele cele mai însemnate ale Islamului: man
taua și stâgulă profetului, sabia, arculă și bastonulă sâu 
și alte relichii. Acestă tesaură sacru se espune credin- 
cioșiloră numai în luna Ramazan.

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



Siursulă Ia bursa de Viena
din 27 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 124.05 
Rentă de aură 4°/0 . . . 95.85 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.35 
Imprumutulă căiloru ferate

ungare....................... 144.90
_Amortisarea datoriei căi-

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

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

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 103.25 

Bonuri rurale ungare . . 100.70 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii........................... 100.25
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale transilvane 101.—

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

vină ung............................98.50
Imprumutulă cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 116.80 
Renta de hărtiă austriacă 81.70 
Renta de arg. austr. . . 82.65
Renta de aură austr. . . 103.50 
Losurile din 1860 . . . 134 80
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  845.—
Act. băncel de credită ung. 301.—
Act. băncel de credită austr. 290.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ ■ 5.78
Napoleon-d’orI................ 9.76‘/3
Mărci 100 împ. germ. . . 60.20 
Londra 10 Livres sterlinge 123.25

J&ursa de Rueuresci.
Cota oficială dela 15 Decemvre st. v. 1884.

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

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

* >> •>•> (5%) • • — —
» * urban (7%) • • — —
’ » > (6®/0) • • — —
» , > (5%) . . — —

Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Roin. . . — —

« » » Națională . . 220 —
Aură.................................... 15% —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovu
din 29 Decemvre st. r>. 1884.

Bancnote românesci . . . . Cump. 8 56 Vend. 8.60
Argint românesc................. . > 8.50 8.55
Napoleon-d’orî..................... . » 9.74 > 9.75
Lire turcesc!......................... . » 10.98 > 11.—
Imperiali............................. . » 9.98 » 10.—
Galbeni................................. . » 5.70 > 5.72
Scrisurile fonc. »Albina < . » 100— > 101.50
Ruble Rusesc!..................... ,. » 125— » 126—
Discontulă » . . . 7—10 % pe ană.

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

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețuia abonamentului pe jumetate de anti 
seu pe unu aud. înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcattt

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria fiice 2 fl er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS.‘

Societatea comercială română ISassarabiaim Oalfoglu «& Comp. 
BULETINU

BRĂILA 14 Decemvre 1884.

Veii(|etoră Cumperetorii Felulă Kilo Libre Prețulft Notițe

Lombardo Feitler Grâu 260 55% 57 Caică
Cussoff d-to J, 150 58— 61 — H

Politis & C-ie d-to )) 510 57% 60 — Șlepp
d-to Christoforato n 350 53% 56 — Caic hârtie

Sassu I. Bellet n 120 57 V, 64 50 Magasie
Marghiloman L. Mendl & C-ie Porumbă 830 60— 55 50 11

Nicolopulo liquidație d0o n 1900 60— 36 — predat Suiina

d-to d-to H 220 59— 48 ma. CU bilet.

De observatu.
Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescti aj utoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră. observa succese.

Tractarea în scrisă. S’au vindecată, sute de 6meni.

Prof. Dr. Albertf
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medaliă de aurii cl. K.

6. Place du Frone, PARIS.

MersulU trenuriloru
pe linia Predealii-Kudapesta și pe linia Teâușii-Aradu-SSudapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealil-BSudapesta JEhidapesta—IPredealii

Oratlia-niare

Tronii 
Accelerat

Trenu 
de 

persane

Trenu 
omnibus

Trenu 
de 

persane

[BucurescI 7.15 _
PredealuJ 1.09 — — 3.50
Timișă 1.33 — — 10.15
D - (Brașovu
Feldiora

2.06 — — 10.50
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28

Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodă 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Siglă ș6ra 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașă 6.00 12.11 1.23
Copșa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelă — 1.45 3.22
Teiușft 7.38 2.26 4.15
Aiudă 7.55 2.48 4.44
Vințulă de susă — 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19
Cncortlea 8.24 3.36 5.47
Ghirișu 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Clnțin 10.08 5 59 9.18

10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbău — 7.10 8.59
Aghirișă — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedină 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
Râv 12.25 9.52 2.05
Mezd-Telegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-Văsârhely — 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10.56 3.55

P. Lailiiny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Trenu 
de 

persdne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30
1

8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.2b
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —.
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Iiuiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Agliiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clnșiu 8.57 5.40 7.08

9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulă de susă 12.19 10.07 —
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teiușft 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44

Brașovu >

Timișă

9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25
— 6.57 4.03

Predealu — 7.32 4.28
BucurescI - 10.25

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose'

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușft-Aradii-Budapesta IS udapesta-Aradâ-'ireiușă.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenu
persono omnibua omnibus peradne omnibua

Teiusiî5 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.5b
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Arad Ti 4.00 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 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 •3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Berzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 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
A rn d i» ; 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-Iulia 12.21 6.1b
Viena 6.20 — — Teiușil 12.53 7.00

Aradă-Timișâra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenu Trenu de Trenîi
omnibus persdne omnibua

Aradă 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etroseni5 7.00 «

Timișdra-Aradik Petroșenai—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
peradne omnibua omnibua

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 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


