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Mercuri 30 Ianuariu (11 Februariu)

Din oausa S-tei serbători de Mercuri, nu
va apare decâtu Joi.

Brașovâ, 29 Ianuariu (10 Febr.) 1885.
Până în momentul u acesta n’avemti nici o 

scire despre respunsuld ministrului de justiția 
Pauler la interpelarea lui Blasiu Orban. Probabilă 
că se lucrâză la proiectulu de lege, prin care 
ministrulu voiesce să facă o surprisă nu numai 
mameluciloru, ci și oposițiunaliloru cu gura mare, 
ca să aibă și aceștia o bucuriă, după ce în alte 
privințe nu potu dobândi nici ună succesu realii 
în parlamentă față cu falanga puternică a d-lui 
Tisza.

Pănă ce se va pronunța marele cuventă 
ministerială în cestiunea strămutărei juriului din 
Sibiiu, credemă că va fi bine să citămă și opi- 
niunile 4’are^orft ^e căpetenia oposițiunale în 
acâstă însemnată și delicată cestiune a libertății 
pressei, pentru că numai astfelă vomă pută probă, 
că tdte presupunerile ndstre se împlinescă și că 
avemă de a face în adevără cu-o acțiune a 
maghiarismului violentă în contra românismului 
din Ardelă.

Foile oposițiunei maghiare acusă mereu regi- 
mulă actuală pentru tendințele sale reacțiunare, 
îlă acusă că vinde Nâmțului interesele națiunei 
și că calcă libertățile publice numai spre a face 
pe voiă celoră dela Viena; îlă acusă în fine că 
lățesce corupțiunea în țâră. Mai alesă cei din 
stânga estremă se fălescă la orice prilegiu cu 
aceea, că ei representă principiele democratice 
față cu reacțiunarulă Tisza. Chiar acum a ho- 
tărîtă clubulă partidei independente și dela 1848 
de a respinge proiectulă de reformă a camerei 
magnațiloră, fiindcă „stă în contrazicere cu prin
cipiile democratice.“

Ei bine, acești pretinși liberali și democrațl 
unguri devină mai reacțiunarl decâtă reacțiuna
rulă Tisza, îndată ce este vorba de sugrumarea 
vieței naționale a Româniloră și a celorlalți Ne- 
maghiari, cari n’arată nici cea mai mică dorință 
de a se contopi în cazanulă celă mare cu pa- 
prică de Debrețină și Seghedină.

Cea mai bună probă despre acesta ni-o dă 
atitudinea foiloră principale oposițiunale în afa
cerea strămutărei juriului din Sibiiu suscitată de 
Blasiu Orban.

Este caracteristică modulă cum argumentâză 
oposițiunalii unguri în favdrea politicei, ce-o ur- 
măresce cabinetulă Tisza în contra pressei ndstre. 
Ei apără instituțiunea jurațiloră, dâr adaugă cu 
alte cuvinte, că acâsta instituțiune trebue să esiste 
numai pentru cei ce representă principiulă ege- 
moniei maghiare.

Orga nulă oposițiunei moderate „Pești Naplo“ 
accentuâză, că în justițiă principiulă celă mai de 
frunte trebue să fie „apărarea ideii de stată.“ 
Noi scimă ce va se c|rc& acâsta din esperiință. 
Celoră ce nu sciu fie-le clisă, că aici nu e vorba 
de apărarea statului și a paclnicei desvoltări a 
locuitoriloră lui, ci numai și numai de apărarea 
ideiloru celoră ce conducă statulă. Dacă spre 
esemplu aceștia susțină, că Românulă nu p6te fi 
patriotă bună pănă ce nu cundsce literatura ma
ghiară și dacă se găsesce vr’unulă, care să se 
opună părerii celoră dela putere, atunci se ivesce 
casulă atinsă de „Pești Naplo“, ca justiția să sară 
în apărarea acestei păreri.

Nu instituțiunea jurațiloră, dice „Pești Naplo“, 
ci numai guvernulă și neprevederile lui suntă 
de vină la tâte. Guvernulă a împărțită la 1871 
așa de rău cercurile judecătoresc! și n’a modifi
cată acâstă împărțire atunci când s’a introdusă 
noulă codice penală. „Astfeliu,“ adauge „P. 
Naplo,“ guvernulă a făcută possibilu, ba a con
tribuită chiar, ca idea de stată maghiară se fie 
așa de scandalosă și de greu vătămată prin ver
dictele de achitare ale juriului din Sibiiu sub 
masca esercițiului puterei judiciare ungare. “

„Dâcă curțile cu jurați*1 continuă numita 
:biă, ,,voră fi concentrate în orașele de căpeteniă 
hn gureșei) din Ungaria și Transilvania, atunci 
cutezămă a susțină, că apărarea energică a ideei 
de stată va fi în mâni multă mai bune, dâcă 
semțulă de dreptate ofensată ală societății națio
nale se va pută esprima în orașele capitale ale 
țărei imediată prin jurați în verdictulă loră, de
câtă dâcă apărarea va fi încredințată formeloră 
mdrte ale judecătorului de profesiune, la care nu 
vomă pută aflâ puterea împunătdre, și, de va fi 
de lipsă, și nimicitore a acestei idei. Suntemă cu
rioși a vedâ ce felă de scandaluri mai sunt de 
lipsă, pentru ca guvernulă să nu pregătescă re- 
acțiunea, der să-și împlinescă datoria față cu o- 
ndrea națională și idea de stată maghiară.“

In acelașă sensă vorbesce și organulă ce
loră din stânga estremă „Egyetârtes,“ cu a că
rui articulă s’au declarată așa de mulțumite (fia
rele guvernului.

„Pentru toți politicii noștrii — cjice „Egyet- 
ertâs“ — este ună adevără constatată, că ordinea 
ndstră socială și de stată are încă părți' fdrte 
gingașe, față cu cari, lăsându-se deplină libertate 
agitațiunei, s’ar nimici possibilitatea. unei pacinice 
desvoltări și s’ar sguduf ori-ce siguritate a orga- 
nisațiunei statului. Nici ună stată n’a renunțată 
vreodată ca să se îngrijâscă în fața unoră astfeliu 
de pericule pentru mijldcele necesare de apărare. 
Anglia s’a îngrijită în totdâuna, ca se sisteze ac
tivitatea aceloră curți cu jurați, cari au devenită 
mine esplosibile ale conjurațiunei contra statului. 
Și statulă maghiară acum de curândă alcătuită 
nu p6te renunță la ună mijlocă, de care se fo- 
losesce din când în când Anglia.... “

„Nu voimă să desprețuimă pericolulă agi
tațiunii daso-române. Românii voră pută să-și 
continue passivitatea mai departe, precum facă 
de 17 ani totă cu mai puțină succesu, ei voră 
pută și în viitoră să scrie cu destulă (?) libertate 
și vomă fi cu cruțare și față cu neactivitatea 
loră; der satisfacțiunea să n’o aibă, ca libertatea 
crimeloră loră în contra statului să fie publicată 
și sancțiunată prin sentințe judecătorescl ale tri- 
bunaleloră statului maghiară în numele lui Dum- 
necjău și ală Regelui.“

Intrebămă acum pe orice omă nepreocnpată 
și iubitoră de adevără, care cunosce numai câtă 
de puțină relațiunile din acestă stată, dacă, după 
ce a cetită părerile foiloră oposiționale în cesti
unea strămutării juriului din Sibiiu, nu este con
vinsă, că aceste foi pledâză în deplină acordă 
cu fiarele guvernamentale pentru luarea de mă
suri escepționale reacțiunare față cu Românii?

Der facă Ungurii oposițiunali și guverna
mentali, ce voră crede de lipsă și ce au făcută 
de 17 ani înedee fără ca să aducă nici celă mai 
mică folosă statului și popdreloră lui, âr noi să 
nu uitămă de a face din parte-ne ceea ce este 
sânta ndstră datoria, ca cetățeni leali și ca Ro
mâni adevărați!

•o-

CRONICA POLITICĂ.
Diarele rusesci, cari pătrundă mai multă său mai 

puțină în misteriile politicei cancelarului germană față cu 
Rusia, îșî ridică din cândă in cândă vocea loră și o 
spună curată că politica, ce-o urmăresce B i s m a r c k 
cu privire la Rusia nu este nicidecum bună și ele tare 
să temă, că Bismarck nu âmblă după altceva, decâtă să 
păcălăscă pe Rusia, unde numai pote. Acăstă temere 
legitimă și-o arată diarulă „Sovremennyja Jsvestya« din 
Moscva într’ună articolă dela 6 Februariu, în care dice, 
că politica lui Bismarck i-se pare periculosă pentru inte
gritatea Rusiei europene, căci dacă va pute isbuti Bis
marck cu planulă, de a fundă ună mare imperiu orien
tală între Dunăre, Marea adriatică, Marea nâgră și Archi- 
pelagulă grecescă, de ce sg nu-șl îndrepteze împeriulă 
celă nou privirile sale asupra Nistrului cu Odessa, Volhi- 
nia și Podolia? Rusia după pofta lui Bismarck să se 
mulțămăscă cu Mervulă și cu Armenia turcâscă. Și di
arulă > Rusca) a Myssl« (Ideile rusescî), care urmăresce 
totă acea politică ca și fâia lui Acsacov, este forte emo- 
țiunată pentrucă Rusia să plăcă dinaintea alianții Ger
manii cu Austria, care o slăbesce. Totuși acestă (fiară 
esplică slăbiciunea cea închipuită dintr’o politică slabă. 
Deși adauge »R. M.* o premenire a diplomației n’ar 
pută restitui presligiulă perdută, totuși relațiunile este- 
ridre ale Rusiei le-ar pute modifica în modă corăspundă- 
toră demnității naționale.

*
Prin cercurile bonapartistice din Parisă circulăză 

faima, că regele Italiei nu din considerațiunl familiare ci 
din considerațiunl politice n’a vrută să primăscă pe cum- 
natus’o lârăme Na pole o nă. Din causă că prințu’ă 
Jerome a făcută o visită lui Kossuth, guvernulă Italiană 
redicâ obiecțiuni în contra primirii prințului din partea 
regelui pentru ca să nu să dea Austriei ocasiune la ob- 
servațiuni. Incâtă acestea suntă adevărate său nu cu 
positivitate nu putemă sci, dar «Presse* dice că totă 
comunicabilă este o invențiune tendențiosă. Oricum Ita
lienii trebue să se ferescă să nu supere cu tote flecurile 
pe puterniculă loră vecină, că tocmai acum au lipsă de 
sprijinulă morală ală Austriei spre a-șl pută ajunge sco
purile politicii loră coloniale.

*
Francia, Anglia și acuma și Italia suntă ocupate 

cu răsbăie în țări depărtate. Mai alesă Francia se bălă- 
bănesce mereu cu Chinesii din Tonching și acuma 
de o vreme încoce a luată parte la lupta pe față cu marele 
imperiu chînesescă. De curândă trupele francese au fă
cută nisce operațiuni în, contra Lang-Sonului, cari au 
fostă încununate de succese frumdse. Generalulă Briere, 
care a condusă acăstă espedițiune în contra acestui orașă 
a ocupată tabăra chinesăscă dela Dong-Song și au res
pinsă trupele împărătesei peste drumulă Mandariniloră. 
Acăsta espedițiune ce o făcu Briere să păte numi o es
pedițiune de descoperire, pentru că'în acestea locuri n’a 
mai călcată nici ună europănă. Armata francesă a avută 
de a învinge în aceste locuri necunoscute și neumblate 
greutățile cele mai mari. Nu numai tunurile, munițiunea, 
provîantulă, dar prin unele locuri au trebuită să fie trans
portată după trupe și apa. Ele au trebuită se facă drumă 
prin păduri seculare și peste stâncile munțiloră. Greu
tățile terenului, cu cari au să se lupte Francesii suntă cu 
multă mai marî, decâtă lupta cu trupele împărătesei, 
care la Dong-Song n’au făcută tocmai mare resistență. 
Acum trupele francese se află numai marșă de două (jile 
dela Lang-Song, dar au trebuință de repausă și de pro- 
viantă, mai înainte de a pute continuă operațiunile: Suntă 
ddue fortărețe Lang-Song și Tat-Ke, pe cari trebue se le 
ocupe Francesii și atunci voră ave pace și liniște la ră- 
săritulă Tonchingului din partea Chinesiloră. In luptele 
din urmă Chinesii avură 200 de morțl, între cari se află 
mai mulțl Mandarini și ună oficeră europănă. In luptele 
dela 25 Ianuariu până la 1 Februariu n. Chinesii avură 
morțl și răniți 700 de omeni. Acuma Francesii se si- 
lescă cu totdeadinsulă să pună capătă câtă mai curendă 
acestei espedițiuni coloniale, ca să nu să nască vr’o în
curcătură în Europa și ei să fie încurcați în China și să 
nu p6tă luâ parte activă, cum ar dori Bismarck să-și 
facă mendrele sale pe socotăla Francesiloră.

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



Nr. 24. GAZETA TRANSILVANIEI 1885.

Din dieta "Ungariei.
In ședința dela 7 Februariu n. deputatulă Alexandru 

Csanady a adresată ministrului președinte următârea 
interpelare:

Are d. ministru președinte Coloman Tisza cunos- 
cință despre aceea, că în anulă 1875 d. Coloman Tisza, 
ca condncătoră ală oposițiunei de atunci și-a vândută 
principiele sale politice numai ca cu prețulă loră.să a- 
jungă în fotoliulă de ministru (Mare ilaritate), și că, spre 
a espia crimele sale antinaționale și nepatriotice comise 
prin acâstă apostasiă, făcu o declarațiune în spiritulă și 
sensulă, că elă numai de aceea a acceptată ministeriulă 
pe basa, condamnată și blestemată de elă, a afaceriloră 
comune, pentruca:

1) . Să restabilescă echilibrulă între veniturile și 
cheltuelile statului;

2) . Fiindcă prin aceea, că a acceptată ministeriulă 
pe basa afaceriloră comune, n’a renunțată la principiile 
sale patriotice, ce le profesâ în trecută, ci numai le-a 
pusă la-o parte, respective le-a atârnată de cuiu;

3) . Dacă d. ministru președinte Coloman Tisza are 
cunoscință despre ceea ce a disă acum dece ani ca con- 
ducătoră ală oposițiunei de atunci, îlă întrebă:

Este d, ministru președinte înclinată să’și ia josă 
din cuiu principiile sale politice puse la o parte, adecă 
este înclinată să între ârășl pe arena de luptă — și 
când? — pentru redobândirea independenții și neatâr
nării națiunei? Căci cine vrea să fie luată în seriosă, 
trebue să’și împlinâscă cuvântulă dată, promisiunea sa. 
(Mare ilaritate).

Interpelarea s’a înmânată ministrului președinte.

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

Interpelarea d-lui Vajda.
Clușiu, în Faură 1885.

Moțiunea ce a cetit’o d. Vajda în adunarea gene
rală a comitatului Coșiocnei în contra reuniuniloră de 
maghiarisare este în resumală următârea:

Considerândă că buna înțelegere între naționali'ăți' 
condiționâză viitorulă patriei maghiare ;

Considerândă că la începutulă erei constituționale, în^T^na^6stă
câtă timpă s’a ținută sâmă de acâstă bună înțelegere 
s’a observată că popârele trăiau frățesce, pe când acum nnp exemplu 
tâte legile au devenită pentru noi litere mârte și suntem 
reduși la zero ;

Considerândă că diferitele reuniuni maghiare caută 
să ne desnaționaliseze și că din ele facă parte și func
ționarii, ceea ce va deștepta pasiunile, ura de rassă și 
va pregăti terenulă pentru evenimente vătămătâre în cade totuși o scânteiă în butea cu pravulă, pâte-mi-se 
viitoră ;

Considerândă că orice națiune numai în limba sa 
propriă se pâte cultiva și că forțată nimenea nu învață urmare a procederei în contra naționalitățiloră nemaghiare.

imputa mie, că eu l’așă fi ațîțatăla acâsta? Ce altă a 
făcută autorulă articolului încriminată? El descrie even
tualitățile ce s’ar nasce cu sila după părerea sa ca o 

bucurosă limba maghiară, că și dacă o învață nu i să gț descrie cu colori negre, ceea ce vede că urmâză, re
dă funcținne, căci și puținii funcționari români cari mai' gretă și-și exprimă temerea în forma unei îngrijiri, 
suntă se pensionâză înlocuindu-se cu Unguri, 
Români a’șî părăsi patria, că în privința bunei înțelegeri 
ar putâ face multă foile publice maghiare, dacă ară în- atacătorului acestoră naționalități, cari s’ar împărtăși 
ceta cu suspicionările și defăimările loră față cu Ro- apOi <]e silă la ună actă, ce ară resulta din acâstă duș
mănii, stabilindu-se egalitatea și dreptatea între Românii măniă. 
și Maghiari, âr nu tractându-se Românii ca nisce 
vitregi;

Considerâudă că reuniunile de maghiarisare au 
țtțată ura de rassă, ceea ce e oprită prin lege ;

Considerândă câ intențiunea cea părintâscă a 
Sale monarchului e ca interesele tuturoră naționalități- 
loră să fie respectate ;

Propune următârea moțiune:
1. Congiegațiunea să râge ministerulă a face dis- 

posițiunile de lipsă, ca reuniunile maghiarisătâre să în
ceteze cu turburarea bunei înțelegeri dintre fiii patriei;

2. Ce privesce reuniunea, ce se va înființa în Tran
silvania, să fie rugată comitetele supremă, ca împreună 
cu alți bărbați destinși din congregațiune să capaciteze 
pe ursitorii aceleia și de nu ar isbuti, atunci să râge 
ministerulă a nu aproba statutele acestei societăți;

3. Să fie opriți prin comitată oficialii municipali 
de a participă la astfelă de societăți;

4. Să se râge tâte municipiile ca să susțină re- 
presentațiunea, ce se va face și totodată moțiunea acâsta 
motivată să se inducă în protocolă.

Sârtea acestei propuneri o cunâscemă; ea a fostă 
respinsă, rămânândă ca Sisifii din Clușiu să rostogolâscă 
pâtra maghiarisării pănă se voră obosi și voră vedea că 
— s’au făcută de rîsă și de batjocură.

fii

a-

M.

-------o-------
Situațiunea în Sudană.

Cele mai nouă sclrl sosite în Londra de pe câm- 
pulă de răsboiu din Sudană comunică, că edificiulă gu
vernamentală din Chartum pare a fi distrusă, deorece 
nici ună stăgă nu flutură pe elă. Wilson, care fusese 
trimisă înaintea Chartumului să ia informațiuni despre 
Gordon, a comunicată generalului Wolseley, că pe bor- 
dulă steamerului a avută ună moriă și cinci răniți. 
Despre Gordonă încă totă nu se scie nimică. Se cjice,

Generalulă 
se informeze mai de aprâpe 
Din Gorti a sosită proviantă 

Metammehulă e ocupată de

că s’ar fi închisă în biserică cu câțiva Greci. Popora- 
rațiunea pe amândoi litoralii Nilului a trecută în partea 
Mahdiului. Ună solă ală acestuia sosi la 29 Ianuariu n. 
la Wison, căruia îi spuse că Mahdiulă îlă provâcă pe 
elă și pe EnglesI să se predea și să se facă mohame- 
danl, căci în casă contrară îi va nimici. 
Wolseley a trimisă soli să 
despre sortea lui 
în Gubat pentru 
vr’o 2000—3000

Guvernulă 

Gordonă.
EnglesI. 
de rebeli.
englesă a dată generalului Wolseley,

printr’ună comunicată oficială, deplină libertate de ac
țiune și îi va acorda orice sprijină ce va cere, căci gene- 
ralulă e hotărîtă să libereze cu ori ce preță pe Gordon, 
dacă va mai fi în viâță. țliarele din Londra aprobă cu 
mulțămire acesta holărîre a guvernului. Totdeodată con- 
siliulă de miniștri a cerută lui Wolseley să raporteze, de 
ce mijlâce ar avâ trebuință ca să mântuiâscă pe Gordon 
și să apere Egiptulă. Se crede că Wolseley va merge, 
de va fi posibilă, spre Berber, de unde va esecutâ luarea 
Chartumului din mânile Mahdiului.

Procesulu. de pressă ală „Tribunei.“
(Urmare, după »Tribuna.‘)

Dacă dar autorulă articolului incriminată, în care 
lucră datorința publicistului în consonanță cu aceea a 
membriloră unei naționalități egală îndreptățite a Unga
riei, luptă în contra unei încălcări a dreptului acordată 
prin lege, a dreptului de a’și pute folosi limba națională 
la judecătorii, dacă în acâstă încălcare privesce o parte 
a măsuriloră cari se aplică în Ungaria pentru a despoia 
naționalitățile nemaghiare de consciința loră națională — 
nu’i e permisă ore să privăscă — fără de a fi pedepsită 
— în aceste măsuri ună atacă asupra vieții naționalită- 
țiloră nemaghiare? Nu e silită âre a atrage atențiunea 
la consecuențele cele mai extreme, de care trebue să ne temem 
că vor fi produse prin lupta provocată in mod necesar de acest 
atacă? întrebă, d-loră jurați, pâle-i-se face aceluia imputarea 
a fi provocată însuși nenorocirea, care dă expresiune 
temerii sale că se va întâmpla ceva, ce lui i se pare a 
fi o nenorocire, și descrie totodată acâstă nenorocire ? 
P6te-i-se imputa unui astfelă de om, că a provocată elă 

nenorocire sâu că a agitată pentru a o 
provoca?

Seu pentru ca să ilustrez aceste cuvinte prin 
—: Eu văd sfândă lângă o bute cu prafă 
cu luminarea. Din ună motivă dre-carepe ună omă

nefiindă în posițiă de a-1 depărta de butea cu prafă 
cu putere fisică, — pâte totuși până la dânsulă să pă
trundă vocea mea și eu ii descriu cu colorile cele mai 

1 vii nenorocirea ce s’ar nasce, decă ar cădea o scânteiă
în pulverea din bute. Dâcă însă pe lângă tâte acestea

__ T. T___ r________________ ___ ___ Elă
■ silindă pe dice: ^ecă atacurile îndreptate în contra naționalilățiloră 

nemaghiare se voră continua, urmarea desastrosă neapă
rată a acestoră atacuri e dușmănia îndreptată în contra 
|atacătorului acestoră naționalități, cari s’ar împărtăși

Eu credă deci — și mi se pare că cu totă drep- 
tulă — că în acâsta e de a se privi o recercare de a 
nu mai continua atacurile îndreptate în contra naționa- 
litățiloră nemaghiare și în acâstă credință suntă întărită 
și mai tare prin cuvintele:/Suntă orbiți de cea mai de
plină orbiă Maghiarii, dâcă n’o înțelegă acâsta și mai 
alesă cândă e vorba, nu de noi ... . de Germanii 
cari . . .« Acela însă, care declară indicarea la dușmă
nia dintre Maghiari și naționalitățile de altă limbă, o 
consideră ca o agitare menită a provoca acâstă dușmă
nia, acela — ca să revină la exemplulă de mai nainte 
— mă pâte învinovăți și pe mine ca pe ună omă care 
așă fi provocată la producerea explosiunii pe ornulă de 
lângă butea cu pulbere prin descrierea pericolului. Ab- 
străgândă însă dela acâsta, — o provocare ațîțătârea nu 
subversâză nici din causă că așa ceva nu se dice* prin 
nici ună cuvântă ală articolului.

Dacă acum vre-ună interpretă cutezătoră, — fă- 
cândă silă cuvinteloră articolului încriminată, — ar pulâ 
scâte din elă, celă puțină după părerea sa, vre-o provo
care agitătdre și în aceștă casă ar trebui să se urmeze 
disposițiiloră § 75 ală legii penale care cjice: Ca crime 
suntă a se privi numai fapte săvârșite cu propusă. — 
Aceeași are valâre și despre delicte. Intr’u adevără ar 
fi a dice o calumniă, dacă ar voi cineva să-i împute pe 
basa unei astfelă de interpretări provocare agitatorică 
vrednică de pedâpsă, — autorului. In acestă casă i-s’ar 
octroâ autorului nu numai o faptă punibilă, ci și propu- 
sulă pentru acâstă fapte. Nu aceea ce ună interpretă 
prea zelosă stârce din articolă, ci aceea ce a cugetată 
autorulă, aceea ce i-a fostă în propusă, are să servescă 
la judecarea faptei. Deârece însă nici ună cuvântă nu 
cuprinde vre-o provocare, vre-o agitare, din nenorocire 
e cu putință de a presupune, că autorulă a avută pro- 
pusulă de a fi ațîțată-spre o lucrare oprită prin lege, și 
cu atâtă mai puțină spre răsturnarea existenței de stată 
a Ungariei.

De sine se înțelege, că întocmai lipsesce orl-ce în
dreptățire de a împute acestă propusă redactorului ,Tri
bunei,* d-lui C.ornelă Popă Păcurară, abstragândă de 
la aceea, că la acestă acnsată, care preste totă ar veni 
in combinațiă numai ca ajutoră, lucrurile ară sta altcum. 
D-lă Popă Păourară ar fi numai atunci a se pedepsi 

dacă elă ar fi avută propusulă de a provocă sâu mijloci 
ușurarea săvârșirii unui delictă, dacă deci dânsulă în pu
blicarea articolului ar fi recunoscută săvârșirea unui de
lictă și pe acela cu tâte aceste nu l’a împedecată. De
ârece însă prin lipsa faptică din cuvintele articolului a 
unei provocări ațîțătâre e exclusă și posibilitatea uvei 
astfelă de cunoscințe, și de-ârece nu se pâte presupune, 
că d-lă Popă Păcurară aparține aceloră interpreți, 
cari totuși voiescă să descopere în articolă ațîțare, ast
felă la nici ună casă nu se pâte recunâsce ca vinovată 
în sensulă legii penale. De-ârece acusarea susține, că 
prin publicarea articolului încriminată s’a comisă delic- 
tulă de agitațiune provădută în § 163 ală legii penale, 
mă simtă datoră a cercetă mai cu din adinsă acestă 
parte din lege. §. 173 ală legii penale dice (citesce lex- 
tulă legii): în § 173 suntă enumărate precisă și taxativă 
delictele, ce urmâză a se pedepsi ca agitări. Totă ast
felă suntă indicate cu precisiune și ob ectele acestoră de
licte, de exemplu: ordinea succesiunii pe tronă, puterea 
obligălâre a legii, legătura dintre ambele state ale mo- 
narchici etc.

Precum vedemă acum, nici unulă dintre aceste 
obiecte nu întră în cerculă cestiuniloră discutate în ar
ticolă, și ârășl, de altă parte fapta, de care actulă de 
acusare învinovățesee articolulă, adecă agitarea pentru 
răsturnarea statului ungară, nu este dintre faptele enu
mărate în § 173 a legii penale. Luândă însă în consi
derare, că după § 1 ală legii penale numai aceea faptă 
e crimă ori delictă, pe care legea o declară ca atare, 
mai luândă apoi în considerare, că numai paragrafulă ci
tată în actulă de acusare pâte să fie luată dreptă basă 
pentru sentință, acusații nu pofă să fie condamnați chiar 
și numai pentru mofivulă, că n’au fostă acusați de nici 
una dintre faptele declarate în § 173 dreptă delicte, âr 
de altă parte fapta, penlru care suntă acusați, nu e cua- 
lificată în § 173 dreptă delictă.

D-loră jurați! Incheiu deci expunerile mele cu ru- 
garea adresată d-vâstră, să vă aduceți aminte la pronun
țarea verdictului de sentința, pe care marele patriotă, 
Ștefan Szâchenyi a pronunțat’o în anulă 1842 în 
în academia ungurâscă de seanțe: »Pe veciniculă D-(|ău! 
nu este âre ori și care fiu de altă limbă ală Ungariei silită 
de a privi ca ceva multă mai multă decâtă susținerea 
legală a limbii maghiare în tâte acele încercări, prin care 
cei pripiți voră să răspândâscă naționalitatea nâstră și să 
ne asigureze astfelă existența națională! Să ne dămă 
sâmă: cine âre sufere fără de a resistă să i-se scâță cu 
puterea măcară ună firă de pără? Noi Maghiarii, amă 
suferi noi âre dacă vre-o putere ar voi să ne siluiască 
într’ună procesă atâtă de scurtă, mai alesă când forma 
în care ar face-o acâsta ar fi atâtă de puțină atrăgătâre? 
Ne-amă supune noi âre unei porunci, ne-amă supune 
chiar unei legi, care deși nu ar cere tocmai trădare față 
cu națiunea, însă în aplicarea ei, mai alesă ținândă semă 
de neîncrederea multora, ar fi tiranică?* Acâstă iubire 
de dreptate să vă conducă în pronunțarea verdictului 
d-vâstră.

Vice-procurorulă Tribus e uimită de a autji, că ar
ticolulă încriminată ar vrâ binele Ungariei și ar fi ună 
actă de prietinie. Acâsta de sigură că nu s’ar putâ scâte 
din articolă. Și despre aceea n’ar pute exisfâ nici o în
doială, că articolulă nu conține o părere, ci o provocare. 
Dacă se dice în elă, că Românii ară trebui să pândâscă 
spre a-i face statului ungurescă pretutindenea dușmani, 
apoi acâsta de sigură e o provocare. Dacă acu- 
satulă și apărătorulă susțină, că acâsta e adevărată 
numai încâtă privesce alternativa amintită în ar - 
ticolă: ori trebue să se stingă ori ce viață nemaghiară, 
ori trebue să pâră statulă ungurescă, apoi acâsta 
ar fi trebuită să se însemne prin o observare premergă- 
târe. Der în articolă alternativa acâsta e pusă ca faptă 
nu ca ipotesă. Mai departe e o provocare și o ațîțare, 
dacă se dice, că Sașii trebue să îndemne pe Germania, 
să detragă Maghiariloră simpatiele loră. Acusatulă a mai 
accentuată, că acusa ar reclama în contra terminiloră 
»dușmăniă ârbă* din articulă. Pentru statulă ungurescă 
și pentru procuroră nu e însă importantă, dacă cineva 
în lăuntrulă său cugetă dușmănesce seu ba. Nu e vorba 
de sentimentă. Altmintrelea îrisă stă lucrulă, îndată ce 
sentimentulă dușmănescă se esprimă în acțiuni. Pâte fi 
cestiune de părere, dacă ună Sasă în Viena sâu ună 
Română ardeleană în BucurescI, întrebată fiindă cum 
stau lucrurile în Ungaria? răspundă: merge rău. Dâr cu 
tolulă deosebită de ună astfelă de s răspunsă este pro
vocarea, de a face dușmani. Acusatulă îmi mai im
pută că lașă fi țînendă atâtă de șiretă, încâtă ar voi să 
mituâscă pe judecătorii sei. Nu pe judecătorii săi a 
voită să-i mituâscă, căci atunci când a scrisă articlulă, 
încă n’a sciulă dacă va fi acusată. Dâcă însă dă es- 
presiă regretului său, că viața nemțâscă stă să se stingă 
aici, atunci evidentă că umblă după simpatiile Sasiloră. 
Dlă apărătoră, mă miră că a luată în considerația numai 
actulă de acusare, Jfără a atinge măcară cu ună {cu
vântă cuvântarea de acusare, ce amă ținut’o astăzi. Tă- 
găduescă și exactitatea afirmațiunii sale, că § 173 a 
cod. crim. nu s’ar potrivi spre întemeierea acusării. Este 
adevăratulă că § 173 (jice: cine ațiță în contra institu- 
țiuniloră singuratice ale constituțiunii, se face culpabilă 
de delictulă ațîțării. Ei bine, nu pâte exista o instituția 
mai sublimă ca statulă, statulă încă e instituția a 
constituțiunii.

Soaitsi Slavici. Dlă procuroră persistă a afirma 
că articolulă cjice : amă ajunsă atâtă de departe, încâtă 
trebue să fimă dușmani ai statului ungară. Presupunând 
dâr neadmițândă, că așa este, este o crimă, dacă mă 
mărginescă a constata o faptă.

Dlă procuroră accentuâză totodată simpatiile ger
mane. Am arătată însă că scriindă articululă, nu am 
fostă inspirată de simpatiile germane, ci de sâmțimântă 
generală omenescă.

Este ună dreptă omenescă de a cere, ca acusatulă 
să se pâta apără înaintea judecătorilor^ in limba sa ma
ternă. Pertractarea procesului din cestiune m’a înduio
șată. Sașii au venită suntă șâpte sute de ani în acedă
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țâră și au susținuți! aicî pănă în (|ioa de astăzi o viață 
germană. Acumă e vorba să se stingă acâstă viață 
Pâte că nu este așa, dâr așa simții eu, că ea e pe stîn- 
sete. Ori încetază acâstă viață, ori a statului ungară. 
Acâsta ni-o spune și acusarea. Ea cjice: trebue să aibă 
cineva în acesta stata rolula conducătoră. Dacă merge 
așa departe, încâta noi nemaghiarii trebue să renunțămă 
la propria nâstră viață națională, atunci acesta rola con- 
ducătora nu pote duce decâta la desființarea statului un
gara. Nu provoca pe nimeni, ci o constata acesta cu 
durere.

Amu Z'să mai înainte, că am perdulă consciința 
de rassă. Intorcendu-mă dela Viena, nu sciam ce sunt. 
Româna ore, deorece părinții mei au fosta Români? 
Maghiaru, căci crescerea îmi era maghiară? Ori ger
mana, fiindcă avea cultură germană? Sciam însă, că 
sunt omă, mai presusa de fote orna. Trebuia să caută 
înainte de tdte omenii, cu cari potă lucra împreună, și 
aceștia sunt Românii. Acăstă lucrare împreună cu denșii 
nu e însă o conjurațiune conira statului și contra celor
lalte naționalități, căci suntemu cu toții uniți într’ună 
stată. Antipatia unei părți față cu cealaltă nu potă să 
o înțelegă.

Aceste principii nu sunt însă admise în cercurile 
domnilâre. In cercurile domnitore ale Ungariei e răs
pândită, din contră, convingerea, că ordinea nu se p6te 
susțină decâta prin stăpânirea unora asupra celorlalți. 
Dacă este așa, atunci e fără îndoială lucru primejdiosa 
a voi să propagi aici principii de egală îndreptățire. E 
cu putință, că principiile, pe cari filosofii și poeții ger
mani le-au enunțată pentru Germania și le-au găsită sa
lutare, câtă pentru Europa civilisată, în Ungaria suntă 
eronate.

Dacă și d-vostră, domniloră jurați, sunteți de pă
rerea, că nu se păte susține ordinea aici la noi decâta 
prin aceea, că ne stăpânimă unii pe alții, atunci osân- 
diți-mă. Dacă sunteți însă de părerea, că trebue să ne 
suportămă unii pe alții, atunci achitați mă, căci atunci 
eu representă principiulă bună în acestă țără.

Apărătorulă Francisc Fruhbeck în duplica sa stăru- 
iesce pe lângă aceea, că §. 173 a cod. crim., pe care 
singură procurorulă îșl basâză acusarea, nu se potrivesce 
pentru motivarea acusării. Căci §. 173 însămnă espresă 
numai »instiluțiunile singuratice ale constituțiunii» dreptă 
obiecte ce potă fi atacate prin ațîțare. Dar e inadmisi
bilă de a schimbă, cum face procurorulă, statuia în în- 
tregitatea sa cu instituțiunile singuratice ale constitu- 
țiunii.

Președintele consilierulă Jănossi resumăză 
apoi momentele produse în pledârea pro și contra a- 
cusării și citesce în sfârșită întrebările, cinci principale 
și două eventuale, adresate jurațiloră:

1. Suntă d-nii jurați convinși în consciința loră, 
că articolulă apărută în .Tribuna» (Nr. 175 din 30 No- 
emvre 1884) conține o agitare în contra instituțiuniloră 
singuratice ale constituției?

2. Sunt d-nii jurați etc. convinși, că Ioană Sla
vici e autorulă acestui articolă?

3. Sunt d-nii jurați convinși, că Cornelă Pop Pă
curar ă a fostă redactoră responsabilă ală «Tribunei* 
la apărerea articolului?

4. Sunt d-nii jurați convinși, că Ioană Slavici 
ca autoră ală articolului e culpabila de delictulă agitării?

5. Sunt d-nii jurați convinși, că Cornelă Pop P ă- 
curar ca redactoră responsabilă e culpabilă de delictulă 
agitării?

6. La casă că jurații răspundă la întrebarea 1 și 
2 cu da! la întrebarea 4 cu nu?, sunt d-nii jurați con
vinși, că Ioană Slavici ca autoră ală articolului, în 
urma cuprinsului său punibilă, s’a făcută culpabilă de 
negligența îngrijirii datorite?

7. La casă că d-nii jurați răspundă la întrebarea 
1 și 3 cu da! la întrebarea 5 cu nu?, sunt convinși că 
Cornelă Pop Păcurar ca redactoră responsabilă s’a fă
cută culpabilă de negligența îngrijirii datorite?

Jurații au negată întrebările 1, 4 și 5, și anume 
întrebarea 1 cu votare secretă, âr întrebările 2 și 3 le-au 
afirmată. Căcjendă prin urmare răspunsulă la între
bările eventuale 6 și 7, acusații Ioană Slavici și Cor
nelă Pop Păcurar au fostă achitați. 

SOIRILE DILEI.
Partida independentă și dela 48 a hotărîtă să res

pingă în generală proiectulă de reformă a camerei mag- 
națiloră. Partida e de părere, că acăstă cameră ar tre
bui să se compună: din magnați, din clerulă înaltă și 
din membrii aleși ai jurisdicțiunei. De asemenea și partida 
antisemită a hotărîtă să nu primâscă proiectulă nici ca 
basă a desbaterii speciale.

—0—
Deputății Sârbi din dieta ungurâscă au luată, într’o 

conferință ținută cailele aaestea în Pesta, următărele re- 
soluțiunl: 1. Pactulă ungaro-austro-croată îlă consideră 
ca basă a atitudinei loră politice. 2. Dorescă ca pe basa 
autonomiei bisericesc! naționale, să aducă în armoniă in
teresele bisericei gr., cat. și ale poporului. Pentru 
acâsta e necesară să se întemeieze în Pesta ună țliarh 
pe acții. Deputății sârbi voră face cunoscută acâsta 
printr’ună manifestă.

—0—
In anulă acesta se va întemeia în Caransebeșă o 

tipografiă diecesană, în care se va edita și ună diară 
diecesană.

—0—
Luni în 28 Ianuariu cu trenulă dela ărele 31/2 a sosită 

în Brașovă pianistulă contele Zichy, care a fostă în
tâmpinată la gară de cătră societatea philharmonică, în

runte cu priinarulă orașului, președintele societății phil- 
îarmonice, și de cătră mai multe deputațiunl dela dife
rite societăți de cântă. Săra, societatea (dalârda) ungu
râscă i-a făcută contelui artistă serenadă la locuința sa 
în Otelulă Nr. 1. Astă sără va fi concertulă anunțată 
și după concertă ună banchetă între iubitorii de artă 

—0—
La 15 (27) Februariu se va da în Viena balulă 

română în .Musickvereinssaal* în folosulă studențiloră 
români săraci de acolo sub Augustul Protectorată ală Alteței 
Sale .1. R. Archiduoele Rainer și sub distinsulă patronată ală 
stimateloră domne: Bardna Bourgoigne, Maria Dumba, 
Mathilda Dumba n. Germani, Victoria de Grigorcea, Con
tesa Sophie Kinsky, Princesa Franciska Montenuovo, Coe- 
lestine de Popolzer, Contesa Schonborn-Buchheim, Aurelie 
de Trapșia, Barăna Catinca de Vasilco. Scopulă fiindă 
forte nobilă, comitetulă balului face apelă la generosulă 
sprijină ală compatrioțiloră, ca astfelă cu succesă să pătă 
corăspunde unei adevărate necesități. Pentru ajutorarea 
studențiloră săraci niciodată nici ună sacrificiu nu este 
prea mare.

—0—
Bilanțulă generală ală «Băncii Naționale a Româ

niei» pe anulă 1884 s’a încheiată. Beneficiele nete din 
anulă trecută au atinsă cifra de 2.770,934 lei.

—0—
Mai mulțl militari reservișl.1, cari au luată parte la 

campania din 1876—77, au adresată corpunloră legiui- 
tăre române, (Jice .Națiunea,» o petițiune prin care se 
plângă că nu se împlinescă, față cu ei, promisiunile ce- 
li se daseră la întorcerea din răsboiu dea li se da func- 
fiunl civile compatibile cu serviciile ce au adusă. Ei mai 
ceră să li se dea pământuri și ajutore bănești pentru 
a-șl cumpăra vite și unelte de muncă, după cum li se 
făgăduiseră.

—0—
Nicolae PasicI, capulă insurgințiloră sârbi, care a 

fostă osîndită la mărte după cea din urmă răscălă și 
care se refugiase la Turnu-Severină, s’a stabilită în 
București.

—0—
Patriarchă ală Armeniei s’a numită Haratiun ex- 

mitropolitulă din Erzerum, în loculă lui Narse.

înmormântarea generalului Slăniceanu-
Sâmbătă în 26 Ianuariu s’au înmormântată rămă

șițele mortuare ale regretatului generală Slăniceanu. «Vo
ința Națională» scrie următărele amănunte:

La serviciulă funebru, oficiată la ora 1 în biserica 
sf. George-Nou, au asistată ună însemnată numără de 
persăne de distincțiune și militari de tote gradele. După 
terminarea serviciului funebru, d. generală G. Angelescu, 
comandantulă corpului I de armată, pronunță următurulă 
di scursă:

«Domniloră scumpi camarad!! O împrejurare dure- 
răsă ne adună astăzi împrejurulă acestui sarcofagă; sun- 
temă chemați să dămă ultima amintire generalului Slă
niceanu, pe care o morte prematură ’l a smulsă din sî- 
nulă nostru, lăsândă o soție neconsolată și regretele fra- 
țiloră săi de arme, cari deplângă golulă lăsată în rându
rile ostei de unulă din cei mai distinși membri ai săi. 
Eșită în viața publică în anulă 1856, ca sublocotenentă, 
cu ânlâia promoțiune a scolei militare, generală Slăni
ceanu, ca fruntașă ală scdlei era menită să ajungă la cele 
mai înalte trepte ale erarhiei militare; și în adevâră, elă 
a luată o parte însemnată fie ca oficeră inferioră, fie ca 
șefă de corpă, directoră alu scolei militare și ca șefă de 
statu-majoră la desvoltarea instituțiuniloră năstre militare, 
concurândă continuu și fără pregetă la transformarea, la 
regenerarea armatei. La anulă 1876, în preziua eve- 
nimenteloră ce aveau să aibă în curândă locă în penin
sula Balcanică și la care România nu putea sta nepăsă- 
tăre, generalulă Slăniceanu, ca ună omă deja încercată, 
prin serviciile aduse armatei, fu chemată în capulă mi
nisterului de resbelă. Grațiă inteligenței și activităței sale, 
puținulă timpă câtă generalulă Slăniceanu a ocupată a- 
câstă înaltă funcțiune, în momentele cele mai critice, a 
sciută a’lă întrebuința bine, creândă regimente nuoi și 
pregătindă tote resursele necesare armatei, ce în curândă 
era chemată a intra în campanie. Ca șefă ală marelui 
stată-majoră ală armatei, înaintea trecerei Dunărei, gene- 
ralulu Slăniceanu a dovedită ârășl calități militare supe- 
riore. Sarcina sa fu cu atâtă mai grea cu câtă multă 
era de făcută pentru organisarea și mobilisarea armatei, 
care pentru ântâia 6ră intra în campanie. In totă cursulă 
carierei sale militare, generalulă Slăniceanu a fostă omulă 
datoriei, oștânulă fără pregetă și tocmai când, ajunsă la 
maturitate, era mai necesară armatei și țârei, tocmai 
atunci mortea ’lă a răpită dintre noi. D-loră ca
marazi, ocasiunea durerosă în care ne aflămă mâ opresce 
de a continua cu biografia fratelui nostru de arme, pen
tru care ar trebui pagine întregi. Suntemă prea aprdpe 
de momenlulă ce ne desparte de dânsulă pentru eterni
tate ca, în trăsurile generale ce vomă da fisionomiei sale,

să nu fimă Influențați de slăbiciunile inerente naturei ome
nesc!. Să lăsămă dar acâsta istoriei și cu fruntea desco
perită să dămă ultimulă adio, ultima sărutare fratelui 
nostru de arme, care a trecută în regiunile eterne și pe 
care nu’lă vomă uita nici |odată. Adio, iubite și regre
tate generală; duci cu tine regretele amiciloră și cama- 
radiloiă tăi cari voră păstra în inima loră neștârsă su- 
venirea ta.« Sicriulă a fostă scosă din biserică și pusă 
pe carulu funebru de mai mulțl oficeri de cavalerie, prin
tre cari au fostă și d-nii colonelă Salmană și maiorii 
Murată și Vlădoianu. A»âtă pe carulă funebru trasă de 
optă cai câtă și pe sicriu se vedeau ună numără însem
nată de corone, printre cari amă observată una de liliacă 
și crină albă cu panglice albe, pe care era scrisă : «Re
gele, generalului Slăniceanu,* alta de bronză cu 
inscripțiunea: .Generalului G. Slăniceanu, ân- 
teiulă elevă ală scdlei militare, din partea 
camaradiloră săi de clasă* și altele. Cortegiulă 
funebru, după care urma mulțl oficeri, a străbătută strada 
Lipscani și s’a îndreptată prin strada Șelari la cimitirulă 
Belu. Panglicele carului funebru erau ținute de o parte 
de d-nii generali Fălcoianu și G. Angelescu, âr de cea 
laltă parte de d-nii generali Cernată și Al. Angelescu. 
După cortegiu urma și trăsura închisă a Curței regale. 
Trupele de paradă erau puse sub comanda d-lui generală 
Radovici.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz Trans.»)

Pesta, 10 Februariu. — Partida liberală a 
primitu eri săra în conferința ce a ținut’o pro- 
iectulu de lege pentru reorganisarea camerei mag- 
națiloru. Comisiunea de trei a camerei magna- 
țilortî a resolvatu primindu proiectulă. de lege pen
tru bugetulă anului 1885. Raportulă comisiunii 
accentuăză nisuințele guvernului de a ridică țăra 
în privința culturală și economică, restabilindă 
în același timpii și echilibrulu. în finanțele statu
lui. Cu privire la veniturile și cheltuelile ordi
nare deja s’a obținută echilibrulu. Conversiunea 
rentei de aură 6% arată ună mare succesă fi
nanciară.

-------o——

TELEGRAMĂ PARTICULARA A «GAZ. TRANS.» 
Sibiin, 10 Februariu, 12^2 dre.

Banchetulă, ce s’a proiectată în ondrea re- 
dactoriloră Bariță și Slavici, s’a oprită prin 
ordină mai înaltă.

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

ILicil aț iuni.
Căile ferate române publică din nou furnitura 

a 1347 metri cubici traverse speciale de stejară, pentru 
liniile Bucurescî-Fetesci și Făurei-Fetesc!, ofertele se voră 
primi la Direcția Generală, Secția I, pănă la diua de 31 
Ianuariu (12 Februariu 1885.)

Idem, licitațiă la 28 Februariu 1885, pentru apro- 
visionarea a 10,000 metri cubici lemne pentru focă.

Comitetulă Permanentă jud. Romanați, 
licitațiă la 14 Martie 1884, pentru aprovisionarea cu 761 
metri cubici petriși, pe calea județiană Caracală-StoenescI, 
condițiunile se potă vedea în tâte filele, în cancelaria 
comitetului.

Compania căiloră ferate Lemberg-Cer- 
năuți-Iași, avândă trebuință de ipsosă, vară, pietre 
de hotară, piatră bolovani, prundă, cărămidă, geamuri 
ordinare, pari de lemne, pîrghii de lemnă, mânere pen
tru unelte, mături de nuele, șindrile, parchete etc., pu
blică licitațiune prin oferte, ce se voră depune celă multă 
pănă la 8/20 Februariu 1885, la 10 6re din (fi la Comi
tetulă dirigentă din BucurescI (Strada Scaunele Nro. 49) 
sâu la Direcțiunea din las! (Gară) cu o cauțiune de 5°/0 
din valorea furniturei.

Ministerială de răsboiu, licitațiă Ia 31 Ia
nuariu curentă, în localulă ministeriului și la peniten
ciarul militară Târgșoră, pentru aprovisionarea a 2000 
kilograme cânepă crudă, melițată și nedărăcită, 10,000 
kilograme cânepă dărăcită Nro. 6; 3000 kilograme câ
nepă dărăcită Nro. 8.

f NECROLOGU. — Rosalia Colceriu născ. 
Pap de Kâpolnok-Monostor după o bâlă grea în 
etate de 40 ani, în ală 23-lea a prea fericitei sale că
sătorii, s’a mutată la cele eterne.
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Nr. 24. GAZETA TRANSILVANIEI 1885

Curaulu la bursa de Viena
din 9 Februarie st. n. 1885

Bursa de BucurescI.

Rentă de aură 4% . . . 97.95
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 93.80 
Imprumutulfi căiloră ferate 

ungare.......................... 146.25
Amortisarea datoriei căi- 

lortt ferate de ostd ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.80

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(2-a. emisiune) .... 122. —

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostu ung. 
(3-a emisiune) . . . .107.50

Bonuri rurale ungare . . 102. -
Bonuri cu cl. de sortare ICI.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt...............................101.50
Bonuri cu cl. de sortarelOl. — 
Bonuri rurale transilvane 101.50

Bonuri croato-slavone . . 102.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung......................... 98 50
Imprumutulă cu premiu 

ung.....................................118.75
Rosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.— 
Renta de hărtiă austriacă 83.30 
Renta de arg. austr. . . 83.90
Renta de aură austr. . . 106.20 
Losurile din 1860 . . . 137 75
Acțiunile băncel auslro- 

ungare........................  865.—
Act. băncel de credită ung. 311.50
Act. băncel de credită,austr. 302.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.81
Napoleon-d’orI.................. 9.77I/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.35 
Londra 10 IJvres sterlinge 123.80

Cota oficială dela 26 Ianuariu st. v. 1881.
Cump. vend.

Renta română (5%). . . . — —
Renta rom. amort. (5%) • • 93 Va —

> convert. (6°/0) • • 88 ——
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32 —
Credit fonc. rural (7%) . . 98Va —

> >> » (5%) 84V< —
» » urban (7%) . •. 96 —
» » (6°/o) • • 90 —

> (5%) . . 83 —
Banca națională a României 1195 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 280 —

» Națională . . 207 —
Aură IW/o —
Bancnote austriace contra aură —

Cursulu piețe: Brașovu
din 10 Februarie st. t>. 1885.

Bancnote românescl . . . Cump. 8 70 Vănd 8.72
Argint românesc .... . . > 8.50 > 8.60
Napoleon-d’ori................. . . > 9.75 > 9.77
Lire turcesc!..................... . » 10.98 > 11.—
Imperiali......................... . . > 9.98 > 10.—
Galbeni............................. . > 5.70 > 5.76
Scrisurile fonc. »Albina* . > 100.50 > 101.—
Ruble Rusesci................. . » 128.— > 129.—
Discontulă » . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
zz*. silvaniei“ se pottt cumpăra în tutunge- 

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

de ore, cu 2 punți bronțați, 
poleită, cibucit.il, cu tablă arătătore

Mimwa, mistriei,

JTumai fi. 3.75
costă la mine de adi încolo o escelentă, regulată și de sine luminătore

Pendulă cu bătaie
bate orele întregi și jumătățile 

în pervasă de nucă luxosă, forte fină 
prea frumosă, care este împreunată cu massă de luminată brevetată și 
luminăză noptea de sine, așa că se pote îndată vede la câi.e ciasurî 

e făr’ de a mai aprinde luminarea. Pentru puterea de luminată 
garantezi! pe IO ani în scristî

tocmai precum garantezi pentru buna îmblare a ciasului. Eu sunt uniculă 
inventătoră ală acestoră ciasornice și le vendă numai de aceea așa de 
eftină, pentru că am vre-o 1300 bucăți în deposită și am lipsă de bani 
gata. Ciasornicele aceste au costată înainte cu 3 luni încă întreită de- 
cum costă adi Fiecare ciasornică e prove^ută cu patentă. Pachetarea 
se face în lădi. Ciosornicele comandate se espedăză dă 3 ori pe di prin 
rembursă său plătindă înainte. A se comanda la

I. II. Fabinovics
ZF'aJorica pend-ialeloriă. liiminâtâre 

WIEN. Leopoldstadt, Schiffamtsgasse Nr. 20.

Zambach și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesci

de ritu latinu și grecii
în Budapesta,

f

strada Vațului, Vâczi utcza Nr. 17.
altariu, potirurl, Pie- 
tolilebnica, cădelnițe, 
Pacificalu, candele 
de altarti, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotu, cărți 
de Evangeliă etc.

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

> Ș’

Baldachină,

Falonă s6u Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, 
prapuri. T6te felu
rile de stoguri 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoră pe

MersulU trenuriloru
pe linia Bredealîi-Budapesta și pe linia Teâușu-Aradu-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg ung.
S®r edealii -Budapesta Budapesta—P’redealii

liniile grose-

Trenu 
accelerat

Trenu 
de 

peraone

Trenu 
omnibua

Trenu 
de 

peraono

Trenu 
de 

persone

Trenu 
omnibua

Trenă 
accelerat

Trenu 
omnibua

BucurescI 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
TimișQ 1.33 — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brasovii £ 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 6.2b ( 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 _
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodti 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
Sighișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașii 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 Agliiriș 8.12 4.34 —
Crăciuneltt — 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 _
Teiușu 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudtt 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințultt de susO — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirisu 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

10.08 5-59 9.18 Vințulă de sustt 12.19 10.07 —Clușiu j 10.18 6.28 8.00 Aiudfi 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teinșă 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedintt 11.33 8.11 11.04 Copșa nucă 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașu 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
MezG-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 — Apatia 8.09 8.46 2.24
Oradia-mare , 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44

( 1.54 11.14 7.30 ( 9.20 10.15 3.15
P. Ladăny 3.14 1.47 11.05 Brașovă > — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timiștt — 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

Nota: Orele de nopte suntiS cele dintre

Tipografia ?

Teiiișîk-Aradu-Bndapesta Budapesta-Aradft-Teiuși!.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trend
persdno omnibua omnibua peraâne omnibua

Teiușik
Alba-Iulia
Vințulă de josă

9.502.39
3.40

8.20 Viena 8.25 8.35
10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

4.04 11.09 Szoluok 11.14 12.28
Șibotă
Orăștia

4.35 11.43 ( 3.35 5.30
5.02 <12.13

Glogovață
4.00 6.20

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

7.15
7.49

3.09
3.48

Conopă 5.57 8.49
Berzova 6.18 9.18

Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
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 Branicica 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
Arad A 12.32

12.00
8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
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 6.15
Viena 6.20 — — TeiușA 12.53 7.00

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenu Trenu de Trenîi
omnibua persdne omnibua

Aradil 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
Orczifalva

7.28
7.49

1.50
2.12

Pui
Crivadia

5.19
6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15, P etroșeui 7.00

Timișdra-Aradd Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trend
peradne omnibua omnibua

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradi! 3.10 8.00 Simeria 12.37

.•

cibucit.il

