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atâtă mai urgentă i se impune dar „națiunei“ de 
ași termina unitatea ei internă/1

Nu conținu și aceste cuvinte o amenințare? 
thiitatea internă a „națiunei“ vedemă noi pe fie
care di în ce modă voiescă să o stabilescă gu
vernanții. Ordonanțele d-loră Tisza-Trefort și 
enunciările loră nu ne lasă nici ună momentă în 
dubui. Ceea-ce ne miră însă fdrte multă și cu 
dreptă cuvântă este, că dânșii îșl alegă tocmai 
ună asemenea momentă de crisă generală, spre 
a face ca naționalitățile nemaghiare sS ingenun- 
che dinaintea dictatului loră despotică.

Mâne serbămă o serbătdre mare creștindscă, 
care ne reamintesce lupta S-lui George cu băla- 
urulă. Legeuda ne spune, că acestă bălaură era 
sS înghiță pe fiica frumdsă a unui rege, dacă 
nu’lă omorâ lancea eroului.

Bălaurulă maghiarisărei, care amenință acjî 
a ne înghiți limba română, „dulcea regină a sufletului 
nostru,“ îșl mișcă membrele în tdte părțile. Sun- 
temă însă tari în credință, că consciința națio
nală a poporului română va fi o lance destulă 
de tare spre a sfărîmâ capulă acestui bălaură.

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

Liberalismă ungurescu ?
II.

Cum să se desvâlte Ia noi liberalismulă, când con- 
dițiunile fundamentale ale convețuirei pacinice a concetă- 
țeniloră ne lipsescă nu numai, ci se propagă, chiar se 
salută cu entusiasmă și se practică totă ce e în contra 
loră. Liberalismulă nu cresce preste nâpte, ca ciuperca, 
elă trebue să aibă terenă fecundă și condițiuninile sale 
de desvoltare. Suntă Ore acestea la noi? Nici po
mană.

Fiă că poporală conducâtoră în acâstă țâră se 
trage din Asia, unde nu este și n’a fostă de când e 
lumea vr’o instituțiune liberală, ci tOte se basâză pe 
despotismă, fie că n’amă ajunsă acelă gradă de cultură, 
care produce liberalismă: la noi lipsesce chiar și dispo- 
sițiunea spre liberalismă.

In privința socială clasa aristocratică se închide cu 
muri ehinezescl de celelalte clase și se alege; care aris
tocrată scăpătată se mestecă cu celelalte clase, îndată 
ce potă, se vâră între aristocrațl sâu celă puțină se si- 
lescă a trece ca făcendă parte din aristocrațiă.

In privința religionară domnesce mare netoleranță. 
Reformatulă nu pOte suferi pe catholică, calholiculă pe 
reformată, amândoi nu suferă pe ceilalți. Reformatulă, 
pe când biserica lui se bucură de cea mai largă libertate 
și mai frumâsă aulonomiă și nici că ară suferi să i se 
știrbescă aceste nici câtă e negru sub unghiă, pe atunci 
salută cu bucuriă, ba cu adevărată fanatismă ori-ce in
gerință a guvernului in afacerile celorlalte biserici. Nu 
(jică lucru nou afirmândă, că reformații denâgă catholi- 
ciloră chiar și de a pute fi patrioți buni din causa reli- 
giunei loră. Și modulă acesta de cugetare nu se ivesce, 
precum ai cugeta, la poporulă prostă, ci chiară la cei 
din clasa inteligentă. Chiară și în dietă i s’a dată es- 
presiune.

Poftimă apoi disposițiune spre liberalismă.
Dar ce să 4’c^* în privința națională?
Este Ore pe fața pământului poporă, care se fie mai 

preocupată în privința însușiriloră rasei sale decât Ungu- 
rulă? Cine nu știe la noi, că Ungurii se țină mai presusă 
de Germani, ba chiară și de Francesi? Care poporă este 
capace de atâta șovinismă, câtă grasâză acjlîntre UugurI? 
îngâmfarea națională cea mai neauzită, celă mai încar
nată șovinismă și liberalismă?! Cum încapă acestea 
lângă olaltă? Seu și liberalismulă și-lă poftescă Ungurii 
ca libertatea și constituționalismulă numai pentru 
sine? ne-amă prinde că e așa.

In guvernare observămă dOră cevașl aplecare spre 
liberalismă? Feresce DOmne 1. La noi față cu «uram 
bâtyâm* se ascunde ori-ce dreptate. Apoi unde nu-i nici

Effi- Din oausa S-tel sărbători de Marți, diarulu 
nu va aparea până Mercuri sera.

Brașovâ, 22 Aprilie (4 Maiu.) 1885.
Alaltaeri s’au deschisu porțile esposițiunei 

din capitala ungară. Mare pompă s’a desfășurată. 
Orașulu s’a îmbrăcată în haine serbătoresci, elu 
apare în t6tă strălucirea luxului, celu desvbltă 
de unu șiră lungă de ani, dinaintea curții regale 
și a mulțiloră și iluștriloră visitatori de pretutin- 
denea.

Ce contrastă între strălucirea din capitală și 
miseria din regată!

Unde este mulțumirea și bunăstarea popo- 
rațiuniloră, ce voiescă a o înfățișa lumei străine 
arangiorii esposițiunei ?

Mulțumirea au păpat’o de multă d-nii Tisza- 
Trefort cu acțiunile loră politice interidre pentru 
întărirea pretinsei idei de stată maghiară, ear bună
starea câtă mai era a păpat’o „șovinismulă național 
ungurescă cu esperimentele lui costisitdre, cu pofta 
de câștigă și cu lăcomia celoru ce s’au înrolată 
sub stâgulu combatanțiloră pentru idea unui stată 
maghiară unitară, imaginară.

Credeamă, că celă puțină câtă timpă va 
dură esposițiunea regnicolară din Peșta, puter
nicii (Jilei voră mai încetă cu prigonirea națio- 
nalitățiloră, căci principalulă scopă ală acestei 
esposițiuni era de-a dovedi lumei superioritatea 
spirituală a rassei domnitdre maghiare. Prigoni
rile însă surită totă atâtea dovedi contrare, cari 
ne arată că acâsta superioritate în realitate nu 
esistă, căci dacă ar esista n’ar avă lipsă d-nii 
Tisza și Trefort a ni-o impune cu forța.

Credința ndstră a fostă deșartă. Nici păcinica 
lucrare a esposițiunei n’a putută îmblândi pe cei 
ce urăscă din sufletă totă ce nu este maghiară în 
acestă tată. In locă ca guvernanțiii noștri s& fi 
luată vre-o măsură, care să mai astâmpere îngri
jirile și așa destulă de mari ale naționalitățiloră 
nemaghiare pentru viitdrea loră desvoltare, ei le 
amenință în ajunulă festivității inaugurării espo
sițiunei din nou cu măsuri restrictive în privința 
libertății presei și a cuvântului și cu totă felulă 
de șicanări și pedepse.

Impăratulă Iosifă ală II-lea (jicea că „po
porală numai dacă va fi tractată cu iubire și în
credere pdte să fie ținută în frâu pentru durată. “ 
Acestă principiu este cu totulă necunoscută gu
vernau țiloră din Peșta. Ei ere dă din contră, că 
celu mai bună mijlocă d’a țină în frâu pe Ne
maghiari este tractarea fără cea mai mică cru
țare, cu amenințări și cu neîncredere.

După cele esperiate până acuma credemă, 
că nu este fără basă temerea, că gloria, ce au 
secerat’o arangiorii esposițiunei, întrunindă la 
Peșta pe lângă curtea regală pe toți ambasadorii, 
ba și pe ună trimisă specială ală Prusiei, li se 
va fi suită la capă, și că îi va întări numai în 
idea, ca acum este momentulu adevărată ca să 
nimicăscă totă ce li se pare contrară ideei sta
tului unitară maghiară.

„Porțile esposițiunei se deschidă—(Jice unulă 
din fiarele acreditate ale guvernului — într’ună 
timpă, care nu e favorabilă păcii.... Ne aflămă 
în mijloculă unei crise, pdte cea mai gravă și 
plină- de urmări, din câte au amenințată 
pacea lumei de ună lungă timpă înedee... Cu 

dreptate, sâ vorbescl de liberalismă? Când audă de a- 
câsta ’ml vine în minte observațiunea acelei femei, pe 
C8re bărbatu-sâu acasă o maltratâ, âr în societate între 
Omeni îi dicea, că o adOră: »Lasă-mâ, fâtulă meu, nuț 
mâ adoră; mai bine mă omenescel*

Și prin cine să fiă și sâ domnâscă la noi libera
lismulă?

Prin aristocrațiă dOră nu, căci acâsta represântă 
ună principiu chiar contrară liberalismului, adecă con
servatismul și esclusivismulă.

Prin multă lăudatulă și râsfățutulă gentry ungu
rescă ? Dâr acesta și pre-lângă cei 7 pruni ai săi e ma 
aristocratică, decâtă aristocrații! Și sâ-lă vedl încă dâcă 
ar ajungă la putere și stare brilanlă materială. 
Ce-lă culcă la pământă și nu-lă lasă să se ridice pre 
lângă tOte jertfele țârei pentru elă. pe gentry unguresc? 
Modulă de a trăi ca aristocrată, lucsulă; de a cugeta ca 
aristocrată nu-I ârtă să stea de lucru, neactivitatea 
grandseigneuriloră și frica de carte. Gentry ungurescă 
e cOda aristocrației, cu multă mai râu decâtă acâsta în 
privința liberală, tocmai pentru că e cOda. Liberalismulă 
pOte fl purtată numai de o clasă inteligentă, avută, 
prin puterea și activitatea sa propriă și generosă cugelă- 
tOre. TOte lucruri, cărora contradice tOtă firea și tradi- 
țiunea g e n t ry-u 1 u i ungurescă.

Ar fi burgesia; dar de acâstă nu avemă numai la 
orașe puțină și acâsta e, din causa decădinței intelectuale 
și materiale a poporului de rândă, față cu acesta atâtă 
de esclusivă, pre câtă e de esclusivă aristocrația față 
cu ea.

Ar trebui sâ se recruteze și înmulțâscă din sînulă 
poporului. Ei dar la noi poporulă e numai vaca cu lapte. 
Elă lucră pentru toți și tOte, pentru elă nimene. Elă 
trebue sâ asude pentru grando-mania celoră dela putere, 
pentru căile ferate familiare, pentru edificările monu
mentale ale d-lui Trefort, pentru școlile și teatrele de 
luesă, pentru susținerea gentry-ului, care trebue din timpă 
în timpă sâ fie râscumpârată din mâna jidoviloră 
în care totă mereu ajunge. Așa a fostă acâsta în 
Ungaria multe sute de ani și așa va fi încă cine scie 
câte sute. Așa ni-e disposițiunea ungurâscă 
spre liberalismă.

Pentru poporulă maghiară dreptă recompensă pen
tru atâte sarcini se face măcară atâta, că-i se făcu scoli 
i se înaintâză deșteptarea și i se dă îndemnă a se lăudă 
că e maghiară, dar pentru celelalte nici atâta.

Când va ajunge dar poporulă din Ungaria între 
asemeni împrejurări la acea cultură și stare materială, 
care este de lipsă, că înmulțândă clasa burgeoasiei se 
pdtă fi purtatorulă liberalismului? In veci.

Nu plângeți deci, domniloră, asupra bOlei acelui 
fetă, care încă nu s’a născută, ba nici nu este speranță 
ca sâ va nasce îngrabă.

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

Conflictulu anglo-rusti.
Foile ruse au începută a deveni nerăbdătOre. Ele 

ceră, ca conflictulă sâ se resOlve odată, fiă pe cale pacl- 
nică, fiă prin râsboiu. E timpulă, dică ele, sâ se pună 
capâtă jocului. Ceea ce a începută Anglia, trebue s’o 
ducă Rusia la sfârșită. »Nowosti« scrie, oă deOrece râs- 
boiulă cu Anglia nu se pOte înlătură pe o lungă durată, 
ar fi mai bine sâ se preîntâmpine pericululă acuma. Nu
mita fOiă e convinsă, că chiar și cea mai pacinică so
cietate rusâscă ar salută cu mulțămire ori ce scire des
pre o înaintare a trupeloră transcaspice.

.Przeglond* a primită dela corespondentulă sâu din 
Petersburg, care de regulă e bine informată, scirea că 
mereu se trimită tiupe la Samarcand. La cererea lui 
Alikhanov s’a trimisă și ună despărțâmânlă de ponto- 
nieri. In Astrahan s’au concentrată pe Marea caspică 
t6te corăbiele comerciale închiriate de intendantura rusă.

.Vossische Zeitung* aduce din Londra sciri fârte 
alarmafâre. S’ar fi dată ordină, ca flota sâ fiă gata de 
plecare, trupele de marină din Sudană sâ se întârcă, 
âr cuirasata >Aj»x« sâ plece, dar fără sâ se scie unde. 
In filele din urmă ale lui Aprilie, Anglia a convocată nu 
numai reservele pentru armata de uscată în numâră de 
50,000 âmenl, ci și reservele marinei în numâră de 32,000 
âmenl. In tabâra dela Aldershot domnesce cea mai mare
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activitate, se instruâză recruți și se esercitâză reserviștî. 
In arsenalele dela Plymouth și Chatam se lucrâză la 
echiparea cuirasateloră, crucereloră, torpilareloră și coră- 
bieloră de transportată trupe. Anglia pâte opune fie
cărui cruceră rusă cinci crucere englese. Prin urmare 
ce privesce puterea maritimă, Anglia e superiâră Rusiei. 
Ce privesce însă armata de uscată, Rusia întrece mult pe An
glia, dar referințele solului, provisionarea armatei și alte 
greutăți suntă în desavantagiulă Rusiei.

de valore scadă necurmată. Agiulă aurului se urcă. 
Afacerile stagneză cu desevârșire și, dâcă situațiunea po- 
litcă nu se va limpedi într’ună felă seu intr’altulă, adecă: 
«pace său răsboiă,* crisa va continuă și va mai face 
încă

telegramă și a declarații, că religiunea și înrudirea de 
sânge va fi o garanțiă pentru strînsa legătură între Ru
sia și Bulgaria.

multe victime.
Pâte acestea suntil presemnele unei apropiate vijelii.

-o

SOIRILE DILEI.
Aflămă, că consululă generală ală României la 

Pesta plecândă la BucurescI n’a fostă de față la deschi
derea esposițiunei. Despre acâstă deschidere amă primită 
ună raportă specială, pe care îlă vomă publica în nu
mărulă viitoră.

Vijeli a s’Rpropriă.
(Coresp. part, a «Gaz. Trans.) 
BucurescI, 29 Aprilie (2 Maiu) 1885.

Vijelia s’apropiă cu iuțâlă. Desele întrevederi ale 
impărațiloră și multele călătorii ale diplomațiloră de când 
e lumea au fostă presemnele unoră furtuni apropiate.

Nu e de multă de când cei trei împărați: ală Ger
maniei, Austro-Ungariei și Rusiei s’au întâlnită la Skier- 
nevlce. Lumea laică nu da mare însemnătate întâlnirii, 
dar cei mai bine inițiați în ale politicei se temeau, că 
întrevederea dela marginea Poloniei rusescl va avea, dâcă 
și nu în totală, dâr celă puțină în parte, aceleași urmări 
în privința «Porțiloră Orientului« ca și întrevederea dela 
Reichstadt.

încurcătura iscată între Anglia și Rusia în estre- 
mulă Orienta, în fundulă Asiei, pare a justifica pe di ce 
merge prevederile acelora, cari desă de vreme îndemnau 
micele state dela gurile Dunării, ca să ia măsuri de în
tărire în întru și în afară.

Răsboiulă odată isbucnită în Afganistană cu anevoie 
va rămână localisată în Asia. Elă pre ușoră pâte să: 
băntue mai cu sâmă în Orientulă Europei.

Ori ce încordări și silințe ale diplomației europene 
pe lângă Pârta otomană, ca să rămâie neutră în casulfi 
unei ciocnicl între Englesi și Ruși, cu greu voră avâ suc- 
cesulă dorită.

Turcia temându-se că la Skiernevice îi s’a cântată 
«veclnica pomenire* cu privire la restulă provincieloră 
pe care le mai are în Europa, că Austria înțelâsă pe de
plină cu Germania și Rusia la momentulă dată va în- 
aintâ până la Salonică, e neapărată presupunerea că ea 
ar nutri simpatii pentru Anglia, și chiar dâcă nu se va 
declara pe față ca aliată a ei, totuși este bănuită că stă 
la pândă, pentru ca la minutulă dată și binevenită să se' 
alăture lângă Anglia și să se arunce ca leulă turbată 
asupra Rusiei.

In fața acestei împrejurări, se (Țce, că Rusia ar 
voi să ia măsuri militare pe Marea-Nâgră, în specială 
la gurile Dunării și în peninsula balcanică, măsuri, cari 
în totă timpulă câtă va ținâ răsboiulă la porțile Heratu- 
lui, să facă pe Turcia a nu se pută mișca din loc-ă și 
Anglia să rămăie singură ca parte beligerantă.

Rusia se îndoiesce în sinceritatea promisiuniloră frumâse.
Porții de a rămână neutră și, pentru ca legăturile de ' —0- - '
neutralitate încheiate de diplomați să rămâie respectate AmQ comunicată într’unulă din numerile trecute ale 
în cursulă răsboiului, diplomații în timpurile nâsl.re s’au f6iei nâstre, că profesorului din Pesta Hermann Bamber-1 
deprinsă a pune armata la pândă sâu cum să t)ice în Ser s6u Pe unguresee Vambery s’a dusă în Anglia, unde 
terminii diplomației: a mobilisâ și a pune ună corpă’Vne conferințe despre Ruși. In conferința ce a ținut’o în 
de^observare în contra acelora, cari suntă bănuiți.

Unde va pune Rusia acestă corpă de observare în 
contra Turciei? Acâstă e cestiunea dilei și dela desle- 
garea ei atârnă, dâcă statele dela «Porțile Orientului* 
voră fi sâu nu trase, în circumferința mișcăriloră militare 
ale părțiloră beligerante.

Se scie, că mai deunădl Anglia a trimisă la Con- 
stantinopole pe celă mai bună ală său diplomată și celă 
mai bine văcjutfi de Pârtă, pe d. Withe, ambasadorulă 
M. S. Reginei Engliterei la BucurescI.

Misiunea d-lui Withe se pare a avâ o gravitate și 
importanță estraordinară, mai cu sâmă acâsta se pote 
judecă din acelă punctă de vedere, fiindcă ființa de față 
a d-lui Withe la Constantinopole a pusă repede în miș
care pe diplomații Rusiei. Firulft demersuriloră loră di
plomatice pare a fi mai întinsă, din St. Petersburg prin 
BucurescI și Sofia la Constantinopole, pentru a contraba- 
lanțâ acțiunea politică a Angliei.

AcȚ diminâța se vorbea în cercuri fârte restrînse, 
că Rusia ar voi să-și pue ună corpă de armată la gu
rile Dunării, și unu altă corpă să-lă trimită în Bulgaria 
pentru a ținâ, în ori ce casă, în nelucrare, sâu cum 
se dice în eșecă, pe Turcia. Pentru atingerea acestui 
scopă ală ei, ar fi făcută încă erl demersuri la BucurescI 
pentru trecerea oștiriloră sale prin țâra românâscă.

Scirile răspândite totă adi diminetă mai spună, că 
guvernulă română ar avâ de gândfi, ca peste câteva dile 
să convâce corpurile legiuitâre, pentru ca în 
conformitate cu gravitatea situațiunei să chibzuiască asu
pra atitudinei politice a Regatului română.

In calitate de diaristă am ținută de datoria mea 
de-a înregistra aceste sgomote, cari au încă trebuință de 
confirmare, de aceea trebue primite cu multă reservă și 
sub bene fi ciulă de inventară.

Piața nâstră stă fârte rău. Efectele publice, hârtiile

—0—
In întrunirea de Sâmbăta trecută a Societăței tine- 

riloră comercianțl români, ce s’a ținută în localulă Ca- 
sinei române la 8 âre sâra, a vorbită d. Grigorie Birea 
despre căușele crisei comerciale ce băntue astădi părțile 
noslre și despre remediele ei; âr d. Neculae Ciurcu a 
vorbită despre demnitatea omului.

—0—
Ni se scrie, că la 30 Aprilie n. în Teaca și pe ho- 

tarulă ei punctă la 12 âre o furtună cu ghiață, care a 
ținută (jece minute, a nimicită cu deșăvârșire viile, gră
dinile de pomi și flori. In sămânăturile de tomnă, cari 
suntă fârte mici și slabe, n’a putută face pagubă. Locui
torii suntă fârte îngrijațl.

—0—
«Românulă* scrie următârele: «Suntemă informați, 

că d. I. Brătianu, președintele consiliului de miniștri, în 
fața temeriloră de răsboiu și a crisei financiare ce băn 
tue Europa, a decisă a suspenda punerea în aplicare a 
legei, care autorisă pe guvernă a face nouă construcțiuni 
în sumă de peste 10 miliâne. Se dice, că asemenea se 
voră suspenda și aplicățiunile legiloră pentru construcția 
podului peste Dunăre, a îmbunătățirei portului Constanța 
și chiar aceea pentru construcția poduriloru pe linia Bu- 
zău-MărășescI.«

—0—
Se dice, că corpurile legiuitâre voră fi convocate în 

sesiune extraordinară pentru diua de 5 Mai.
—0—

«Voința Națională* spune, că vasulă torpilară aus
triacă, care s’a vădută mergândă în susulă Dunării, nu 
are cu dânsulă nici o torpilă, nici munițiuni de răsboiu; 
elfi este ună vasă modelă destinată pentru esposițiunea 

' din Pesta, și guvernulă ausțro-ungară a cerută cuvenita 
autorisare guvernului română pentru trecerea lui prin 
apele române. Nici ună torpilară nu ’lă va urma.

—0—
(fiarele din România spună, că a plouat^ mai în 

tâtă țâra. Sămânăturile suntă mai pretutindenea forte

Sheffield a vorbită mai ânteiu despre bunătatea și no
bleță, ce a arătat’o națiunea englesă totdâuna națiunei 
ungurescl, care e de același gândă cu Anglia, atacată acum de 
același tiran, care distruse odiniâră independența Ungariei. 
Vambery arată apoi, că Rusia urmăresce planulă de a pune 
mâna pe India. Anglia să nu se lase, a disO Vambery, 
dacă nu voesce să ajungă o putere de rangulă ală doi
lea ca Olanda; Germania și Rușia îi voră împărți pu
terea și comerțulă. Acum Vambery se află în Londra, 
unde încă va ținâ o conferință.

—0-
D. adv. Lengără ne trimite o întâmpinare la o no

tiță, ce a apărută în numărulă de Sâmbătă ală fâiei nos- 
tre. D-sa contestă esact.itatea acelei notițe afirmândă, 
dar neaducendă deocamdată nici o dovadă contrară 
Până ce d. Lenger va găsi timpă de a ne da ,ampla» 
informațiune ce o promite, menținemă cele cȚse în me
morata notiță. întâmpinarea din cestiuDe sună astfelă:

D-le Redactoră 1 In numărulă 89 din 20 Aprilie a. 
c. ală «Gazetei Transilvaniei* ați publicată între .Scirile 
ț)ilei«, că eu așă fi făcută tâte încasările cu ocasiunea 
serbăriloră Asociațiunii Transilvane în anulă 1883. Acâstă 
comunicare este cu totulă falsă. Binevoiți, D-le Redactoră, 
până la o mai amplă informațiune a publica aceste rân
duri în prccsimulă numără ală (Țarului d-vostră. Cu stimă- 

Brașovă în 2 Mai 1885. Ioană Lengără.
—0—

In Lemberg s’a împrăștiată sgomotulă, că oratorii 
ruteni la serbarea lui Metodiu, cari acum se află încă 
în Varșovia, la întârcerea loră în Galiția voră fi arestați.

—0—
Principele Alexandru ală Bulgariei ’șl-a esprimată 

printr’o telegramă, cu ocasiunea serbăaii lui Metodiu, 
recunoscința sa și a poporului bulgară cătră Țarulă, es- 
primându’șl dorința, ca marea putere slavă ortodoxă să 
propășescă cu norocire. Țarulă a mulțămită totă prin

I

Dela dieta ungară din Budapesta.
Discuțiunea asupra intorpelațiunilorii domnitorii depu- 

tați români naționali V. Băbești și P. Truța.

Acesta discuțiune s’a ținută în ședința camerei de- 
putațiloră dela 29 Aprilie a. c. și fiindă pentru noi de 
mare importanță atâtă cele spuse și enunicate de d lă 
ministru-președinte Col. Tas za, câtă și reflesiunile fă
cute de d-nii interpelam,I, reproducemă tâte vorbirile în 
traducere câtă mai completa și esacta, pentru ca să pâtă 
fi apretiate și de publiculă nostru românescă.

Min.-președinte Coloman Tisza: Onor. Cameră! Ră
mână în seria în care a binevoită a mă provocă onora- 
bilulă d. președinte. Voiu răspunde deci mai ântâiu la 
interpelațiunea d-lui deputată P. Truța. (Citesce în totă 
cuprinsulă loră întrebările relative la oprirea serviciului 
divină în biserica română gr. or. din Lupșa în Transil
vania, apoi dice:)

Mai nainte de Iote trebue să constată două lucrurî, 
ântâiu: aceea, că naționalitățile în viața socială, peste 
totă seu desclinită în Transilvania, ar fi persecutate sis
tematică din partea societății maghiare, său a funcționa- 
riloră publici, său a jurnalisticei, nime nu pote să scie, 
(Așa este!) căci nu esistă! și acusarea este de fotă fără 
temeiu și nedrâptă. (Viue aprobări.) Penlrucă în lume 
nu esistă o mai mare libertate de mișcare ca și în Un
garia. (Adevărată, așia este!) A doua: Asemenea ne- 
adevără este, că în comuna Lupșa gendarmeria ar fi in
trată în biserică și cu baioneta ar fi scosă afară atâtă 
pe credincioși, câtă și pe preotă In acesta privință 
aveamă răporte de mai nainte, și în fine înformându-ne 
mai cu deadinsulfi, ca să nu provocă o mai mică auto
ritate, mă mărginescă a cită pe însuși protopresbiterulă 
gr. or., care însuși a ridicată plânsârea, dar carele nimică 
nu scie despre aceea, că gendarmeria a intrată în b se
rică și a scosă pe cineva afară d’acolo, (Mișcare în 
drâpta.) pentru că acăsta nu s’a întâmplată. Dar fiind
că, după informațiunile sigure și întemeiate, specială în 
acele ținuturi, sub pretestulă de serbări pentru Horia și 
Cloșca se pregăteau demonstrațiunl în contra sfatului șina- 
țiunei maghiare, acestea s’au oprită în tâtă țâra, (Aprobări 
generale) și au fostă oprite și prin autoritățile bisericesc!. A- 
vândă suspiciune basată, că în aceea comună serviciulă di
vină de Sâmbătă, în contra oprelii mai înalte, se va celebra 
Duminecă, acesta s’a întercjisă, nu însă în modulă afirmată 
de d-lă interpelante, prin scâterea creștiniloră din biserică, 
oi jpreotu în urma intrecȚcerii n’aj celebrată, âr creștinii 
reflectați prin gendarmeriă că în aceea Duminecă nu se 
va ținâ serviciu divină, s’au întorsă liniștiți cătră casele 
loră. Acesta este faptulă adevărată. După aceste pre
mise, credă că este naturală, cumcă alimgarea âmeniloră 
din biserica nu este nici resultatulă direcțiunei mele po
litice, nici ală abusuriloră organeloră mele. — La între
barea că — plănuit’au creștinii dela aceea biserică vr’o 
faptă ce ar periclitâ esistența statului? —răspundă: prin 
sine nici decâtă; căci statuii! nu este d’o slăbiciune, ca 
să-lă pâtă clătină o astfelă de demonstrațiune; (Aplause) 
dar a fostă intenționată o manifestațiune contra ideei de 
stată maghiară, contra rasei națiunei maghiare. 0 ast
felă de întreprindere apoi a o strivi în germenulă său 
este dătorința fiecărui guvernă. (Aprobări generale.) La 
.întrebarea că — ce politică urmăresce față cu diferitele 
naționalități, și —dăcă Cârâna are cunoscință de acăsta? 
— am scurtulă răspunsă, că în întrebarea relativă la 
Corână se ivesce o armă veehiă, dar ruginită, prin carea 
se intenționâză aducerea în contrastă a Corânei cu re- 
gimulă constituțională, (Așa este, așa este 1) ceea ce nu 
va succede d-lui deputată. — In ce privesce părerea și 
direcțiunea mea individuală față cu naționalitățile, aceea 
este: a respectă, încâtă concede legea, drepturile fiecă
ruia ; a nu le împedeca desvoltarea între marginile legii; 
dar atunci și unde cineva ar trece peste marginile legii 
și ar cuteza a se atinge de securitatea statului maghiară, 
pre câtă timpă D-deu îmi va dâ putere, de datorință îmi 
țiu, a-i da peste ghiare. (Aprobări.) Mai adaugă, că 
persecuțiunile sistematice nu am de scopă a le curmă, căci 
nu esistă; (Aprobări în drepta,) pe cetățeni însă i voiu 
lua sub scutulă legii, față cu ori ce agitatori, și acestă 
sculă a fostă intențion ată și prin -oprirea serbării lui Ho
ria și Cloșca. Bogă a se luă acestă răspunsă la cunos
cință. (Aprobări prelungite)

Deput. P. Truța: Răspunsulă d-lui min.-președinte 
la interpelațiunea mea, purcesă din bună sensă patriotică 
cu scopă d’a mijloci o liniscire a îngrijiriloră ce a deș
teptată trista situațiune politică de astădl, peste totă nu 
m’a satisfăcută și nu-lă primescă. Ună răspunsă atâtă 
de drastică (Ilaritate în drâpta,) mărturisescă că nu am 
așteptată, dar am fostă pregătită la elfi. Mi-amă făcută 
interpelațiunea ca membru ală acestei Case și adevărată 
representante ală acestei patrie, cercndă deslușiri, — 
(Strigări din drepta: le-ai primită!) eu din a mea parte 
nu țiu lucru cuviinciosă și potrivită, ca ună ministru, care 
are a guverna păzindă ech’librulă între concetățeni, să 
se producă prin astfelă de răspunsuri drastice. (Strigări: 
dreptă are!) De almintrea deși sunt ună tâneră membru 
ală parlamentului, sciu totuși că drastica este arma cea 
mai puternică. (Aprobări.) Naționalitățile se suspicio- 
nâză continuu, dar eu ceră să se arate fapte. (Strigări 
din drâpta: serbarea lui Iloria și Cloșca.) La rândulă 
meu voiu răspunde și la acâsla. Se facă acusărl, că 
gravitâză în afară, că propagă idei antipatriotice, etc. 
dar fapte doveditore nu se aducă, și totuși faimele nu 
mai încâtă. înainte cu 10 ani d-lă ministru față cu fos- 
tulă deputată Poliță a dechiarală, că Ungaria și guver- 
nulă sân posede destulă putere, ca să sdrobâscă pe con
trarii săi naționali (Drâpta: așa!) Totuși de 10 ani nu 
se scie să fi sdrobită pe vr’ună naționalistă. Ce do- 
vedesce acăsta? Aceea că — nu suntă inimici ai
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statului. Și eu încredințezi! pe d-lă ministru președinte, 
că pote românea încă 10, 20 seu 30 ’anî în posițiunea 
sa, fotă nu-i va succede »a turti la părete pe cineva. 
Precum am dechiarată în motivarea interpelațiunei mele, 
susțiu și acuma că răulă provine d’acolo, fiindcă atâtă 
societatea, câtă și jurnalistica, precum și abusurile orga
nelor^ statului nu mai încetă cu denunțările și agitările 
contra naționalitățiloră; mă angagieză a dovedi acâsta 
oeasionalminte ca date autentice. Acele denunțări și 
agitări facă imposibilă o apropiare între națiunea domni- 
târe și celelalte naționalități; căci în urmă iritarea vine 
reciprocă și resultatulă este, că tâtă viața nâstră pub'jcă 
se consumă prin agitațiuni și certe, cari n’au sfârșită, 
pentru că guvernulă dândă credâmântă tuturoră denun- 
țăriloră, ori de unde ar veni ele, ține contă de ele și 
conformă îșT direge politica. Privindă răspunsulă d-lui 
ministru-președinte în fondulă interpelațiunei, eu credă că 
acela este basată eschisivă pe rapdrtele oficiali ale cul- 
pabililoră. D’aceea eu așă dori, să se facă o invesliga- 
țiune cât mai severă în scopulă de a se constata, cum 
întru adevără s’au întâmplată lucrurile? — On. Casa! 
Dâcă ar studia cineva cu seriositate viața nâstră socială 
și cestiunea naționalitățiloră în acestă stată, am deplina 
convingere, că cu totulă altfelă ar coprinde relațiunile 
nâstre; căci — ce pretindă naționalitățile în acestă patriă? 
Ele nu aspiră la putere și domniă; pretensiunea loră se 
mărginesce chiar la aceea ce domnuiă ministru-președinte 
voibalminte a recunoscută a le compete, ca între margi
nile legiloră și conformă împrejurăriloră să se pâtă des- 
volta, să ’șl păta conserva naționalitatea și asecura esis- 
tența. Acâsta este totulă. Când acesta realminte li se 
va îndeplini, plânsorile voră înceta. Regretă că neînțe
legerile și certele dintre noi sunt a se atribui agităriloră 
și abusuriloră oficiose și jurnalisticei; decă ne vomă 
emancipa de sub influința acestora, apropierea va fi po
sibilă.

Dep. Visi Imre: (redactorulă lui «Nemzet». Tradu- 
cătorulă.) «Tribuna!»

P. Truța: «Tribuna* și «Nemzet.', una ca și alta 
în punctulă agitațiunii. (Ilaritate). Deci tocmai să ne eman- 
cipămă de sub influința atât a «Tribunei* cât și a lui I 
«Nemzet*. Incheiă mai dicând odată, că în meritulă răs
punsului ministerială, adevărulă ar trebui să se constate 
prinlr’o investigatiune; atunci d. ministru se va convinge, 
că laptulă s'a petrecută de tolă altfelă de cum l’a enarat 
după raporturile oficiale. D’aceea răspunsulă ce mi-a 
dată nu ’lă iau Ia cunoștință

Urmâză răspunsulă d-lui ministru-președinte la in- 
terpelațiunea deputatului V. Babeșiu.

Ministi ulă preș. Coloman Tisza : On. Casă! Din in- 
terpelațiunea d-lui deputată V. Babeșiu, numai o parte 
mă privesce pe mine, și numai la aceea voiu răspunde 
— forte scurtă. Dlă deputată luândă îndemnă din cu- 
prinsulă interpelațiunei dela 4 Fev. a d-lui Orbân Balâzs, 
a adresată întrebări cătră Minisfrulă justiției, apoi și 
cătră mine acelea: dâcă ca Ministru de 10 ani 
pentru interne, în acestă timpă ală funcțio
nării mele am descoperită unde-va printre 
naționalități co n sp ir a ț i uni secrete în con
tra statului? Ce felă au fostă acelea? In ce 
modă și cu cp succesă am dispusă urmări
rea aceloră? fir decă atarl nu s’au putută 
descoperi, ce estecausa, de se totă scornesc 
și propagă faime despre esistența loră, prin 
foile maghiare, prin politicii maghiari, și 
să denunță chiar și în acâstă Casă?» On. Ca
meră! Lasă să judecați inși-vă, dâcă este cu cale, ca mai 
vârtosă despre ■ e’e ce se întâmplă aici între noi, să se 
dică că suntă scorniri și denunțări. Declară însă din 
parle-ml, că unoră anumite mișcări li se atribue de multe 
ori o importanță esagerată, repetă acâsta, căci — har 
Domnului, acelea nu merită acea atențiune ce li se dă. 
(Așa este! din drâpta.)

De altmintre eu, de când sunt ministru, am pe
trecută cu atențiune activitatea naționalitățiloră, cu cea 
mai deplină bunăvoința acolo, unde ele, între marginile 
legiloră, s’au nisuită spre binele loră propriu, dâr măr- 
turisescă, că le-amă urmărită cu cea mai m re vigilațiă 
și acele tendințe, cari voiau a eși din marginile legiloră.

Conspinațiune — ce e dreptă, numai una am des
coperită, și a fostă și acesta ună astfelă de casă, unde 
de multă am observată lucrarea, der n’am disă nimă
nui nimică, urmândă esemplulă acelui grădinară, carele 
văȚendă lucrarea sobolului, nu tace larmă, ci pândesce 
pănă-șl scâte capulă și atunci îlă taia. (Viuă plăcere și 
ilaritate în drâpta).

Astfelă am urmată atunci, astfelă voiu urmă și 
în viitoră. Conspirațiunea așadâr — afară de aceea, alta 
n’am descoperită, că dâcă descoperiamă, procedamă în
tocmai. Dâr aceea nu se pâte negâ, că acea lucrare a 
aceloră atinși soboli (cârtițe) se continuă de multe ori 
prin multe locuri. Unde, când și în ce măsură, acâsta 
n’o spună, lncredințeză însă pe d-lă deputată, că o ur- 
mărescă ca atențiune, sciu și aceea, că cine o facă mai 
vârtosă, dâr așteptă pănă-și scotă capulă la lumină, și 
atunci ne vomă trage socotâla. Ăsta-mi e răspunsulă. 
(Plăcere și aprobare generală). (Va urma).

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

Iiicliisițiunea maghiară
CI ușă 1 Maiu 1884.

In Nrulu 80 ală prețuitului cjiaril ce redigețl ați 
avută bunătatea a publica corespondința mea intitulată 
.Inchisițiunea la universitatea din Clușiu*, cat ea pe lângă 
altele a conținută și sentința senatului universitară din 
locă, adusă asupra tineriloră români, cari au gratulată 
d-niloră redactori achitați: Barițiu și Slavici. In acea co
respondență am fostă amintită și aceea că tinerii români 
au înaintată recursă, contra acelei sentințe prea aspre și 
nedrepte, la iscoditorulă dictatorială și adevăratulă ei au-

toră, doctorului maestru de desnaționalisare și asuprire a 
Nemaghiariloră, ilustrului Trefort. Tot acolo am fost com
binată că resultatulă recursului va fi nefavorabilă, tră- 
gândă conclusiune din precedentele cașuri precum și din 
dreptatea evidentă ungurâscă. Acâstă combinațiune a fost 
forte gîcită, după cum arată rescriptulă ministerială de 
mai josă, tradusă fidelă în românesce și comunicată ti
neriloră studențl acfi în 1 Maiu:
Ministmlu reg. ung. de culte și instrucțiune publică.

Nru. 716. «înștiințarea cu data 7 1. c. Nru. 784 
în causa disciplinară a lui Silvestru Moldovană și conso- 
țiloră sâi ascultători de universitate împreună cu tâte 
actele aparțină'ore aceleia, le retrămită pentru mai de
parte disposițiune cu acelă adausă, că decisiunea disci
plinară adusă în causa acesta prin senatulă universitară 
in a 8-a ședință estraordinară ținută la 26 Martie a. c., 
în urmarea motivărei ei (indokainâl fogva) are să ră
mână valabilă (helybenhagyandonak) în întregă 
cuprinsulă ei, și recursulă înaintată din partea lui 
Silvestru Moldovană, Constantin Popă, Valeriu Morariu, 
Eugeniu Brană, Leonă Seridonă, Octaviană Boeră, Nes- 
toră Simonă și Paulă Svințin contra aceleia, aflu de bine 
a-!ă respinge (elutasitandânak talâltam). Mai departe după 
ce pedepsiții, conformă § 105 din regulamentul^ disci
plinară prin acâstă decisiune disciplinară, sunt a se des- 
poia (meg fosztandok) și de stipendiile de cari se 
au împărtășită pân’acumă; prin urmare stipendiulă 
de stată în suma de 300 fi. v. a. conferită lui Sil
vestru Moldovană ascultatorfi absol. de filosofiă prin or- 
dinațiunea mea de dtto 8 Octomvre anulă trecută Nr. 
37259 și pre anulă de rigurâse 1884/5, și legată de uni
versitatea din Clușiu. îlă detragă, și ordinațiunea mea 
memorată prin acâsta o dechiară de nevalabilă, âr șți
pe nd ie le lui Eugeniu Brană ascul. de dreptă în suma 
de 63 fi. din fundațiunea Remonțiană îlă o- 
prescă pre calea oficiului de dare, apoi ală lui 
Nestoră Simonă, Valeriu Morariu, Leonă Seridonă juriști, 
precum și a lui Constantină Popă ascult, de științele 
naturale de câte 200 fl. din fondulă scolastică 
năsăudână. în fine stipendiulă de 400 fl. v. a. din 
fundațiunea .Simione Tanco» de care s’au împărtă
șită Paulă Svință ascult, de filosofiă în anulă ală 2-lea 
le detragă prin (autoritățile) patronatele respec
tive, pe timpulă restantă încă ală acestui ană scolastică 
și observeză că chitanțele acestora pentru durata timpului 
arătată sâ nu se vidimeze cu clausula prescrisă in regu- 
lamentă.»

Budapesta, 20 Aprilie 1885.
Trefort, m. p.

O judecată mai nedrâptă nu credă sâ se fi putută 
aduce nici în acele timpuri, când legea și dreptatea nu 
avâu nici o valore. Judecăți asemenea acesteia singură 
numai la șoviniștii maghiari astă-cjl la putere încă, în acestă 
seclu numită ală luminei, mai întâmpinămă. Acestea ser- 
vescă ca documentă că cultura națiuniloră civilisate eu
ropene n’a avută asupra acestora pre lângă tâte frecă
rile mai nici o influință în ceea ce privesce desvol- 
tarea sâmțului de dreptate și de echitate.

După cum apare invederată și din rescriptulă de 
mai susă maestrulă Trefort iea dela acești tineri suma 
de 918 fl. v. a., pentru ce faptă? este elă în dreptă? 
și ce a intenționată prin acâsta? Lasă sâ judece publi- 
culă cetitoră. Adaugă numai atâtă că mai toți junii din 
cestiune fiindă astfelă lipsiți de unicele mijlâce de subsis- 
tința după cum sum informată ne avândă cu ce trăi în 
Clușiu suntă hotărîți a părăsi Universitatea, suntă con- 
strînșl a-șl perde semestrulă șl a se depărta cătră casă; 
unica speranță ce i nutresce este că națiunea ai cărei 
fii fideli suntă și voră fi le va luă în deplină considerare 
starea de compătimită în care se află. Se mângăe cu 
toții, după cum se mângâie întrâga nâstră națiune în 
speranța timpuriloră viitâre mai bune precum și în cu
cerea lui Virgilă (Aenaida C. II.) «dabit deus his quoque 
fmem.« Munteanu.

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

Rusia și peninsula balcanică.
Corespondentulă din Petersburg aiă diarului ,Prze- 

glond» a trimisă următârea telegramă, care ne lămuresce 
asupra vederiloră actuale ale Rusiei față cu peninsula 
bak anică:

»D. Giers a declarată, în numele Țarului, ambasa- 
doriloră Austro-Ungariei și Turciei, că Rusia va face to
tulă, pentru ca elementele binevoitâre ei din peninsula 
balcanică sâ liniștâscă spiritele agitate din Macedonia. 
Ministrulă și-a esprimată părerea sa de râu asupra poli
ticei neleale a Serbiei; față cu Rusia acea politică nu e 
liberă de împutări. Totă așa de nerecunoscâtâre — ar 
fi (fisă Giers — se va arătă acâstă țâră și față cu Austro- 
Ungaria. Elu are motive a admite, că se așfâptă numai 
timpulă potivită, pentru ca sâ se aducă, în modă forțată, 
la valore aspirațiunile de mare Serbiă; este necesară sâ 
se facă atentă guvernulă grecescă la aceea, că nisu- 
ințele paneleniste nu corespundă nicidecum posițiunei 
ce o ocupă Grecia în confederațiunea stateloră europene. 
In urmă, capulă oficiului de esterne rusă asigură, că 
Rusia nu doresce cu mai mare doră, decâtă de a se 
menținâ pacea celă puțină în Europa. O înțelegere per
sonală a monarchiloră ar fi fârte de dorită.»

E aprope sigură prin urmare, că dacă Rusia amână 
începerea râsboiului cu Anglia, o face acâsta numai de

temă, ca nu cumva, în absența ei din Europa, sâ se în
tâmple niscaiva schimbări în peninsula balcanică, care 
nu i-ară conveni nicidecum. Dacă se va amână însă 
râsboiulă până la o nouă întâlnire a monarchiloră, nu 
se scie; dar se pâte întâmplă ca în privința peninsulei 
oalcanice sâ se tracteze între cei trei monarchl pe cale 
diplomatică prin ambasadorii loră, fără a fi necesară o 
apropiată întâlnire.

ULTIME SOIRI.
Se scrie din Peterburg, că în fiecare Ți se 

;inu consilii de răsboiu sub președința Țarului.

Casele comerciale englese din Odessa începu 
a’șl descurca și regula afacerile. In casulu unui 
răsboiu supușii englesl vorfi fi puși sub scutulu 
consulului italiană.

ConBiliulă de miniștri, ce s’a ținutu Vineri 
în Petersburg sub președința Țarului, a hotărîtu 
că nu p6t,e desaproba pe generalulii Komarov.

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

Pesta, 4 Maiu. — Maiestatea Sa apăru eri 
diminâță la 7 6re, însoțită de părechia princiară 
de cordnă și de arcliiduci, în esposițiune, visită 
în trâcâtu pavilidnele, obiectele esposițiunii, espri- 
mându-și de repețite ori mulțămirea și rămase pănă la 
V/a 6re după amăcli. Părechea princiară de co- 
r6nă asistă după amâȚl la alergările de cai, dr 
săra la strălucita serată din castelulu regalu, la 
care a luatu parte întrâga diplomația, notabili
tățile politice și sciențifice, precum și mulți espo- 
sanțl. Curtea apăru la 9 6re și rămase pănă la 
11 6re. Maiestatea Sa, AA. LL. prințulu și 
princesa de cordnă au convorbită cu mulți din
tre cei de față.

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

DIVERSE.
înaintea tribunalului corecționalu. — Ună individă 

este adusă înaintea tribunalului corecțională pentru furl.ă.
— D-le președinte, advocatulă meu nu este aci, vă 

rogă să amânați procesulă.
— Și ce ar putea să Țică advocatulă d-tale, de 

vreme ce ai fostă prinsă în flagrantă delictă ?
— Tocmai acâsta, d-le președinte, aș voi s’audă 

și eu. * * ♦
, 0 Ponipeiă .americană. — Nisce lucrători, cari să

pau ună puță de mină aprdpe de Moberly, Missuri, au 
descoperită la 360 piciâre adâncime ună vechiu orașă 
care este acoperită c’ună strată grosă de lavă ce for- 
mâză d’asupra’i ună felă de boltă. Trămițându-se în
dată o scire despre acâstă descoperire la Moberly, ună 
numără de notabili din acestă orașă au întreprinsă es- 
plorațiă, care a ținută 12 ore. Esploratorii credă că 
n’au vădută în acestă spațiu de timpă de câtă o mică 
parte din orașă. Stradele ’pe care le-au percursă erau 
fârte regulate, avândă de amândouă părțile nisce ziduri 
grâse. Ei au întrată într’o sală de 30 de piciâre 
lărgime și 100 lungime, garnită cu bănci de piatră și 
unde se află o mare canbta de instrumente mecanice. 
In mai multe clădiri suntă statue făcute d’o composițiune, 
care sâmănă cu bronzulă, dâr puțină mai închisă. In 
mijloculă unei curți mari se află o fântână de piatră, de 
unde curge o apă, din care au băută esploratorii; ei au 
găsită, că ea are ună mirosă de vară. Lângă fântână 
se află părți dintr’ună scheletă de omă. Osele unui pi- 
doră au fostă măsurate de unulă din ei, femurulă este 
lungă de patru piciâre și jumătate și t.ibia de patru pi
ciâre și trei degete, de unde resultă că omulă a trebuită 
se aibă o înălțime de trei ori mai mare decâtă înălțimea 
mijlocie din (filele nâstre. Esploratorii au mai zărită cu
țite de bronză și de silex, ferestraie de metală și mai 
multe alte instrumente a căroră lucrare, deși grosolană, 
comparată cu aceea a fabricanțiloră de astădl, denotă o 
stare înaintată de civilisațiă. Se va face în curândă o 
a doua esplorațiă.

* * *
NECROLOG. — Dr. loawH Cototiu, advocată în 

Șomcuta mare, după ună morbă greu de 4 lunî, în 28 
Aprile a. c. la 2 âre după amiacjl, în etate de 28 de ani, 
’șha dată sufletulă în mânile Creatorelui.

Fiă-i țărîna ușâră și memoria binecuvântată!

Editorii: Iacobii Mureșianu.
Redactorii responsabilă: Dr. Aurei Mureși&nu
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Oursulîi la bursa de Viena
din 2 Maiu st. n. 1885.

Forte potrivită ca dară pentru confirmare.
I

Rentă de aură 4°/0 . . . 94.50 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.— 
tmprumutulă căiloră ferate

ungare.......................... 144.—
Amortisarea datoriei căi-

lorti ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 95.25

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

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostti ung.
(3-a emisiune) .... 104.50 

Bonuri rurale ungare . . 102.25 
Bonuri cu cl. de sortare 1C2. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi...............................102.50
Bonuri cu cl. de sortarel00.50 
Bonuri rurale transilvane 99.25

Bonuri croato-slavone . . 101.
Despăgubire p. dijma de 

vină ung.........................96. -
Impruinutulti cu premiu

ung.....................................114.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 117.25 
Renta de hărtiă austriacă 81.50 
Renta de arg. austr. . . 91.40
Renta de aurti austr. . . 106 40 
Losurile din 1860 . . . 139.—
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  850 —
Act. băncel de credita ung. 250 75 
Act. băncel de credita austr. 282.90 
Argintuia —. — Galbinl

împărătesei................ 5.87
Napoleon-d’orl.................. 9.89'/2
Mărci 100 împ. germ. . . 61.20 
Londra 10 Livres sterlinge 125.70

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potă cumpăra în tutunge
ria iui I. <mfoss.

Aprilie st. v. 1885.
Bursa de Bucuresci.

Cota oficială dela 1.3

Renta română (5%). . . .
Cump.

85Va
vend.

Renta rom. amort. (5°/0) . . 88 —
» convert. (6%) . . 87 —

împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 31 —
Credit, fonc. rural (7°/0) . . 97 —

* „ » (5°/o) 82Va —
» » urban(7°/0) . . 94i/a —
» » » (6°/o) • • 86 —

> (5°/o) • • 80 —
Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — —

< » » Națională . . — —
Aură.................................... 14-.°/o —
Bancnote austriace contra aură —

Cursulu pieței Brașovu
din 3 Maiu st d. 1885.

Bancnote românesc! .... Cump. 8.73 Vend. 8.75
Argint românesc..................... > 8.65 * 8.70
Napoleon-d’orl......................... » 9.84 » 9.87
Lire turcescl............................. > 11.20 > 11.25
Imperiali................................. > 10.10 » 10.15
Galbeni..................................... » 5.80 > 5.86
Scrisurile fonc. «Albina» . . > 100.50 » 101.-
Ruble Rusesc!......................... > 120.— » 122.—
Discontulă » ... 7—10 °/o pe ană.

—= Korocu neașteptata
Am cumpărații la o licitațiune întregulu de- 

positti alti unei renumite
Fabrice de cesornice din Geneva

cu jumătate prețulti regulatti, prin 
care sunt în plăcuta posițiune a es- 
pedia promptă mai josă însemnatele 
ceasornice fine la ori-cine ’ml va co
manda, cu prețuri de batjocură, au 
costată mai ’nainte capacele și regu
larea acestora atâtti, câtă se cere a-

cum pentru întregulă căsornică, și spre dovada 
unei stricte solidități se primesce îndărătti ori-ce 
ceasornică, care nu va conveni, astă-felă suntă 
tdte comandele fără risică.

Numai cu fi. 5.10
unii ceasornică de buzunară, cilindru din celă mai fină 
aură do ble, seu argintă de nikel franțuzescă Ibrte fină 
gravată, și guiloșată, regulată pe minulă. Totă asemenea 
din argintă curată de 13 probe, punciată de oficiu c. r., 
bine aurite fl. 7. —

Numai fl. 7.40
ună ceasornică anker din celă mai fină aură double său 
argintă nikel, fină gravată și guiloșată, cu 15 rubrne cu 
secundară, repassată după secunde. Tofă acesta din 
gintă de 13 probe, punciată de oficiu c. r. și bine 
rită fl. 11. —

Numai fl. 8.50
ună remontoire de Washington din aură-double, seu 
gintă nikel, de întorsă fără cheiă, cu aparată pentru 
dreptarea minutareloră și cu ună mehanismă fină de 
kel, totă acesta din argintă curată de 13 probe, punciată 
de oficiu c. r. fl. 13. —

Pentru mersulă regulată ală tuluroră acestoră cea
sornice se dă garanțiă pe cinci ani.

Pe lângă tbtă eftinătatea fabulosă se mai dă gratis 
la fie-care ceasornică și ună lanță de aură-double 
cu
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brelocă, cheiă și carabină.
Comandele cu bani gata, său prin rambursă poștală 
adreseze la
Uhren- Fabriks-Hauptdepâl 

Wien, III Miniere Zollamtsstrasse 9.

I H. R ab in o v i c s

se

1—4

Forte potrivită ca dară pentru confirmare.

Publ icatiune!
5

Prin care se face cunoscuta, că în comuna 
de vândare oi 500 de 
Maiu a. c. trecute gra-

Bacsfal (Săcele) se află 
prăsilă, — dela 10—18 
ni ța României. —

Informațiunl esacte
tulu din locti Toma Frățești.

se voril cere dela preo-

1—3

Mersulu trenuriloru
pe linia l*re<lealîi-15u«Iapesta și pe linia Teiușâ-Aradâ-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ĂLEX.1, Brașovu,.

JPredealîi-IBiidapesta ISudapesta—Predealu
Trenfi Trenfi Trenfi Trenii Trenfi Trenfi Trenu Trenfi

accelerat omnibus de omnibus accelerat omnibuspersâne persdne persone
1

Bucuresci 7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 0.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișfi 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașoviî

Feldiâra

2.06 —• — 10.50 P. Ladâny
(
(

2.01 2.04 1.59 10.09
2.16 6.30 5.45 Oradea mare 4.11 5.13 3.20
2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25

Apatia 3.03 7.41 7,07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 _
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 __
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu
Sighișâra

4.51
5.11

10.18
10.55

10.52
11.56

R6v
Bratca

5.46 11.41
12.15

4.31
6.09 —

Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașă
Copsa mică

6.00
6.29

12.11
12.35

1.23
2.07

Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01

Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
CrăciunelO — 1.45 3.22 Glîirbău 8.24 4.52 —
Teiușă 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
AiudO 7.55 2.48 4.44 Clușiu c 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 ( 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cncerdea 8.24 3.36 5.47 Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirisă 8.48 4.10 6.38 Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Ui6ra 12.12 9.58 —
CIușiu 10.08 559 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teinșfl 1.15 11.32 9.40
Ghirb&u — 7.10 8.59 CrăciunelO 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blaștt 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v
Mezfi-Telegd

12.25
1.11

9.52
10.27

2.05
3.08

Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32

Fugyi-Vâsărhely
Vărad-Velințe _

10.46
10,56

3.39
3.55

Agostonfalva
Apatia

7.36
8.09

8.10
8.46

2.04
2.24

Oradia-mare 1 1.49 11.04 4.06 Feldiâra 8.41 9.20 2.44

P. Laddny
1.54
3.14

11.14
1.47

7.30
11.05 Brașovă ( 9.20 10.15 3.15

3.25( — 6.00
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișii — 6.57 4.03
Buda-pesta' 7.30

2.00
7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 6.20 2.00 Bucuresci — — 10.25

Teinișft-Aradft-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenu de Trenfi Trenu Trenu do Trenfi
perafine omnibus omnibus peradne omnibus

Teiușft 2.39 .9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
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 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
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 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 B’lisi f» 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-lulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușii 12.53 7.00

A radik-'S'imîșdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenfi Trenfi de Trenfi
omnibus peradne omnibus

Aradik 6.00 12.30 Siisaeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
N6meth-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
TTfisiaișdra 8.58 3.15 3“ etroșenl 7.00

Timișdra- Arad fi I’etroșeul—Simeria (Piski)

Trenfi de Trenfi Trenfi
peradne omnibua omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșenl 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
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Arad 6 3.10 8.00 Simeria 12.37


