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că Rusia trebue să dovedăscă o grăbire a răsbo
iului cu Anglia, ca să nu-i lase timpă de a se 
pregăti și d’ași câștigă p6te și vr’o putere con
tinentală ca aliată.

Și fiindcă acăsta este o părere esprimată mai 
de tdte fiarele mari continentale, trebue să a- 
jungemă la conclusiunea, că dacă Rusia a schim
bată tonulă și a devenită mai conciliantă, causa 
este a se căută în situați unea Orientului euro- 
penă și în temerile celoră din Petersburg ca nu 
cumva, luptându-se ei cu Anglia pentru Afganis- 
tană, Austria cu ajutorulă lui Bismarck să ocupe 
totă tărâmulă în peninsula balcanică.

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

Conflictulti anglo-rusu.
Cu privire Ia conflictulti dintre Rusia și dintre An

glia în Asia centrală observămă, că încă totă nu este 
peste putință, ca acesta conflictă să se resolveze într’unu 
modtt pacinică, cu atâta mai vârtosă, că guvernulă en
glesă, față cu concesiunile ce le cerii Rușii, face mai 
puține pretențiunl, decum făcea acum câteva dile. Se 
asigură din Petersburg, că față cu pretensiunile actuale 
ale cabinetului englesii nici guvernulă rusescă nu se păte 
arăta cu totula respingătoră, de tămă ca să nu-la pri- 
vescă lumea ca provocătorfi. Îmbunătățirea situațiunii 
se ilustrâză și prin aceea, că astăzi se vorbesce 
prin cercurile diplomatice, că mai multe cabinete îșî dau 
marî silințe, spre a aduce o înțelegere între Rusia și în
tre Anglia.

Corespondentula din Viena ală lui »Times« aduce 
părerea unui mare diplomata rusescă despre conflictula 
actuala, care se esprimă cam în următorulfi moda:

Rusia n’a dorita răsboiulă niciodată, dar Gladstone 
și partisanii lui l’au dorita întotdâuna. Greșelile cabine
tului liberala în politica esteriOră, dară mai cu semă ru
șinea. că a părăsită pe generalulă Gordon în Chartum, 
iacă aprâpe sigură, ca cabinetulă actuală să ca^ă la ale
gerile viitOre. Pentru ca să-și câștige Gladstone din nou 
popularitate, a începută certă cu Rusia. Dar văcjândă 
că acăsta nu-i aduce ună triumfă diplomatică, a venită 
în mare perplesitate. Cestiunea hotarăloră era regulată 
și avea numai trebuință de a fi ratificată în fotă forma, 
dar apoi în locă de a ratifica regularea făcută, aduce 
regularea Cușcului pe tapetă. Țarulă a făcută totă po- 
sibilulă prin ministrulă Giers, ca acăstă afacere să nu 
capete o însemnătate atâta de mare, Nici ună suverană 
n’ar fi putută face mai multă. Gladstone stă morțișă 
pe lângă aceea, că căpitanulă Yate să aibă mai mare 
însemnătate, decâtă generalulă Comarov și alți ofițeri 
rusescl. Generalulă Lumsden n’a fostă de față și infor- 
mațiunile ce le-a câștigată suntă luate din isvoră afgană; 
și pentru ce acelea să aibă mai mare valdre decâtă măr
turiile oficeriloră rusescl? P6te că lordulă Dufferin a 
avută mare influință asupra lui Gladstone. Lucrulă celă 
mai bună ar fi, ca rechemându-se Comarov să se re
cheme și Lumsden și să primescă ministrulă președinte 
Gladstone asigurarea dată din partea Rusiei. Dacă va 
isbucni răsboiulă celă mai mare ală secolului acestuia, 
atunci nu va purta nimenea altulă vina, decâtă Glads
tone, care a dată mai mare cre^âmântă cuvinteloră că
pitanului Yate, decâtă cuvinteloră generalului Comarov.

O telegramă din Petersburg comunică, că părerile 
asupra situatiunii suntă divisate. Suntă unii, cari îșî es
primă îngrijirea, că Anglia caută numai ună nou pretextă, 
ca să amâne afacerea pănă ce se înarmăză și ocupă 
punctele importante strategice; atunci apoi va fi silită 
Rusia să răscumpere scumpă ceea ce acum ar pută do
bândi fără mare jertfă.

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

Dela dieta ungară din Budapesta.
Discuțiunea asupra interpelațiunilorti, domnitorii dopu- 

tați români naționali V. Băbești și P. Truța.
(Urmare).

V. Babeșă: On. Cameră! Onorabilulă d. prim-mi- 
nistru, în răspunsulă său, dăcă bine l’am pricepută, una 
a recunoscută și mărturisită sinceraminte pe fată, aceea 
adecă, că conspirațiune n’a descoperită la naționalități 
decâtă numai una, și aceea precum stimă, constăfăfăre 
numai dintr’ună individă.

BrașovH, 24 Aprilie (6 Maiu) 1885.
Conflictulu dintre Anglia și Rusia se află 

de presentu într’unîl nou stadiu ală negoțiăriloru. 
Cabinetulă englesă a renunțată la pretensiunea 
sa primitivă d’a se trage la răspundere generalulă 
Komarov și se mulțumesce cu-o cercetare despre 
aceea, dacă bine seu rău a fostă interpretată de-o 
parte și de altă convențiunea dela 17 Martie a. c. 
privitdre la regularea graniței afgane. Se anunță 
că Anglia și Rusia s’ar fi și învoită a alege pe 
regele Daniinercei de arbitru în cestiunea de li
tigiu dintre ambele state.

Marea îutrebare a momentului este, că 6re 
nouele negoțiări au de scopă numai amânarea 
isbucnirei răsboiului spre a câștiga timpă de pre
gătire, ori că țîntescă la, susținerea păcii și îm
păcarea diferențeloru dintre Anglia și Rusia ? Pă
rerea generală, ce se manitestă în privința acăsta 
în pressa europ6nă, este, că răsboiulă se va a- 
mâna p6te încă pe ună timpă drecare dar nu 
se va putd delăturâ. Și care să fie 6re căușele 
acestei amânări?

țiilele aceste s’a răspândită scirea din Con- 
stantinopolă, că cabinetulă din Viena ar fi făcută 
cunoscută înaltei Porți, că are de cugetă a cere 
esecutarea acelei clausule din tractatulă dela Ber
lină, prin care i se dă voiă Austro-Ungariei de 
a’și înaintâ garnisdnele până la Mitrovița, spre 
asigurarea provinciiloră ocupate, Bosnia și Her- 
țegovina în casulă unui răscoiu anglo-rusescă.

Demersuri de felulă acesta ale cabinetului 
din Viena voră fi deșteptată negreșită temeri și 
neîncredere la Petersburg și voră fi contribuită 
la aceea, ca guvernulă rusescă să se arate mai 
conciliantă în nota sa din nuoă adresată guver
nului britanică.

Rușii se semtă fdrte neodihniți, deși nu o 
arată pe față, din causa politicei ce-o urmăresce 
Austria în peninsula balcanică. Nu de multă 
ună organă din Grecia, combătândă înclinarea 
guvernulu elenică spre Austria, acusâ pe acdsta, 
că sămănă intrigă și cdrtă între popdrele penin
sulei balcanice și apoi totă ea, Austria, promite 
ajutoră și protecțiune fiecăruia din statele penin
sulei în parte, vrândă a’lă trage astfelă în sfera 
politicei sale.

Este naturală că Rușii nu voră sS scie de 
estinderea Austriei până la Salonică. Demonstra- 
țiunile din Petersburg a căroră centru era dilele 
trecute fostulă ministru sârbescă RisticI sunt o 
viuă dovadă pentru acdsta. Ori cum să fi fostă 
dar înțelegerea dela Skiernevice ea n’a putută de- 
lăturâ neîncrederea ce-o are guvernulă rusescă 
în politica orientală a Austro-Ungariei.

Nu mai puțină neîncredere au Englesii în 
politica orientală germano-austriăcă și agenții loră 
din Orientă o spună pe față, că planulă cance
larului germană ar fi d’a împinge pe Austria 
totă mai multă spre .sudă, pentru ca luându-i 
odată provinciele germane, să se p6tă constitui 
sub sceptrulă dinastiei habsburgice ună nou im
periu ală Orientului.

Dacă dăr atâtă Anglia, câtă și Rusia au în
tinsă acum altă cdrdă și se arată mai conciliante 
una față cu altă, ele au destule motive, afară de 
motivulă celă mai naturală, că p6te voră să mai 
câștige timpă de pregătire.

Tocmai în acăsta privință însă am fi crede,

Col. Tisza, ministrulă-președinte': Acăsta n’am disă
V. Babeșă: Scimă persăna; cundscemă casulă de 

care se lucră. A trecută prin judecata tribunaleloră. Eu 
respectă sentințele judecătorescl. De ar face și alții totă 
asemenea, aici în cameră și colo afară! De n’ar critisâ 
alții judecățile jurațiloră și ale tribunaleloră! Mă închină 
înaintea sentințeloră judecătorescl, totuși îmi permită a 
observă d-lui ministru, că în asemenea procese politice 
cea din urmă, cea mai finală sentință este la — istoria 
viitoriului. (O voce din stânga eslremă: Amenință). N’a 
fostă amenințare. Așa credă, că chiar și în acăstă on. 
Cameră mulți suntă de aceia, cari fuseseră osândiți pen
tru politica loră și cari astăzi se glorifică prin țăra în- 
trăgă.

Car. Vadnay: Pentru patriotismulă loră.
V. Babeșă: Acăsta este natura sentințeloră politice. 

Insă d-lă ministru-președinte nu s’a mulțămită cu aceea 
declarațiune a sa, pentru carea i-așă fi votată cea mai 
infimă recunoștință, fiindcă a adeverită cumcă conspira
tori n’a găsită între naționalități, ci d-lă ministru a mai 
amintită — după îndatinarea sa, despre lucrări, cărora 
li-se păte da orl-ce înțelesă voiesce cineva, a vorbită 
despre soboli și astfelă de mișcări, cărora n’a dată defi- 
nițiune. (Din partea stângă estremă: Păte să aibă va- 
lore.) Păte să aibă, după plăcerea fiecărui. D-lă prim- 
ministru chiar adineorea enunță, că politica sa lasă liberă 
mișcare naționalitățiloră — între marginile legii. Eu în
trebă : Acei soboli și acele mișcări, indegetate de dânsulă, 
se află ele între marginile legiloră, său afară din cadrulă 
legiloră ?

Ales. Korosi: Afară din cadrulă legiloră.
V. Babeșă: Dăcă ele suntă afară din lege, cum d. 

ministru a putută și până acuma a nu le trage în jude
cată? Ce vrea d-lă ministru, când aici le afirmă, er a- 
fară nu le dă în mâna justiției? Atari ori esistă, ori 
nu. Dăcă ele esistă și suntă în contra legiloră, de ce nu 
le împedecă și râsbună? âr dăcă ele nu suntă în contra 
legiloră, nu vatămă legile, atunci d-lă ministru-președinte 
lucră, denunțându-le aici, chiar în contrazicere cu dechia- 
rațiunile sale de mai alaltăerl, când arunca bănuâla a- 
supra unoră cetățeni său clase de cetățeni, fără a aduce 
date, dovedi contra acelora. Asta nu merge. (Ilaritate 
generală). Unde vomă ajunge, dăcă începemă a ne sus- 
piționâ, fără nici o dovadă?! D-lă ministru-președinte de 
10 ani este la putere, ei bine, spună-ne, care scopă a 
ajunsă în acăstă direcțiune? De 10 ani totă audimă, 
că — cu atențiune observă mișcările naționale, dar nu 
ne dă sămă, că ar fi ajunsă vr’ună resultală, că ar fi 
pedepsită pe răsvrătitorl. In astfelă de situațiune cu 
dreptă cuvântă putemă să (Zicemti, că avemă a face cu 
scornituri. £r dăcă cineva întrâbă, că pentru ce causă 
se întâmplă acăsta astfelă? D-lă ministru nu dă nici 
ună răspunsă.

Eu directă am întrebată acesta în punctulă finală 
ală interpelațiunei mele, și fiindcă d-lă ministru-preșe
dinte n’a răspunsă," voiu răspunde eu. (S’auZîmă I) Este 
pentru că politica sa, poliLica domnităre, are trebuință 
d’acele pretinse mișcări. (Ilaritate în drăpta). Da, așa 
este. Eu sunt convinsă, că dăcă politica d-lui ministru- 
președinte n’ar avă trebuință d’acele insinuațiuni, acele 
mișcări naționale n’ar esiste. D’aceea eu îndreptă între
barea mea cătră d-lă ministru-președinte, ca se ne spună: 
ce felă de soboli și ce felă de mișcări înțelege și de
nunță? (Ilaritate). Admise său nepermise prin lege? 
(Sgomotă. Strigări — nu!) Eu sciu ce scopă, cu ce in- 
tențiune urmâză d-lă ministru-președint.â. (Să audimă! 
să audimă!) pice d-lă ministru-președinte, că acei so
boli și acele mișcări naționale d’ocamdată se află încă 
pe sub pământă și nu le păte spune. (Ilaritate). Dar 
d-lă ministru președinte are polițiani, cari pătrundă și 
pe sub pământă?! (Strigări din drepta: are, da. Ilari
tate). Apoi tocmai că are, de ce nu ne spune, că — ce 
felă suntă acei soboli și acele lucrări? Căci într ade- 
vără șodă lucru este, că de 10 ani nimică încă nu s’a 
ivită la lumină. (Ilaritate). Voiesce deci d-lă ministru- 
președinte a-șl susțină în veci suspiciunile contra unei 
clase de cetățeni?

Col. Tisza, ministrulă președinte: Contra unei 
clase nu.

V. Babeșă: Și apoi, de lo ani încăce acei soboli 
de sub pământă s’au sporită său se înpuținâză ? (Ilari- 
tete). Eu On. Cameră așa țină, că prin astfelă de sus- 
picionărî, rău facemă dacă credemă a face vr’ună bună 
servițiu țării. Dăcă se lucră de acte în contra legiloră, 
aci suntă tribunale, său că dără d. ministrn președinte 
nu va crede că judecătoriile voră cruța pe încălcătorii 
legiloră! Dâr ca dl. ministru să Introducă preventive în 
asemenea cașuri, nu este cu cale. Corectă ar fi pro- 
cederea d-lui ministru, dacă dânsulă mai înainte de a 
strigă, va lăsa să âsă sobolii cu faptele loră la lumină, 
atunci apoi să-i denunțe opiniunei publice și tribunale
loră; preventiva sa, generala suspicionare nu este la locă 
într’ună stată constituțională. P6te că dl. min. preșe
dinte, sub cele amintite de sine, înțelege astfelă de miș
cări naționale, cari nu suntă tocmai în contra legii, pe 
cari totuși dânsulă le ține de stricăciâse, după propria sa
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Ministrul-președinte: Aceea n’a fostă măsură pre
ventivă, când o intenționată și cunoscută manifestațiune 
se interdice, esecutarea ei se opresce. Acâsta nu este 
măsură de stată polițieneștii, cum îlă numesce d. depu
tată, ci este — după mine, — dorința ori cărui guvernă 
de pretutindeni în lume. (Aprobări din drâpta.) încă una 
ce amă a dice este, ca d-lă deputată să ’mi arate acelă 
stată, unde diferitele naționalități și rase polă să se des- 
volte atâtă de liberă ca și în Ungaria. (Aprobări generale) 
Nu esistă în lume, și când câte odată, pentru abu- 
sulă ce se face, cineva se vaeră, atunci acâsta o numescă 
calomniă, scornitură. (Așa e! așa el)

De altmintrele — încă una ca de încheiere. Dl de
putată a disă, că numai d’aceea vorbescă de astfelă de 
mișcări, căci politica mea are trebuință de ele, ca sâ 
mă susțiu. Oricând o dicea acâsta era curiâsă; dar a 
bănui pe d-1 Orban Balâs, că face ceva pentru a’mi spri
jini politica, asta n’a mai făcut’o nimeni. (Ilaritate lungă 
sgomotâsă).

V. Babeșin: Numai o unică reflesiune am pentru 
acum. On. domnă primă-ministru rău mi-a interpretată 
cuvintele când a înțelesă, că eu așă fi vorbită de politica 
sa personală, care ar avâ irebuință de scornitele u- 
neltirl naționale. Amă înțelesă politica domnit ore 
la noi. (Mișcare în drâpta). De aci politica domnilâre 
este sprijinită și din partea oposițiunei; eu însă sunt con
vinsă, că domnii ce o sprijinescă din acâstă parte nici 
idee n’au, ce mari serviție facă reacțiunei prin susținerea 
atacuriloră în contra ndstră și cum isbescă chiar în in
teresele maghiare. De altmintrelea, cum a disă, voiu 
avâ ocasiune a mai discuta în causă și a dâ d-lui min.- 
președinte la tote provocările sale răspunsulă meu.

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

SOIRILE DILEL
Cetimă în »Telegrafului* din București: «Aflătnă 

cu deosebită plăcere, că celebra artistă română d-șora 
Theodorini, care se află actualmente în Viena, a fostă 
obiectulă unei rare distincțiunl din partea Archidueesei 
Elisaveta de Austria, mama tinerei regine Maria Christina 
a Spaniei. Alteța Sa imperială, care este una din admi- 
ratârele cele mai înfocate ale d-șârei Theodorini, aflândă 
că acâstă artistă trebue să plece Joi 25 curentă la Bar
celona (Spania) unde este angagială pentru a dâ o senă 
de optă representațiuni, și sciindă că este favorita au
gustei Sale fiice Maria Christina, spre a-i da ună semnă 
de înaltă simpatiă i-a dăruită portretulă său încadrată 
într’o ramă fârte bogată cu o dedicațiune autograf? con
cepută în terminii cei mai afectuoșl. Afară de acâsta i-a 
mai dată și o scrisâre cătră regina Spaniei, prin care 
audă meritele artistice și calitățile frumâse ale iubitei 

artiste române.*
—0—

Comisiunea pentru revidarea socoteleloră bisericei 
sf. Treime de pe Tocile pe anulă 1884, alâsă în persâ- 
nele d-loră: N. I. Gămulea, D, Popă, St. Belindescu, 
Florea Prejmereanu, Duminecă în 21 Aprilie ’și-a predată 
raportulă său, aflându-le tâte în bună regulă.

—o—
Pentru ridicarea băiloră din România »Călimănești,< 

situate aprâpe de granița dela Turnulă roșu, s’a ținută 
în dilele trecute o adunare în București. După analisa 
Dr.-lui Bernath, apa dela CălimănescI conține mai multă 
iodă și puciâsă decâtă cele mai renumite băi europene 
și se speră, că din CălimăneștI se va pută face o loca
litate de băi de ânteiulă rangă.

—0—
Reuniunea archeologică din Deva a ținută fa 29 

Aprilie o ședință estraordinară, în care, între altele, pro
fesorală Mailand vorbi despre balada românâscă .Mă
năstirea de Argeșă.' Mailand e de părere, că în ea 
găsesce mitulă despre sore și lună.

—0—
Ni se scrie din Pesta: ,D. Georgiu II ea, can

didată de advocată din comuna Indolă, comit. Turda- 
Arieșă, fu promovată în diua de 1 Maiu a. c. de cătră 
colegiulă universității de aci la gradulă academică de 
doctoră în științele juridice universale. Disertafiunea sa 
inaugurală a tractată despre obiectulă următoră: ,Jură- 
mântulă în dreptulă procesuală.< Promovatulă este des
cendentul unei vechi familii nobile române din fostulă 
districtă ală Cetății de pâlră.<

Ii urămă o carieră fericită!
—0—

Cu 4îua de 1 Maiu s’a trecută în reservă locote- 
nentulă Petru Cucu dela reg. 64 de inf. pentru infirmi
tăți corporale.

—0—
Ministru de comerță a numită pe George Nieolau 

din Eihii raportoră economică pentru cerculă de josă ală 
comitatului Brașovă.

—0—
In Viena, în Linz, în Grață și în Kindberg s’a sim

țită în nâptea de 1 Maiu cutremură de pămentă. In a- 
câstă din urmă localitate s’au causată pagube multoră 
case și o personă a fostă omorîtă. In Mitterndorf și Wart- 
berg casele amenințau a cădea, atâtă de violentă a fostă 
cutremurată.

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

vedere. Pare-mi-se, că atarî voră fi pe cari le-a semna
lată. Der nu pârdă din vedere, că asemenea procedere 
este arbitrariă, âr arbitriulă duce la absolutism^. Er eu 
țină, că absolutismulă și peste totă ună guvernă arbi
trară la noi nimănui nu pâte strică mai multă ca chiar 
națiunei maghiare și statului maghiară! Intr’o țâră potă 
să esiste divergințe de opiniunî, ba și tendințe diferite, 
se p6te ca orî-cui în țeră, chiar partidei dominante, să 
nu-i convină direcțiunea vr’unei naționalități, eu însă 
țină, că după dreptulă constituțională, păzindă legea, 
ori-care asemenea tendință liberă este, tocmai așa, fiinc 
ea a oposițiunei, ca și a guvernului și a partidei sale. 
D’apoi că acăsta propriă este libertatea constituțională. Intre 
marginile legii, mișcarea fie-cărei partide este liberă. Dife- 
rințele potă să fie relative la organisarea internă, potă 
să fiă și relative la alianțele din afară; dacă ori-care tin
de a se afirmă cu observarea legiloră, acăsta nimeni nu 
păte împedecâ decâtă vătămândă constituțiunea. Tocmai 
astfelă suntemă aici în patria nostră, cu acea cansă 
principală ce preocupă și absărbe și stăruința d-lui mi- 
nistru-președinte, causa naționalitățiloră. Eu credă, și 
suntă convinsă că, dacă amă supune judecății întregei 
lumi culte părerea mea, ea ar fi de acordă cu mine, 
că tocmai așa de îndreptățită este tendința și stăruința 
acelora, cari dorescă și lucră a conserva Ungaria 
conformă învățăturilor^ Sf. Ștefană, ca 
stată poliglotă, ca și tendința moderniloră politici, 
cari lucră a o transformă în stată unitară maghiară. 
Și de aceea rogă, On. Casă, nimeni să nu greșiască 
a ’și identifică direcțiunea sa națională cu esistința 
însăși țării nost re comune, căci prin acestă iden
tificare se subsapă uniculă temeiu sigură ce avemă ca 
patrioțl sub piciore. Ungaria a esistată o miă de ani ca 
stată poliglotă. Intregă păcatulă naționalitățiloră este, 
că voiescă a susține Ungaria ca stată poliglotă. Credeți- 
mi că nimică alta nu esistă ce ni s’ar pute sinceramente 
imputa. Eu recunoscă, că și cealaltă tendință este în
dreptățită, der fie ca cineva să lucre la realisarea sta
tului maghiară unitară, și alții să pretindă susținerea 
statului ungurescă, milenară, așa cum l’a întemeiată și 
destinată sf. Ștefană, nici una, nici altă tendință să n’o 
identifice cu esistința Ungariei, căci acesta ar fi ună pă- 
cată în contra esistinței țării. Esistința țării trebue să 
fiă tuturora sântă și pe d’asupra de orice întrebare ; 
ea nici nu este permisă să între în discusiunile 
nâstre, pe acestă basă credă eu. că cei ce nu 
suntă de tendința și opiniunea D-vostră, pentru 
aceea nu suntă mai răi patrioțl; a-i acusâ pentru patrio- 
tismulă loră, nu este cu cale. Ungaria nime nu tinde 
a o subsăpâ și nimici; aci zace gravitatea adevărului; 
d’aceea Vă rogă, să nu binevoiți a admite, că suntă mai 
buni patrioțl cei ce voiescă noulă stată maghiară, decâtă 
aceia carî tindă a conserva și cultiva anticulă, milena- 
rulă stacă ungurescă. Etă diferința, care ne desparte. 
D-lă min.-președinte nu pâte dovedi nici că amă gravitâ 
undeva în afară, nici c’amă avea legături cu străinătatea 
în contra Ungariei; ună cuvântă nu p6te să ne spună în 
acesta privință, și eu decă câtuș’ de puțină așă sci de 
atarî lucruri, n’așă fi avută curagiulă d’a interpelă 
pe d-lă ministru, cum am făcută. Încă una mai adaugă 
cerendu-vă atențiunea. Tare greșiți decă credeți, că 
fiindcă odiniără Maghiarii aici în țâră precum și afară au 
conspirată și au lucrată necontenită în contra Austriei, 
și noi totă asemenea facemă în contra Ungariei. Mare 
deosebire. Noi nu considerămă Ungaria de Țâră străină 
cum consideră Maghiarii pe Austria, ci o considerămă 
de patria nostră, în contra căreia nu putemă să con- 
spirămă.

Csernatony L.: Daco-România.
V. Babeșă: Fiindă Ungaria patria nâstră, niciodată 

nu vomă conspira în contra ei Să nu perdețl acâsta 
din vedere. Cunoscă eu bine trecutulă. Dâcă și n’am 
luată personalmente parte la întreprinderile secrete, dar 
am avută amici maghiari, cari și ei au lucrată ca și 
ceilalți patrioțl magihari și eu nu reprobă aceea, gă- 
sescă însă că nu este cu cale, când astădi Maghiarii sus
țină, că pentru că Românulă îșl iubesce naționalitatea 
și pretinde condițiunile, posibilitatea desvoltării aceleia, 
dușmană este Ungariei, dușmană națiunei maghiare. De- 
felă nu este dușmană, și dâcă unii dintre noi dâră res
pingă cu energiă acâsta insinuațiune, sâu se espectorâză 
prâ cu zelă pentru naționalitatea loră, acâsta este na
turală, că ei iubindu-șl patria, vădă dăunosele urmări ce 
produce esclusivismulă mrghiară Pe lângă tâte, fiți con
vinși, că nu suntă, nu esistă tendințe în contra patriei 

«și legiloră. — Dechiarațiunea d-lui min.-președinte, cumcă 
conspirațiunl n’a descoperită, o iau spre știre cu recu
noștința; ba eu, pe lângă reflesiunile ce făcui, iau la cu
noștință și celelalte respicări ale sale, căci voiu avâ oca- 
siune a discută mai specială asupra cestiunei și tocmai 
d’aceea nu dorescă acum incidentalminte o ultertoră des- 
batere. Vă repetă însă rugarea, să nu dați eredămentă 
afirmațiuniloră, că ară esistă acele secrete uneltiri între 
noi, pe cari d-lă ministru președinte a binevoită a le 
aminti, numai ca să pâlă suspiciona și amenința. Eu sunt 
convinsă, că dâcă ar sci asemenea cașuri, le ar fi ară
tată aicea.

C. Tisza, min.-președinte: On. Casa! am să facă 
câteva forte scurte observațiunl. (S’autjimă). Desfidă că 
așă fi acusată vr’o societate sâu rasă pentru oricare ten
dință antipatriotică. Am tjisă și (Jitii, că esistă singulari, 
cari încârcă astfelă de tendințe; dar n’am acusată cu 
asemenea tendință vr’o naționalițate, rasă seu clasă. (A- 
probărl din drâpta.) Și dâcă cașurile de conspirațiune 
sunt atât de puține și rari, este d’o parte, pentrucă însăși 
poporațiunile, printre care începe a se propaga răulă, re- 
sistă și nu se dau amăgite (Aprobări din drâpta;) âr 
d’altă parte, pentru că însuși guvernulă se silesce a îm- 
pedeca după putință aruncarea seminței. (Așa este 1 așa 
este! din drâpta). A doua — desfidă pe d. deputată, să 
spue dâcă scie: unde, când și cum am împedecată eu 
prin măsuri preventive pre cineva în patriă întru eserci- 
țiulă drepturiloră sale?

V. Babeșiu : Chiar în casulă de mai nainte.

Barbaria polițienesc^.
Brașovă, 24 Aprilie.

Nâptea de sf. George a fostă de astădată o nâpte 
de jale pentru Românii Scheienl. In medă de nâpte, când 
ei îșî serbau vechia datină în onârea acestei sărbători, se 
întâmplă la Crucea Mușicoiului de pe câstă sub Tâmpa 
ună omoră, care schimbă veselia în întristare și indignă 
pe toți Românii, fiind că acestă omoră s’a comisă în- 
tr’ună modă barbară, fără de nici o causă, tocmai de 
ună servitoră ală poliției, care e chiămată să îngrijâscă 
de siguranța publică și să apere viața cetățeniloră. Ca
sulă s’a petrecută astfelă :

Mai mulțl Români jucau după obiceiulă vechiu la 
Cruce, când jitarulă și ună polițistă cu numele Birâ 
Jozsef apucară p’ună băiată, care avea o ramură de 
frundă verde în mână, și începură a’Iă strînge de gâtă 
njurându’iă în celă mai murdară modă. La strigătele 
băiatului âmenii săriră în ajutorulă lui, spre a’lă scăpa 
din ghiarăle polițistului turbată.

In timpulă acesta Va sil ie Olteanu, care se 
scoborâ dela cruce, unde aprinsese candela, trecu p’acolo, 
se împedecâ și că(Ju. Atunci polițistulă înfuriată se ră- 
pede asupra iui, scote sabia și tăiă piciorulă nenoroci
tului Vasilie Olteanu. Acesta cerendă ajutorulă âmeni- 
loră, polițistulă fu împresurată de ei și desamartă cu mare 
greutate, după ce mai tăiă degetele unui tânără și vul- 
nerâ pe altă omă la picioră. Pe când unii desarmau pe 
polițistă, alții căutau sâ deștepte pe nenorocitulă Vasilie 
Olteanu cu apă, credendă că e leșinată, dar în urma 
scurgerii sângelui acesta muri după câteva minute. La 
strigătulă ămeniloră, că a murită, polițistulă o luă la fugă 
scăpândă astfelă de furia loră, cari l’ar fi pusă alături 
cu nenorocitulă Vasilie Olteanu.

Cadavrulă a zăcută în drumă dela 2 6re nâptea 
pănă erl la 4 bre, fiindă păzită de polițiști, când abia veni 
o comisiune să constateze faptulă.

Adi diminâță, 24 Aprilie, la 8 ore, aceea-șl cornii 
siune împreună cu doctorulă legistă a făcută secțiunea 
mortului și a constatată, că nenorocitulă a fostă deplină 
săaătosă și de o constituțiune robustă, și că mortea a 
fostă causată prin perderea colosală de sânge, produsă 
în urma tăierii arteriei poplilee, ună vasă ce conduce 
fârte multă sânge în estremitatea de josă.

Lovitura trebue că a fostă esecutată cu o violență 
rabiată, căci s’a constatată la genunchele stângă pe fața 
posteriâră, tocmai în linia articulară, o rană de 13 cm. 
lungă, fiindă tăiată musculatură, arteriă, venă și nervă; tă- 
iătura a pătrunsă până în articulațiune, deschitjând’o într’o 
dimensiune fârte mare. Rana a fostă absolutamente mor
tală și este îndoială, că chiar intervențiunea imediată 
a doctorului ar fi putută scăpa pe nenorocitulă de 
mârte.

Părerea de rău după acestă nenorocită este gene
rală. A fostă ună omă muncitoră și de-o purtare esem- 
plară, astfelă că însuși stăpânulă lui, Sasă, la care aser
vită 16 ani, ș’a luată sarcina de a’lă înmormânta cu 
cheltuiala sa.

Aflămă, că polițistulă Biro Iozsef este fârte dușmă- 
nosă față cu Românii din Suburbii, așa că mai de multe 
ori s’ară fi esprimată, că pe toți Românii îi va tăia ca 
pe nisce capete de varcjă,

Nenorocitulă Olteanu este o victimă a barbariei 
unui polițistă și a măsuriloru draconice luate pentru con
servarea păduriloră de cătră funcționarii orașului. O ra
mură de verdâță în mâna unui copilă a pricinuită mâr- 
tea unui omă cu totulă nevinovată. Este tristă și dure- 
rosă, că între polițiști se află âmeni atâtă de crudl și 
dușmani cetățeniloră. Unde vomă ajunge, dacă lucrurile 
voră merge totă așa? — Vomă reveni asupra acestu- 
nenorocită casă.

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

O mărturisire.
Fostulă redactoru ală răposatului „Viitoră“ 

din Peșta, d-lă Dr. Corneliu Diaconovich, publică, 
în „Tribuna“ din Sibiu o declarațiuue, din care 
credemă că va fi de interesă pentru cetitorii 
noștri să reproducemă partea cea mai esențială, 
care conține o mărturisire, ce justifică pe deplină 
atitudinea nâstră față cu cei ce au fostă înființată 
și condusă aceea fdiă.

In conferența arangiată la 14 Martie 1884, 
de d. Dr. Iosifă Gali, acesta a declarată, răs- 
pun^endă d-lui Csato dela Blașiu, următdrele: 
„Dacă programa nâstră (viitoristă) nu va fi pri
mită din partea pressei maghiare și a partidei 
liberale, după cum sperămă, atunci s e ’nțelege 
de sine, că va trebui să sistămă încercările 
nâstre și să declarămă sinceră, cumcă pe a- 
câstă basă e impossibilă ori-ce înțelegere. „D. 
Dr. Diaconovich împută acum d-lui Dr. Gali, 
că de ce sistândă „Viitorulă“ n’a făcută acesta 
declarațiune, ci a disă că va susțină mai departe 
principiile programei dela Budapesta/1 In caii-
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tatea sa de membru alu așa numitului „comitetft 
esecutivu" ală așa poreclitei „partide viitoriste", 
d. Diaconovich se crede datoră a se rectifică, față 
cu pubiiculă română și „mai cu seniă față cu 
membrii partidei," spuindu-și părerea „francă și 
sinceră“ în modulă următoră:

In privința primirii, ce a aflat’o programa dela Bu
dapesta la pressa maghiară, credă că este destulă a 
indigitâ la pronunciamentele (fiareloră «Pester Lloyd* și 
«Nemzet.*, cari stau mai aprbpe partidei liberale și gu
vernului dintre t.6te organele pressei din patriă. — După 
cum este cunoscută, programa dela Budapesta conține 
două puncte mai însemnate, și anume: 1) extinderea legii 
electorale preste Transilvania și 2) respectarea legii de 
naționalitate. In privința punctului dintâiu »P. Ll.< a 
declarată de locă la începută, că acâsta este ună «pos
tulată separatistieă,* âr «Nemzet* a aflată de bine a do
cumentă cu nisce articull de «profundă înțelepciune,* că 
prin legea electorală transilvană nu Românii, ci Maghiarii 
suntă scurtați în drepturile loră, și așadară acestă pos
tulată nu este îndreptățită. In privința legii de naționa
litate amândouă diarele au declarată, că acestă lege în 
faptă ar fi respectată întru tbtq, și că prin urmare și a- 
cestă postulată e nebasată. — Acâsta a fostă primirea, 
ce a aflat’o programa dela Budapesta la pressa maghiară 
și anume la parele cele mai binevoitbre nouă.

La partida liberală guvern amentală comi- 
tetulă executivă a făcută pașii receruțl pentru a propune 
candidați români guvernamentali pentru cercurile de ale
gere cu maioritate română. Ce primire a aflată comi- 
tetulă executivă aici, se p6te aprețiâ mai bine dinlr’a- j
ceea, că candidații noștri au fostă cu totulă ignorați, ba Timpulă a favorisată destulă, pentru că deși dimineță a 
chiar și deputății români de până atunci, cari erau ade-, f°sth cam înorată cerulă, totuși n’a ploată, ti numai 
rențl ai programei nbstre, fără știrea și învoirea loră și vântulă a bătută aruncândă pulvere în t6te părțile, 
a alegătoriloră loră, au fostă delăturațl din cercurile loră ' 
și transpuși în alte cercuri, unde se scia din capulO lo
cului, că trebue să rămână în minoritate față cu candi
dații oposiționall. Astfelă a trebuită să facă locă d. Le- 
ontină Simonescu în Bocșa deputatului Ladislau Tisza și 
să cadă la Șasea, fără ca să fi suceesă intervențiunii 
partidei nâslre a împedecâ acestă dislocare. Numai după sub cerulă liberă, pe treptele (scările) de dinaintea pavi- 
o luptă grea a succesă energiei d-lui Georgiu Szerb a honului regală, prin Maiestatea Sa împăratulă-rege. 
rămână în cerculă său, în locă de a o păți ca d. Simo-; La deschidere au fostă de față mai întrâga curte 
nescu la Șasea seu Caransebeșă. Astfelă apoi deputății regală, archiducele Rudolfă ca protectorulă esposițiunei, 
de programa budapestană nu numai că nu s’au înmulțită,) archiducesa Stefania, archiducii Albreeht și Iosifă, fiicele 
ci din contră au scăzută dela trei la doi, pentru că d-nii archiducelui Iosifă, precum și alțl mulțl membri ai casei 
Gurban, Beleșă, Romană și Cziple — judecândă după domnităre. A fostă de față mai întregă corpulă diploma- 
declarațiunile loră proprii — nu suntă aderenți ai pro-, fică din Viena în frunte cu nunciulă papală Vanutelli, 
gramei budapestane și nu au fostă aleși pe basa aces-, îQtre aceștia a fostă și Dr. Lucius ministrulă prusescă, 
teia. Eacă dară primirea ce a aflat’o programa năstră: precum și unii consuli d’ai puteriloră, cari se aflau în ca
la partida, căreia ne-am alăturată; o primire care a năs- j P’tală. Miniștrii unguresc! și dignitarii de stată maghiară 
cută în sînulă conducâtoriloră partidei nâstre la mai au fostă de față în frunte cu primulă ministru Tisza. 
multe persâne distinse deja în luna lui Maiu a. tr. con- Afară de aceștia a mai fostă firesce aristocrația maghiară, 
vingerea, că ruperea a tuturoră relațiuniloră cu partida mare parte în vestminte de gală unguresc!. Generalii din 
liberală a devenită inevitabilă. jlocă încă au fostă de față sub conducerea comandantu

lui br. Edelsheim. Publică din provinciă și străinătate 
! pănă acum este fârte puțină, așa încâtă mai nu se 
observă.

Actulă solemnă ală deschiderei a decursă în mo- 
următoră:
Când a sosită Maiestatea Sa pe teritoriulă espo

sițiunei, musica militară a Intonată imnulă »Gott erhalte* 
(D6mne ține). După ce Maiestatea Sa a intrată în pavi-

Durere, nici experiențele ce le-amii făcută la regimă . 
nu suntă mai îmbucurătăre, In executarea legii de na- j 
ționalitate nu amă simțită nici o schimbare spre mai 
bine; legile din anulă trecută au introdusă nouă dispo- 
sițiunl nefavorităre drepturiloră de limbă și pe terenulă 
bisericii și scolei facemă experiențe totă mai triste, 
Astfelă cestiunea milei împărătesei, a gimnasiului din Ca- 
ransebeșă și multe altele nu au progresată, ci din contră, 
catedra Clușiană pentru limba și literatura română a de-|^onu^ regală Ia invitarea ministrului de comerță Sze- 

w . n . .. -■ ... ' zi a n tri mnn o îS o <■> Li Ln nn tti li zi»-» îSvenită vacantă, .Iulia' a fostă desființată, biblioteca din 
Lugoșă confiscată, manuale de seblă, — ca d. e. «Istoria 
bisericescă* a d-lui Dr. Grama, — oprite, și așa mai 
departe. Afară de aceste mai vedemă în timpulă mai 
recentă, cum se înscenâză în contra nbslră sub scutulă 
guvernului o nouă mișcare socială. Așa până ce de o 
parte statutele reuniunii dameloră din Satumare, apoi 
cele dela «Opinca română» nu se aprobâză, de altă parte 
se susține și sprijinesce cu tote mijlocele societatea de 
maghiarisare din Clușiu. Acesta a fostă primirea ce a 
aflat’o programa năstră la guvernă.

Dacă acum d. Dr. Iosifă Gali, după tbte aceste triste 
experiențe, află că «se înțelege de sine», cumcă ră
mâne și mai departe în sînulă partidei liberale, — atunci 
își exprimă părerea sa individuală, ce nici nu potă, dar 
nici nu voiescă a i-o luâ.

Eu însă din parte-mi mă simtă datoră, ca membru 
ală comitetului executivă, a declară francă și sinceră, că 
din primirea ce a aflat’o partida nâstră în decursulă a- 
nului trecută la locurile competente, m’am convinsă 
pre deplină, că.atâtă opiniunei publice ma
ghiare, câtă și partidei liberale și guvernu
lui le Iipsesce cu totulă voia și intențiunea 
de a ne recunbsce în viața publică pe ori ce 
basă ca partidă națională, și cu atâtă mai 
puțină de a se apropia de noi, — că prin urmare 
partida nbstră, după ce se vede înșălată în speranțele, 
pre care s’a fostă basată, nu mai are nici o chemare și 
trebue să-și sisteze activitarea.

Și totă așa, precum amă văzută în anulă trecută 
în constituirea unei partide moderate guvernamentale, o

consecență necesară a fatalei stări în care ne aflămă și 
prin urmare o încercare onestă și îndreptățită, totă așa 
trebue să condamneză astădî, după primirea ce amă a- 
flal.’o, după esperiințele ce le-amu făcută, o atitudine care, 
în contradicere cu opiniunea publică română și fără ori
ce speranță de reușire, vatămă și mai departe solidari
tatea națională, care atitudine prin urmare nu mai pote 
fi îndreptățită.

Noi ne-amă făcută datorința ca omeni de omeniă; 
dacă dreapta nostră frățâscă a fostă desconsiderată, 
noi suntemă responsabili pentru urmări.

Acăsta îmi este convingerea, ce amă exprimat’o
deja cu ocasiunea retragerei mele dela redacțiunea «Vii
torului» în declarațiunea mea din 28 Martie a. c. Acestă 
declarațiune însă a fost strămutată de factorii deciQătorl 
dela f6iă, cari au aflată de bine a publica — fără în
voirea mea — o altă declarațiune subscrisă cu numele 
meu. Nu voiescă să facă 
câsta, ci o amintescă numai 
acestoră rânduri.

Facă toți după 
parte’ml așa amă și

Și
nu

nimănui imputări pentru a- 
pentru a motiva necesitatea

dictâză conștiința; eu dincum le
făcută.

Dr. Corneliu Diaconovich.
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CORESPONDENȚA PART. A «GAZ. TRANS.* 
Pesta, 2 Maiu n. 1885.

(Deschiderea esposițiunei.)
Domnule Redactoră! Astădî s’a serbată festivita- 

deschiderei esposițiunei regnicolare ungare de aici.

Maiestatea Sa a sosită aici numai eri dimineță, 
când membrii casei domnităre mai toți se aflau aici. Mai 
pe tăte casele din orașă este arborată tiicolorulă ma
ghiară. Pre palatulă regală din Buda nu se află 
nici ună drapelă.

Deschiderea esposițiunei s’a făcută la 12 bre din (Ji,

duia

chenyi, monarebulă a eșită afară din pavilionă ducândă 
de brață pe archiducesa Stefania, urmându-le ceilalți 
membri ai casei domnităre. Maiestatea Sa a ocupată 
locă pre scările cele din susă de dinaintea pavilionului 
stândă în piciăre. Corpulă diplomatică era de-a stânga 
Maiestății Sale, ăr de cealaltă parte erau demnitarii de 
stată unguri, er vis-â-vis cu pavilionulă regală în ccrdo- 
nulă centrală erau aristocrații, corespondenții diareloră 
și pubiiculă celă mai alesă. Mai îndărătă era o tribună 
mărișbră, pre care ocupau locă pe scaune damele din 
societatea mai alâsă a capitalei.

Oprindu-se Maiestatea Sa pe scări, archiducele Ru- 
dolf îi eși înainte și îi ceti o cuvântare destulă de lungă, la 
care M. S. a răspunsă totă de pe o scrisăre cu litere mari, 
cari se puteu observa de departe. După cuvântarea A. S. 
archiducelui Rudolfă și a M. S., musica militară a into
nată salvele de onore îndatinate și, fiindă că M. S. a de
clarată esposițiunea de deschisă, au începută a se trage 
clopetele și s’a arborată drapelulă maghiară pe ună sulă 
fOrte înaltă de bradă rădicată înaintea pavilionului de 
silvicultură. Despre acestă drapelă se răspândise faima, 
că va fi fărte mare și imposantă, în realitate însă este 
fărte mică și nu i-a stată bine pe ună sulă așa mare 
de bradă.

In urmă ministrulă Tisza a adresată câte- va cuvinte 
de mulțămire Maiestății Sale. După aceea M. Sa a a- 
dresată câteva cuvinte cătră toți representanții de frunte 
ai puteriloră străine, cari erau de .față, dându-le mâna. 
După acâsta apoi numai decâtă s’a începută conductulă 
cătră palatulă de industriă principală. M. S. a mersă în 
frunte pejosă, ducendă pe A. S. Stefania de brață. Afară 

de acestă pavilionă M. S. a mai cercetată încă și unele 
și altele. După 1. oră ceremonia s’a terminată.

Observă, că M. S. împreună cu AA. LL. archiducii 
Rudolfă, Albrechtă și Iosifă erau în uniforma de generali 
de cavaleriă. Obiectele de esposițiune în partea cea mai 
mare încă nu sunt pa dâplină arangiate.

Curtea regală va rămâne aici numai până în 4 n. 
1. c.. când cu toții voră pleca la Viena.

Despre obiectele de provenință română, de altă 
dată. C.

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

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz Trans.*)

Berlin, 6 Maiu. — Consululu generalii 
Nachtigall a murită la 20 Aprilie, pe canoniera 
Moeve pe mare, în urma unei suferințe de fri
guri intermitente.

Ol’ăștia, 6 Maiu. — Intr’o conferință bine 
cercetată s’a hotărîtă întemeiarea unei reuniuni 
de cultură maghiară (de maghiarisare. — Red.) 
a comitatului Huniăddra. Cornițele Kocsard Kuun 
a deschisă lista de subscripțiune pentru cele 7 
filiale cu 700 fi.

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

DIVERSE.
Losurile de 20 lei ale orașului BucurescI eșite la 

sorți la tragerea efectuată la Gotha în diua de 19 Apri
lie (I Maiu) 1885.

1, 68, 278, 309, 469, 548, 628, 666, 688, 777 
821,931, 1062, 1122, 1132, 1266, 1392, 1478, 1609, 1616
1690, 1837, 2024, 2026, 2037, 2064,2192, 2254, 2282,
2353, 2419, 2613, 2787, 2850, 2983, 2986, 3057, 3064,
3108, 3120, 3206, 3237, 3312, 3351,3586, 3633, 3796,
3821, 3904, 3953, 3983, 4141, 4550, 4552, 4661, 4732’
4898, 5053, 5104, 5111, 5152, 5159,5251, 5264, 5395^
5524, 5740, 5764, 5787, 5829, 5837, 5872, 5882.5981,
6091, 6183, 6204, 6370, 6372, 6535, 6631, 6734, 6754,
6755, 6814, 7082, 7091, 7102, 7196, 7254, 7327, 7401,
7411, 7443.

* **
Unu rămășagu ci udat ii. — piarele suedeze spună, 

că patru dămne din Vexioe au făcută ună rămășagă 
forte ciudată, ele s’au prinsă: care pote să bea mai multă 
cafea cu lapte. Cea dîntâiu n’a putută bea decâtă (țece 
cescl de cafea, a doua s’a oprită la a 34 căscă, a treia 
a băută cintțecl, a patra cincțecl și una. Prin urmare, 
cea d’a patra a câștigată rămășagulă.

* **
NECROLOG. — In 20 Aprilie v. soția d-lui George 

Aldia comerciantă în Satulungă, după o grea nascere a 
incetată din viață în etate de 35 ani împreună cu nou 
născuta, lăsândă cea în mai mare jale 6 băețl și două fetițe, 
înmormântarea s’a făcută Luni în 22 Aprilie.

Fiă-i țărîna ușără!

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

BIBLIOGRAFIA.
Trandafiri și viorele, poesii poporale culese și a- 

rangiate de Ioană Popă Reteganulă, învățătoră. 
Broșura I. Gherla, imprimeria .Aurora* p. A. Todorană, 
1885. Prețuia 25 cr.

Raportulă societății brașovene pentru ajutorarea pri- 
sonieriloră, despre activitatea sa din anulă 1884. I. Bra- 
șovă, tipografia Alexi, 1885.

Annuaire de Bouinanie (Adress-Buch) Bucarest & 
Districts, Guide du Com merce par Frederic Damă 
Anulă ală Xl-lea. Tiparulă tipogr. Indep. Rom. BucurescI 
Strada Clemenței Nr. 1. pe 500 pag. Prețuia 6 franci. 
— Acâstă carte de adresse și călăuză a comerciului este 
cea mai completă și esactă din tdte câte s’au publicată 
și nu se păte lipsi de ea nici unuia din negustorii noștri, 
cari stau în relațiunl comerciale cu România. Pe lângă 
tăte datele posibile cu privire la autoritățile, institutele 
căile de comunicațiune, profesiunile ect. din România, 
Anuarulă d-lui Damă mai conține esplicărl cu privire la 
tarifurile vamale, la convențiunea comercială cu Austro- 
Ungaria, Dialoguri româno - francese - germane, Constitu- 
țiunea României, călăuza Bucuresciloră, adresele din dis
tricte, Călindarulă, Geografia fisică și politică a României 
ș a. o mulțime de gravuri frumose, între cari Regele și 
Regina, prințulă Ghica, generalulă Davila, ș. a. charta 
României ș. a. ș. a.

fiCE* Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se pottî cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

Editoră: Iacobti Mureșiann.
Redactoră responsabilă; Dr, Aurel ă»ureșia«u
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Cursul u la bursa de Viena
din 5 Maiu st. n. 1885

Rentă de aură 4% . . . 95.95
Rentă de hârtiă 5% . . 90.95 
împrumutată căilorii ferate 

ungare....................... 146 50
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 96.50

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

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 107.—

Bonuri rurale ungare . . 102.50
Bonuri cu cl. de sortare lC2.5o 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................. 101.50
Bonuri cu cl. de sortarel01.50 
Bonuri rurale transilvane 100 75

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

vină ung........................ 96 50
împrumutul^ cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 118 75 
Renta de hărtiă austriacă 81.90 
Renta de arg. austr. . . 82.05
Renta de aură austr. . . 107 75 
Losurile din 1860 . . . 139.—
Acțiunile băncel austro- 

ungare....................... 851.—
Act. băncel de credită ung. 289. —
Act. băncel de credită austr. 288.90
Argintulă —. — GalbinI 

împărătesei................ 5.84
Napoleon-d’orI................. 9.83‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.90
Londra 10 Livres sterlinge 124.60

Cota oficială dela 22 Aprilie st. v. 1885.

Bursa de BucurescI.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . . 85Va —

Renta rom. amort. (5%) • • 88 —

» convert. (6%) . . 87 —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 31 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 97 —

’ „ „ (5°/o) • • 82i/2 —
» » urban (7%) . . 9/P/2 —

» > > (6°/o) • • 86 —
> » > (5%) • • 80 —

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

< » » Națională . . — —
Aură.................................... 14.°/0 —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovu
din 6 Maiu st d. 1885.

Bancnote românesc! .... Cump. 8.74 Vend. 8.76
Argint românesc..................... » 8.65 A 8.70
Napoleon-d’ori......................... » 9.80 » 9.84
Lire turcesc!............................. > 11.15 > 11.20
Imperial!................................. » 10.10 • 10.15
Galbeni..................................... » 5.80 » 5.86
Scrisurile fonc. »Albina« . . > 100.50 » 101.-
Ruble Rusesc!......................... » 121.— „ 122.—1
Discontulă » ... 7—10 o/o pe ană.

Anunțămu aceloru onorați cetitori, cari voru 
binevoi a se abonâ Ia f6ia nbstră de aici încolo 
că avemu încă în reservă numeri dela începutul!! 
anului 1885 prin urmare potu să aibă colecțiunea 
întrâgă.

Sz. 1372—1885 szâmhoz.

Ârveresi hîrdetmenyi kivonat.
A brassdi kir. tdrvszâk mint tkvi hatâsâg 

kozhirră teszi, hogy Pap Miklds 6-tohâni lakos 
vâgrehajtatbnak Botezân Toma alui Toma 6-tohâni 
lakds văgrehajtâst szenvedo elleni 28 frt. 72 kr. toke- 
kovetelâs ăs jârulâkai irânti vâgrehajtâsi iigyâben 
a brassdi kir. torvânyszăk teriiletân levo, az 6- 
tohâni 479 sz. tjkben A + 690, 691, 1239, 
3974, 3335-a, 3335-b, 3336-a, 3336-b, 3317, 
3807, 3808, 4760, 4761, 5961, 5962, 5963, s 
5964 6026/2, 6444/1, 6947/1, 8081, 8082, li. r. 
sz. râszletekre az ârverâst 1396 frt.— krban*ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, 
âs hogy a fennebb megjelolt ingatlan az 1885 
âvi mâjus h6 8-ik napjân d. e. 9 drakor 6-To- 
hân kozsâg irodâjâban megtartandd nyilvânos 
ârverăsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aiul is 
eladatni fognak.

Arverezni szândăkozâk tartoznak az ingat- 
lanok becsârânak 10%-ât kâszpânzben, vagy az 
1881. LX. t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott ăs az 1881. dvi november 116 1-dn 3333. 
sz. a. kelt igazsâgiigyminiszteri rendelet 8. §-âban 
kijelolt dvadâkkâpes ârtâkpapirban a kikilldott 
kezâhez letenni avagy az 1881 ăvi 60. t. cz. 
170 §-a ârtelmâben a bânatpânznek a birdsâgnâl 
eloleges elhelyezâsârol kiâllitott szabâlyszeru elis- 
mervânyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassd 1885 âvi febr. h.6 21-ik napjân.
A brassoi kir. torv6nysz6k mint telekkdnyvi

hatosâgnal.

Mersulu trenurilor!!
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9

Prin care se face cunoscută, că în comuna 
Bacsfal (Săcele) se află de vendare oi 500 de 
prăsilă, — dela 10—18 Maiu a. c. trecute gra
nița României. —

Informațiuni esacte se voru cere dela preo- 
tulfl din locu Toma Frateșă.

2—3

pe linia Bredealil-Bwdapesta și pe linia Teiușrt-Aradii-SSaidapesta a că,lei ferate orientale (le statft reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta—I®redealil

Trenă
accelerat

Trenă 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

BucurescI 
Predealu 
Timișă

( 
(

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușfi
Aiudă
Vințulă de susă 
Uiora
Cncerdea 
Gliirisă 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbfiu 
Aghirișă 
Stana
Huiedintt 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v
Mezâ-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta]

Viena

9.50
10.15
10.50

7.15 — —
1.09 — —
1.33 — —
2.06 — —
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7,07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27
7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19

8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 559 9.18
10.18 6.28 8.00

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
— 7.25 9.35
— 7.49 10.16

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

12.25 9.52 2.05
1.11 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— 10.56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Trenă 
de 

persâne

Trenti 
de 

persâne

Trenti 
omnibus

Trenîi 
accelerat

Trenti 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Râv 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clușiu J 8.57 5.40 7.08

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

Brașovtt

Timișă

8.41
9.20

9.20
10.15

2.44
3.15

— 6.00 3.25
— 6.57 4.03

Predealu — 7.32 4.28
BucurescI 10.25

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile gr6se.

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teiușfi-Aradft-Biidapesta Biidapesta-Aradd-Teiușil.

Trenti de Trenă Trenîi Trenti de Trenă
persdne omnibus omnibus persdnti omnibus

Teiușiî 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 Aradft- 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

12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20

Szoluok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
ESudapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — 'ffeîușu 12.53 7.00

Aradik-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeul

Trenti Trenîi de Trentî
omnibus persâne omnibua

Aradii 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivaflia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etroșeui 7.00

Tiinișdra-Aradfr Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenîi de Trenă Trenă
peradne omnibua omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44. Streiu 12.06
Aradfli 3.10 8.00 Simeria 12.37


