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1O1. Luni, Marți 7 (19) Maiu

Brașovii, 6 (18) Maiu 1885.
Minisstrulu președinte englesu Mr. Gladstone 

a declaratu Vinerea trecută în parlamentă, că 
negoțiările cu Rusiă încă nu sunt terminate.

Ca ilustrațiune a situațiunei create prin aceste 
negoțiări fără finiți!, despre cari se respândiră 
cele mai contracjicătâre sciri, p6te servi depeșa 
din Petersburg care dice: „Unu autografă împă
rătesei! conferă generalului Komarov pentru es- 
celentele disposițiuni luate în comandarea deta
șamentului dela Murghab și pentru înțelăpta sa 
energiă față cu Afganii, precum și pentru bărbă
ția și vitejia sa în lupta dela Tuș-Kepri, sabia 
virtuței militare cu briliante.11

Ore rara distincțiune, ce i se face generalu
lui Komarov într’unu momentfi când se tractâză 
între gtivernulu englesu și rusescă de unu com
promișii, prin care să se aplaneze confiictulă 
provocată tocmai de acelă generală rusescă, nu 
invdlvă o vătămare dâcă nu chiar o provocare a 
Engliterei?

In fața purtărei provocătdre a Rusiei este 
tdrte surprindătoră că cabinetulă englesă păstrăză 
necurmată un sânge rece, care întrece tdte aș
teptările, întemeiate pe firea domdlă și pe spiri- 
tulă speculativă ală Engleșiloră.

Care să fie 6re causa că guvernulă englesă 
cedăză așa de multă Rusiei în cestiunea regula
rei fruntarieloră afgane?

Unii (JicO) cabinetulă Grladstone face me
reu concesiuni pentru ca să p6tă rămână la pu
tere, alții 4^ că Englitera nu este destulă de 
bine pregătită pentru ună răbboiu cu Rusia și 
de aceea să străduesce ală evită chiar cu prețulă 
unoră mari sacrificii, cei vine greu a le face; 
alții ărășl susțină, că t6tă stratagema cabinetului 
din Londra are numai scopulă d’a amână isbuc- 
nirea răsboiului pănă la ună momentă mai favo
rabilă ș. a. ș. a.

Nouă nu ni se pare nici una din aceste 
versuri destulă de justificată prin starea actuală 
a lucruriloră, ci ne vine mai multă a crede, că 
Mr. Gladstone a semțită, că ună complotă s’a 
formată în contra Angliei, ună complotă în care 
este implicată și Germania și de aceea Gladstone 
este așa de hotărîtă d’a face tăte concesiunile 
posibile spre a paralisă planurile secrete îndrep
tate în potriva Marei Britanie.

Inzadaru își dă silință d. Vambery, colabo- 
ratorulă (farului „Pester Lloyd“ de a propagă 
între Englesi idea răsboiului cu Rusia, ținendă 
conferențe publice și silindu-se a dovedi, că En- 
glesii voră face bine dăcă se voră bate mai cu- 
rândă cu Rușii, căci aceștia din ce în ce se în- 
tărescă mai tare micșorându-se în același timpă 
șansele unei victotii englese. Gladstone cu par
tida lui suntă surcel pentru tdte sfaturile de fe- 
lulă acesta, ce le primescă din drăpta și stângă. 
Se vede că încă nu găsescă momentulă opor
tună.

De altă parte nu trebue să uitămă, că par- 
lamentulă englesă cu tăte asigurările liniștităre 
din timpulă mai recentă, n’a refusată ăr Mr. 
Gladstone n’a renunțată la votarea creditului de 
11 miliăne puntj.1 șterlingi pentru pregătiri și în
armări, precum n’a renunțată nici la hotărîrea 
de a se descurcă de afacerea cu Sudanulă, re- 
trăgăndă trupele englese de acolo, pentru ca An

gliei să nu-i lege mânile și grijile ce i-le causăză 
Sudanulă. Ba, în calele din urmă s’a făcută și 
s’a luată în seriăsă considerare propunerea de a 
se fortifică granițele Indiei.

Cu tătă disposițiunea sa de a face conce
siuni Rusiei, guvernulă englesă nu negige de a 
luă precauțiunile necesare. Posesiunea Indiei este 
pentru Englesi o cestiune de viață. De aceea o- 
posițiunea conservatăre pledândă în contra gu
vernului, a accentuată că pacea ce voesce elă 
s’o încheiă cu Rusia nu păte fi durabilă și că 
nu vede nici o garanțiă într’ânsa pentru liniștea 
și prosperarea imperiului indică. Părerea oposi- 
țiunei e, că răsboiulă, mai curândă său mai târ
ziu, este inevitabilă și ceeace impută ea guver
nului, este că n’a luată mai de cu vreme 
măsuri spre a se pregăti pentru elă. Lordulă 
Churchill a citată în contra lui Gladstone însăși 
cuvintele pronunțate de acesta la 1880: „Fi
nanțele ndstre suntă dărăpănate, dise atunci 
Mr. Gladstone, sărăcia publică cresce, amă 
contribuită la mărirea Rusiei și cu tdte a- 
cestea ni-o amă înstrăinată; Turcia este 
cum se (jice, amica ndstră, dăr e ciungărită și 
decade pe di ce merge, Europa este neliniștită 
și dintr’ună colță pănă’n celălaltă e spăriată de 
faime iritătdre; nu ni se deschide decâtă perspec
tiva unoră nouă turburări și vărsări de sânge. “

Aceste cuvinte ale lui Gladstone au fostă 
în adevără profetice, și chiar de ar succede com- 
promisulă cu Rusia, elă nu va oferi nici o ga- 
ranță de pace pentru viitoră. Dar pănă la asi
gurarea unei păci durabile mai e ună lungă 
drumă, pe care-lă încrucîșăză nu numai sabia 
cu briliante a generalului Komarov, ci și 
reservele cele mai nouă ale Rusiei, care nu vrea 
să scie de zonă neutrală și care pretinde ună 
dreptă de supraveghiare asupra Afganistanului, 
spre asigurarea granițeloră sale.

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

Ungurii și Românii.
„La Revue du Monde Latin“ scrie despre 

situațiunea Româniloră transilvăneni următdrele 
rânduri pe câtă de mușcătdre pe atâtă de dure- 
rdse pentru Ungurii, cari credă că orbescă lu
mea cu neadevările ce le trâmbiță pressa loră :

La noi în Francia este ună lucru știută, că Un
gurii suntă omenii cei mai simpatici din lume, adorândă 
libertatea, luptându-se timpă de secule pentru a o căpătă, 
și acp intrebnințănd’o în celă mai cinstită chipă.

De ce Ungurii suntă ei așa de simpatici ? Intrăbă 
acăsta pe ună parisiană, care este convinsă de acesta 
lucru: dânsulă îți va răspunde, că acăsta așa e; că apoi 
dânșii au țiganii loră musieanți, cari au fostă ascultați 
la esposițiunea Universală, că prințulă Zilahă (romanulă 
și piesa de teatru a lui I. Clarelie) este fărte simpatică 
că Muncacsy zugrăvesce fărte bine stelele, și așa maj 
departe.

Cu tăte aceste trebue să audiimă puțină și ce 4lcă 
Slavii și Românii despre Unguri. Ei voră dice, că Un
gurii iubescă libertatea numai pentru denșii singuri, că 
represintândă numai a 8/7 din poporațiunea Ungariei 
elementulă maghiară voiesce cu ori-ce preță să facă să 
dispară majoritatea ne-ungară. E lucru de mirată cum 
să schimbă lucrurile după latitudini. Germanii au pro
vocată destule indignațiuni cu germanisarea Alsaciei și 
Ungurii nu provăcă nici una cu sforțările loră de ma- 
ghiarisare.

Românii și Slavii alcătuescă o poporațiune de două 
ori mai mare de câtă poporațiunea ungară; denșii plă- 
tescă cu banii loră tăte scălele regatului; der decă voră 
să aibă o scălă care să învețe pe copiii loră limba na

țională, trebue să o plătăscă ei din nou. Ei întrețină 
tăte scălele regatului și suntă siliți să-și plătăscă și &că- 
lele loră.

Ungurii se consideră ca cuceritori. Suferințele bie- 
țiloră Români suntă neaudite. Iustiția este ungurăscă, 
și judecătorii suntă funcționari unguri. La administrația 
totulă este ungurescă; în scurtă, adi în Unguria suntă 
cinci părți de poporațiune alcătuite de sclavi ș’o pai te 
numai din stăpâni, de cuceritori, cari se asemăna cu 
acei mari magnați Ruși de altă-dată, parisiani desăvâr
șiți la Paris, și ucigândă suptă knut, în Rusia pe ță- 
ranulă ce-i displăcea.

Ungurii suntă, în multe privințe, asămenători cu 
Turcii. Der poporațiunea Turciei a avută fericirea, ca 
Rusia să se ocupe de afacerile loră, și poporațiunile de 
suptă domnia Unguriloră nu au nici ună protegiuitoră.

E timpulă ca să se scălă strigătulă de alarmă. De 
vreme ce esistă o rasă latină, care sufere în Transilvania 
și care este martiră a orbirei Europei, noi amă voită să 
fimă cei dintâiu, cari să aruncămă josă masca de civi- 
lisatori, cu care s’a împodobită acestă poporă de Mongoli, 
care n’a luată din civilisațiunea europănă de câtă două 
lucruri: ciobătele lustruite ale magnațiloră săi și pava- 
giulă pentru capitala sa.

----- o-----

3] 15 Maiu în Viena.

Viena, 4 (16) Maiu.
Luați, dle Redactoră, spre sciintă, că tinerimea ro

mână de aici, ca în toți anii așa și acum a depusă cu 
ocasiunea memorabilei dile de 3] 15 Maiu ună mică tri- 
bută de recunoșcință pe altarulă scumpei năstre națiuni 
Deși a fostă o plăiă torențială, ce a ținută tătă diua, 
totuși amă convenită într’ună numără destulă de frumosă. 
Ne-amă revocată în memoriă programa adunărei popo
rului de pe Câmpului Libertății, prin care se sdrobi ti- 
răma, cu pietate ne’amă închinată umbreloră aceloră 
bărbați, cari au scrisă poporului română tablele legei. 
Amă felicitată pe cei mai neobosiți antepluptătorî, esprimân- 
du-ne profunda năstră reverință, ăr intregei presse arde
lene românesci i-amă trămisă asigurarea devotamentului 
și aderinței năstre.

' 3/15 Maiu pe Câmpia.

Indolă, 3/15 Maiu.
In comuna Indolă, (jiua de 3 (15) Maiu s’a seruată 

cu adânca pietate și respectuăsă venerațiune. Locuitorii 
ca buni creștini au adresată rugăciuni lui Dtjeu, și ca 
Români au dată satisfacțiune consciinței naționale. Strada 
pe unde a mersă procesiunea la țărină. spre a face ru
găciunile rituale pentru ploiă și holde, a fostă splendidă 
împodobită de amândouă părțile cu frundă de stejară, 
porțile, ușile, fereslrile erau ornate cu covăre și nenumă
rate țesături lucrate cu adevărată artă de bravele Ro
mâne. p.

----- o-----
Unu semna ala provedinței divine.

Blașiu 3/15 Maiu 1885.
Trăimă într’ună timpă, în care Românulă nu e de 

ajunsă, că e batjocorită și maltractată în totă mo
dulă, ci a ajunsă atari vremuri, încâlă să fie chiar 
și împușcată, fără de nici o considerațiune, și nu din 
altă motivă, fără numai pentrucă simte românesce.

Casulă întâmplată în presăra (jilei de 3/15 Maiu pe 
.Câmpulă libertății« încă arată în modulă celă mai evi
dentă, că Românului ’i este amenințată cu totulă esis- 
tența sa națională în acestă stată poreclită constituțio
nală. Totă suflarea românăscă, acum ca și mai înainte, 
cu totă dorulă sufletului loră au așteptată <jiua memo
rabilă. Dar gendarmii i-au oprită de-a serba acea di. 
In presăra de 3 (15) Maiu din o numită distanță și cu 
pușcile la ochi ’i provocară gendarmii pe Români să pă- 
răsăscă loculă monumentului.

Văcjândă orășenii, că gendarmii au trasă chiar și 
cocoșulă și că unulă dintre gendarmi a ordonată »puș- 
cațl«, neavândă încătrău s’au reîntorsă în cea mai fru-
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măsă ordine și liniște cătră casă. Atâta voiu să mai a- 
mintescii, după câtă sunt informată, că jandarmii de 
prin prejuru încă ar fi fostă concentrați în Blașiu. Din 
fote acestea puteți vedă cum trăimă noi Românii.

Cu tăte acestea diua de 3 (15) Maiu a. c. pentru 
Blașiu, ba potă 4lce pentru întregă nămulă românescă, 
a fostă de mare momentă, nu pentru aceea că erau 
să fie împușcați nisce ămenl pacinicl, — nu, ci ea a fostă 
caracteristică cu totulă din altă punctă de vedere. Ceace 
nu a succesă ămeniloră, a succesă aceluia, la care tiră- 
nia și barbarismulă nu pote străbate. Provedința di
vină, în carea Românulă își pune tătă speranța, și ca- 
rea singură ’lă mai pote mângâia în suferințele sale, 
aceea ală căreia ochiu vede tote, aceea a împlinită 
dorulă Românului, aceea a fostă care a înfiptă stin- 
dardulă pre ,Pătra libertății*  în (i>ua de 3 (15) 
Maiu. Și anume: după amecjl încetândă plăia s’a ară
tată ună frumosă c u r c u b e u, formândă tocmai dea
supra pietrei ună semicercă, carele ’șl avea începutulă 
din josă de viile Blașului și se termina în Târnava, voindă 
prin aceea însuși D-(jeu a mângâia poporulă românescă. 
T6tă suflarea românăscă a rămasă estasiată la vederea 
acestei priveliști în adevără caracteristică. Speranța nos- 
tră firmă este, că D-cjeu ne va ajuta. Vulturu.

Blașiu, în 3 (15) Maiu.
ț)iua de 3(15) Maiu a fostă o cjfi memorabilă, ce a tre

buită să o serbeze fiecare Română de inimă, celă puțină 
în sufletulă său dăcă nu altcum. Așa și aici la noi s’a 
serbată cu o tristeță serb.xtărea martiriloră din 1848 — 
nu ca și pănă acum — ci fără stindardu și fără cere- 
moniele religiOse. Ce e dreptă inteligența din opidulă 
nostru a fostă pregătită spre atare serbare, der a fostă 
impedecată prin gendarmi. Se înțelege, inteligența nostră 
fiindă pacientă a părăsită acela locu mâhnită pănă în 
sufletă pentru acestă nedreptate înprăștiindu-se pre la 
casele loră. Unde e dreptatea? Terorisările acestea suntă 
libertățile despre cari buciumă Maghiarii în lume, că se 
bucură naționalitățile in statulă Ungară? A lipsită stă- 
gulă națională de pre Petra libertății, der provedința 
divină s’a îngrijită de altă stegă și anume- 
după amâcjl la 4 bre fiind puțină ploiă, s’a arătată 
ca prin minune tricolorulă română. Mă va în
trebă fiecare cetitoră cum s’au manifestată cele trei co
lori? In cur cubeu, care se pote vedea trans
versală dela crucea de d’asupra dealului 
pănă la Petra libertății. Toți l’amă considerată 
de ună semnă bună pentru poporulă română basându- 
ne pre provedința divină. Dea Ddeu, ca să se realiseze 
dorința nbstră cea drăptă, ca să se convingă Maghiarii, 
că cu terorisări de aceste nu putemă trăi împreună, șj 
să apuce pre calea dreptății și a egalității.

ScverH.

3/15 MAIU în BUCURESCI.
Bucure scl 4 Maiu.

Aniversarea memorabilei 4ile de 3 (15) Maiu, pe 
care Românii de peste munți au pecetluit’o cu șirbie de 
sânge pentru a nu mai fl .robi ârăși în vechiulă loră 
pămentă, s’a serbată cu demnitate și cu evlavia cuve
nită și în Bucurescl. Președintele Societății Carpații și-a 
pusă totă silința, ca sărbătorirea să fiă câtă se pote maj 
vrednică de aniversarea a trei-ijecl și șeptea a adunării 
poporului săteană și cărturară pe câmpulă libertății de 
la Blașiu.

Joi, ^iua înălțării Domnului nostru, la brele 2 după 
amăcjl, s’a ținută sub președința veteranului încărunțită 
în lupte pentru dreptă și libertate, d. Vasile Maniu, 
membru ală parlamentului română, în sala Orfeu o în
trunire publică.

Sala era simplu dăr frumosă împodobită cu totă ce 
Românii au mai scumpă și mai dragă inimei loră. In 
frunte fâlfăia ună minunată stegă tricoloră cusută cu firă. 
In spatele stegului se înălțau «mărețele umbre*  în forma 
unei piramide, pe care străluciau iconele »martiriloră Ro- 
mânimei.*

La deschiderea ședinței președintele propune cu 
lacrimi în ochi, ca adunarea să-și esprime părerea de 
rău pentru pierderea marelui cetățiană română G. A. 
Rosetti, care s’a dusă dintre noi la ceilalți martiri ai Ro- 
mâniloră pentru ca în unire să rbge cerulă pentru a face 
sorte mai bună neamului românescă oropsita și bătută 
de grea vijeliă. Aduharea ș’a esprimată unanimă adânca 
durere pentru acăstă mare perdere, de care amă fostă 
loviți.

Discuțiunea s’a începută prin propunerea profesorului 
Dobrescu susținută de Dr. Tuliu Chețiană mare proprie
tară și delegată ală Craioveniloră, și de Săcășanu pen
tru înființarea în Bucurescl ală unui «Cercă naționalistă.*  
Primindu-se propunerea s’a alesă ună comitetă pentru 
realisarea ei. Asemenea s’a discutată cestiunea diarului 
.Unitatea națională*  pentru a se schimba din diară eb
domadară în 4>nră cotidiană. Pentru atingerea acestui

Sărbătorea lui Banffy și adunarea din Deșiu. 
(Coresp. part, a «Gaz. Trans.*)

I.
Pre (jiua de 11 Maiu a. c. a fostă convocată adu

narea comitatului Solnocă-Dobăca. Premită, că pe a- 
cestă di s’a otărîtă de ună comitetă, în frunte cu con
tele Cornisiu Vicloră, ca să i-se pregătăscă ună felă de 
jubileu d-lui pretectă Banffy. Pretestulă, seu cum amă 
dice titlulă la acestă serbare, îlă luară dela înplinirea de 
10 ani a funcționarei d-sale ca comite-supremă, plus 
activitatea sa fără sămănă (pâratlan) în serviciuiă publică, 
și cu deosebire ală acestui comitată. In onorea jubilia
rului se hotărî între altele și o cină comună (banchetă). 
Nu voiu tăcă asupra pregătiriloră acestei serbări.

încă din 10 Aprilie se espedară învitațiunl pentru 
participare la banchetă atâtă funcțiunariloră judiciall și 
administrativi, câtă și proprietariloră particulari și chiar 
și preoțiloră români. In urma hotărirei luate de a se 
face jubileu, totă aparatulă administrativă se puse în miș
care, ca să facă pregătiri și să engajeze la participare 
pre câtă mai mulțl. Așa să ne mărginimă numai la 
centru și să observămă mișcarea.

scopă s’a alesă o comisiune pentru a chibzui asupra 
modului și mijldceloră trebuincibse.

Săra la brele 9 și jumătate s’a ținută banchetulă 
la care au participatu cam la o sută de persone. Tnainte 
de a ocupa cei de față locă la măsă s’a cântată imnulă 
națională .Deștăptă-te Române.*  A urmată apoi șirulă 
toasteloră între care cele mai importante au fostă ale 
d-loră Maniu, Dr. Chețiană, Făgărășană, Dobrescu, Bră- 
tescu, Valeriană, Roco, Sănceleană, Filimonă Ilia. S’au 
citită numărose telegrame sosite din provincia între cari 
amintescă pe aceea a d-loră Petru Chițu, Dr. Antonini, 
Olteanu, în numele «Societății.JCarpații’ din Craiova. Totă 
asemenea de însuflețitbre era și aceea a d-loră din Băr- 
ladă: Negoi, Onișoră și alții.

Intre delegați ai societății din Craiova, afară de d. 
Dr. Tuliu Chețană au mai fostă și d-nii Popă și Chițu, 
proprietar’ în Oltenia.

Aprbpe de doi-spre-ijoce ani de di le, de când vor- 
bescă și eu prin gazete cu frații mei de ună sânge, în 
totdâuna m’am ferită de a înșiră moși pe groși, său cu 
alte cuvinte, de a scrie numai pentru a scrie lucruri fără 
sfată și socotâlă. Așa fiindă firea mea nesgomotbsă, 
m’am deprinsă a spune verde și pe față adevărulă ade
vărată, așa după cum mi-am câștigată convingerea prin 
propria mea personă și după cum m’a impresionată mo- 
mentulă. Se pote că multora nu le-am plăcută, er al
tora le-am fostă chiar displăcută. Căci pentru a fi prie
tină cu Chesarulă, multă vicleniă vulpâscă trebue să ai; 
pe unulă să-lă lingușesc! și pe altulă să-lă preslăvesci 
și atunci a ta este puterea și mărirea de a trăi ca în 
sînula lui Avramă pe pămentă.

Adese-orI când mă întelniam cu câte ună distinsă 
bărbată dela noi și-mi (jicea: «Cum se pbte, că voi ațâți 
Ardeleni în România nu dați nici ună semnă de viață, 
nu ajutați întru nimică pe frații voștri rămași acasă ?*  li 
respundemă și îi descriam starea lucrului așa după cum 
vedemă eu în realitate și treceamă în totdăuna de unu mare 
pesimistă. Fie! Mai preferă însă pesimismulă basată de 
câtu opliinismulO neîntemeiată pe starea lucruriloră și 
arnăgitoră, care te face să dormi fără grijă și se-ți umfli 
burta trâindă numai pentru tine, er alții să moră.

Numai de curăndă ună confrate de peste munți 
îmi scria: «Este tristă, că la noi aici pressa română na
țională este persecutată de străini, nu mai puțină de Ro
mânii bălțațl; er dincolo, în România, ea nici măcară la 
Ardeleni nu întâmpină sprijină.*  Așa e! Ună mare ade
vără a grăită și acestă adevără mă face pre mine poso
morită și tristă, ca să nu (j'că pesimistă. Nu e o (ii lă
sată de tatălă cerescu, ca o nouă dovadă despre acelă 
adevără să nu mă facă pe mine și mai posomorita și 
mai tristă de cum sunt.

Chiar serbarea măreței (jlde ’n Bucuresci pentru 
mine n’a fostă de c-âtă ună nou prilegiu d’a constată 
cu jale și a mă întrista până în adenculă sufletului, cum 
Ardelenii noștri strălucescă prin lipsa lorO dela ori ce 
întrunire dela ori ce lucrare pentru a găsi ună mijlocă, 
și o cale spre a ne pută face folositori frațiloră noștri 
rămași pe terenulă de luptă, pe .gloriosulă locă*  1

Noi avemă aici o sumedenia de Ardeleni cărturari 
erudiți, profesori învățațî, comercianțl iscusiți și procop
siți, proprietari și arendași înbogâțiți, ingineri bine plă
tiți, medici căpătuițl, funcționari inmândriți și gazetari 
deștepțl, der vai șt amară! Toți cu toții nimică nu fa- 
cemă. Se pbte că unora nu le place sgomotula, ăr al
tora nu le vine la socotelă de a vedea mâncândo săra- 
culă dintr’ună blidă cu bogatulă și stândă de vorbă co- 
coțatulă cu persecutatulă. Der atunci să facă bine cei 
mai luminați, cei mai cu văcjâ să ne arete cu cumpătă 
și fără sgomotă calea și adevărulă cum amă pute dă 
«și adl mână de ajutoră celoră rămași îu gloriosulă 
locă.* ’ MLoțtiIik.

încă cu o săptămână înainte de §iua serbărei coin
cidentă cu cjiua adunărei comitatense, primulă vicenotară 
ală comitatului umblă pela diferitele corporațiunl și le 
învii â și moralminte Ie deoblegă nu numai a merge la 
gratulare la prefectulă, ci le prescrise cu convoirea loră, 
forțată moralminte, și ordinea în care să mărgă și cine cu 
cine să se grupeze. Așa între altele amintescă, că d-lă 
vicenotară află de bună, a grupă pentru scopulă presen- 
tărei la gratulare sub conducerea gardianului dela claus, 
trulă franciscană din locă: pe biserica ev. reformată, 
pre cea gr. cat. și cea gr. orientală. Cu acăsta 
rugarea se presentă la protopopulă gr. cat. cerându-i 
consensulă, precum și la preotulă gr. or. Nu sciu, în- 
câtă a promisă unulă său altulă că se unesce cu pro
grama stabilită, destulă atâta, că într’ună punctă ală 
programei pentru scopulă preseniării, vedemă pe proto
populă gr. cat. figurândăjeu numele sub conducerea guar- 
dianului, astfelă subordinândă pre protopopulă gr. cat. 
unui guardiană rom. cat. pre când biserica gr. orientală 
figurâză sub ună punctă deosebită. Judece on. publică 
asupra acestei procederl a arangiatoritoră. Noi ne măr
ginimă la atâta a observă, că programe de aceste, in 
cari figurâză câți cu scirea și învoirea, câți fără scirea 
și voința iotă, se buciuma apoi în totă lumea ungurescă.

încă in 10 Maiu stindardele tricolore maghiare, cari 
fâlfăiau mai de pe fie-care casă spuneau ca și cu gura, 
că mare serbatore sosesce. Salve din trâscurl (piue) a- 
nunțară în 11 dimineța însemnătatea tjilei, începutulă ser- 
bătorei. Apoi arcuri de triumfă redicate la intrarea în 
alea din susă și în cea din josă cu diferite inscripțiunj 
dictate de entusiasmă, arătau, că se dă cuiva onoră nu 
de tote calele. La arangiarea acestora luară parte mai 
multe societăți și corporațiunl, între cari cu ună zelă 
deosebita și cu prodigalitate corporațiunea .calei ferate 
Someșane,*  a cărei personală dirigenlă e mai întregă 
recrutată din jidovime. însuflețirea, carea animă pre 
«patrioții din metropola comitatului*,  în cea mai mare 
parte până mai ieri alaltăeri perciunați, se vede din înscrip- 
[iunea de pre ună arcă triumfală, carea sună în idio- 
mulă originală: ,Jojj âltett a năp, âleted âletet âd,« pre 
românesce: «Vino, poporulă te bineventeză, viața ta dă 
viață.*  Încă de dimineța acurgea la metiopolă o mul
țime de representanți ai comitatului de tăte clasele, cu 
atâtă mai vârlosă, că avea să se alâgă solgăbirău la Cheu- 
chesiu (Kâkes) și trei Maghiari cu bune proptele corte- 
șiseră de cu bună timpă.

Sosesce timpulă deschiderei adunărei comitatense. 
însuflețirea eră mare, precum se pote află din cele pre
merse. Aceste am ținută de bine a fi constatate, ca se 
judecămă apoi decursulă desbateriloră în adunare (con- 
gregațiune).

Voimă să scie publiculă, că convocarea congrega- 
țiunei precum și programa obiecteloră ce erau a se per- 
tractă s’a făcută numai în limba, maghiară lovindă 
prin acesta în § 6 articlulu de lege 44 din 1868 
despre egala îndreptățire a naționalităților ă. Acdsta 
nedreptățire a limbei române se fie una a mână. 
Acum se petrecemă cu atențiune deschiderea și decur
sulă congregațiunei.

Deschiderea o făcu Banffy în «atilla*  cu o vorbire, 
pre care o ceti. Pre scurtă disă aceea vorbire conținea 
activitatea sa în decursulă domnirei sale în acestă corni*  
tată, filjen-url însuflețite.

Acum se sculă d-lă .Simonă Lajos deputata dietală 
din cerculă Ilandei, și după-ce preamări pe ministrulă- 
președinle Tisza enumărândă multele și marile merite 
pentru patria maghiară, ceru ca adunarea comitatensă 
se voteze adresa de felicitare redigeată de comitetulă 
permanentă cătră minislru-președinte din mcidenlulă ju
bileului său de 10 ani a șederei sale in fololiulă de mi- 
uislru, ceea ce congregațiunea și primi cu însullețire.

Atâtă prefectulă câtă și alțl vorbitori maghiari vor
biră toți în limba maghiară, fără se esplice cineva în 
limba română, ceea ce se vorbesce și se face pentru ca 
se înțelâgă și cei ce nu sciu de locă unguresce.

§ 3 din articlu de lege mai susO citată dă dreptă 
„fiecui, carele are acolo dreptul® vorbirei, se vor- 
bescă seu unguresce seu limba sa propriă maternă, 
decă acesta nu e cea ungurdscăA

Acuma să ne întrebămă, cum va vorbi ună Ro
mână, cum va pută ună representantă nemaghiară, ca
rele nu posede limba maghiară, să apere interesele comi
tatului, adecă ale poporațiunei, pre carea o representă 
dăcă elă nu scie despre ce se vorbesce, care punctă din 
programă se desbate. Și bine se fimă pricepuți, că lo
cuitorii acestui comitată suntă în majoritate preponde
rentă Români, și prin urmare în adunările municipali se 
tracteză despre interesele vitale ale acestui poporă.

Apoi dăcă § 2. din art. de lege pentru egala în
dreptățire a naționalilățiloră concede și dă dreptă, că la 
cererea măcară a părții a cincea din corpula represen- 
tativă a jurisdicțiunei său din membrii comitetului să se 
părte protocălele și in limba, care o doresce, — atunci 
credemă și ținemă, că acesta egală îndreptățire ce se
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țintesce prin § 2 numai așa se pdte face, dâ ă proto- 
notariulă comitatensă va reproduce tote seu încai va re- 
resuma pe scurtă tote, câte se vorbescă într’una și câte în- 
tr’alta limbă. Acesta o pretinde și chiar interesulă în(elegerei 
reciproce, căci atunci s’ar evită episode, ca și cari s’au 
văzută în decursulu sesiunei din 11 1. c. provenite din 
causa nepriceperei limbei.

Câtă de frumoșii sună legea și câtă de amară este 
realitatea.

Se însemnămă dară nerespectarea §§-2 și 3 
articl. de lege mai susîl amintită ca și a doua ne- 
îndreptățire a limbei naționalităței române din par
tea maioritaței representanțiloru municipiului acestuia.

Cornițele supremă din punctă de vedere a scurțimei 
tempului lasă, ca adunarea să otărască altă «modus pro- 
cedendi*  și nu după programa stabilită. Deci puse la 
ordinea (Jilei punctulă referitoră la candidarea pentru 
postulă de solgabirâu în cerculă Cheuchesiului (Kekes). 
Bre când se mișcau cei denumiți pentru candidare cătră 
loculă reservată spre acestă scopă, cu tâte că era sgo- 
motulă așa de mare, încâtă nu se putea au(|i și pricepe 
vorba, d-lă comite trecu preste câteva puncte din pro
gramă. Sgomotulă erâ încă mare, când prefectulă puse 
ja ordinea dilei punctulă din programă: că adunarea mu
nicipiului să redice la valore de condusă ală său maghia- 
risarea numeloru nemaghiariloru. Presupunemă, ca 
că intențiunea d-sale a fostă, ca să se voteze pe neob
servate acestă punctă, fiindă sprijinită de sgomotă.

*) Pentru cele publicate sub acăstă rubrică redacțiunea nu 
ia nici o răspundere.

■O

SUIRILE DILEI.
Comisiunea de 50 a reuniunii de maghiarisare din j acoraă drepLulă de cetățenia română și de căsătoria ie-

. . ... \ I.. O . .......................................... I.. Li
Clușiu a primită modificările dispuse în statute de minis- 
trulă de interne. Totodată s’a alesă ună comitet ă ală 
presei cu însărcinarea d’a informa autentică presa (jilnică 
asupra afaceriloră reuniunei. In comitetulă presei sunlă 
aleși și deputațl. O deputațiune a acestei reuniuni, în 
frunte cu primarulă Clușiului Dr. Cari Haller, s’a dusă 
în Pesta, unde însoțită de mai mulțî deputafl ardeleni 
voră cere audiență primatelui Simor, cardinalului Hay- 
nald și mai multoră bărbați conducători. De succesulă 
acestei deputațiuni aternă și urmările reuniunei de ma
ghiarisare. Activitatea ei se va întinde peste 12 co
mitate.

notarulă 
litate la

—0—
Ministrulă de justițiă ungurescă a transferată pe 

publică losef Maager din Mediașă în aceeași ca- 
Brașovă.

—0—
banchetulă ce s’a dată la 14 Maiu n. în Ter-La 

gu-Mureșului, cu ocasiunea jubileului de 25 de ani a âr- 
chidiaconului districtului bisericescă ală Mureșului, Prânz 
Kovacs, s’a adunată 100 fl. pentru reuniunea de ma
ghiarisare.

—0--
Mâne, Marți, scâlele române centrale din Brașovă 

voră serba maialulă loră obicinuită.
—0—

Ministrulă președinte Tisza se va duce la începutulă 
lui luniu la Viena, ca să presinte Maiestății Sale lista a- 
celoră persâne, care au să fie numiți membri ai came
rei 
se

magnațiloră. Publicarea oficială a membriloră numiț1 
va face în cursulă lunei Iuniu.

—0—
Tribunalulă din Clușiu a condamnată în (filele acestea 

pe bărbatulă-femeiă Szolacsi Marisko pentru furtă prin 
spargere la șese luni de închisăre. Ea servise mulțî am 
ca slugă în haine bărbătești, fără ca stăpâmilă ei să fi 
bănuită că e femeiă.

—0—
Bancnotele vechi de 50 fi. din anulă 1866 se mai 

primescă la oficiele de contribuțiune numai pănă la 31 
Maiu a. c. Dela acestă termină încolo se voră primi nu
mai la cassa centrală.

—0—
«Românulă*  spune, că o revistă politică, «Romă 

nische Revue,*  va apără la 7 Iuliu în Pesta sub direc
țiunea d-lui Corneliu Diaconovicl.

—0—
Pentru serbarea dilei de 10 Maiu, proclamarea re

gatului Română, se facă mari pregătiri în Bucurescl.
—0—

La 10 Maiu se va deschide în Bucurescl o esposi- 
țiune de arte frumose în localulă cercului artistică »In- 
tim-Club.« Se voră espune lucrări de ale artiștiloră 
români.

—0—
Vineri la 1 Maiu n. pe când poporulă era adunaă, 

la târgulă de țâră în Lipova pela 9 —10 6re (jfiua a is- 
bucnită ună focă înfricoșată în comuna Spata, comit. 
Carașă (Bănată). Sătulă fiind așezată pe deală și avândă 
numai patru lântâni, aprâpe jumătate a devenită pradă 
flacăriloră. Biserica fiind tătă de lemnă încă a arsă 
pănă în fundamentă, clopotulă s’a topită scrumă, âr 
celelalte recuisite bisericesc! mai tâte s’au mântuită. Intre 

casele și averile arse suntă și casele preotului, ale crâs- 
nicului etc. Paguba s’a prețuită aproximativă ia 10 mii 
florini v. a.

ACADEMIA ROMÂNĂ.
Vineri în 3 (15) Maiu Academia română a ținută 

ședință publică ordinară sub președința d-lui vice-preșe- 
dinle B. P. Hajdău.

I). D. Sturdza a citită o seriă de notițe despre mai 
multe descoperiri istorice făcute în timpii din urmă. A 
comunicată mai ânteiudes pre o scrisâre autografă dela 1598 
a lui Mihaiu Vitâzulă, dată postelnicului Grigore Balogă, 
pe care l’a trimisă în misiune diplomatică la principele 
Transilvaniei și la împăratulă Austriei. Acestă documentă 
oficială a fostă dăruită de d. D. Sturdza bibliotecei A- 
cademiei.

D. Sturdza a mai comunicată apoi despre ună stegă 
română luată la 1683 înaintea Vienei. Acestă steagă, 
care se află actualmente în museulă dela Dresda și are 
pe elă inscripțiunea: Vitejia drâptă să biruescă 
a fostă ală oștirei lui Șerbană Cantacuzino Voevodă 
care a luată parte la vestitulă asediu ală Vienei făcută 
de Kara-Muslafa pașa. In fine d. D. Sturdza a mai 
vorbită de mai multe monede de ale lui Alexandru celă 
Bună, descoperite în timpii din urmă și cari au înbogă- 
țită marea colecțiune numismatică a Academiei.

După d. Sturdza s’a dală cuvântulă d-lui Gr. G. 
Tocilescu. D-sa a comunicată și esplicată o diplomă 
militară inedită a împăratului Trai ană, adusă de 
d-sa dm Dobrogea. Acesta diplomă s’a găsită în cjiua 
de 24 Martie trecută in sătulă (Jitma, plasa Silistra-nouâ, 
jud. Constanța. După cum a aratată d. Tocilescu, ea 

gitima (connubium) la 3 escadriine de călăreți și la 6 
cohorte de pedestrași, cari au servită 25 de ani în Moe- 
sia infenora. D. Tocilescu a arătată apoi cum se făceau 
aceste diplome, și ce însemnătate au pentru istoria mili
tară și etnică a provincieloră dunărene. Slabilesce anulă 
când diploma a fostă dată, anume 14 Augustă anulă 100 
după Christosă și constată, că împăratulă Traiană nu-șl 
reînoia încă puterea tnbunițiană la 1 lanuariu, cum s’a 
susținută până acum de epigrafișll.

Comunicațiunea a 
Ea se va publică câtă 
miei Române/ însoțită 
nu se cunoscă de câtă 
bulae onestae missionis.

fostă ascultată cu multă interesă, 
de curândă
de textulă

81 diplome

în «Analele Acade- 
diplomei. Până 
militare numite:

adl î
ta-

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

Pesta, 18 Maiu. — Birtașulă Felsenburg 
piața Elisaveta s’a găsită eri diminâță mortă

>-■

din
în pimniță, cu gâtulă tăiată. Lângă elil se afla 
ună. briciu, cu care s’a sinucisu. Elă era în e- 
tate de 73 de ani. — Diurnistulu de tribunalu 
I6nu Csory s’a împușcată de supărare, fiindcă 
n’a fostă înaintată în funcțiune. Diurnistulu 
împușcată mai ânteiu fetița sa de nouă ani, 
pușcă apoi asupra soției sale, pe care însă 
nimeri, și în urmă își luă și elă viăța.

și-a 
îrn- 
n’o

O

Voci din publicft*).
Domnule Redactoră I In comentariile ce le faceți la 

unele pasagii din întâmpinarea d-lui advocată N. Sirâvoiu 
apăruta în Nru. 84 din 2 Maiu a. c., sub 3) tficeți: «S’au 
uitată aici încasările dela bală, despre cari scimă cu si- 
guntale, că asemenea le-a făcută d-1 Lengăr. Totulă a 
fostă venitulă dela concertă, dela represenlațiunea tea
trală și dela bală'... Permiteți, Domnule Redactoră, a de
clara, că d-lă Lengâr n’a făcută nici o încasare încâtă 
privesce balulă și acesta din simplulă motivă, că aceste 
încasări le-a făcută casierulă comisiunii balului, tenărulă 
comerciante d. N. Seniusă, și prin subscrisulă, fostulă 
președinte ală acestei comisiunl, apoi au fostă așternute 
comitetului centrală în prima ședință ținută pentru înche- 
erea conturiloră.

Binevoiți, Domnule Redactoră, a primi espresiunea 
considerațiunii ce vă păstreză.

Brașovă 3/15 Maiu 1885. I. Bozoceanu.

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

DIVERSE.
Din esposițiunea din Budapesta. — Ună domnă se 

opresce înaintea pavilionului croată: .Acâsta e fără în
doială esposițiunea croată*,  4>cea unui amică. ,De unde 
sciî?< îlă întrebă acesta. >E lesne de ghicită1, fu răs- 
punsulă, «înaintea pavilionului ungurescă e o fântână 
mure și aici e una mică. Croații trebue să aibă tâte 
ale Ungariei, deși într’ună formată mai mică; mă prindă 
că se găseșce espusă aici și o orgă mică, fiiind-că Uu- 
gurii au espusă una mare.» Și așa era întru adevără.

Filoxera și dinamita. — Ună inventatoră propune 
ună mijlocă originală și neașteptată pentru a distruge 
filoxera. Elă pretinde că ară fi observată, că acestă fla
gelă nu esistă în părțile bântuite de cutremurele de pă- 
mentă, și propune prin urmare mici cutremure de pă- 
Tnântă artificiale cu ajutorulă dinamitei. Ueă o întrebu
ințare neașteptată a substanței esplosibile.

** *
Maniaculfl si servitorulu, — X..., ună bătrână ma 

niacă, are trebuință de ună servitoră. —Ai mai servită 
undeva? întrâbă pe pnmulă indivdu ce i se presintă.
— Nu, d-le. — Cum! n’ai servită nici odată și cutezi 
a te presintă la mine I... Apoi, îi dise să plece. Peste o 
di se presintă ună altă servitoră. — La cine ai servită ? 
întrebă maniaculă. La d-na P. X..., fârte supărată:
— Cum! ai eșită dintr’o casă cum se cuvine și ai cu- 
ragiulă să te presinți aici?...

MULȚĂMITĂ PUBLICA.
(Urmare și fine).

Lista Nr. 21. Colectante: M. 0. D. Gedeonă 
Bl aș ia nu, v.-protopp. gr. cat. în Mediașă 1 fl., Ni- 
colau Latiu, parochă Blașielă 1 fl., Spect. D. Ioană Ge- 
rasimă, subjude reg. Mediașă 1 fl., Dionisiu Romană, can- 
celistă Mediașă 1 fl., losifă Barbu, capelană 1 fl. Suma 
5 fl.

Lista Nr. 22. Colectante: P. O. D. Basiliu 
Rațiu, protopp gr. cat. Reghină 2 fl., Eugeniu Cri- 
șană, Mana Getățiană n. Crișană, Maria Ceușiană n. 
Nicoiau, M. Orbonașă, adv., P. Barbu, adv., Elia Lupu, 
preotă Brescu, Simeonă Sbârcea, parochă Toplița, Za- 
cheiu Graură, parochă Sidriașulă mare, Simeonă Crainică, 
parochă Urișiu, Vasiliu Scridonă, parochă Șerbeni, Teo
doră Popă, parochă S. Mihaiu, Alexandru Ternăveană — 
toți câte 1 fl., Ioană Radu, parochă Teleculă rom. 40 
cr., Iuliu Graură, parochă Curlicapă 60 cr. Suma 15 11.

Lista Nr. 23. Colectante: P O. D. I. P. Rusu, 
protopp. gr. cat. în Sibiiu 1 fl., Ilustr. Sa D. Paulă 
Dunca, cons. guber. 2 fl., Ilustr. Sa D. Baronă Ursu, co
lonelă, Ilustr. Sa D. Majoră Maximă, D. Georgiu Bariță, 
redactoră, Spect. D. losifă St. Șuluță, jude reg., Spect. 
D. Ioană Crețiu, vice-not., Spect. D. Ioană Popă de Ga
lați, adv., Georgiu Munteanu, secret, comit, scol. gran. 
— toți câte 1 fl. Suma 10 fl.

Lista Nr. 24. Colectante: Spect. D. Nicoiau 
Barbu, adv. în Alba-lulia, Alexandru Tordoșanu, 
protopresbit., Georgiu Filipă adv., Mihaiu Cirlea, Gre- 
goriu Elecheșiu, protopp., N. Coșieră, adv., A. Cadară, 
Nicoiau Paloșianu, Popa Culița — câte 1 fl. Suma 9 fl.

Lista Nr. 25. Colectante: Spect. D. Dr. Ștefană 
Popă, fisică comitalensă în Făgărașă 2 fl., Greg. 
Negrea, controloră 50 cr., Popenciu lacobă 1 fl., Che- 
țianu Aldulea 50 cr., I. Romană 1 fl., Dr. Motocă 50 
cr., Dr. Andreiu Micu, adv. 1 fl., Ioană Florea ases. orf. 
50 cr., Dr. Bing Ede 50 cr., Negrea Laureanu 5 fl. Ioană 
Szilâgyi 1 fl. Suma 13 fl. 50 cr.

Lista Nr. 26. Colectante: M. 0. D. Ioană P. 
Laslo, v.-protopp. gr. cat în Zlatna 1 fl., Nicoiau 
Todorescu, preotă gr. cat. Feneșiă 1 fl. Suma 2 fl.

Lista Nr. 27. Colectante: D. Ioană C. Panțu, 
prof. în Brașovă 1 fl., Andreiu Bârseanu 1 fl., Ioană 
Popea 1 fl., Mateiu Bârsană 1 fl., Simeonă Damiană 2 
fl., Petru Nemeșiu 1 fl., Vasilie Popa 1 fl., A. Mureșianu 
2 fl., N. N. 1 fl., Petru M. Zănescu 2 fl. Suma 13 fl.

Lista Nr. 28. Colectante: D. Alexandru La- 
zară, propr. de mine în Abrudă, Candină Da vidă, 
propriet. de mine și primară, Ioană Todea, parochă gr. 
or., Alexandru Danciu, propriet. de mine, N. Lobonțiu, 
întreprin^ăt., Ioană Gâll, Ios. Crișiană, Petru Boeră, lu- 
lia Vasiu, Dionisiu Baloșă, comerc. — toți câte 1 fl., 
Alexandru Filipă 2 fl. Suma 12 fl.

Lista Nr. 29. Colectante: Spect. D. Dr. lacobă 
Mai oră, medică în Lugo'șă 1 fl., Ilustr. Sa Dr. Vic- 
toră Mihali, eppă 5 fl., Brediceanu, adv. 2 fl., Mihailă 
Bessianu 2 fl., Teodoră Popă 2 fl, Petru Popă. can. 
1 fl., Nicoiau Munteanu 50 cr., Densușiană canon. 1 fl., 
lanculescu 1 fl, Fabiu Rezeiu, adv. 2 fl., Simeonă To- 
mașiu 1 fl., Antonescu 50 cr., Dr. Maioră, cons în 
pens. 2 fl. Suma 21 fl.

P. On. D. Nicoiau Solomonă, protopp. gr. 
cat. în Ludușiu colectante 1 fl., Teofilă Popă parochă 
Hadorău, Demetnu Metea parochă Acintișiu, Deacă Ni
coiau parochă Teurenî — câte 1 fl. Suma 4 fl.

M. On. D. Ștefană Câmpeanu, v.-protopp. gr. 
cat. în Elisabetopole colectante 1 fl., Zaharia Puș- 
cariu, cancel. 50 cr., Petru Botră, locotenente 1 fl., 
Zach. Tătară, v.-not. 50 cr., Teodoră Borza, parochă 50 
cr. Suma 3 fl. 50 cr.

D-lă Paulă Olteanu, învâț. diriginte în Hațegă 
1 fl.

Bilanță.
Venitulă totală.......................... 420 fl. 05 cr.
Spesele de arangiare etc. ... 82 fl. 24 cr
Venită curată............................... 377 fl. 81 cr.

P. S. Lista Nr. 13. Colectante: M. 0. D. Ioană Hossu, 
v.-protopp. în Coșiogna 1 fl., Ioană Butnară, parochă 
gr. cat. Booșă 1 fl., Gregoriu Szabo, parochă gr. cat. 
Aitonă 1 fl., Basiliu Poruță, parochă gr. cat. Rediu 1 
fl., Gravilă Olteanu, par. gr. cat. Pata 1 fl., Aureliu Ponțiu, 
par. gr. cat. Dezmiră 2 fl., Nicoiau Cosina, par. gr. cat. 
Juculă super. 1 fl., Simeonă Peteanu, par. N. Zsuk 1 
fl., V. Popescu Juculă Inf. 1 fl. Suma 10 fl.

Blașiu în 8 Maiu 1885.
Alexandru Uilăcanu, Nicoiau Popescu,

președinte. casară.

Editoră: lacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mwreși&au



Nr. 101. GAZETA TRANSILVANIEI

Bursa de Biieiiresci.

Cota oficială dela 2 Maiu st. v. 1885.

C uraniu la bursa de Viena
din 13 Maiu st. n. 1885.

1885.

Renta română (5%).
Renta roin. amort. (5°/0)

* convert.. (6°/0) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit

»
fonc.

>

>

rural (7%) .
„ (5%)

urban (7 •
» (6%) • 
> (5°/0) •

națională a României

n
»

>

>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. .

< » » Națională
Aură ...............................
Bancnote austriace contra aurii

vând.
90
92Va
90
301/a
10P/2
85
98
92 
82Va

Rentă de aură 4°/0 . . . 97.60 
Renlă de hărtiă 50/0 . . 92.35 
linprumutulu căilorfl ferate

ungaie........................  146 50
Amortisarea datoriei căi-

lorO ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . 

Amortisarea datoriei
lorO ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) . . 

Amortisarea datoriei
loră ferate de ostti ung.
(3-a emisiune) .... 107.50 

Bonuri rurale ungare . . 102.75 
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfl.............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarelO2.— 
Bonuri rurale transilvane 101.

căi-
97.50

. . 122 50 
căi

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

vină ung......................... —.—
Imprumutulti cu premiu 

ung...................................116 2b
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.75
Renta de hărtiă austriacă 82 4-0
Renta de arg. austr. . . 82.90
Renta de aură austr. . . 107 70
Losurile din 1860 . . . 138 75
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  857 —
Act. băncel de creditti ung. 288.50
Act. băncel de credita austr. 288 70
Argintulfi —. — GalbinI 

împărătesei................ 5.85
Napoleon-d’orI................ 9.84
Mărci 100 împ. germ. . . 60.85
Londra 10 Livres sterline? 124.06

Cursulu pieței Brașovu
din 1G Maiu st. i>. 1885

Ban< note românesc! . . . . Cump. 8 8.) Veno. 8.82
Argint românesc................. . • 8.70 8.75
Napoleon-d’orI..................... . » 9.85 . 9.86
Lire turcesc!......................... . » 11.10 » 11.15
Imperiali............................. . > 10.10 » 10.12
Galben!................................. . » 5.80 > 5.84
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.50 » 101.—
Ruble Rusesc!..................... . > 124.— , 125.—
Discontulă » . . . 7—10 »/0 pe ană.
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Mersuln trenuriioru

03

03
so

8
©

b£S

>3 
g ©

I 
u 
CG

—

pe linia I^redealti-JISiidapesta și pe linia Teitișii-Aradd"Budapesta a călei ferate orientale de stattt reg. ung

Predealft-JSiidapesta JBudapesta—Predealii

Trenă 
accelerat

Trenu 
de 

peradne
Trenu 

omnibus

BucurescI 7.15
Predealh 1.09
Timișfi

(
(

1.33
Brașovă 2.06

2.16
Feldidra 2.44
Apatia 3.03
Agostonfalva 3.18
Homorodă 3.51
Hașfaleu 4.51
Sigliișăra 5.11
Elisabetopole 5.39
Mediașfi 6.00
Copsa mică 6.29
Micăsasa —
Blașiu
Crăciunelă

7.02

Teiușft 7.38
AiudO 7.55
Vințuld de susă —
Uiâra —
Cucerdea 8.24
Ghirisă 8.48
Apahida

(
(

—
Clușiu 10.08

10.18
Nedeșdu —
Ghirbfiu _
Aghirișâ —
Stana 
Huiedină 11.33
Giucia 
Bucia

12.06

Bratca
R6v 12.25
Mezâ-Telegd 1.11
Fugyi-Văsărhely —
Vărad-Velințe —
Oradia-mare / 1.49

1.54
P. Ladăny 3.14
Szolnok 5.10
Buda-pesta' 7.30

Viena 2.00

— — 0.50
— — 10.15
— — 10.50
6.30 5.45

7.09 6.28
7.41 7.07
8.09 7.42
8.53 8.51

10.18 10.52
10.55 11.56
11.36 12.43
12.11 1.23
12.35 2.07
12.54 2.27
1.29 3.06
1.45 3.22
2.26 4.15
2.48 4.44
3.12 5.10
3.19 5.19
3.36 5.47
4.10 6.38
5.39 8.51
5-59 9.18
6.28 8.00

6.54 ■8.34
7.10 8.59
7.25 9.35
7.49 10,16
8.11 11.04
8.52 12.17
9.11 12.47
9.29 1.21
9.52 2.05

10.27 3.08
10.46 3.39
10,56 3.55
11.04 4.06
11.14 7.30

1.47 11.05
4.40 2.37
7.44 6.40
6.20 2.00

Trenu 
de 

peradne
Trcnfi 

de 
persdne

Trenu. 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnlbua

Viena 8.25 8.35 3.30
1

8.00
Budapesta 8.00 6.55 . 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare J 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
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Giucia 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 8.57 5.40 7.08

9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulti de sustt 12.19 10.07 —
Aiudti 12.45 10.42 9.17
Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Grăciuneltt 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12,43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașâ 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiâra 8.41 9.20 2.44

Brașovtt

Timișfl

9.20 10.15 3.15 ■
— 6.00 3.25
— 6.57 4.03

Frodoalu — 7.32 4.28
BucurescI 10.25

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI, Brașov,

Tei«șA-Ara<lft“Bii<lapesta
>-

Budapesta-Aradii-Teiiașft.

Trenu de 
persdne

Treniî 
omnibus

Trend 
oînnibuB

Trend de 
persdne

Trend 
omnibus

Teiușit
Alba-Iulia
Vințulă de josă 
Șibotă
Qrăștia
Sinaeria (Piski)
Deva
Branicîca
Ilia
Gurasada
Zam
Soborșin
Bărzova
Conopă
Radna-Lipova
Paulișfl
Gyorok
Glogovață
Aradfi
Szoluok 
budapesta
Viena

, 9.50
10.42
11.09
11.43
12.13

1.22
1.48
2.21
2.54
3.09
3.48
4.37
5.30
5.58

Viena
Sîudap«Mta 
Szoluok
Araxdik
Glogovață
Gyorok
Paulișă 
Radna-Lipova 
Conopâ
Berzova 
Soborșin
Zam
Gurasada
Ilia
Branicîca
Deva
Siineria (Piski)
Orăștiă
Șibotă
Vințulti de josO
Alba-Iulia 
'STeiușii

8.25 8.352.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44
6.05
6.34
7.01
7.15
7.49
8.32
9.19
9.40

10.16
10.32
10.48
11.17
12.32
12.00
4.00

8.20
9.10 8.00

11.14
3.35
4.00
4.16
4.47
5.02
5.25
5.57
6.18

7.11
7.48
8.22
8.40
9.02
9.32

10.12
10.47
11.14
11.46
12.21
12.53

6.55
12.28
5.30
6.20
6.39
7.19
7.39
8.11
8.49
9.18

10.27
11.18
11.57
12.27
12.57

1.45
2.58
3.46
4.20
5.06
6.16
7.00

6.38
6.56
7.15
7.48
8.05
8.45
2.10

8.24
8.41
9.01
9.30
9.45
6.10
7.27

7.44
6.20

6.40

Aradft-Tliuaișdra ^inaeirtia (Piski) Petroșesil

Trenti 
omnlbus

Trenn de 
persdne

Trend 
omnibus

Arad ii
Aradulă nou 
Nâmeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Tivwișdra

6.00
6.26
6.51
7.28
7.49
8.09
8.58

12.30
12.54

1.19
1.50
2.12
2.30
3.15

Stnaeria
Streiu
Hațegă
Pui
Crivadia
Banița
Petroșeni

3.08
3.45
4.33
5.19
6.06

6.43
7.00

TimSșdra-Aradiî Petroșeiii—Simeriu (Piski)

Trenu de 
peradne

Trenă 
omnibus

Trend 
nmnlhnfl

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nâmeth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradft

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5.00
5.56
6.16

6.50
7.11
7.44
8.00

JPetroșeni
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă
Streiu
Simeria

8.56
9.37

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37


