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decâtă înaintarea în direcțiune federalistică. Dăcă 
cornițele Taaffe s’ar opri la mijloeulă drumului 
spăriându-se de consecințe, atunci ar dovedi numai 
că a lucrată făr’ de nici ună plană.

Acesta încă nu ar fi ună rău atâtă de mare 
pentru că au mai fostă destule guverne dela 
1848 încdce în Austria, cari au lucrată fără de 
plană său c’ună plană rău chibzuită. Ne tememă 
însă, că neisbutirea politicei urmată de cornițele 
Taaffe va fi o nouă dovadă, că în Austria lu
crurile s’au încurcată așa de tare, încâtă e im- 
possibilă de-a ajunge la o soluțiune satisfăcătdre 
pe cale normală pacinică.

Inimicii consolidărei interidre a acestei mo- 
narchii negreșită, că aștăptă cu nerăbdare ună 
asemenea resultată In interesulă principiului 
egalei îndreptățiri trebue să dorimă însă, ca aș
teptările de feliulă acesta să nu se împlinăscă, și 
ca cabinetulă actuală austriacă să pătă află câtă 
mai curândă formula adevărată și corespundătdre 
pentru realisarea definitivă a acelui principiu.

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

Afacerea ajutorului de stată.
Cetimă în „Magyar Polgar“ :
Maiestatea Sa n’a luată în considerare petițiunea 

sinodului gr.-or., în care se ruga ca împărțirea ajuto
rului de stată să se lase pe săma bisericii.

Precum se scie, biserica a împărțită mai nainte 
suma ajutorului de stată de 24,000 fl. între preoțimea 
săracă. Dar se’nlempla, că preotulă săracă t6te primea, 
numai bani nu. Primea de obiceiu cuțite, bricege, (fiare, 
cărți, tipărituri rubricate, pe care nu le putea mânca și 
cu care nu’șl putea îmbrăca flămândii săi copii.

Slatulă smulse bisericei ună astfelă de dreptă de 
împărțire, și’lă reservă sie’șl și dispuse, ca împărțirea să 
se facă pe cale administrativă. Nu cumva că n’a lucrată 
corectă ? Ba da. După disposițiunea cea mai nouă a 
guvernului se voră da 4000 fl. Archiepiscopului, ca să 
premieze pe preoții cu simțăminte patriotice.

Cine va privi lucrulă mai lămurită, va înțelege, că 
tocmai biserica gr.-or. dă celă mai mare contingență de 
indivtfi cu cugete nepatriotice. Va găsi chiară, că pro- 
topropii gr.-or. și preoții țină morțisă la idea românis
mului ; în acăstă biserică încăldescă ei șerpii și îmulțescă 
veninulă loră. In biserica gr.-cat. suntă moravurile pe 
acestă tăremă mai dulci. Acolo crează ună astfelă de 
spirită întinsa administrațiune autonomă, aici dependința 
lucrâză notolindă.

Dacă trecemă în revistă cfiaristica română, aflămă, 
că cei mai înferbentațl publiciști răsară din biserica gr. 
or. Mai fiecare credinciosă gr. or. este sangvinică. 
Afară de acăsta suntă fără cumpătă, fiindcă și România 
are aceași religiune, o împrejurare care le insuflă putere 
și încredere în sine.

Dacă lucrulă ar ave și o altă basă, dacă nu ne-amă 
uita nici la aceea, că la împărțirea ajutăreloru s’au ob
servată abusurl, n’ar rîde chiar biserica gr. or. de guvernă, 
că elă dă 24,000 fl. pentru premiarea dmeniloră exaltați? 
Cum să scie guvernulă, cui și pentru ce se dă banulă 
lui? Cum să repareze elă greșela comisă, ca pe viitoră 
să nu se repeteze?

Să admitemă că biserica gr. or. n’a împărțită e- 
fecte, ci bani peșină intre clerulă de josă, a ținută con- 
sistoriulă gr. or. sămă de aceea, ca să nu se împărtă- 
șăscă din ajutorulă de stată și astfelă de omeni, cari 
lucrăză în contra ideii de stată? De acăsta n’a ținută 
semă! Da, se pote chiar admite, că s’au ajutorată tocmai 
cei cu flenca (gura) mare.

Cine cundsce împrejurările, pdte sci bine, că chiar 
între membrii consistoriului se află intransigenți; ei bine, 
aceștia necondiționată ’șl-au validată influința loră. Așa 
au primită ajutorulă de stată tocmai aceia, cari au lu
crată în contra ideii de stată ungară. Nu bate la ochi, 
ca dmenl, cari lucreză în contra ideii de stată, să mai 
capete pe deasupra încă 24,000 fl. ca răsplată, ca cu a-

Brașovâ, 3 (15) Iunie 1885.
In săptămâna trecută s’au terminată alege

rile pentru parlamentului centrală din Viena. Re- 
sultatulă loru a iostă favorabilă pentru partida 
comitelui Taafle.

Intre 352 deputați sunt 181 de partida gu
vernului: Cehi, Poloni, Sloveni, și așa numiții feu
dali și fracțiunea clericală la lui Lienbacher; 
132 deputați se țină de partida liberală germană; 
22 de deputați formăză grupulă centraliștiloră, 
care ocupă o posițiune deosebită între cele două 
mari partide; 4 deputați se țină de partida an
tisemită și 3 de partida democrafă, ce se recru- 
tdză din poporațiunea suburbieloră Vienei.

Maioritatea guvernamentală se va divisâ și 
pe viitoră în mai multe fracțiuni său cluburi, 
precum clubulă Poloniloră cu 57 membri; clubulă 
Celiiloră cu 77, clubulă Hohenwart cu vre-o 40, 
clubulă Liectenshstein cu vre-o 18, în fine fracțiu
nea Lienbacher cu vre-o 8—10 membri.

Partida liberală-germană a pierdută cu to- 
tulă 15 mandate. Intre acestea se află și man
datele câștigate de antisemiții și democrații nemți, 
cari nu voră merge în tdte cestiunile cu gu- 
vernulă.

In totă casulă partida drăptă pe care sera- 
zimă guvernulă. s eșită mai întărită din aceste 
alegeri. Tocmai acostă împrejurare însă faceor- 
ganulă principală ală partidei germane să cfiică, 
că „a crescută puterea maiorității asupra guver
nului44 ; că guvernulă posede numai amici egois- 
tici, cari speră să fiâ sprijiniți din parte-i în ni- 
suințele loră naționale și că „cornițele Taaffe are 
acum; o maioritate, pe care trebue să o câștige 
în fiecare di și pe care o pdte pierde în fie
care <|i“.

Intr’adevără, periodulă trecută de șăse ani 
ne dovedesce în modulă celă mai eclataută, că 
este dificilă de-a guverna cu-o maioritate com
pusă din atâtea elemente deosebite cu aspirațiuni 
și pretensiuni deosebite, ca maioritatea parlamen
tară austriacă. Dăr totuși nu va pute susțină ni
menea, că în cei șăse ani din urmă Austria n’ar 
fi fost guvernată și încă mai bine guvernată de 
câtă de pildă Ungaria, unde maioritatea e com
pusă numai dintr’ună singură elementă.

Cehii voră pretinde o nouă reformă electo
rală, Polonii voră cere alte noue concesiuni, ear 
clericalii voră voi să dobendăscă ca școlile să 
să devină confesionale — (fice organulă germană 
— și astfelă cornițele Taaffe va fi silită să facă 
concesiuni, cari nu se mai potă mai uni chiar 
cu politica lui; atunci dânsulă său va trebui să 
se facă unu federalistă cum se cuvine, său să 
recunăscă, că guvernulă său a devenită impo
sibilă.

In acăsta din urmă eventualitate își înteme- 
iăză acum oposițiunea germană speranțele sale. 
Deocamdată însă nu pră suntă prospecte pentru 
realisaraa loră. Cabinetulă Taaffe pare a fi de
cisă de a înainta gradată mai departe pe cărarea 
pe care a apucată făcendă tăte concesiunile po
sibile diferiteloră naționalități și partide pe cari 
se razimă. Și 6re să nu-o păta elă duce încă 
șăse ani cu acăsta politică?

Pentru Austria, ca stată poliglotă, nu pu- 
temă înțelege să esiste o altă modalitate de a 
mulțămi tăte popdrele ei pe cale constitnțională, 

tâtă mai pe față să pășâscă liberi de orice grijă? Era 
în adevără o lume sucită!

Prin urmare guvernulă a lucrată corectă când a 
smulsă din mânile bisericii împărțirea ajutorului. Acum 
cererile de ajutorare se voră esamina pe cale adminis
trativă. Organele administrative nu voră recomanda pe 
nici ună petentă, care agităză în contra ideii de stată.

Ori dâră acăstă disposițiune nu este corectă? Cui 
îi place să lucreze în contra statului, acela să nu se a- 
dreseze cătră stată pentru ajutorare. Celă ce necinstește 
instituțiunile ndstre, acela să nu fiă avisată la instituțiu- 
nile ndstre. Acestea suntă principii așa de primitive, că 
adevărulă loră nu se pdte trage la îndoială.

Primesce biserica gr. or. situațiunea? Noi nu scimă. 
Dacă nu o primesce, guvernulă totă va ajutora clerulă 
săracă. Dacă o primește, va fi numai spre binele ei.

Acestea suntă nonsensurile fdiei mamelucesci, 
la care noi răspundemu următdrele :

Nu Maiestatea Sa a desconsiderată petițiunea 
sinodului, — căci noi avemă amănunțite infor- 
mațiuni despre durerdsa impresiune ce a pro- 
dus’o asupra M. Sale fapta guvernului ungu- 
rescu, — ci frații siamezi Tisza-Trefort, cari nu mai 
țină sămă nici de dorințele capului încoronată 
d’a vedd mulțămite tdte popdrele imperiului.

Nu pentru „semțăminte patriotice41 guver- 
nulu vrea să ajutoreze pe preoți, ci pentru sco
puri de maghiarisare, căci nu Maghiarii suntă 
chemați a ne învăța patriotismu, ci trecutulă po- 
porulu română.

Nu din banii săi guvernulă ajută preoțimea 
ndstră săracă, ci din banii noștri, și cu banii 
noștri voimă să se ajutore aceia, cari lucrăză în 
interesulă binelui și păcii, dr nu cei ce lucrăză 
în detrimentulă ei.

Prin urmare guvernulă a lucrată necorectă, 
bătându’și jocă de banii noștri și făcândă din ei 
isvdre de maghiarisare.

Sinodulă să ia cele mai aspre măsuri în 
contra aceloră preoți, cari nu se voră supune 
hotăyîriloră sale!

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

Proclamarea Bulgariloii Macedoneni.
In Sofia a sosită din Rumelia orientală o procla- 

mațiă macedoneană. Ea e semnată de președintele so
cietății Opolcențiloră din Filipopolă. Proclamațiunea s’a 
trimesă numai la unele persdne, în plică închisă, încâtă 
guvernulă princiară n’a putută să o confisce. După 
,Răsboiulă,« proclamația spune în esență următdrele:

«Marile puteri europene n’au creată fără scopă 
starea actuală în peninsula balcanică. Ele au ruptă țara 
ndstră liberată cu atâtea sacrificii, ca în ea să nu dom- 
nâscă pacea, ca domnia turcăscă, cu urîta ei administra
ția, să fia favorizată, ca voi Bulgariloră să nu vă puteți 
întări nici politicesce, nici economiceâce și ca triumfulă 
răsboiului de liberare să fie micșorată. Afară de împre
jurarea, că părți însemnate din teritorulă nostru s’au ce
dată României și Serbiei, Rumelia orientală s’a lasată 
în dependență militară și politică de Turcia și nenorocita 
Macedonia este sub directa ei domniă barbară. Deja 
de 7 ani domnesce în acea provincia o arbitrarietate 
complectă a autoritățiloră, ca și a locuitoriloră turci, de 
atunci pe fiece di se întâmplă acte de tirăniă, de vio
lență, omoruri și jafuri și viclimile suntă frații noștri 
Bulgari. Nici buletinele foiloră, nici meetingurile nu dau 
o icdnă exactă a situației triste din Macedonia.» Tdte 
ce se petrecă în acestă nenorocită țară este o ironiă a- 
mară a demnității omenescl. Acăstă situațiă este ună 
obstacolă nedreptă pentru tendința poporului bulgară de 
a trăi ca ună poporă, care posede scopuri mai înalte și 
ună viitoră. Și din nenorocire acestă obstacolă s’a pusă 
inadinsă și este menținută de statele civilisate eu
ropene.

Ce ironiă a sorții I Dar nu! suferințele Bulgariloră 
din Macedonia trebue să aibă ună sfârșită, ca și sufe
rințele ndstre. Ora liberării frațiloră noștri n’are trebu
ință de a bate. Noi, cari amă suferită aceiași nenoro
cire, cată să arătămă acelă ceasă. Afară de noi nimeni 
nu va suleva cestiunea liberării Macedoniei față cu diplo
mația europeană. Liberatorulă nostru, Rusia, din motive 
necunoscute, priveșce indiferentă domnia terorei în acăstă 
țeră, căreia i s’au garantată drepturi umane și ună gu
vernă umană printr’ună tractată internațională, încheiată 
acum șepte ani. Rusia priveșce indiferentă cum se re-
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petă în măsură mai mare aceleași fapte de terâre și cru- 
dime ce au îndemnată pe reposatulă Țar-liberatoră să 
declare răsboiu. Istoria tuturoră revoluțiuniloră libera- 
tore și mai alesă a celoră de la noi, trebue să ne ser- 
vâscă de modelă pentru inevitabila luptă sângerâsă pen
tru libertate și drepturile de omă în patria nășiră. Cată 
să ne amestecămă în luptă fără șovăire, aducându-ne a- 
minte de jurământulă nostru sub primulă stâgă bulgară 
din 1877. Spre durerea nâstră regimulă celă imposibilă 
ală Turciloră este sprijinită de guvernele Europei civili
zate. Se pâte, că interesele de stată ale puteriloră, care 
au o influință asupra lucruriloră din peninsulă, reclamă 
mănținerea statului turcă și a neoinenosei lui domnii; 
totuși purtarea loră rămâne nedrâptă față cu Bulgarii. 
Noi suntemă chemați să protestămă contra acestei ne
dreptăți și acesta nu numai cu vorbe și jeluiri, ci cu ar
mele în mână.

Este o datoriă sfântă, ca luptătorii brav! pentru li
bertatea patriei nâstre să se adune câtă mai iute înjurulă 
stăgului revoluțiunii nâstre liberătore, să intre în Macedo
nia, spre a goni pe tirani și a scăpa pe frații noștri. în
dată ce se voră ivi cetele acestea de luptători în Mace
donia, Bulgarii macedoneni voră prinde curajă și voră 
apuca arma. De sigură că revoluția va deveni generală 
și e sigură, că bravii fii ai Macedoniei se voră ridica la 
celă ântâiă semnală ca ună singură omă. De aceea să 
ne grăbimă cu organizarea bandeloră și să ceremă aju- 
torulă la Dumnezeu pentru sfânta nâstră misiune. Frați- 
loră, libertatea cere sacrificie. Chiar persâne streine, 
bine-voitore nouă, care iubescă libertatea și omenirea, 
ne-au încurajată în acâstă direcțiă. E o rușine pentru 
noi Bulgarii să așteptămă ajutoră totă din mâni străine, i 
Onorea poporului nostru și viitorulă patriei nostre comune j dintr’ună scrină 1200 lei în bilete de bancă, 11 bilete 
trebue să fie cuvântulă de ordine pentru fiecare. îna
inte ! Dumnedeu să binecuvinteze sfânta nostră între
prindere 1

-o
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cari cei mai de frunte conducători. va

Marcliisulu Salisbury.
După ce Gladstone a declarată în parlamentă, 

Regina a primită demisiunea ministeriului, nu mai 
nici o îndoială că voră veni la guvernă contrarii 
conservatori, între 
suntă Salisbury, Northcote și Churchill.

«Standard* a și anunțată, că marchisulă de Salis- măria de Galați ar și fi acordată aulorisarea și lucrările 
bury este gata de a primi formarea cabinetului. E10 este 
dintr’o familiă vechiă aristocratică, este avută și are ună 
trecută diplomatică însemnată. E10 a fostă 15 ani
membru ală camerei comuneloră și toldâuna s’a dovedită loneză Kraszewski, condamnată pentru crimă de înaltă 
ca ună adevărată Tory. Așa de strictă a fostă elă în j trădare și deținută în fortărâța din Magdeburg, a obținută 
părerile sale, încâtă la 1867 a eșită din cabinetulă Derby,1 perm siunea de a face sub supraveghierea unui agentă 
pentru că reformele lui Disraeli i se păreau prea departe 
bătătore. Ună nume și-a câștigată elă în străinătate, 
când a fostă trămisă în calitate de ambasadoră 
estraordinară la Constantinopolă, la acea conferență, 
care avea se impedece isbucnirea răsboiului orientală, 
dâr în realitate numai l’a accelerată. La acăstă confe-
rență Salisbury a desvoltată ună rusofilismă hotărîtă, 
care a susținută ura Turciloră contra lui, așa că elă 
era dintre diplomații cei mai rău văduțl la curtea Sul
tanului. In congresulă din Berlină a luată parte ca re- 
presentantă ală Angliei împreună cu Beaconsfield, și 
Salisbury a făcută și motivată în ședința dela 28 Iuniu 
1^78 propunerea, ca Bosnia și Herțegovina să fie ocu
pate și administrate de Austria. Intorcăndu-se în Anglia 
a fostă distinsă Salisbury de cătră Regina c’ună ordină 
înaltă și cetățenia de onâre

Salisbury a fostă în totdâuna ună contrară vehe
mentă ală lui Gladstone. După mârtea lui Beaconsfield, 
Salisbury, deși era în camera lordJloră, a devenită ade- 
văratulă conducătoră ală opositiunei. Salisbury nici câtă 
privesce sciința, nici câtă privesce oratoria nu se pâte 
măsura cu Gladstone, dâr elă este și rămâne cu tâte 
aceste ună omă cu multe cunoscințe, care ca lordă 
Cecil a colaborată și la «Quarterly Rewiew’ și s’a distinsă 
ca ministru și ca membru ală camerei lordiloră.

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

SCIRILE D1LEI.
Pe la începutulă lui Iuliu se va întruni ună 

consiliu comună de miniștri pentru discutarea unoră 
cestiuni principiare din pactulă austro-ungară. Dela re- 
solvarea acestora atărnă direcțiunea tractăriloră amănun
țite. Denunțarea convențiunei vamale și comerciale nu 
se intenționâză deocamdată de nici o parte; dar se con
sideră de amândouă guvernele ca ultimă armă, de care 
se va usa în casulă estremă, așa spune »N. fr. Presse*.

-0—
«Tageblatt* din Berlină află din Viena, că între

vederea celoră trei împărați va fi la începutulă lui 
Septemvre în castelulă Reichstadt din Boemia.

—0—
In munții dintre Cugiră și Șugagă cutrieră o bandă 

de hoți, în urmărirea cărora s’a trimisă gendarmeriă 
sub comanda locotenentului Ballo din Deva. Totă în a- 
cestă scopă s’au trimisă și din Sibiiu 9 gendarmi.

—0—
Abiturienții din Blașiu voră întocmi Marț! în 16 

Iuniu n. o petrecere în grădina lui D. Comșia din Veza, 
eventuală în «Otelulă națională*. Scopulă e filantropică. 
Intrarea de persână 1 fl., de familiă 2 fl.,

In 10 Iuniu n. în garnisâna din Agram s’a făcută 
o cercetare generală după discursuri dietale starceviciane 
ce se tipăriseră în mii de esemplare și se împărțiseră, 
între poporațiune ca mijlocă de agitațiune, cum se dice Ofî- 
eriloră li s’a interdisă de a mai vorbi croatesce în locuri 1 
publice.

—0—
Actele pentru esecutarea ucigașiloră Kleberg-Marlin 

sosită la tribunalulă din Sibiiu.
—0-

Adunarea generală a comitatului Trei Scaune a 
hotărîtă să facă pași la ministeriulă instrucțiunii pentru 
înființarea unui gimnasiu seu scole reale de stată în 
Sepsi St. Georgiu.

au

I —0—
După raportele oficiale sosite în ministerulă agri

culturii pănă la începutulă săptămânei trecute, recolta 
anului acestuia va fi în tâtă țâra de mijlocă.

—0—
.LTndâpendance roumaine* publică următârea soire: 

«Ministrulă afaceriloră străine a adresată o notă cabine
tului din Pesta spre a protesta contra măsurei luată din 
nuoă contra importării porciloră în Ungaria*.

—0—
Diarele din Bucuresci spună, că nisce făcători de 

rele, prin spargerea unui geamă, au intrată în aparta
mentele I. P. S. S. Mitropolitului Primată și au furată

hypotecare de câte 100 lei și 5 de câte 20 lei, și o cruce 
prețidsă. Poliția ’și-a desfășurată imediată tâtă activi
tatea pentru dovedirea acestui îndrăsneță furlă. Până 

căroraacum s’au și arestată doui individ!, asupra 
planâză grave bănuell. «Răsboiulă* află deja, că făptui
torului s’a și prinsă în persâna unui fostă servitoră ală 
nepotului Em. Sale, la care s’au găsită lucrurile furate.

—0—
0 fabrică pentru facerea bețeloră de chibrituri se 

înființa la Galați, spune «Telegrafulă*. Ea va fi o 
dependență a fabricei de chibrituri de la Filaret. Pri- 

se voră începe în curândă.
—0—

Prin intervenirea regelui Saxoniei, roman țierulă po- 

de polițiă preumblări în afară de forlărâță.
—0—

Multe familii părăsescă Madridulă, din causă că 
s’au ivită acolo causuri de coleră chiară mortale.

Adunarea representauțeî județului Brașovu.
Brașovă, 12 Iuniu. 

(Urmare).
După advocatulă Schnell a vorbită (în limba ro

mână) d. advocată Ionă Lengără:
D-sa ^ice, că făeându’și observările obiective asupra 

cuprinsului statuteloră e convinsă, că mulți dintre Ma
ghiari voră crede, că e contrară culturii naționalității 
loră, ceea ce în faptă nu este. D-sa nu voiesce să cadă 
în păcatulă ce’lă împutămă noi Românii guvernului ma
ghiară de astăcjl, dâr nici aceea n’ar dori ca să se tjică, 
că Românii din acestă comitată n’au înțelesă intențiunea 
reuniuniloră petente maghiare.

Trei reuniuni pentru răspândirea limbei maghiare 
ne ceră ajutoră — continuă vorbitorulă — una din 
nordulă Ungariei, alta din Timișâra și a treia din 
Clușiu.

Câtă pentru cea dintâiu, acâsta de sigură va fi a- 
cea reuniune, care a primită aceste averea «Ma-
ticei* slovăcesc! din mânile ministrului de culte Trefort, 
care voiesce â toux prix să maghiariseze pe Slovaci. 
Asta nu ne pâte îndemnă de a-i volâ ajutoră.

Ce se atinge de reuniunea din Timișâră, activitatea 
ei e absolută de prisosă, pentru că în acelă comitată 
majoritatea preponderantă a locuitoriloră e română, âr 
în orașă ea e germană jidană. Maghiarii suntă așa de 
puțini în Timișâra și comitată, încâtă ei nici nu ară pută 
constitui o societate fără ajutorulă renegațiloră. De ce 
âre limba română la gimnasiulă din Timișâra e declarată 
de obiectă neobligătoră? Negreșită cu intențiune, ca nici 
copii de Română să nu-șl învețe limba maternă. Nu
mita reuniune n’are nici ea altă intențiune decâtă de a 
maghiarisa.

Vorbitorulă espune apoi motivele, pentru cari spri- 
j’nesce propunerea comisiunei permanente față cu reuni
unea maghiară ardelână din Clușiu. In fruntea acestei 
reuniuni se află unulă dintre amploiată administrațiunii. 
Acesta ne face a presupune, că dânsulă e sigură de spri- 
jinulă guvernului. Cum se pârtă acestă guvernă față cu 
naționalitățile? Ni-o arată pressiunile grozave ce se 
facă la alegerile dietale în cercurile unde poporațiunea 
nemaghiară e preponderantă, cu scopă de-a înfățișa a- 
ceste cercuri în chipă maghiară, Ni-o dovedesce mai de
parte modulă cum respectâză guvernulă autonomia școlară 
a confesiuniloră nâstre. Pe calea legislațiunei, a ordina- 
țiuniloră și prin ingerință neiertată se calcă mereu au
tonomia nâstră bisericâscă și școlară. Guvernulă a In
trodusă în scolele nâstre poporale studiulă limbei ma
ghiare. Copii de țărani români suntă chinuițl cu învăța
rea unei limbi, pe care niciodată nu-o voră vorbi’o și 

astfelă se împedecă desvoltarea firească a copiiloră. In 
scâlele medii ni s’a introdusă limba maghiară chiar cu 
propunere maghiară. Legea din 1868 dispune, că sta- 
tulă este obligată a ridica din bugetulă său pentru nați
onalități scoli cu limba loră maternă. Acâsta nu se 
întâmplă, der pentru aceea suntemă opriți de-a ridică 
noi înșine scoli din banii noștri d. e. în Caransebeșă. 
Unde creează statulă o șcâlă. o creâză numai cu limba 
maghiară, cum a făcută și în Deva, în centrulă popo
rului română. Aici guvernulă calcă și legea positivă, 
calcă și legile firesc!, căci caută să ne omâre ca Români 
și să ne facă Maghiari. Așadar desnaționalisarea a<.esta 
e scopulă guvernului.

In locă d’a se îngriji și de institute de cultură 
superiâre pentru naționalități, guvernulă desfîințâză Aca
demia din Sibiiu și ne trimite să mergemă la univer
sitățile maghiare. Ce viață se pregătesce aici tineriloră 
români? — Vorbitorulă amintesce scandalele din Clușiu 
și întâmplarea dela Șemniț, unde tinerii români au fostă 
siliți de colegii loră și de profesorii loră maghiari, să pă- 
răsăscă institutulă. — Ore astea nu’să încercări de ma- 
ghiarisare ce se facă sub ochii guvernului ?

Der guvernulă dă mână de ajutoră d’a se înființa 
și reuniuni de maghiarisare; elă strigă: dechiară pe cei 
de altă naționalitate de «vogelfrei* în privința naționa
lității loră; dați năvală asupră-le și cu banii și cu 
puterile loră chiară, dacă le puteți căpătă, faceți’i 
Maghiari!

Dacă ne apărămă — continuă oratorulă — în po
triva acestoră uneltiri, ministrulă-președinte declară în 
dietă că suntemă «agitatori.» Dâcă eu agiteză acum 
spuindă cele ce le-am spusă, apoi deasemeni agitatori 
suntă cu miile în țâră, fiindcă noi Românii nu suntemă 
dispuși să lăsămă să’și bată jocă alții de naționalitatea 
nâstră și nici chiară dacă ar pune să ne scâță cu cleștele 
limba din gură, n’amă înceta de a da espresiune nâ- 
mului genetică de care ne ținemă.

Esistă deja — dice oratorulă — nu numai neîn
credere, ci și iritațiune între naționalitățile din patria 
nâstră, însă acestă iritațiune nu-o provocămă noi, cari 
ne apărămă. Eată de ce comisiunea permanentă dice 
reuniuniloră petente: .Deocamdată n’avemă încredere 
cum veți lucra*. La acestă răspunsă e îndreptățită re- 
presentanța nâstră comitalensă ‘ și pe basa următorului 
răspunsă dată de Ex. Sa ministrulă Trefort unui amică 
la o ocasiune sărbătorâscă: «Rău au făcută străbunii 
noștri — dise ministrulă — că au concesă în statulă 
ungară mai multe limbi, astăcjl stămă față în față cu 
acestă cestiune și îi facemă socotâla*. Adecă d. mi
nistru Trefort e de părere, că tâte cestelalle limbi să le 
slerpâscă. Decă o asemenea observare o făcea altă ce- 
tățânO, nu’lă trăgea la răspundere procurorulă? Mai pâte 
ună omă calmă să aibă încredere în d. Trefort și în 
patriotismulă lui și nu aruncă acestă răspunsă o umbră 
și asupra intențiuniloră guvernului din care face parte? 
Eată de unde răsare neîncrederea între cetățeni și ne
liniștea în țâră!

(Finea acestui discursă și a raportului întregă va 
urma în numărulă de mâne.)

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

Adunarea generală a comitatului Huniăddră
(Ședința din p Iuniu) 

(Urmare și fine).

Deva 10 Iuniu 1885
In cealaltă di, la 9 Iunie s’a deliberată asupra fai- 

mâsei scrisori a «Kultur egylet-ului» [din Clușiu. Comi
siunea permanentă a propusă să se ia la cunoscință cu 
multă bucuriă, și fiindcă municipiulă e săracă (minune 
că a cutezată a recunosce așa ceva) și nu dispune de 
bani, ca să pâtă votâ și sprijină materială acelei socie
tăți atâta de salutare, să se dea espresiune dorinței, ca 
acea societate să fiă sprijinită pe cale socială.

Trebue să observămă la acestă locă, că obiectulă 
acesta s’a desbătută mai pe urmă în comisiunea per
manentă, — așa se vede, că și Maghiarii s’au genată de 
acelă rescriptă, — și că acolo li s’a spusă sin
ceră și cu tâtă seriositatea , că ce valâre pâte 
avea acelă rescriptă, propunându-se a se luă de 
a ordinea (jilei. Ei, dâr nici Maghiarii de pe la noi. 
nu potă resista curentului dela Pesta și au adusă discu- 
iunea în congregațiune.

Propunerea comisiunei fu combătută mai ântâiă în 
formă de dr. A. Tin.cu, dâr congregațiunea a decisă a 
o desbate în merită.

Primulă vorbitoră a fostă Aladar Szeredai, deputată 
guvernamentală, alesă în cerculă Dobrei, — scițl așa 
precum s’au alesă totdâuna în acelă cercă... Falniculă 
deputătașă nu a fostă mulțumită cu propunerea comi
siunei permanente, ci a făcută adausulă, ca amăsurată 
demnității comitatului (adecă douâ sute c-incldecl de mii 
Valachl și abia cinci șâse mii de Maghiari și maghiaronl( 
representânța comitatului să se înscrie ca membru fun- 
datoră la «Kultur-egylet-ulă< din Clușiu, — îndrumândă 
pe vice-comitele, ca să scâtă prin repartiția acea sumă 
de doui trei ani (adecă fală mare pe punga altuia). Au
riți nobili si viteji grănițerl de pe la Dobra, ce glasuri 
răsună în urma vinarsalui băută astă vâră. Propunerea 
d-lui A. Szeredai n’a însuflețită mai pe nimeni.

Ală doilea oratoră și primulă, care a vorbită în 
contra propunerei comisiunei permanente, a fostă d. Dr. 
Avramă Tincu advocată în Orăștiă. D-sa arătândă 
câtă nedreptate a făcută guvernulă maghiară Româniloră, 
pe tâte terenele vieții publice, cum Românii încetulă cu
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încetulă au foștii scoși din tote oficiele, cum limba ro
mână s’a persecutată și se persecută, cum se amenință 
școlile nostre confesionale și câtă amărăciune se causâză 
Româniloră pentru lupta lorii legală, — apoi arătândă 
scopulă și urmările »Kultur-egylet.«-ului propune, ca res- 
criptulă să se ia dela ordinea <Jdei.

După Dr. A. Tincu a vorbită inspeetorulă școlară 
Ludovic Rethy, apărândă propunerea comisiunei per 
manente și declarândă, că din considerațiune cătră 
Români (mărinimosulă!) nu pote sprigini propunerea res
pective adausulă lui A. Szeredai. Combătendă argu
mentele lui Dr A. Tincu, voinicosulă inspectori ni-a 
esplicată, câtu de multă se stăpânesce d-sa ca să nu 
espetoreze după cum s’ar cuveni (să’lă fi pusă păca
tele, că de sigură și-ar fi căpătată răspunsulă meritată), 
apoi că câtă întunecime a fostă în acestă comitată când 
a venită d-sa aici (pentru aceea i se descriau atâtă de 
drastică întreprinderile sale de înșiși conaționalii săi 
prin (Jiare, foi volante și btoșure!) — în fine câte bu
nătăți au primită Românii dela »statulă maghiară' (care 
se va fonda pâte de aci încolo, căci statuia poliglotă, în 
care trăimft acjl, nu e numai ală Maghiariloră) de aceea 
provăcă pe toți Românii buni patrioți (â la Moldovan 
Gergutz) că să sprijinăscă »Kultur-egylet-ulă« din Clușiu.

Intru adevără, vorbirea d-lui Râthy a trebuită să 
scârbescă și pe cei mai fanatici Maghiari, căci a îndruga 
atâtea sofisme și a vorbi cu atâta vervă despre lucruri 
de nimică, cum e și afacerea >Kultur egylet«-ului și încă 
într’ună comitată așa de românescă precum e ală nostru, 
se recere ună stoicismă tocmai ca ală d-lui L. Rethy.

Una însă rămâne necontestabilă. Eroii maghiari- 
sării dela noi, cari deja au formată și o filială pe acestă 
teritoriu, nu au avută curagiulă a susține pe față, aceea 
ce scriu în diare, spună în conferințe și declamă în adu
nări mari, că adecă voră să maghiariseze pe Românii 
din acestă districtă.

Una din două: seu suntă minciuni și laude gole 
cele ce le scriu unii Maghiari dela noi în 4‘&re și ape
luri, spună și declamă în conferințe private și publice, 
că adecă ei voră maghiarisâ și remaghiarisâ pe cei din 
comitatulă Iluniădorei, — seu suntă neadeverate și ne
sincere declarațiunile ce le facă în adunarea comitatensă 
dicendă, că îmi voră a maghiarisâ pe nimeni, ci numai 
să învețe pe toți unguresce.

Fârte frumosă și cu puternice argumente a vorbită 
și d-lă protopopă dela Bradă Vasilie Demiană, ară- 
tândă inconsecința, nedreptatea și pericolulă ce se face 
cu propunerea comisiunei permanente. Apoi a mai vor
bită vice-comilele Coloman Barcsay, espectorându-se con
tra diarebră române și venindă într’ună estasă, încâtă 
abia D-lă Teodoră Popă, advocată în Baia de Crișiu, 
Fa putută domoli cu unele reflecsiunl nimerite, proprie 
D-sale.

Sărmanulă Domnă vice-comite a trebuită să se hos- 
cocorăscă puțină, că almintrelea îlă atacă diarele ma
ghiare, că nu este destulă de energiosă, — pentru aceea 
nici nu ni-a suprinsă vehemența D-sale. — Ce se ține 
însă de supărarea lui pe fiarele române, nu avemă ce 
să-i facemă. țiiarele române nu putură scrie ode și 
imnuri de laude asupra purlărei d-sale de mai anii tre- 
cuțl, căci dău cu aceea nu se laudă nici chiar conna- 
ționalii D-sale.

Pe câtă de naivă a vordită advocafulă I. Imets, 
venită aici intre Români din săcuime, — pe atâtă a 
fostă de sinceră d-lă profesoră Kun Robert. Celă 
dinteiu a voită să arate, câtă scie D-sa să respecteze 
semțulă națională ală acelora, după a căroră sudâre mai 
cu săma a ajunsă la o stare bunicică, — er d-lă pro
fesoră din capulă locului a declarată, că nu voesce a 
capicitâ pe Români, fiindcă nici Ungurii nu voră a fi 
capacități de aceia, cari suntă contra »Kultur-egylet-ului.<

Trecendă la votă, s’a primită propunerea comisiunei 
permanente. — Când s’a votată acestă obiectă, abia au 
fostă de față 40—50 de representanți. D-lă Saba Borha 
pretoră în Ilia,—candidatulă Româniloră dela restaurare— 
a votată cu cei ce se bucură tare de Kultur-egylet-ulă 
din Clușiu. (AuiJI sânțite părinte protopope delaHațegă!) 

Una trebue să constată cu plăcere, că represen- 
tanții români, puțini câți au fostă și astădată, au vor
bită cu t.6tă demnitatea și s’au purtată ca 6menl serioși. 
— Notămă și aceea, că partea cea mai mare și respec
tabilă dintre Unguri s’a sfiită de apelulă Kultur-egyle- 
tului și au lăsată rolulă de sprijinitori la de aceia, cari 
nu au și așa altă rolă mai de Dâmne ajută I

După votare ne amă depărtată și nu dorescă a 
mai merge curendă la congregațiunea comitatului Hu- 
niădora.

x ------O------

Tretort, judeu.
Domnule Redactorii! — In numărulă 116 

ală „Gazetei1' s’a scrisă după „West-ungarische 
Grenzboten," că la Academia ungurescă judeii 
au ajunsă a fi domni și a dispune, că ei au alesă 
și pe Trefort de președinte la Academiă, care de

altmintrelea și elă e judeu la fire, și așa se voru 
înțelege.

Numita f6iă germană nu serie, de ce e Tre 
fort judeu la fire, însă ună protopopă rusescă, 
omă betrenu și cu vddă, mi-a spusă, că cundsce 
pe Trefort din tinerețe, a cunoscută și pe tată- 
său, și că acela a fostă judeu.

Nu sciu prin ce metamorfose s’a făcută Tre
fort din judeu creștină și ungurii, aceea nu am 
întrebată, că mi s’a părută curidsă originea lui, 
și despre acâsta am voită a mă convinge. Deci 
am întrebată pe bătrânulă protopopă, cum p6te 
fi Trefort judeu, când la noi judeii au nume 
germânescă, ără Trefort are nume francesă, ce 
românesce însămnă: prea fârte. Protopopulu 
mi-a răspunsă, că orice nume să aibă Trefort, 
elă scie limpede, că tată-său a fostă judeu.

Vă comunică astă scire, Onorate Domule 
Redactoră, căci chiar să nu fie adevărată, credă, 
veți deschide colănele „Gazetei" Escelenției sale 
domnului Trefort, ca dăcă1 va voi, să-și arate 
originea.

Insă dăcă densulu la fire e judeu, precum 
scrie „West-ungarische Grenzboten," aceea, ori 
de ce origine să fiă, totă rămână-va, că precum 
dice poetulu latină: naturam furca si expellas, 
tamen usque redibit, natura cu furca să o scoți, 
totuși rămâne.

De aici putemu înțelege, de ce e a scrisă 
ministrulu Trefort episcopului Szabo, că în țără 
nu potu fi mai multe limbi. Sântulă Ștefană 
ca fundatoră de stată și ca ună sântă a voită, 
ca să fie respectate tăte poporele din țără, pre
cum și limbele loră; însă fiii lui Iuda âmblă 
după modă, ba vrău chiar ei a fi primii în 
modă, și apoi că ce va fi mâne de aceea nu 
le pasă. —u—

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

Bl ași u 12 Iuniu.
Domnule Redactoră I Alaltăerl sără cu ocasiunea 

unei preâmblărl pe stradele acestui orășelă audii pe ună 
tată română vorbindă cu o fiică a sa în nobila limbă 
maghiară și totodată dicendă tată-său nisce cuvinte ro
mânesc! în modă naivă, ăr fiica, răspun^endu-i în limba 
română: »nu sciu românesce.» In acelă momentă mai 
bine ași fi voită să mă despartă de lume spre a nu-o 
mai vedâ! Prin acâsta ne-a da>ă o nouă dcvadă de 
românitate numitulă d-nă, carele are lâfâ din banii adu
nați dela poporă, deși în modă indirectă, câștigați cu 
multă ostenelă.

Vai! nu scii tu poporă blândă pe cine nutresc! din 
banii tăi! Decă au să procedă și ceilalți Români în cres- 
cerea copiiloră loră precum, amară durere, vedemă că 
și urmeză nisce preoți Români slab! de ângeră din co
mitatulă Huniădârei, ale căroră fiice se mândrescă cu nu
mele ungurescă, ce o să se alegă de noi I Decă i-amă 
putea barem! pe unii ca aceia, trândavi, a’i espune pe 
Taigetă spre a nu-i mai vedâ în mijloculă nostru, căci 
nu-să demn! a călcâ ăstă pămentă sântă și strămoșescă.

Precum vă comunicai alaltaer! prin o corespon
dență, s’a începtă maturitatea. Dar încă înainte de a se 
începe li s’a spusă maturisanțiloră, că dintre 40 înș! au 
să cadă 8 său 9, înainte de a se sci cum răspunde fiecare la 
verbală, când și ună studentă mai puțină diligentă pote să de 
răspunsuri indestulităre și așa să de probă că e aptă spre 
a fi judecată de matură!! Dăr nu! d-nii profesor! de
cidă înainte pe cine au să dobore, căci suntă unii in
vidioși că cum să scape atâția și așa facă ca venătorulă 
care îș! puse apa la focă să ferbă și epurele încă în 
pădure. Și încă una! Calculii se dau după placulă in
spectorului scolastică, carele audindă pe ună școlară nu
mai odată răspumjendă se pote înșela în judecata sa și 
așa să facă nedreptate grosolană, dela care depinde 
uneori viitorulă unui tânără. Așa ar fi spre esemplu ună 
studentă, ai cărui părinți nu se bucură de o astfelă de 
stare, ca să p6tă lăsa pe fiulă loră să’și continue stu- 
diele la o facultate, spre care are aplicare și astfelă e 
silită să ceră ună stipendiu la vre-o fundațiune, dăr 
stricându-i-se calculii, pe cale nedrâptă, nu-șî pote mij
loci ună stipendiu destulă de mare și e silită să renunțe 
la idea sa, alegăndu’șl altă carieră pe care’i permită mij- 
locele a înainta, dăr la care n’are aplicare și astfelă de
vine nefericită pe întrâga lui viață. Da! d-nii profesori, 
fii inspectorului, căci cu «fiam» agrăesce pe unii, de a- 
cum suntă prea slabi ca să facă oposițiă, precum s’ar 
recere dela denșii, căci denșii, avendă de-a face cu stu
denții în mai mulțl ani, au ocasiune de a’i cunâsce 
bine, dăr durere, căci aci nu se practică acesta! Se 
pare că aici se potrivesce (jisa poporului: »ce-a fostă 
dulce s’a mâncată, ce-a fostă verde s’a uscată» și Bla- 
șiulu urmeză mersulă racului.

Multe ară mai fi de-a spune, pe care celă ce n’a 
petrecută aici cu greu le-ar crede: 0! tempora.....

Brutul

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

Mostar, 14 Iuniu. — Kallay ’șl începe 
mâne a doua călătoriă de inspecțiune, mai alesti 
în interesulu căii ferate Mostar-Serajevo.

Berlin, 14 Iuniu. — După scirile sosite aci, 
prințulti Frideric Carolh a fostu lovitu de apo- 
plexiă la castelulu de vânătâre, paralisându-i-se 
jumătate corpulă.

Baku, 14 Iuniu. — Eri ajutorulîi măestru- 
lui de poliția a fostă rănită pe stradă printr’o 
lovitură de pumnalu și muri după o jumătate de 
6ră. Făptuitorulu a dispărută.

DIVERSE.
Unu omori! în Deva. — Ni se comunică din Deva 

cu data de 11 Iuniu următărele despre casulă morții lui 
Franz Schreiber din Brașovă: Schreiber a pornită să 
mârgă la Viena pentru procurarea mobileloră ficei sale, 
care după cum aucjă avea să se cunune Dumineca vii- 
tăre, însă a cugetată a se abate pela cumnatu-său. Elă 
se scoborî Duminecă la Orăștiă, ca să se convingă despre 
averea cumnatului său Kutsera, și ducendu-se la cărțile 
funduale și-a și câștigată convingerea, că are 2 case cu 
o povară de 400 fl. numai. Apoi totă în aceea di cu 
trenulă de amăijl a venită Ia cumnatu-său Kutsera, care 
este reparatoră de pusei la honvedl, omă dealtmintrelea 
fârte de trâbă și onestă, numai sgârcită tare. Acesta a 
țiDulă de soțiă pe sora lui Schreiber, cu care a avută 
ună băiată. Murindă băiatulă, părinții atâtă de multă 
s’au mâhnită, încâtă femeea a înebunită și s’a trimisă 
în casa alienațiloră la Sibiiu. Schreiber în Deva la 
cumnatu-său a festă amicabilă primită, însă purtarea lui 
cea aspră cu cumnatu-său Kutsera l’a adusă pe acesta 
a comite omorulă. Schreiber adecă s’a dusă la notarulă 
publică ca să se sfătuiască cu elă și întorcându-se ârășl 
la cumnatu-său i-a pretinsă partea ereditară din partea 
soru-si. Acesta în urmă i-a promisă 200 fl., însă Schrei
ber nu s’a îndestulită, dicendă că din o miă de fiorini 
nu lasă nimică și Fa chemată la notarulă publică di- 
cândă ca să încerce acolo o împăciuire. Mercur! în 10 
Iunie diminâța la ârele mergă ambii la notarulă
publică și acolo a sedusă pe Kutsera de s’a obligată a-i 
plăti lui Schreiber 1000 florini. Mergă acasă și Kutsera 
i-a din magazinulă de arme o pușcă încărcată, apoi 
chiamă pe cumnatu-său susă în casă și cum ajunge a- 
cesta în ușă, vădendă că Kutsera țîntesce asupră’i, se 
întorce să fugă, dăr glonțulă i-a pătrunsă în spate eșindă 
prin peptă în partea stângă. Schreiber câcju josă în mij
loculă ușei și peste ună quartă de oră a murită. Apoi 
Kutsera a mai încărcată odată pușca și s’a împuș
cată și elă dreptă în inimă în magazină murindă 
imediată.* * **

Voluntarulu Tunu. — Ună voluntară, care și-a ser
vită anulă la artileriă și care era ună ștrengară de frunte, 
îșl chultuia forte de timpuriu banii ce-i primea lunară 
de acasă. De aceea scria tatălui său în provincia dese 
scrisori, în care cerea bani, și la începută motiva tot- 
dâuna pentru ce-i trebuia banii său pe ce i-a cheltuită. 
Dela o vreme nici nu mai putea scrie, că-i trebue ba o 
sabiă nouă, ba ună coifă și. alte lucruri de acestea, pe 
care de atâtea ori le cumpărase — în scrisori numai. 
In fine veni rendulă să-și cumpere și ună altă cală, 
fiindcă ce-lă care-lă avea prâ se odorogise, și scrie deci 
tatălui său după bani, fără să spue că pentru ce-i tre
bue. Dar fiindcă tată-său cu puțină înainte îi trimesese 
o sumă mai mare de bani, îi scrise îndărătă întrebân- 
du-lă că pentru ce-i trebue ârășl bani. După câteva 
dile sosi răspunsulă: .Trebue să-mi cumpără unu — tună 
nou!» Tatălă îi răspunse la acesta: »Eu sunt cunoscută 
cu Krupp, îți voiu cumpăra eu însumi tunulă, lămures- 
ce-mî numai corectă de ce calibru să fiă !‘ Voluntarulă 
rămase încremenită, nu s’așteptase la ună asemenea 
răspunsă. Se’nțelege, artileristului nu-i mai veni în gându 
să arate calibrulă tunului, dar de atunci bravulă artile- 
ristă pănă a(|I e numită de amicii săi: »Tună.‘

* * *
Unu copîlu de doi ani scăpatu din unde. — Ună 

copilă de doi ani și jumătate cădlendă într’ună rîuleță 
la Rapperswyl (cantonulă de Saint Gali), fu dusă de 
curentă la o distanță de 50 metri și aruncată într’ună 
canală lungă de aprdpe 100 metri care se află peste 
totă acoperită. Reveni la lumina cailei, întră în Seerlanf, 
și în două sărituri cade dela o înălțime de 6 metri, apoi 
trecendă pe sub mai multe case în cele din urmă e 
scăpată de ună tenără numită Helbling, fără ca să su
fere nici cea mai mică lesiune.

Editoră: Iacobă Muresiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresiauu.
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Oursulu la bursa de Vlena Bursa de BucurescI.
din 13 Iuniu st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . , . 99.—
Rentă de hârtiă 5% . . 93.— 
împrumutul^ căilord ferate 

ungare............................ 147.50
Amortisarea datoriei căi- 

lorti ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.30

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostO ung. 
(2-a emisiune) .... 123 25

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostd ung. 
(3-a emisiune) .... 108.60

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

miștt...............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel01.30 
Bonuri rurale transilvane 101.30

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

vină ung...........................—. —
împrumutul»! cu premiu

ung....................................... 116.70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119.20 
Renta de hărtiă austriacă 82.40 
Renta de arg. austr. . . 83.10
Renta de aurii austr. . . 108 40 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare..........................  859 —
Act. băncel de credită ung. 287.25 
Act. băncel de credită austr. 288. — 
Argintulă —. — Galbinî

împărătesc!.................. 5.86
Napoleon-d’ori..................9.87—
Mărci 100 împ. germ. . . 60.95 
Londra 10 Livres sterlinge 124.35

Cota oficială dela 1 Iunie st. v. 1885.

Cump. vend.

Renta română (5%). . . . — 90
Renta rom. amort. (5%) . . — 93

> convert. (6°/0) • • — 88
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — 31
Credit fonc. rural (7°/0) . . — 1031/

> „ „ (5°/o) • • — 87V4
> > urban (7°/0) . . — 10J1/
» » (6°/o) • • — 93
> > (5%) ■ • — 85^4

Banca națională a României 1242 —
Ac. de asig. Dacia-Rom. 289 —

< » » Națională 229»/a —
Aură .................................... 10.25k °/o) -
Bancnote austriace contra aură

Cursulu pieței Brașovis
din 15 Iuniu st. v. 1885.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.94 Vend. 8.95
Argint românesc . . . . . . » 8.80 8.85
Napoleon-d’ori................. . . ». 9.86 » 9.87
Lire turcesc!..................... . . > 11.10 > 11.15
Imperiali......................... . . » 10.10 » 10.15
Galbeni............................. . . > 5.80 » 5.84
Scrisurile fonc. * Albina» . . > 100.50 > 101.—
Ruble Rusesc!................. . . » 124.— » 125.—
Discontulă » . . 7—10 % pe ană.

MP* Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potii cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

Anunțămu acelorU onorați cetitori , cari vortt binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo,
că avemu încă în reservă numeri dela începutulu anului 1885 prin urmare potu se aibă colecțiunea completă.

Admînîstrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

BOKAMU ISTORICĂ
de Theocluir Alexi.

Apare în broșuri ă 20 cruceri, 50 bani una 
cu ilustrațiuni originale.

Romanulu va fi completă cu 34 broșuri.
Ori ce librarii, colportor ă, legătoru de cărți 

etc. este gata a procura aceste broșuri franco, 
duse la casele onor, cetitorii.

Acâstă scriere este unică în tdtă literatura 
română, căci în ădevăru nu posedămîi nici unu 
romanii originală coprintjândă peste 1000 de pa
gini din care, nici una nu este lipsită de interesă 
pentru ori ce cetitoră.

O variațiune bogată, precum nu oferă nici 
unulă din romanele traduse, apoi interesulă. ce 

ni să excită pentru faptele istorice, preface lec
tura acestui romană în o adevărată plăcere, în 
ună bogată isvoră nu numai de distracțiune ci 
și de instrucțiune.

Textulă romanului este însoțită de ilustra
țiuni, care și aceste sunt originale, compuse de 
ună artistă anume pentru acostă scriere. Ea cu
prinde istoria României, începându cu fanariotulă 
Caragea, trecându la revoluțiunea eterii grecesci 
și a lui Tudoră Vladimirescu, a cărui viâță, fapte 
și m6rte tragică sunt cu de amănuntulă descrise, 
atinge revoluțiunea dela 1848, tractdză pe largă 
Domnia lui Cuza, dândă ună tablou amenunțită 
despre acea epocă și încheiă cu alegerea lui Ca- 
rolă de Hohenzollern.

Firulă, pe care să înșiră aceste tablouri is
torice, să compune din ună sujetă sensațională 
în t6tă puterea cuvântului. — Ună tată, perindă 
zestrea fiicei sale, într’o scenă, unde acăsta o re
clamă dela elă, își ese din -fire și o lovesce de 

mdrte. Pentru a scăpa de pedepsa legii, o tâ- 
resce în grădină, unde îi taie capulă, îngropân- 
du-lă, pentru a face să crădă lumea, că cada
vrul u fără capă, este ală altei persdne. Cu t6te 
astea să vede silită a mărturisi faptulă și este 
condamnată la muncă silnică. După câtva timpă 
să descoperă că ... . dar cine voiesce a sci ce se 
descoperă, cităscă romanulă, unde va găsi cu ce 
să-și ațîțe, ș’apoi cu ce să-și astâmpere curiositatea.

Cine-și procură intregulti. opu de-a-dreptulu dela 
tipografia editore plătindu-lu de-o dată înainte, s& 
va profita de economisirea portidui adică va avea 
să trimfiă numai câte 15 cruceri de broșură seu 
pentru 34 broșuri 5 fiorini.

Tipografia Alexi,
BRAȘOVtl.

T<5te administrațiunile diareloră românesc! suntă 
rugate a ne face ofertă pentru publicarea aâestui anunță.

Mersulu trenuriloru
pe linia IPredealu-Budapesta și pe linia Teiușft-Aradu-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealtt-Budapesta Budapesta—Predeald

BucurescI

Predealu (
(

Timișii

Brașovă 

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișâra 

Elisabetopole 
Mediaști 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăci unelti 
Teiușfi 
AiudO 
Vințulfl de susă 
Uiora 
Cucerdea 
Ghiristt 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișii 
Stana 
Huiedii’.S 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

(
(

Oradia-maro

P. Ladâny
Szolnok
Buda-peata

Viena

(
(

Not.a: Orele de nâpte suntfl cele dintre liniile grose.

Trenă 
do 

persone

Trenă 
Rccelerat

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

— 5’00 7.45 Viena
— 9 45 12.50 _ Budapesta
— 9.47 1.09 Szolnok
— 10.11 1.40 _ P. Ladâny
_ 10.44 2.27 __ Oradea mare

6.22 10.51 2.55 Vărad-Velencze

7.01 11.18 3.38 _ Fugyi-Văsărhely

7.33 11.36 4.17 — Mezo-Telegd
8.01 11.51 4.47 _ R6v

8.45 12.23 5.42 — Bratca 
Bucia10.10 1.19 7.37 —

10 29 1.30 8.0; _ Ciucia

10.39 1.37 8.21 _ Huiedin

11.19 2.05 9 05 — Stana

11.54 2.25 9.43 _ Aghiriș

12 12 2.36 10.02 — Ghirbău
Nedeșdu

Clușiu
12.56 — 6.20 —

1.30 3.13 6.59 —
1.45 — 7.15 —
2.11 3.40 7.43 — Apahida

2.55 4.01 8.29 — Ghiriș
3.17 — 8.55 — Cucerdea .
3.25- — 9.04 — (

3.31 4.24 9 12 — Uiora
4.09 4.49 10.23 — Vințulti de sustt
5.36 — 12.32 — Ai.udti
5 56 5.58 12.59 — Teiușă
6.08 6.08 — 8.00 Crăciuneia

6.29 _ — 8.3 i Blaștî
6.45 — — 8.59 Micăsasa
7.00 — — 9.34 Copsa mică
7.26 — — 10.16 Mediaști

7.48 7.14 — 11.04 Elisabetopole
8.28 7.43 — 12 17 Sigișfea
8.47 — — 12.47! Hașfaleu
9.06 _ — 1.21 Homorod
9.26 8 22 — 2.05' Agostonfalva

10 01 8.48 — 3.08' Apatia
10.20 — — 3.39 Feldiora
10.30 _ 3.55 Brașovă (
10.37 9.13 — 4.0 >
10.51 9.18 10.37 — TimișU
12.37
2 58

10.31
12.07

12 59
4.45 8.22

Fredealu (
i

6 00 2.10 10.05 10.30 BucurescI
6.35 2.45 10.50 —
3.00| 8 09 6.05 — 1

Trenîî 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenîî 
omnlbu

Trenîî 
a de

persdne

Trenu 
omnibus

7.15 — — —
6.47 1.45 3.15 6.2C 8.0 )

10.37 3.44 7.2f 9.11 11.4'
1.44 5.21 1 8.27 11.26 2.31
5.33 6.41 — 1.28 —
— — 9.45 2.00 —
— — 9.59 2.11 —
— 7.14 10.28 2.31 —
— 7.42 11.36 3.18 —
— — 12.10 3.41 —
— — 12.43 4.01 —
— 8.3! 1.31 4.26 —
— 9.01 2.56 5.08 —
— — 3.29 5.27 —
— — 4.0. 5.50 —
— — 4.18 6.02 —
— — 4.36 6.24 —
— io o: 5.05 6.43 —

12.05 10.16 — 7.01 —
12.31 — — 7.26 —
2.16 11.24 — 8.51 —
3.12 11.43 — 9.31 —
3.32 11.45 — 9.43 —
3.41 — — 9.51 —
3.59 — — 9.58 —
4.25 12.08 — 10.24 —
4.50 12.22 — 10.44 —
5.41 — — 11.28 —
6.0? 12.57 — 11.44 —

6.40 — — 12.18 —
7.00 1.27 — 12.36 —
_ 1.45 — 1.22 6.01
— 2.06 1.56 6.40
— 2.31 — 2.34 7.20
— 2.50 — 3.02 8.01
— 3.48 — 4.41 10.05
— 4.19 — 5 30 11.02
— 4.?4 — 6.03 11.3
— 4.53 — 6.35 12.14
— 5.20 — 7.14 1.09
—■ 5 3 — - 1.50
—. 6.07 — — 2.48
— 6 32 — — 3.23
— 7.30 — — 4.56

11.35 9.41

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușăi-Aradîk-Budapesta Budapesta- Aradii-Teiușft.

Trenă Trenă Trenă de Trenă de Tremă Trenă
omnibus omnibus persdne persdne accelerată omnibui-

Tei ușii 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 __
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 1.45 8.00
Vințulă de josă 12 20 ' ---- 4.53 ~ . i 11.02 3.44 11.40!
Șibotă 12.52 — 5.19 sztmnrK 11.12 4 02 12 00
Orăștia 1.19 — 5.41 Aradfi 3 37 7 53 6.?5
Simeria (Piski) 1.48' — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7 29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3 50 — 7.41- Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — >'.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7 14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6 14 10 23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 l'\37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.2? 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Siuieria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradăt 8.10 7.32 11.33 Orăștiă 10 10 — 12.24
Szolnok 2.39 12.00 451 Șibotă 10.43 — 12.53

( 3.16 12.14 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Budapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena -1 8.0) 1 6.05 Teiușft 12 05 — 2.24

Aradâ-TimlșAra Simeria (Piski) S®etr®șenl

Tren fi Trenă de Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omnibus persâne persone persone omdtbus omnibus

Arad ii 6.00 12.55 8.25 Simeria 6 39 11.50 2.23.
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 705 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7 53 1.19 349
Vinga 7.19 2 18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.4'
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
Timișdra 8.42 3.40 10.( 6 P etroșeul 10.43 4.04 6.-9

Timiștira-Aradii Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu de Trenă Trenă Trenu Trenu
persâne persdno omnibus omnibus omnibus de pers.

Timiș6ra 6.07 12.25 5.00 Petroșeui 6 49 9 33 5V8
Merczifalva 6.49 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.0e
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.45
Vinga 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11 37 7.°5
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6 53 Hațegă 9.31 12.17 8.02
Aradulă nou 7 40 2 54 7.24 Streiu 10.16 12 58 8.44
Aradft 7 50 3 10 7.40 Simeria 10.53 1,35 9.15


