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era vorba de ceea ce se numesce în viața ostășăscă: ces- 
tiunea disciplinei luptătorilor* în fața inimicului.

D-lă Ioanu Slavici, directorulă „Tribunei", 
— căci cu dânsul* avemă de lucru, mai ales* 
după ce ne spune că „Tribuna" nu mai este a 
întemeiătoriloru ei, ci este organul* prin care își 
esprimă d-sa vederile proprie pe basa angagia- 
menteloră luate — acest* domnă, care susține 
despre sine „că este unu om* cu multe cunos- 
cințe și cu cele mai întinse rslațiuni literare" 
(Tribuna Nr. 3 din 1886) s’a gândită vr’odată 
serios* la însemnătatea cuvintelor*: disciplina 
în luptă față cu inamicul* ? Are d-sa cea mai 
mică ideiă despre ceea ce însâmnă a lupta „umăr* 
la umără", cum vrea să facă pe lume a crede, 
că ar fi intențiunea d-sale? A semțită d-sa vr’o
dată ceea ce va se dică solidaritatea între frați?

Dăcă da, atunci cum s’a putută ca d. Sla
vici să dică că la articulul* nostru obiectivii, bine 
motivată și eșitu din cugetă sincerii și leală față 
cu frații noștri și cu causa nbstră comună, „ne 
va răspunde abia după ce „Tribuna" va apără 
în formatul* ei mărită, ori dă că nu va fi 
neapărată chiar nici atunci;" cum s’a 
putută ca dreptă mulțămire, că amă vrută se-i 
deschidem* ochii, ca să nu dea din nou în gropi 
și să nu ne compromită din nou causa națională 
prin nechipsuințele sale, ne impută, 'că „n’amu 
sci ce facemă?"

Cine a împiedecată pe directorul* „Tribu
nei" de-a ne dice: fraților* sunteți în retăcire, 
eată aceste și aceste sunt considerațiunile, ce mă 
conducă și cari îmi „determină" atitudinea ?

Dăr va dice unulă său altulă din prietenii 
d-lui Slavici, pe cari acesta scie să-i îmbete așa 
de bine cu frase obscure și viclene, că „Tribunei" 
nu-i pasă, deărece' ea a reprodusă întreg* arti
cululă din nr. 279 ală „Gazetei" , în care este 
combătută purtarea ei.

Vedi asta-i aia! „Da liegt der Hund be- 
graben" (aici e buba).

Una din două: ori nutresce d. Slavici in- 
tențiuni sincere și leale față cu confrații săi ori 
nu. In casulu dintâiu trebuia să ne dovedăscă, 
că nu-i este indiferentă de-a trăi cu noi în în
țelegere ori în neînțelegere, și dăcă amă redicat* 
contra lui acusări grave, era datoră să se apere, 
ca să ne convingă despre nestrămutata sa sin
ceritate și lealitate. De aici urmăză, că repro- 
ducândă articlulă nostru din nr. 279 era cu 
atâtă mai multă moralicesce obligată a se pro
nunța asupra întrebărilor*, ce le-amă adresată 
„Tribunei."

Ce noimă a avută dăr publicarea articulu- 
lui nostru, cu observările personale vătămătăre, 
când d. Slavici era hotărîtu a nu răspunde ? 
Vrut’a d-sa să seducă pe cetitorii săi ca să nu 
înțelăgă adevăratele sale intențiuni, ori că a vo
ită să se insinue earăși în vr’o parte său alta?

Noi i-amă răspunsă multă mai moderată de 
cum a meritată, că nu era vorba de „certuri 
uriciăse", ci de aceea ca ună diară, care pretinde 
a fi națională să ’și dea sdmă înaintea publicului 
romanii despre atitudinea sa, precum este datoria 
oricărui organă cinstită, și amă argumentată prin 
alți câțiva articuli, aserțiunile năstre.

D-lui Slavici nu i-a mai data mâna să pu
blice și acești articuli fără a răspunde la ei, dăr 
pentru aceea ne suprinde în numărul* din urmă 
din 1885 ală „Tribunei" , cu următărea „lă
murire :"

,Din mai multe părți deodată s’a dală acum spre 
sfârșitul* anului năvală asupra'»Tribunei11, dăr cu deo
sebită vehemență mai alesă în colonele diarului „Gazeta 
Transilvaniei" și în ale foii „Telegrafulu Română". E 
învederată intențiunea cu care s’a pornită acestă cam- 
paniă tocmai acum, când se facă abonamentele pentru 
viitorulă ană, și de aceea sentimentală de pud6re literara 
m’â determinată se cruță pe cetitorii „Tribunei1 și să

Nou abonamentu 
la 

y Gazeta Transilvaniei".
Cu I Ianuariu 1886 st. v., se începe unft nou 

abonanienHfi. la care învitămu pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulfi Abonamentului:
Pentru Austro-Uiigaria:

pe trei luni 3 fl.

„ unu anu 12 „
Pentru România și străinătate:

pe trei luni 10 franoi 
„ șâse „ 20 „
„ unu anu 40 „

'Rugăm-O, pe domnii abonențl, ca să bine-voiască 
a-șl reînoi de cu vreme abonamentulă, ca se nu se 
întrerupă espedițiunea diarului.

Domnii ce se voră abona din nou să binevoăscă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și posta ultimă.

Abonarea se p6te face mai ușorii și maî 
repede prin mandate poștale.

Abonațiloru de pân’acum li se recomandă 
a însemna pe cuponft numerulu fâșiei sub care 
au primit,u diarulă.

Administrațiunea.

Incapacitate ori rea credință?
II.

Rrasovu, 8 Ianuariu 1886.> *
„Politică este, lucru cu sfatu, cuviinciosu și 

leală este, ca în fața agitațiunilor* și ațîțăriloră 
neîntrerupte ale pressei maghiare, nisce dmeni 
cari pretindă a „apărâ" reputația nâmului româ- 
nescă, să se folosâscă de espresiunî nesocotite, 
cari să fiă citate ca „piese justificative" 
contra ndstră de oficioșii dela „Neinzet" și „Pes
tei- Lloyd“ — cum s’a întâmplată din nou fi
lele aceste? Nu le-a fostă destulă confraților* 
noștri, că prin asemeni nechipsuințe au dată pri- 
legiii la strămutarea juriului dela Sibiiu la Clu- 
șiu? Ce mai voră? Vorăsăneînsufle 
credința, că t6te le facă cu preme
ditare ?“

Cu aceste cuvinte amă încheiată articululă 
nostru dela 17 (29) Decemvre anulă trecută 
(„Gaz. Trans." nr. 279), în care le-amă adresată 
colegiloră dela „Tribuna" nisce obiective, seridse, 
dâr bine-voil6re întrebări cu privire la purtarea 
loră. Aceste întrebări le-amă susținută cu citate 
din articulii de fondă ai „Tribunei", și pentru ca 
publiculă română să nu fiă cumva sedusă a 
crede, că amă căutată cârta cu luminarea, amă 
motivată tăcerea ndstră pănă în diua aceea, scri- 
indă în același articulă:

„Amă tăcută păn’acum, fiindă §că așa ne 
impuneau împrejurările; acum însă, după ce 
foile oflcidse maghiare declară afacerea cu „pro
clamația" ca terminată și încă terminată în fa- 
vărea reputației politice a poporului nostru, 
trebue să ne dămă sâmă de atitudinea ce au 
observat’o și unii și alții în acâstă afacere și de 
urmările ei."

Dreptu dovadă, că intențiunea nâst.ră a 
fostă binevoităre și dictată. de interesulă comună 
este faptulă, că în numitul* arficulu amă citată 
numai din „Tribuna" și în adinsă numai unele 
espectorări ale ei din cele mai puțină compro- 
mițătdre față cu causa ndstră națională și amă 
evitată de-a înfățișa publicului cele mai nouă 
„piese justificative" luate din „Tribuna" și pu
blicate în pressa subvenționată maghiară din 
întru și din afară.

Amă fostu în dreptă a aștepta, ca colegii 
dela „Tribuna" să răspundă la întrebările năstre 
cu aceeași obiectivitate dâcă nu și cu aceeași 
bunăvoință, să ne răspundă cu atâtă mai ver- 
tosă, căci era vorba de-o cestiune fărte seridsă, 
asupra căreia trebuia să fiă lămuriți toți Românii, 

nu-i mâhnesc* de sfintele sărbători, preocupându-i cu 
certurile urîte, care s’au pornită în vederea celoră mai 
ordinare interese."

„Câtă pentru „Gazeta 1ransilvaniei“ în deosebi, in
teresele comune aeră, ca publiculă să fiă cruțată și pe 
viitoră, și decă colegii noștri din Brașovă nu au voită să 
țină sămă de aceste interese, le vomă avă noi în vedere 
și vomă trece, ce-i dreptu, cu adâncă mâhnire, dăr vomă 
trece cu spirit* îngăduitor* peste nemotivatele insolențe, 
care compromită reputațiunea nostră literară mai multă 
decâtă puteau să ne atingă pe noi.» (Tribuna nr. 297 
din 1885.)

In timpă ce directorul* „Tribunei" răspunde 
Ia frățescile n6stre admoniări în modulă acesta, 
pe care ne reservăm* al* caracterisâ mai de aprdpe, 
continuă a merge înainte pe cărarea nechipsuin- 
țeloră și provbcă printr’un* nou articulă, („Tri
buna" nr. 295 din 1885) dece dile după dojana 
ce iarnă făcut’o prin nisce insinuări îndreptate în 
contra Româniloră ardeleni, ună procesă de presă, 
de natură a servi adversari loră noștri dreptă 
-justificare a strămutărei juriului la Clușiu.

SMbb penisisulia JgSalcauică.
Nota colectivă ce au adresat/o marele puteri Ser

biei, Bulgariei și Greciei, îndemnându le să se desarmeze, 
n’a avută nici ună resultată. Ministrulă sârbesc* Gara- 
șanin a răspunsă puteriloră, că Serbia nu se păte des- 
arma, pentru că nu vrea să fiă surprinsă în casulă când 
trădările de pace n’ară avă ună bună sfârșită. Răs- 
punsulă ministrului a produsă o mare mulțămi/e în tăte 
cercurile sârbesci.

Grecia n’a răspunsă încă, dăr e lucru sigură că 
rdusă desarmarea și speră multă în isbânda planuriloră 
sale, pentru că Creta îi va înlesni multă operațiunile, 
dândă de lucru Turciei prin revolta ce ar isbucni în 
momentulă începerei ostilităților*. Scrisori din Creta 'a- 
deverescă, că se țină numerose adunări, care votăzh 
unirea cu Grecia.

Ce privesce Bulgaria, pănă acum nu se scie ce 
răspunsă va da. Considerândă însă, că Serbia și Gre
cia au răspunsă negativă la nota colectivă, Bulgaria încă 
nu va da altă răspunsă decâtă negativă, și chiămarea 
sub arme a întregei oștiri a Serbiei ce ni s’a comunicată 
prin telegrama de eri, va face pe Bulgaria să’și recheme 
sub arme și ea trupele ce din causa mareloră cheltuelî 
le concediase pe timpă nedeterminată.

Turcia a declarată, că'nu se desarmeză nici ea, 
câtă timpă nu se voră desarma cele trei state cărora li 
s’a adresată nota.

In asemenea împrejurări e greu a spera într’ună 
bună resultată ală tractăriloră de pace, de cumva nu 
va espira chiar armistițiul*, fără ca să se întrunâscă de
legații păcii. Atâta se mai vorbesce cu privire la trac- 
tările de pace, că ele se voră face în BucurescI, locă 
care convine ambeloră guverne, serbescă și bulgară. 
Unii dică că s’ar pute întâmpla ca delegații să se întru
nesc* în Turnu-Severină seu in Galafată. Sigură însă 
ni mică nu se scie.

Muntenegru e îngrijată de unirea Bulgarilor*; elă 
se teme că prin acesta s’ar pute periclita interesele po
porului sârbesc*, pentru că Bulgarii și în viitoră voră 
nutri nisuințe de espansiune.. Câtă pentru Grecia, în 
Muntenegru domnesce o disposițiune simpatică.

Desbaterile asupra bugetului Ungariei
In ședința dela 16 Ianuariu a camerei deputațiloră, 

celă dintâiu luă cuvântul* deputatul* :
Margitay, care vorbi despre relaț.iunile cu Croația 

criticând* politica de dece ani a guvernului. De (jece 
ani guvernul* n’a făcută altceva decâtă a călcată con- 
stituțiunea, dorințele poporului nu le-a împlinită, popo- 
rulă e săracă, comerciu și in lustriă Ungaria n’are, dăr 
Jidovii să înavuțesc*. De dece ani guvernulă lucrâză 
numai pentru ridicarea Jidoviloră. Petele cele negre, ce 
le-a făcută guvernulă pe corpulă constituțiunei în timpă 
de tj8ce ani, oratorulă nu le p6te enumăra de multe ce 
suntă. Sate întregi sunlă în Ungaria, ai căror* locuitori,
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iobagii de odiniâră, n’au nieî o bucățică de pământă. 
Numai corupțiune și sărăciă se întâmpină în tâte clasele 
și în tâte direcțiunile. Țâra se pustiesce și în curendă 
Jidovii vorîi înlocui aristocrația, pe proprietari, advocațl, 
medici, cetățenii industriași și comercianți. Economulă 
abia se mai susține și în curândă va cădâ și elă. Res 
pinge bugetulă.

Beothg nu găsesce în espunerea ministrului de fi 
nance garanția pentru o fericită desvoltare a criticei si- 
tuațiuni financiare. Elu nu e mulțămită de relațiunile 
dintre Croația și Ungaria. Suntă puțină mulțămitâre 
actualele stări din Croația din punctulă de vedere ală 
ideii de stată maghiară. De altmintrelea elu aprobă 
șovinismulă maghiară, pentru că este o propriă apărare 
îndreptățită. Peste totă, cea mai caracteristică tactică a 
ministrului-președint.e este de a deciara de răi palrioți pe 
deputății naționali de limbi străine, când ei se plângă 
aci de reaua admimstrațiune, și d’a imputa deputațiloiti 
oposiționali maghiari, cari ceră o accentuare a ideiloră 
naționale, că suntă șoviniști. Oratorulă nu se îndoiesce 
că pe steagulă minislrului-președinte stă întărirea ideei 
de stată ungară, în faptă însș nu urmăresce altă scopă 
decâtă întărirea puterei sale. Ministrulă-președinte n’a 
făcută nici o scolă politică. Regimulă Tisza este ună 
regimă personală și mai curândă seu mai târziu voră 
trebui să se ivâscă tote relele lui consecințe. Ună casă 
caracteristică istorisesce oratorulă. Era într’o societate 
festivă în comitatulă Bihorului. Veni vorba despre po
litică. Atunci ună domnă strigă: «LăsațI la o parte po
litica, Tisza cugetă pentru noi toți.* Asta este, Tisza e 
lăsată să cugete și să lucreze pentru toți. Ăsla’i ună 
tablou, cum se ghemuesce națiunea înaintea prâ putinței 
ministrului-președinte.

Barla dice că Ungaria nu e stată democratică, dâr 
nici măcară creștină, căci legile de dare suntă așa fă
cute, că nu măsără cu egală măsură celui tare și celui 
slabă. Aduce ca esemplu proprietatea Labod a ministrului 
de comerciu Szechenyi și proprietatea comunei Labod. 
Cu cifre arată cum e favorisată ministrulă și cum e apă
sată comuna cu darea. Ori că ministrulă nu e bună 
economă, căci venitulă său, darea s’a micșorată, — și 
atunci cum pâte fi elă ministru de agricultură? Seu ve
nitulă său nu s’a micșorată, și atunci darea e nedreptu 
socotită. Și venitulă acestoră dări nedreptă socotite se 
întrebuințăză spre scopuri rele, de esemplu pentru fon- 
dulă de disposițiune. Ună scopă, pentru care nu cutezi 
să te mărturisesc!, e ună scopă demnă de pedepsă. 
Asemenea scopuri rele mai suntă premiele, ce se dau 
zeloșiloră esecutori de dare și pensiunile ministriloră. 
Acestă bugetă. care servesce unoră scopuri așa de rele, 
e lipsită de base morale, și deci îlă respinge.

Orban dice că guvernulă de adi lucră lucrarea lui 
Sisifă, vrea să mărgă ’nainte și dă ’ndărătă Nici ună 
succesă materială său morală nu pâte arăta acestă gu
vernă, care n’are pricepere sănătâsă, dacă cumva spo
rirea dăriloră cu atâtea milione nu e o ’nșelătoriă. Ună 
astfelă de guvernă în ori-ce stată constituțională din 
lume ar fi trântită, pe când la noi jubilăză. Guvernului 
îi place a arăta Ungaria egală cu Austria, dâr ea e nu
mai o coloniă supusă Austriei, n’avemă armată, finance, 
vamă și Bănci deschilinite. Guvernulă Tisza a făcută 
din Ungaria ună stată sclavă, copii ei suntă duși în oș
tire străină ca sclavii venduți cu bani, și oficerii străini 
se pârtă cu ei ca coloniștii cu sălbaticii, și acâstă sclă- 
viă ține 12 ani. Oratorulă voteză pentru moțiunea 
lui Helfy.

Tors dice că în Austria guvernulă a ținută sâmă 
de sarcinele poporului și a redusă cheltuelile. Elă nu 
crede că guvernulă intenționâză seriosă să restabilâscă 
echilibrulă, câtă vreme ministrulă de finance nu vine cu 
ună proiectă, în care cheltuelile să fiă micșorate în com- 
parațiă cu cele din anulă trecută. Dacă hârtia de stată 
austriacă stă cu 10—12 procente mai susă ca cea un
gurescă, e o dovadă că piața de bani e de părere, că 
isvârele de ajutorare ale Ungariei voră săca mai curendă 
ca ale Austriei. Votăză pentru moțiun'ea lui Helfy.

Szalay găsesce că bugetulă nu e reală, nu corăs- 
punde stăriloră actuale. Bugetulă guvernului Tisza este 
numai ună proiectă d’a face nouă datorii. Elă încă e 
pentru moțiunea lui Helfy.

Ministru-președinte Tisza dice că va vorbi nu atâlă 
la obiectă, câtă mai multă la cele ce s’au tjisă asupra 
siluațiunei politice generale. După ce face câteva obser
vări la imputările făcute asupra bugetului, continuă 
astfelă: ' ,

Onorată cameră! Vrâu să mă ocupă acum cu aceea 
acusațiune, ce a adus’o mai cu sâmă d. deputată Ho- 
ranssky în contra politicei guvernului din punctulă de 
vedere ală raporturiloră cu Croația și cu naționalitățile. 
(Să audimă!)

Onorații domni deputați suntă, în parte celă pu
țină, fprte uituci, ei înfățișâză lucrulă ca cum înainte de 
1848 ar fi esistată raporturi idyliee intre Ungaria și 
Croația. Ați uitată, cum să cânta Davoria, ați uitată 
afacerile dela Turopolja, ați uitată discusiunile amare cu 
archiepiscopulă Haulik în Poșionă; atunci a fostă opace, 
jubire și linisce generală. Ați uitată încă și timpurile 

mai recente; ați uitată, ce s’a întâmplată după 1867, 
când partida unionistă din Croația s’a disolvată, ce ten
dințe au eșită la ivălă. Pentru aceea, că acum în Croa
ția o partidă ultraisfă vorbesce' într'ună tonă, de care 
în interesulă Croației trebue să ne pară rău, și pe care 
din tâte punctele de vedere trebue să-lă condamnămă. 
faceți responsabilă politica guvernului. Așa dâr onorată 
casă, dâcă acești domni, ultraiștii, sbieră acolo mai tare, 
ca mai nainte, âre causa acesteia e că guvernulă față cu 
interesele Ungariei le favorisâză, său față cu ei e indul
gentă, și nu aceea e causa, și de acâ-ta credă că ar 
trebui să se bucure: că este acum în Croația ună bană, 
o maioritate parlamentară care se luptă pentru lege și 
pentru susținerea relațiuniloră esistente cu Ungaria? Ar 
fi ușoră a-i face să tacă, acâsta ar fi o înțelepciune sim
plă: poftiți și lăsați-i, ca să submineze liberă terenulă. 
atunci voră fi liniștiți, voră surîde indestulițî, și dâră 
voră vota încredere domniloră deputați. Mai vorbiți și 
despre cestiunea naționalităților^. Referiloră la acâsta 
trebue să observă, că înlr’adevăru într’o straniă situa- 
țiune ne aflămă cu onorata parte contrară. Dâcă so 
sesce vr’ună raportă neplăcută și necorectă, acela să 
trimbiță ca ună mare periculă națională, firesce numai 
pentru aceea ca guvernulă și in acâstă privință să fiă 
acusată că nu face nimică nici pe acestă terenă; acâsta 
are pe de o parte efeclulă, că acolo unde locuescu pa- 
trioțî fricoși, se înspăimântă aceștia; pe de altă 
parte aceia, cari agiteză contra țârii si legii se 
încuragiază. După aceea firesce se dovedesce că ni 
mică/ nu s’a întemplată, acâsta nu vrâu a o atribui 
meritului guvernului, cu tâte că, credeți-mâ, în acâstă 
privință guvernulă îșl împlinesce datorința; nu s’a în
tâmplată însă nimică pentru că — precum amă amin
tită adeseori și o repețescă și acum — în contra patrio
tismului majorității naționaliiățiloră din țâră nu putemă 
să ne plângemă, trebue însă să veghiămă ca acâstă po- 
porațiune a țării, aslădl încă patriotică, nu cumva se 
fiă infectată de agitatorii, cari lucrâză în direcțiă contrară. 
Când apoi guvernulă .se adresâză cătră D-vostrâ, ca în 
contra acestoiă agitatori să-i dațl arme'n mână, atunci 
se dice că nu mai este nici o agitațiune in Ungaria; că 
a născocit’o numai guvernulă, ca pretextă spre a-și do
bândi mijlâce de putere. (O voce în stânga estremă, e 
adevărată!) Da, este adevărată, că acâsta să întâmplă 
din partea d-vâstră, și e lucru tristă, căci acesta pote 
numai să strice țării, âr nu să folosâseă. Și în acâstă 
privință sunt ârăși forte uituci domnii. Ore după 1867 pănă 
la 1875 în și alară de acâstă cameră, n’au răsunată multă 
mai desă și multă mai aspru vorbele lovitâre ale națio- 
nalitățiloră, de cum se întâmplă astădi? Aii uitată 
D-vâstră ântâia condamnare a lui Miletici? Ați uitată 
demonstrațiunile cu ca -I l'au primită, când fu eliberată? 
Ați uitată, dâr și aceea ați uitată, că fundă interpelată 
ministrulă de interne de atuncea, baronulă Wenckheim, 
pentru acâstă procedură, noi deputății cari amă șezută 
în aceea parte a camerei amă fostă cei dintâiu, cari amă 
apărată pe ministrulă de interne.

E dreptă, că atunci multe mergeau altmintrelea. 
Atunci nu s’a aflată nici ună conducătoră ală oposițiu- 
nii care, pentru ca se acuse guvernulă de politică sa, 
ar fi disă următârele (Minist. cetesce): »Unde-i acelă guvernă 
înțeleplă, care pe de o parte prin economia sa cruțătore. 
pe de altă parte prin stîrpirea corupțiunei,’ prin admi- 
nistrațiune onestă și drâptă, — acum fiți alențl — să 
facă plăcută și demnă statulu ungară și acelora, cari nu
mai pentru aceea se alipescă de acestă pământu, pentru 
că locuescă aicea, dâr de altmintrelea nu au nici o e- 
vlaviă pentru acestă pământă.* O astfelă de deelarațiuiie 
pare că îndreptățesee pe locuitorii de limbă nemaghiară, 
că dâcă cumva nu le merge bine aicea în tote direcțiu
nile, ei nu suntă îndatorați a se’ lipi cu iubire de acâstă 
țâră. O astfelă de declarațiune tocmai așa încuragiâză 
nisuințele necorecte ale naționalilățiloră, întocmai ca 
aceea, când respectivulă bărbată oposițîonală impută gu
vernului, că înzadară și-a împlinită cineva cu fidelitate 
datorințele patriotice; dâcă nu s’a născută ca maghiară 
— negreșită mai adaugă: și nu ține cu oposițiunea — 
atunci îi insinuă că acela-i rău patriotă, că e trădătoră 
de patriă. Nu onorate d le deputată, nu e așa. Dâr’ 
dâcă conâscemă pe cineva din trecutulă seu, că este 
unulă din puținii apostoli ai Schulverinului între Ger
manii noștri, sâu că în timpulă de strălucire a fostă 
unulă din cei mai activi bărbați ai Omladinei, sâu că 
este ună daco-română, numai pentru aceea nu-lă vomă 
recunâsce pe acela de bunu patriotă, fiindă că insoțesce 
pe unulă sâu altă capă ală oposițiunei în călătoriele sale 
de corteșă. țSgomotă în stânga). Eu din punctulă de 
vedere ală naționaliiățiloră, de atunci, de când am drep- 
tulă a vorbi în acâstă cameră — nu numai în acestă locă 
neîntreruptă am urmată o direcțiune: a respinge ori ce 
pretențiune ce merge prâ departe, der din contră, a nu 
ceda nici pretențiuniloră șovinismului maghiară. Destulă 
de desă am fostă atacată pentru acâsta din urmă. Con
secința din partea D-vâstră nu zace în tendință, ci în 
aceea că mă atăcați totă-dâuna : odată" pentru aceea, că 
suntă șovinistă maghiară, că persecută naționalitățile; 
altădată pentru aceea, că de dragulă naționalităților^ ne 
gligă interesele statului ungară. (Sgomotă în stânga.) Spre 
adovedi cu câtă stămă mai rău acum din punctulă de vedere 
ală naționalităților^, d. deputată Horanssky citâză reu
niunea de cultură formată în timpulă mai nou. Onorată 
cameră, dacă maghiarismulă trebue să se apere, cum a 
disă e!ă, atunci nu trebue să se apere adi mai multă ca 
mai nainte. Căci d. deputată nu va contesta — e în 
genere cunoscută si dovedită prin statistică — că ma
ghiarismulă în. ultimulă decenju și în numărulu relativă, 
adecă în numărulă acelora, cari se mărturisescă ca Ma
ghiari și vorbescă unguresce, n’a scădulă în țâră, ci a 
crescută sonsiderabilă. Dâcă dâr trebuința d’a se apăra 
esista in mai mare măsură acum 15—18 ani și atunci 
nu s’au formată asemenea reuniuni cum se formâză adi, 
nu este acâsta mai multă o dovadă, că în sînulă sta
tului ungurescă întărită pODOrulă maghiară se simte în
tărită și în stare a primi lupta cu sorți de isbendă? 

Este permisă ca acea activitate, ce o esercită aceste 
reuniuni și care — dacă ele nu se lasă a fi cuprinse de 
ună șovinismă esagerată — pâte fi spre mântuirea na
țiunii — este permisă ca aceea activitate după legile 
nâstre și după impunerile unei politice înțelepte să se 
esercite la provocarea guvernului? Dacă eu așă fi în
cercată acâsta, de sigură d. deputată ar fi fostă între 
aceea, cari pentru acâsta m’ar fi atacată. Asta nu e 
așadară ârecum corectura pentru o mancitate în acțiunea 
guvernului; ci pe lângă acțiunea guvernului pășesce — 
fiindcă ea speră adi în isbândă — în acțiune societatea, 
care atâta timpă s’a odihnită. Eu consideră acâsta ca 
ună simptomă, ca o dovadă îmbucurătâre despre aceea, 
că conștiința de sine și speranța într’ună succesă esistă 
adi în mai mare măsură ca mai înainte; și acâsta nu 
pote fi ună argumentă contra politicei guvernului. In- 
trâga mea lucrare și activitatea nâstră pe acele bănci 
(arătândă) spre stânga) și aci nu au fostă prin nimică 
altceva conduse, decâtă prin întărirea statului ungară. 
(Mișcare in stânga estremă, Thaly: in limba germană!) 
Idea de stată maghiară — adecă eu sunt ună rău 
Germană — să pâte apăra și în limba germană, precum 
și în 1849 luptele s’au câștigată mai multă pe temeiulă 
ordineloră de di, făcute în limba germană (Mișcare în 
stânga estremă, o voce: Da, de Gorgey! Strigăte în 
stânga: Bem, Bem! O voce în stânga estremă: Și limba 
germană a armatei?!) La acâstă întrebare voiu răspunde 
ând se va desvolta interpelarea. (0 voce în stânga : 
La tractarea bugetului ministerului de interne!) Cum că 
amă servită și servescă ideii de stată maghiară, mă pro
vocă la fapte. Dacă adi creditulu Ungariei e mai mare, 
acâsta — aveți dreptate — nu e urmarea politicei finan
ciare a guvernului ungurescă, ci a acelei credințe con
vinse in esistența statu’ui ungară. Și dacă acâsta cre
dință e adi mai tare ca ori^când dela 1867, trebue că 
în adeveră acelă guvernă, care în timpulă din urmă a 
condusă afacerile țării, șî-a împlinită datoria sa în aceea 
direcțiune.

De aci încolo ministrulă-președinte se ocupă de 
bugetă cu deamăruntulă, lăudândă isprăvile financiare 
ale guvernului.

SOIRILE PILEI.
In Pesta s’a pornită ună curentă pentru înființarea 

unui cercă agricolă în Ardeală. (fiarele maghiare, în 
onorea acestei porniri, se întrecă în a scrie articull de 
fondă, dicendă că ..Albina11 din Sibiu ar espropria pe 
Maghiari. „Egyelârlâs“ adauge, că e informată din is- 
voră sigură, că ministrulă Tisza ar fi promisă pentru 
acestă scopu 500/00 fl. din bugetulă țării. Precum se 
vede reacțiunea devine totă mai cutezătore:

—x—
„Kolozsvâri Kâzlony1 scrie, că averea >Kultur- 

egylet“-ului în bani gata se urcă la 95,552 fl. 35 cr. 
»A decea parte a unui milionă e deja gata! Înainte!“ 
esclamă fâia bugetară. Potcâvele și frâulă le are, mai 
trebue calulă. Pentru acesta trebue ună milionă și ,,EI- 
lenzek1' speră, că în dece am’ îlă va avâ reuniunea de 
maghiarisare.

—x—
Nesiguranța în unele comitate, ca ală Timișu

lui și Oedenburgului, ia pe dl’ ce merge dimensiuni 
periculose Mulțime de furturi se întâmplă, fără ca făp
tuitorii să fiă descoperiți, și acâstă împrejurare îi face și 
mai cutezători.

—x—
Preotulă ungurescă Horvath din Gyergyo-Alfalău 

s’a sinucisă în (jdele trecute.
—x—

Două-deci și upu de Maghiari din America, scrie 
,,Kol. Kozl.“, au cumpărată câte o față din manus
criptele lui Jâkay. Se scie că o față din acelă manus- 
criptă e 2 fl. și că Jâkay acești bani îi dă „Kultur- 
egylet“ului.

—x —
In comitatele Hunedâra și Tu rda-Arieșă bân- 

tue cumplită difterita, cu deosebire în Hațegă și în 
comuna Chitidă (comit. Hunedâra). In acâsta din urmă 
două din trei părți au fostă secerați copii de acâstă epi- 
demiă. In comunele Mureșă-Ludoșă, Grindu, Luna de 
Arieșiu și Lunca (comit. Turda Arieșiu) din 117 cașuri, 
70 au fostă urmate de mârte.

—x—
0 telegramă din Praga spune, că la 14Ianuariuau 

trecută pela gara dela graniță Bodenbach 20,000 de ghiu
lele de tunu, din fabrica lui Krupp, pentru România în 
11 vagone. Se aătâptă.și alte transporturi de materială 
de răsboiu pentru România.

—x—
Corpulă învâțătorescă din Sătulă nou din Bănatu 

va da la 16 lanuariu c., în localulă lui Paul lovanovicl, 
cu cooperarea diletanțiloră, ună concertă împreunată cu 
danță în favorulă copiiloră de scolă săraci. Prograrnulă 
e: 1) „Săngerlose“ coră de Kwiafkovsky, cântată de 
reuniunea de cântări din Franzfeld. 2) Uvertură la opera 
,,Zampa“ de Herold pentru piană, esecutată de d șâra 
Mileva Oka. 3) ,,Visulă meu“ romanță, solo cu acom- 
paniare de piană, esecutată de d. I. Gaspar și d-na M. 
Popă. 4) ,,Valurile Dunării11 valsă de I. Ivanovict pen
tru violină și acompanîare de piană, esecutată de d. I,
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Knoll și d-na M. Popă. 5) „Gesellschaftslied" coră de 
Hofmtister, cântată de d-șâra Darinka Oka. 6) „La Belle 
Serbe1, de R. Lăffler pentru piană, esecutată de d-șâra 
Darinka Oka 7) „Das Lied" coră de Spohr, cântată de 
reuniunea din Franzfeld. 8) „Carnevală de București'1 
de F. Lorenz, esecutată de d-na M. Popă. 9) „Esti-Kar“ 
coru de K. Kreutzer, cântată de corpulă învâțătorescă. 
După concertă danță. Ihceputulă la 7 și jum. ore săra. 
Intrarea de persdnă 80 cr., de famil ă 1 fi. 50 cr. Ofer
tele mărinimâse se voră chita pe cale publică.

—x—
Funcționariloră austriac! din Bosnia li s’a încu

viințată' ună termină de trei ani, pentru ca să se decidă, 
dâcă vreu să rămână în serviciulă bosniacă său să se 
întărcă în serviciile loră de mai nainte.

Teatru, musică,, declamațiune.
Beiusft, 10 Ianuariu 1886.

Ședința festivă în memoria fundatorului Samuilu 
Vulcanii. Tinerimea română de cl. VII și VIII din gim- 
nasiulă română gr. cat. din Beiușă, precum in anii pre
cedent! totă, așa și în acesta, inspirată de memoria glo
riosului fundatoru și mecenată alu gimnasiului nostru 
Samuilu Vulcanii, a ținută o ședință festivă și publică 
în onorea tuturoră fundatoriloră și mecenațiloră cu ur- 
mătărea programă: 1) «Marșulă lui Mihaiu Eroulă» 
esecutată de corulă instrumentală sub conducerea lui 
Ștefan Nagy și supraveghiarea d-lui proL Traianu Farkas. 
2) „Cuvântă de deschidere prin conducetorulă societății 
d-10 prof. Vasiliu Stefănica, în care a arătată folosulă 
gimnasiului acestuia — mai alesă pentru provinciele un- 
gurene locuite de Români. — 3) „Cânteculă gintei la
tine* eșec, de corulă vocală sub conducerea d-lui prof. 
lână Butenă. 2) >Caherc poesiă de I. Negruzzi, decla
mată de Nicolau Popovici stud. de cl. VII. 5) «Polca 
Irina» de Ștefană Nagy eșec, de corulă instrumentală. 
6) „Die Bărgschaft* de Fridrick Schiller declamată de 
Romulă Vernica stud. de cl. VIII. 7) .Qorile frumâse* 
eșec, de corulă vocală. 8) >0 privire fugitivă asupra 
literaturei române din secululă XVIII și XIX*, diserta- 
țiune de I6nii Domianu stud. de cl. VIII. 9; „Valurile 
Dunărei* valsă de I. Ioanovic! eșec, de corulă instru
mentală. 105 »Pokaine« de P. Gyulai, declamată de 
Iustină Ardelenii. 11) «Stâua României* eșec, de corulă 
vocală. 22) .Potpouri române* de Stef. Nagy, eșec, de 
porulă instrumentală. 13) «Mueiu Seevola* de P. Dulfă 
deci, dă Iuliu Moldovană stud. de cl. VIII. 14) Polca 
Kincsem8 de C. Bock eșec, de corulă instrumentală. 15', 

Cuvântă de închidere prin conducâtorulă societății de 
lectură. 16) „Drumă bună* eșec de corulă vocală. După 
esecutarea bine reușită a acestei programe publiculă adu
nată părăsi sala ducândă fiecare cu sine o suvenire 
plăcută. O-

_ *__

Sâra de Sântă-V asiliu și anulă nou în Caransebeșă. 
Reuniunea de cântări și musică din locă, scrie ,F6iă 
Diecesană*, s’a îngrijită și în anulă acesta, ca păbliculă 
română de aici să aibă o prâ plăcută petrecere în pre
săra anului nou. La ârele 8 săra sala cea mare dela 
jPomulă verde» s’a împlută de dspețî. Corulă bărbă- 
tescă și micstă sub conducerea dirigentului său, a bra
vului și multă iubitului cântăreță ală nostru Nicolae 
Popovici, a esecutată cu multă precisiune piesele anun
țate în^ programă. Aplausele sgomotâse au fostă răs
plata și recunoștința meritată a publicului față de diri- 
gentă și cântăreți. A urmată apoi joculă, făcându-se 
începutulă cu «Hora». Era o priveliște înălțătdre de 
inimă a vedâ picioresculă costumă națională purtată de 
drăgălașele domnișore: Andreevici, Popovici, Velovană, 
Bordană, Jonașă, Stoicevici, DiaconovicI, Dona, și de dem
nele: Velovană, Paulă și Biju. La medă de nopte când 
câsulă a bătută 12, membrii reuniunei de cântări și. 
musică se postară în mijloculă salei și din sînulă loră se 
înălță președintele Ionă Bartolomeiu și prin o cuvântare 
ocasională făcu panegiriculă anului vechiu 1885 și sa
luta pe celă nou 1886. Au urmată apoi poftirile reci
proce de ană nou fericită și joculă pe conta acestui ană 
s’a continuată pănă diminâța.

CONVOCARE.
Adunarea generală a «Societății de lectură a in

teligență române din Orâștiă și giură* se convocă prin 
acâsta pe (jiua de 18 (30) Ianuariu 1886 după amedl la 
3 6re, în localulă societății.

Pentru comitetă:
Samuilu Popă, m. p.. Avramă Armianu, m. p. 

președinte. notariu.

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

SOFIA, 20 Ianuariu. — Bulgaria, rgspun- 
^.ându la nota colectivă a mariloru puteri, res
pinge propunerea de desarmare arătându că 
Serbia se înarmdză cu mai mare zelă și grabă 
ca ori și când Bulgaria se va desarma, îndată 
ce puterile îi voră garanta, că Serbia nu va cu
teza nici unu ală doilea atacă contra Bulgariei.

SOFIA, 20 Ianuariu. — Guvernulu bul

gară a primită propunerea Germaniei, desem- 
nândă Bucurescii ca locu ală tractăriloră de 
pace.

BEYRUT, 20 Ianuariu. — (Scirea „Agen
ției Havas“) Turcia trimite ntimărdse arme în 
Syria pentru înarmarea tuturoră Musulmaniloră.

BIBLIOGRAFIA.
Salutândă cu bueuriă aparițiunea „Foiti diecesane11 

din Caransebeșiu. publicămă următorulă estrasă din pro 
gramulă ei:

„F6ia diecesană“ are de scopă a mijloci o comu- 
nicațiune intelectuală mai vie între organele diecesei, câtă 
și între toți iubitorii de înaintarea binelui bisericii și 
sc61ei nostre. Ca organă de publicitate ală diecesei va 
da locă în partea sa oficiosă tuturoră publicațiuniloră 
emanate dela diferitele oficii și foruri ale diecesei, pre
cum : ordinațiunî, cerculare, edicte, concursuri etc. ser- 
vindă astfelă ca ună repertoriu pentru informațiun! despre 
intrâga mișcare administrativă înlăuntrulă organismului 
diecesei. Acâstă foiă va cuprinde și o parte menită 
studiului științifică și literară, care, ținendă sâmă de îm
prejurările nostre culturale, va stărui sâ lumineze omenii 
noștri, îndeosebi pe preoți, învățători și cărturarii popo
rului îndreptândă, întregindu și sporindu-le treptată cu
noștințele neapărată de lipsă pentru dilnica loră ocupa- 
țiune.

Enunțându-se acâsta ca principiu, vomă lucra în- 
tr’acolo, ca credincioșii bisericei nostre, avândă ei ori
care misiune, sâ dobândescă cu încetulă putința de a-și 
împlini cu scumpătate datorințele și de a folosi cu pri
cepere și cu succesă drepturile ce ni le garanteză auto
nomia bisericei nostre. Pe când suntemă hotărîț! sâ 
apârămă autonomia bisericei și a sfintelor^ ei așezăminte 
apostolice, ne vomă da silința de altă parte sâ înălțămă 
puterea intelectuală și morală a preotului în împlinirea 
cu pricepere a datoriiloră împreunate cu înalta sa che
mare, stăruindă totdeodată din răsputeri pentru amelio
rarea durabilă a slărei lui materiale pe căi și cu mijlâce, 
cari se voră împăca cu starea actuală a poporului nostru.

Pentru ajungerea acestora scopuri organulă nostru 
va suleva și va discuta cestiunl, cari privescă pracsa de 
tdte Z'lele a preotului. Tractate, ală căroră obiectă va 
fi alesă din cerculă de activitate ală preotului, voră 
da lămuriri cu privire la modulă de a aplica învățăturile 
bisericii la păstorire. Ele voră căuta sâ sporescă cunoș
tințele preotului in materii teologice și în pracsa ritului 
bisericii nâstre, cari se voră tracta la limpulă său în 
conferințe preoțesc!. Ele voră cuprinde inviațiuni cu 
privire la țînuta publică și privată a preotului precum 
și instrucțiuni privitâre la afacerile sale administrative, 
dându-i astfelă învățături practice, care să-lă lumineze 
în aplicarea disposițiuniloră statului nostru organică si 
în efeptuirea ordinațiuniloră mai înalte. Ținendă sâmă 
de fapticele trebuințe ale preotului, materiile, ce se voră 
succede la timpulă său una pe alta, voră oferi preotului 
o lectură folositâre, înfăripdu-i puterile pentru o demnă 
păstorire,

In ce privesce pe învățători mânecămă dela idea, 
că jertfele poporului aduse scâlei cerfi a fi despăgubite 
in prima liniă prin o instrucțiune solidă. Credemă că, 
ca jertfirea acestei din urmă nici ună merită, fie elă de 
oi'i-ce natură, nu pdte înălța valorea statului învâțătorescă. 
Re când vomă pleda pentru îmbunătățirea stării sale 
materiale, vomă stărui de altă parte să cultivămă în în- 
vățătoră interesă pentru chemarea sa propriă. Prin 
tractarea maleriiloră de valore teoretică și practică, alese 
din tâte ramurile de instrucțiune elementară, foia nosLră 
va căuta să întregâscă treptată cunoștințele și deprinde
rile învățătorului din sfera educațiunei și instrucțiunei. 
Aceste materii, servindă în parte ca continuare la ma
teriile percurse în conferințele învăță!orescl, voră atinge 
la rândulă loră cestiunl, car! atâtă în cuprinsă câtă și 
în formă se voră mișca în cerculă de gândire și de Zil
nică trebuință a învățătorului. Opurile didactice voră 
găsi în acestă organă prețuirea cuvenită obiectivă, mai 
vârtosă cu scopulă de a lumina învățătorii în folosirea 
loră. Credemă a face în chipulă acesta celă mai bună 
serviciu învățătorului oândă și acestuia o lectură folo- 
sitore, care să contribue a-i întări atâtă știința câtă și 
puterea și să-i înlesnâscă împlinirea grelei sale chemări.

* V*
Insciințare. — Multele agende de totă soiulă, spo

rite în Z>lele d>n urmă într’ună modă fârte însemnată, 
abia ’mi lasă timpulă de lipsă ia redactarea Z'areloră 
„Amiculă Familiei11 și „Preotulă Română". Dreptă aceea 
voindă a’ml jertfi totă timpulă disponibilă spre a redica 
aceste două Ziare ale, mele la nivoulă publicității moderne 
și aflândă pentru continuarea serierei periodice poporale 

Cărțile Săteanului Română1, ună individă destoinică, în 
persâna d-lui Ioană Popă Reteganulă, bine cunoscută pu
blicului română din scrierile sale de pănă acum — i-am 
predată d-sale redactarea și editarea mai departe a aces
tei scrieri.

Despărțindu-mă dâră prin acestea de „Cărțile Să
teanului Română", înființate chiar acuma-să Zece ani (1 
Ianuariu 1876): mulțămescă fierbinte tuturoră Româniloră 
de inimă și semțâminte, cari, în mânia tuturoră porniri- 
loră dușmăndse și a numerâseloră procese de pressă ur
zite contra nostră în decursulă acestora Zece ani, ni-au 
rămasă credincioși susțiitorl — fiă ca colaboratori, fiă ca 
abonanțî. Impărlășâscă, îi rugămă, în binevoitorulă loră 
sprijină morală și materială și pe noulă redactară-editară, 
care de bună sâmă îșl va da tată nisuința spre a se face 
demnă de acestă sprijină, îmbunătățindă din ce în ce 
mai multă „Cărțile Săteanului Română".

Dumnedeu cu noi și cu causa ndstră. 
Gherla, 10 Ianuariu 1886 s. n.

N. F. Negruțiu m, p. 
redactară și proprietară.

Rugare. — Precum se vede din înștiințarea de mai 
susă, am luată asupra-mi redactarea și editarea pe mai 
departe a serierei periodice poporale. „Cărțile Săteanu
lui Română ‘ susținute pănă acum cu atâtea jertfe din 
partea d-lui N. F. Negruțiu, proprietară în Gherla și re
dactară ală diareloră „Amiculu Familiei" și „Preotulă 
Română'1.

Dreptă aceea, prin acâsta deschidă abonamentă pe 
anulă 1886 la scrierea poporală „Cărțile Săteanului Ro
mână". Va eși in 1/13 a fiecărei luni câte o carte de 
o câlă în învălitâre colorată, papiră bună, țipară măruntă 
și îndesată; și va publica: 1) Biografii de ale bărbați- 
loră Români, cari au cultivată literatura, cu deosebire 
cea poporală, aducândă totd’auna mustre din scrierile 
loră; 2). Materială din literatura pură poporală: po
vești, fabule, proverbie, datine, cântece și altele; 3) No
tițe economice și îndrumări speciale relative la cultivarea 
pomiloră și a altoră râmi de economia; 4). Articlii din 
literatura scrisă, cari vomă crede că suntă interesanți 
pentru poporulă nostru; 5). Articlii din higiena popo
rală, anunciurl despre scrieri cu deosebire poporale, vechi 
și nouâ; 6) Varietăți, ce stimă că interesâză pe popo
rală nostru; — politica însă — ba.

Ceremă deră. sprijinulă morală și materială a pu
blicului cetiloră română și mai alesă a prea veneratului 
cleră, a onorabilului corpă învățătorescă și a tuturoră 
cărlurariloră dela sate spre a putâ satisface justeloră 
asceptărl.

Cartea I va apărea peste câteva dile și se va speda 
franco și gratisă oricui o va cere. Prețuia de abona
mentă pe ună ană 1 fl. 20 cr. v. a., pe o jumătate de 
ană 60 cr. v. a., ne rugămă a se asigna câtă mai cu- 
rândă la adressa: Redacțiunei dela Cărțile „Săteanului 
Română" per Ba'âzsfalva, în Sâmcelă.

DumneZeu ne ajute!
I. Popă Reteganulă.

Redactorii-editară a Cărților!! Săteanului Româna

DIVERSE.
4

Cuuniliă. — D. Basiliu Boneu și d-șâra Otilia 
Feieru ’și-au serbată cununia loră în Zlua de 29 De- 
cemvre st. v. în biserica gr. or. din Bradă.

**
Arta de a subscrie. — O subscriere trebue se în- 

Irunescă trei calități, spre a nu putea fi contrafăcută sâu 
falsificată cu înlesnire. Mai ântâi se cere sâ fiă legibilă. 
Apoi trebue, ca semnătura să se usuce repede. Pentru 
acâsta e de lipsă ca mânu 'propriu să nu aibă trăsături 
grose; semnătura trebue făcută cu vârfulă condeiului 
ușoră. în sfârșită se cere ca semnătura se fiă neimita- 
bilă. Era obiceiu de a încunjura sâu sublinia numele cu 
trăsături complicate. AZI trăsăturile de până cele mai 
impletecite se reproducă ușoră de celă mai mică copistă. 
Adevăratulă mijlocă de a face semnătura neimitabilă, 
este de a-o face cu o singură trăsură de mână fârte 
repede, fără înfrumsețări, se cere o obicinuință estraor- 
dinară pentru a putâ imita o astfelă de semnătură.

T *
*

Ună procesă scandalosă. — La Viena s’a pertrac- 
tată Z'lele trecute o afacere forte scandalâsă. De mulțl ani 
sculptorulă Kajetan Krzivaneck traiaîn eoncubinagiu cu sora 
sa; se născură 7 copii din relațiile loră incestuâse. Fratele 
și sora fiindă urmăriți după plângerea colegiului eclesias- 
tică ală cartierului, au fostă chemați înaintea tribunalu
lui. Kajetan Krzivaneck e de 60 de anî; soră sa Ana 
de 50. Ei au fostă osîndiți la câte 6 sâptâmân! de în- 
chisâre cu oprirea de a mai locui împreună în viitoră. 
Desbaterile s’au făcută în ședință secretă. Când au au- 
Z«tă pronunțarea sentinței, condarnnații au începută a 
plânge. Krzivaneck s’a depărtată, rezimată de brațulă 
surorei sale, esclamândă: ,0 domniloră judecători, mâ 
ucidetl! Nu potă trăi fără de soră mea. Amă îmbătrâ
nită împreună, și unulă lângă altulă vomă fi pănă la 
mormântă! ‘

Editară : lacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Anrel Mnreșiauu.
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dornul n la bursa de Viena

din 19 lanuariu st. n. 1886.
Bursa USucwresei.

Cota oficiate dela 3 lanuariu, sl. v. 1886.
Rentă de aurtt 4°/0 . . . 100 90
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 92 55 
împrumutului căilorfl ferate 

ungare......................... 151.76
Amortisarea datoriei căi- 

lorO ferate de ostil ung. 
(1-ma em isiune) . . . 98 40

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) . . . . 127 —

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) . . . . 112 25 

Bonuri rurale ungare . . 104 00 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișfi............................ 103 75
Bonuri cu cl. de 5sortarel03 76 
Bonuri rurale transilvane 103 75

Bonuri croato-slavone . . 103 75 
Despăgubire p. dijma de

vinii ung............................98.25
împrumutul!! cu premiu

ung................................. 117 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . —.— 
Renta de hărtiă austriacă 84.10 
Renta de arg. austr. . . 84.30 j
Renta de aurii austr. . . 111 80 , 
Losurile din 1860 . . . 140 40
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  870 —
Act. băncel de creditti ung. 301 75 
Act. băncel de credită austr. 296 75 
Argintulfi —. — GalbinI

împărătesei................ 5 91
Napoleon-d’orI .... IO.OO’/j i 
Mărci 100 împ. germ. . . 6.190 I 
Londra 10 Livres sterlinse 126.25 |

Renta română (5%). 
Renta rom. amorl. (5°/0)

> convert. țbu/0) 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit, fonc. rural (7°/0)

* „ » (5°/o)
• > urban (7°/o)

. (6%) ■
• (5%) •

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

« > * Națională
Aură contra bilete de bancă 
Bancnote austriace contra a

Cump. vend.
87 88
93 9 3 Va
841/» 85VS

101 102
84‘/i 85
95 96
89 90
80 81

. . 16.1/* 17
ră. . 2.01 2.02

Gursutu pieței Brașovă
din 20 lanuariu st. n. 1886

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.52 Vând. 8/6
Argint românesc................. 8.40 ‘ 8 45
Napoleon-d’orl..................... 9.95 10 00
Lire turcescl......................... . • 11.26 11 36
Imperiali............................. . > 10.22 • 10.32
Galbeni................................. . » 5 85 » 5.90
Scrisurile fonc. »Albina» • 100.— * 101.—
Ruble RusescI..................... . » 123.— » 124.8/a
Discontulft ... ■> 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice â 5 cr. din „ Gazeta
Transilvaniei^ se potu cumpăra în tutungeria
lui I. GROSS.

Nro. 589 1886. 1-1.

Publicatiune.
De vreme ce numai o mică parte din dajdieri a correspunsă până 

în 15 a lunei curente publicațiunei exmise de căt.ră oficiolatulă orășe- 
nescu de dare ddto 31 Decemvre 1885 Nro. 60-19/1885 referitdre la as- 
cernerea faasiuniloru de dare de câștigu de clasa III și IV, de aceea se 
defige, conformii §-lui 15 alu art. de lege 44 din 1883, unu nou ter
mină de 8 dile pentru ascernerea acestoru fassiuni, provocându-se din 
nou acei supuși dărei de câșțigu de classa III și IV precum și partidele 
acele cari au capitale date cu camătă, — ca se’și ascearnă fassiunile de 
dare oficiolatului orășenescu de dare celu multă până în 24 lanuariu a. 
c., pentru că la casă contrariu să va defige darea pentru acei, cari au 
negligeată amintitulă termină, — ex offo.

Brașovă, 16 lanuariu 1886.
Magîstratwlâ orășenescu.

Nro. 434 - 1886. 2 -3.

Publicatiune!
9

Conformă punctului 3 din art. de lege XXVII ex 1880 se provdcă 
atâtă cei indigeni câtă și cei streini locuitori în Brașovu, cari sunt obli
gați la solvirea taxei pentru eliberarea de miliție, ca să arate subscrisului 
magistrată pănă la finea lunei Fevruarie a. c. posițiunea de cetățianu, 
locuința, numele și locuința dătătorului de lucru, numele cercului de a- 
seutare resp. a acelei comune, unde din causa unui motivă au fostă eli
berați de serviciulă armatei permanente sân acelei pentru apărarea țârei, 
mai departe, anulă decându se compută eliberarea, și în fine sâ’și docu
menteze suma contribuțiuniloră directe, măsurate pentru anii trecuți.

Recerutele liste de fasionare sâ potă procura în decursulă dreloră 
de oficiu din localu conscrierei militare, ulița Căldărariloră Nro. 519-a, 
etagiulă I.

Brașov u, 12 lanuariu 1886.
Magistratului orășenescu.

Ml

Anunțămti aceloru onorați cetitori, cari vorti binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo, 

că avemu încă în reservă numeri dela începutulu anului 1885 prin urinare potu se aibă colecțiunea completă.Mersulii trenuri lorii
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiiașă»AradBi-«®Mdapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

l®redealii-Biidapesta Budapesta—P*redealâ

Timișfl

BucurescI

Predeală J

( 
(

Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii
Hașfaleu

Sighișâra
Elisabetopole 
Mediașii
Copsa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teinșfi
Aiudii
VințulO de susii
Ui6ra
Cncerdea
Ohirisă
Apahida

Clușiu ,
Nedeșdu
Ghirbău
Aghirișfi
Stana
Huiedintt
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Vă.sărhely 
Vârad-Velințe

Oradia-mare ;
P. Ladăny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

Nota: Orele d-. uonte sântă cele dintre liniile grâse.

Trenă 
de 

persdne

Tronă 
omnibus

Trenă 
omnibus

1 • _ 7.45
— — 12.50 —
— — 1.09 —-
— — 1.40 —
— — 2.27 —
6.22 — 2.55 —
7.01 — 3.38 —
7.33 — 4.17 —
8.01 — 4.47 —
8.45 — 5.42 —

10.10 — 7.37 —
10.29 — 8.01 —
10.39 — 8.21 —
11.19 — 9.0 —
11.54 — 9 43 —..
12.12 — 10.02 —
12.56 — 6.20 —

1.30 — 6.59 —
1.45 — 7.15 —
2.11 — 7.43 —
2.55 — 8.29 —
3.17 — 8.55 —
3.24 — 9.04
3.31 — 9 12 —
4.09 — 10 23 —
5.36 — 12.32 —
5.56 — 12.59 —
6.08 — 4— 8.00

6.29 — — 8.31
6.45 — — 8.59
7.00 — 9.34
7.26 — — 10. î 6
7.48 —■ — 11.04
8.28 — — 12 17
8.47 — — 12.47
9.06 — — 1.21
9.26 — — 2.05

10 01 — — 3.08
10.20 — — 3.39
10.30 — — 3.55
10.37 — — 4.03
10.51 — 10.37 —
12.37 — 12 59 —
2 58 — 4.45 8.22
6 00 — 10.05 10.30

6.35 — 10 50 —
3.00 — 6.05 —

Trenă 
omnibus

Viena — —
Budapesta 6.47 —
Szolnok 10-37 —
P. Ladâay 1.44 —
Oradea mare 5.33 —

Vărad-Velencze — —
Fugyi-Văsărhely — —
Mezo-Telegd — —
R6v — —
Bratca — —
Bucia — —
Ciucia — —
Huiedin .... —
Stana — —
Aghiriș —
Ghirbfiu —
Nedeșdu — —

Clușiu ( 120 ■
—

Apahida 12.31 —
Gliiriș 2.16 —
Cncerdea 3.12

3.32
—

Ui6ra 3.41 —
Vințuia de sueii 3.50 —
Aiudii 4.25 —
Teiașă 4.50 —
Grăciuneltt 5.41 —
Blașâ AOt? —
Micăsasa 6.40
Copșa mieâ 7.00 —
Mediaș 8 — —
Elisabetopole — —
Sigiș’ka — —
Hașfaleu — —
Homorod — —
Agostonfalva — —
Apatia — —
Feldiâra — —

Brașovfi — —
Timișă — —c — -_
Predealâ )

BucurescI

Trenă 
omnibuj

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omuibua

— -
3.15 6.20 8.0 J
7.z9 9.11 11.41
8.27 11.28 2.31
— 1.28 —

9.45 2.00
9.59 ?. 11 —

1.0.28 2.31 —
11.36 3.18 —
12. r 3.41 —.
12.43 4.01 —

1.31 4.26 -—
2.58 5.08 —
3.29 5.27 —
4.0’ 5.50 —
4.18 6.02 —
4.3’5 6.24 - -
5.05 6.43 - -
— 7.03 —

_
7.26
8.51

— 9.31 —
— 9.43 —
— 9.51 —
— 9.68 —
— 10.24 —
— 10.44 -
— 1L28 - -
— 11.44 —
— 12.18 —
— 12.36
— 1.22 6.01
- - 1.56 p.w
— 2.34 7.28
— 3.02 8.01
— 4.41 10.05
— 5 30 11.02
— 6.03 11.3
— 6.35 12.14
— 7.14 1.09

»— _ 1.50
— — 2.48
— —. 3.23
— — 4.56

9.4=

’Feiîașft- îi radfe-JSudapesta

>-■
Tronă 

omnibus
Trenu 

omnibus
Trenă de 
persâno

Teiwșft 11.09 _ 3.66
Alba-Inlia 11.46 — 4.27
Vințulă de josă 12.20 — 4.53
Șibotă 12.52 — 5.19
Orășsia 1.19 — 5.41
Smeria (Piski) 1.48 — 6.08
Da va 2 35 — 6.39
Braniclca 3.04 — 7.04
Uia 3.36 — 7.29
Gurasada 3.50 — 7.41
Zam 4.25 — h.12
Soborșin 5.09 — 8.49
Bârzova 5.66 — 9.29
Conopă 6.18 — 9.49
Radna- Lipova 6.57 6.14 10 23
Paulișă 7.12 6.30 1D.37
Gyorok 7.27 6.47 10.52
Glogovață 7.56 7.17 11.18

8.10 7.32 11.32
Szehwik ' 2.39 12.00 451

3.16 12.14 5.10
KSraaEffijseBta 7.10 2.10 8.16 1
Viena — 8.00 6.05 1

i
Budapesta* Sinulft-'fi'eiușft.

Trenă de 
peradne

Trenă
accelerată

Trenă 
omnibnF

Viena 11.00 7.15 _
Budia  pestu 8.0o 1.45 8 doj
Szolnok
AriMlih
Glogovață

11.02
11.12

3.44
4.02

U.40|
12 00

3.37 7.53 6.25
4.13 — 619

Gyorok 4.38 — 6.46:
Paulișă 4.51 — 7.00
Kadna-Lipova 5.10 — 7.23
Conopă 5.38 — 7.51
Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 6.42 — 5.58
Zam 7.14 ;----- 9.28
Gurasada 7.43 — 9.56
Uia 8.01 — 10.17
Braniclea 8.21 — 10.38
Deva 8.47 — 11.05
Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Orăștiă 10,10 — 12.24
Șibotă 10.43 — 12.53
Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Alba-Iulia 11.19 — 1.40,
Te Inșft 12 05 — 2.24

Timiș6ra-A.radfii

Tscnă 
onmlbuii

Trenă de 
peradna

Trenu de 
peradne

Aradth 6.09 12.55 8.25
Araduiă nou 6.25 1.21 8.36
Nâmetii-Sâgh 6.50 1.46 8.54
Vinga 7.19 2 18 9.13
Orczifalva 7.38 2.36 9 25
Msrczifalva 7.56 2.53 9 36
Ti rs 8.42 3.40 10.G6

HEmwîa (Piski) PetroșesaS

Trenă de 
persdne

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibus

SÎEMieria 6 3.) 11.50 2.23
Strein 7.05 12.27 3.00,
Hațegă 7.53 1.19 3.49
Pui 8 46 2.10 4.40
Crivadia 9.33 2.57 5.28
Banița 10.11 3.3a 6.07
S’eftroșenl 10.43 4 04 6.1Î9

Tipografia ALEXI Brașov ă.

Trenu de 
peradne

Trenu de 
persâne

Trenă 
omnibus

Timișârn 6.07 12.25 5 00
Merczifalva 6.40 1.16 5.50
Orczifalva 6.51 1.34 6.07
Vinga 7.08 2.04 6.32
Nânieth-Sâgh 7.23 2.25 6.53
Aradulă nou 7 40 2 54 7.24

7.50 3,10 7.40

PetroșemS—Siwaeria (Piski)

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibua

Tronă 
de perB.

Petroșeni 6 49 9.33 5 28
Banița 7.27 10.14 6.08
Crivadia 8.06 10.54 6.4
Pui 8.50 11.37 7.35
Hațegă 9.31 12 17 8 02
Streiu 10.16 12.58 8 44
Si&wris. 10 53 1,35 9.15


