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De când cu faimâsele discursuri ale princi

pelui Bismarck asupra Polonilor^, publicistica a 
începută s6 vorb^scă de-o recire a relațiuniloră 
monarchiei Austro-Ungare cu imperială Germană. 
Causa o află cei mai rnulți în politica interidră 
a guvernului austriacă. Germania, care perse
cută în modă așa de crâncenă polonismulă între 
marginele imperiului său, cum o se pdtă ea trăi 
în bună amicițiă cu Austria, unde Polonii gali- 
țienl facă parte atji din guvernă? Acdsta este între
barea, ce a fostă pusă și este discutată mai alesă 
de foile germane centraliste. „Pe câtă timpă 
Cehii și Polonii voră fi la guvernă" — dică 
aceste foi — Germania nu pdte să conteze cu 
siguritate pe bună-voința Austriei, nu pdte se 
fiă liniștită.

Ce urmdză de aici ? Urmdză, ca guvernulă 
Taafie să se retragă și să vină la putere drășl 
Nemții suprematiști. Negreșită, că aedsta ar 
plăce Germaniei și pdte că imputările indirecte 
ce le conțină discursurile lui Bismarck la adresa 
Austriei au avută de scopu a sprijini nisuiuțele 
celoru ce voescă să răstdrne regimulă de față 
austriacă. Și nu se pdte nega, că bănuelile de 
felulă acesta au produsă drecare încordări între 
Berlină și Viena, cari, deși nu se arată pe față, 
dâr esistă, ce nu se mai pdte trage la îndoială.

Pe când Slavii din Austria nu ascundă, că 
ei nu se numără nicidecum între adoratorii prin
cipelui Bismarck, deși suntă gata a țină 
contu de împrejurările, ce împună a$I monar
chiei alianța cu Germania, Ungurii dela putere 
se folosescă și de cea mai mică ocasiune spre a 
se făli cu devotamentulă loră pentru principele 
Bismarck și politica germană. Ne aducemă 
aminte din disensiunile delegațiuniloră, că Un
gurii au stăruită alături cu Nemții pentru ca se 
se dea în modă oficială țexpresiune convicțiunei 
loră, că alianța cu Germania formdză basa poli
ticei Austro-Ungare. C’ună cuvântă totdduua 
când a fostă vorba de a sprijini curentulă ger
mană în politica esteridră, Ungurii dela guvernă 
au fostă cei dântei.

Așa vedemă și acum, pe „Pester Lloyd," 
organu oficiosă alu guvernului ungurescă, si- 
lindu-se a delătura tdte bănuelile în privința în- 
tențiuniloră cancelarului germană, într’ună ar- 
ticulă, ce (jice °â l’ar fi primită dela ună gene
rală austriacă.

Fdia pestană pretinde, că tdte conclusiunile 
ce se facă din amiciția ce-o are principele Bis
marck cu Rusia în privința relațiuniloră dintre 
Germania și Austro-Ungaria, ară fi false. Bis
marck n’ar avea intențiunl secrete în contra mo
narchiei ndstre; deși nu-i placă tdte cum mergă 
în Austria, aedsta nu l’ar împedeca nicidecum 
de a merge în unire cu Austria în politica este
ridră, având de scopu numai și numai asigu
rarea păcii.

Atmosfera politică a Europei — dice „P. 
LI. — este încordată numai prin posițiunea 
Franciei față cu Germania și prin politica este
ridră a Rusiei, nu Bismarck ar predomni poli
tica Europei, ci papa dela Roma și papa dela 
Newa, adecă Țarulă, căruia îi e supusă politica 
în tdtă Europa; Germania caută amiciția Rusiei, 
Francia speră într’o alianță cu Rusia spre a-și 
recâștiga Elveția și Lotaringia, Anglia lucră prin 
Gladstone pe cdrda Rusiei, Italia e gata a merge 
cu Rusia ori când voră cere interesele sale, âr 
Austria voesce să păstreze amiciția au ea spre a 
pută ajunge la o stare definitivă în cestiunea 
bosniacă.

Fiindă vorba de politica bismarekiană ne 
aducemă aminte de ună articulă, ce l’a publicată 
scriitorulă acestoră șire în „Gazeta Transilvaniei" 
dela 5 Fevruarie 1873. Ideile desvoltate în acestu 
articulă ni se pară și astăzi totă așa de justifi
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cate, ba încă susținute prin evenimentele din cei 
12 ani din urmă. Eată ce amă <|isă în 1873 :

„Principele Bismarck nu numai că vede 
bucurosă politica Nemțiloră âr deocamdată și a 
Unguriloră din Austro-Ungaria, ci încă îi încu- 
ragdză necontenită prin organele sale de publi
citate în continuarea și esecutarea politicei loră 
suprematiste. Acdsta este învederată. Totă așa 
de învederată însă este, că principele Bismarck 
nu le face tdte acestea numai pentru petrecerea 
și plăcerea sa, ci are ună scopu mare, de care 
s’a apropiată multă, dâr încă nu de totă. Nu 
este greu de gâcită acestă scopă ultimă ală său 
— „de-a uni întrdga ginte germană sub scep- 
trulă dinastiei Hohenzolleriloră."

„Pentru de a pută deslega gigantica pro
blemă , ce șl-a luat’o, Bismarck înainte de tdte 
voiesce să ducă în împlinire: centralisarea Ger
maniei întregi, adecă străformarea ei succesivă 
dintr’ună stată federală într’unulă uniformă cu 
guvernulă centrală în Berlină. Mai departe tinde 
politica bismarkiănă a câștiga „amiciția" Austro- 
Ungariei așa încâtă imperiulu acesta să fiă gata 
a servi intereseloră prusso-germane, precum le 
servesce de pildă astăzi în cestiunea orientală, 
totodată vrea să țină monarchia nostră în slăbi- 

i ciune internă, ca nu cum-va consolidându-se de
finitivă și paclnică în întrulă său să devină pe- 
riculdsă planuriloră prusso-germane."

„Influințele și efectele politicei presente pru- 
so-germane său bismarkiane asupra Germaniei și 
de aici asupra Austro-Ungariei și a țăriloră du
nărene le putemă deci pe scurtă caracterisa nu- 
mindu-le: fluctuațiunea centralistică în Europa 
de mijlocă. Direcțiunea și mersulă acesteia e 
par excellence germanisătoră. Răpetjicinnea cu 
care se puse în mișcare dela marea nordică pănă 
la marea ndgră nu puțină amenință și periclitdză 
totă ce-i stă în cale. In fondă Borussii, în mij- 
jocă Nemții austriaci prusso-fili și înainte garda 
jidano-maghiară, aedsta este falanga germanismu
lui, care stă să nimicdscă independența stateloră 
independente sud-germanice, tinde la dărîmarea 
autonomiei regateloră și țăriloră austro-ungare 
și dunărene și la desnaționalisarea popdreloră 
mici slave și române de-alungulă și până la gu
rile Dunării. Și lucru de mirare, Maghiarii, odi- 
nidră inimicii neîmpăcați ai tuturoră Șvabiloră, 
ei cari mai anțărță nu se mai satură a turti la 
pălării (jobinuri) nemțesci, pară a fi destinați de 
provedință a scdte Prnsso-germaniloră castanele 
din spuză și a-le aplana calea cătră marea 
nâgră!"

„Situațiunea de față politică esternă și in
ternă, recunăscemă, este pentru noi fdrte pericu- 
16să, cu tdte acestea nu desperămă, din contră 
suntemă de firma credință, că în curândă totulă 
va căpăta altă coldre, altă reliefă. Adevărată că 
centraliștii astădi mai în tdte părțile suntă la 
cârmă, dâr numai cei ce stau susu potă să cadă. 
Le vine rândulă și suprematiștiloră, despre acâstă 
îndoiâlă nu încape. Principele Bismarck e pu
ternică, dâr nici elă nu pdte face totă ce vrea, 
nici elă n’a căzută din ceriu" . . .

„Fluctuațiunea politicei bismarkiane centra- 
tasliste a produsă contra-fluctuațiunea federalistă 
în Europa de mijlocă. Centralismulă nu numai 
odată s’a dovedită stricăciosu desvoltării și li
bertății popdreloră. Germania însăși are să mul- 
țumâscă mai multă desvoltării sale autonomice 
și federale cultura intensivă ce-o posede astădi. 
Istoria germană conține cea mai flagrantă apă
rare a principiului federală. Viitorulă este ală 
federalismului, pentru că popdrele europene mari 
și mici numai în federațiunea loră liberă își 
potă afla garanția esistenții naționalității și a pa
triei loră, centralismulă însă înghite, calcă totă 
în picidre, amenință libertatea popdreloră și toc
mai de aceea va trebui să cadă."

Interpelarea d-lui M. Kog&lniceanu.
(Ședința dela 11 Februariu a Camerei române.) 

(Urmare.)
Viu acum Ia a duoa parte a interpelărei mele, la 

expulsiunea a șâse Români transilvăneni și la legalitatea 
acestei măsuri.

Mai înainte de tdte declară că proclamațiunea ire- 
dentâ, departe de a face bine causei românesci, fie aici, 
fie peste Carpațl, i-a făcută rău și în Bucurescl și în 
Buda-Pesta.

Proclamațiunea așa caisei iridente române, străbă- 
tândă în Ungaria și mai alesă în Transilvania, a dată 
locă la totă felulă de persecuțiunl. Ună slrigătă de 
resbunare a răsunată în tdte cercurile maghiare ! Tdte 
autorităjile publice ău fostă puse în picidre, ca aflân- 
du-se în fața isbucnirei unei nuoi revoluțiunl ă la Hora ! 
Și tdtă acâsta era lucrarea a duoi copii! Cea mai bună 
dovedă despre neînsemnătatea «lucrului, ca expediarea 
prin postă de exemplare la adresa primului-ministru ală 
Ungariei! Tote cercetările, tdte perchisițiunile, chiar și 
sequcstrarea și deschiderea tuturoră scrisorilor^ din Ro
mânia n’au dovedită nimicul Era o farsă, sau o simplă 
temă de colegienl, exaltați prin simțirea durerdsă a sufe- 
rințeloră părințiloră și frațiloră loră remașl acasă peste 
Carpațl!

Der iată că guvernulă română se însărcinâză să 
dea veeiniloră noștri o dov&dă netăgăduită, o do vidă ofi- 

'■cială: Expulsarea a șise Români din România. De 20 
de ani se acusă Românii de peste Carpațl că conspiră 
contra tronului Habsburgiloră, că conspiră în contra 
Statului ungară, că tindă la înființarea Daco-României! 
La apărarea Româniloră despre aceste nedrepte acusărl, 
iată acum, ce respundă miniștrii, comiții și procurorii 
Ungariei: respundă cu expulsa^ea, rostită de ună guvernă 
românescă! Ce se mai pdte <jice mai multă!

Se mai pdte $ice încă ce-va, Acestă ce-va este 
că bunii noștri vecini, după ce în expulsiune au găsită 
o probă învinovățitdre în contra Româniloră ardeleni și 
bănățeni, voră găsi o probă invinovățitdre și în contra 
ndstră a Româniloră independenți. Voră pută a ne imputa : 
de ce permitemă Româniloră supuși cordnei Sântului 
Ștefană de a emigra și a se statornici la noi, și de ce 
permitemă ca aceștia să se transforme în iredențl? Și 
ast-felă guvernulă maghiară va fini spre a ne declara, 
că nu se mulțumesce cu disțerarea numai a șâse Români!

Pprmiteți-ml, D-loră deputafi, înainte de a trata în 
specială cestiunea expulsiunei, să (jică câte-va cuvinte 
asupra imputărei ce vecinii noștri ne facă, că dămă re
fugiu Româniloră de peste Carpațl, pe cari neajunsurile și 
prigonirile îi silescă să trăcă munții și să descindă în 
țâră; întrebuințeză expresiunea loră.

Dâr noi suntemă vinovațl, decă ei emigrâză? Când 
Românii trecă din Transilvania la noi, de ce vină? Cine 
fuge de bine? De ce guvernulă ungară nu face condițiu- 
nea Româniloră din Transilvania bună, ast-felă, în câtă 
ei cu bucurie să șetjă acolo? căci, cine bucurosă fuge 
de loculă nascerei sale?

Nu’ml e permisă, fără voia lui, să citeză pe nume 
ună mare patriotă, ună mare bărbată de Stată ală Un
gariei, cu care la începutulă ultimului resbelă româno- 
turcă, am avută o conversațiune intimă despre relațiu- 
nile ndstre române cu Ungaria. ’I (jliceamă: Suntemă 
făcuțl de D-<jeu, Ungurii și Românii alături unii de alții; 
trebue der să ne înțelegemă, ca să avemă o viâță de 
pace și de frăție.

Numai ast-felă, și Românii și Ungurii ne vomă pu
tea păstra naționalitatea și individualitatea ndstră poli
tică, în fața mareloră imperii de cari suntemă înconju
rați și amenințați.

Da, ml-a răspunsă elă, și eu dică, că așa este. 
— Insă este ună punctă negru care pdte a ne pune în 
certă, 'i cj'seiu! — Care punctă, mă întrebă, de și ilu 
înțelese? — Este Transilvania, îi răspunseiu. Nu voim 
să luămă Transilvania, acâsta nici ne trece prin minte ; 
dâr am adăogată: Transilvania trebue să rămână ună 
Stată poliglotă; fie-care naționalitate trebue să’șl păs
treze ființa și drepturile ei, spre desvoltarea sa pe picio- 
rulă unei depline egalități cu Maghiarii,

Fără acâstă condițiune nu pdle să fiă pace între 
noi; trebue, o mai repetă, ca Transilvania să urmeze a 
fi trăsătura de unire între Români și Intre Ungurii Ce 
ml-a răspunsă marele patriotă? Noi Ungurii nu putemă 
întră în cea mai mică conversațiune cu D-vdstră în pri
vința Transilvaniei. Cea mai mică conversațiune asupra 
acestei cestiunl, ar favorisa ideile de cucerire, sâu celă 
puțină de intervențiune a D-vdstră în afacerile ndstre in- 
teridre, ar legitima propaganda D-vdstre, pe care noi nu 
o putemă tolera ! Vomă cheltui celă de pe urmă creuzer; 
vomă vărsa cea de pe urmă picătură de sânge â honveziloră 
noștri, înainte de a transige asupra Trasilvaniei. — Dâr 
cine gândesce să vă ia Transilvania? îi (jiseiu, Insă 
ocârmuiți-o bine, opriți strigătele de durere, cari trecă 

1 peste Carpațl și nu ne lasă în odihnă. Der cum, D-vds-
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în generații amă luptată ca să aducemă acăstă țără unde 
este, să ne lăsațl în pace să ne regulămă noi politica 
năstră; căci noi nu venimă să vă dămă lecțiune d-văs
tre ; nu ne amesfecămă în luptele cari le aveți în contra 
Unguriloră și Sașiloră; și numai atunci ați avea dreptate 
să vă amestecați în afacerile năstre, dăcă ne-amă ames
teca și noi în luptele d-văstre. <

Cuvintele acestea mi se pară perfecte; dăr totuși 
paremi-se că d-sa nu le-a ținută totd’auna; eu nu sciu 
că vre-odată Românii de peste CarpațI să le fi provocată 
său motivată. Noi câte odată, fără îndemnă ne-amă 
amestecată in trebile Româniloră de peste CarpațI! Sunt 
câțlvă ani înaintea proclamărei regatului, colegulrt nostru 
dela Academie, bătrânulă Bariță, ’ml (jicea odată la a- 
dresa acelora, cari trimiteau agențl în Transilvania, cari 
f ndaseră, mi se pare chiar ună 4>ară • „Carpații», spre 
a întreținea românismulă de peste munți: „De ce vă a- 
mestecați în trebile năstre ?< și ne ruga să nu ne mai 
amestecămă în trebile loră. Acăstă rugăciune ni s’a fă
cută și de Babeșă, și de Romană și de Hodoșă, și ei 
mai adăogau:

„Iată singura cerere ce vă facemă: întăriți-vă în 
unire și în cultură, desvoltați-vă puterile; și cândă dra- 
pelulă României va fi acoperită de glorie, va restatornici 
România în vechia ei mărire și putere, o ! atunci ne vomă 
mândri și noi de acelă drapeiă care este drapelulă ro- 
mânescă și prin urmare și ală nostru. (Aplause prelun
gite). Când România va însemna ceva în Europa, o 
atunci vomă fi mândri și noi ; ne vomă făli și noi de 
puterea văstră, și voră fi mândri și toți Românii din ori 
ce parte voră fi. Și atuncea și Ungurii ne voră respecta 
și ne voră cruța mai multă». Iată pentru ce pe mine 
mă dore ceea ce s’a făcută în capitala României, cu tăte 
că drapelulă nostru astăzi este gloriosă, cu tote că as
tăzi avemă și noi dreptulă a ne ținea capulă susă. (A 
plause).

Recunoscă că vre o câțiva băețl au făcută ună actă 
nebunescă și că acestă actă trebuia a fi reprimată ; der 
cum d. ministru Brătianu nu ’șl aduce aminte că și d-lui 
a fostă odată tânără, cum am fostă și eu; că și noi amă 
făcută proclamațiuni, ba și mai multă chiar.

Apoi d. Brătianu singură ’șl-a dată deunăcjl ca ună 
titlu de glorie a juneței sale, serviciele ce odiniâră a fă
cută Franciei apărendă causa republicei. Ei bine, tinerii 
aceia ce au făcută mai multă ? Au redigeată, au trimisă 
în Transilvania, o mai repetă, o tesă, o lucrare elocuentă 
der imprudentă, primescă chiar crimmală. Insă tăte aces
tea avut’au urmări astfelă pe câtă să ne pună în luptă 
cu Ungurii? Der Ungurii, celă puțină diarele ungurești, 
(jică că niciodată nu au cerută ca România să devină 
gendarmulă Ungariei I D. Brătianu credă că a fostă prea 
aspru, că s’a prea grăbită, și ’ml place a crede că d-sa 
astăzi se căesce.

Recunoscă că fapta trebuia reprimată; der pentru 
acăsta trebuia ca pe nenorociții autori să i ucidemă ? 
Adică să’i gonimă din țera românescă ?

Căci pentru ună Română acesta este totă una. Să 
nu uilămă, d-loră, că suveranulă nostru înainte de a fi 
Rege ală României era Domnă ală Româniloră. Ca ast
felă inima lui, sunt sigură, bate pentru toți Românii, și 
nu pâte permite ca acei ce suntă Români să fiă isgonițl 
din patria română. Și apoi unde să se ducă ei ? In 
Ardeală ’i aștâptă furcele său fearele, cum am-vădută că 
chiar din biserici s’au luată preoți și s’au târâtă în puș
cărie, pentru crima, că au avută la ei o proclamațiune 
iridentistă. Primescă că fapta era gravă, că proclama- 
țiunea putea să ne causeze dificultăți internaționale: dăr 
ce, pentru asemenea vine nu avemă legi și tribunale ? 
Să-i fi judecată d. I. Brătianu, să-i fi închisă d. Brătianu; 
dăr ei rămânău în România. Au însuși legea pentru 
expulsiunl nu 4>ce, că aceia, cari se voră încerca să re
vină în țără, să fie închiși? Să-i fi închisă, ornai repetă, 
dăr să nu-i trimetemă peste graniță să mără de fdme. 
Dăr să nu vedemă că Rusciuculă a devenită locă de 
asilă, când acesta era odată onârea străvechei ospitalități 
române! (Aplause).

D-loră, am spusă că în interpelațiunea mea, am să 
trateză și cestiunea de legalitate. Deci cu legile năstre 
în mână susțină că Românii nu potă fi isgonițl din acăstă 
țără, că Românii din alte țări suntă Români și în țăra 
năstră. Și dovadă am mai ânteiu constituțiunea, care 
<Șice că ună Română n’are nevoiă de altă nimică 
spre a deveni și cetățănă Română, decâtă de a avea 
recunăscerea calităței sale de Română atâtă și nimică 
mai multă. încă ceva; chiară aceluia care n’a cerută 
recunăscerea sa de cetățenie română, legeaîl recunăsce 
dreptulă de a cumpăra proprietate rurală, care, precum 
scițl, este ună dreplă politică. £tă ce (j’ce legea pro- 
prietăței rurale din Dobrogea :

sArt. 2: Numai Românii potă dobândi proprietatea 
mobiliară rurală.

»Români de origină, cari conformă art. 9 din Con- 
stituțiune potă dobândi recunăscerea fără stagiu și prin 
ună simplu votă ală Adunăriloru, au același dreptă.»

In fața acestui texiă, cum putemă spune noi că 
Românii din țările megieșite suntă străini? Eu credă că 
după durerăsa impresiune espulsiunea, din ânteiulă mo- 
mentă, a făcută și în țără și în străinătate și mai alesă 
în Transilvania, credă și așteptă dela liberalismulă, dela 
patriotismulă, dela aducerile aminte ale trecutului d-lui 
Brătianu, că d-sa va deschide espulsațiloră ușele Ro
mâniei. Nu înțelegă a se esercita asupra d-sale vre-o 
presiune, de aceea a-țl văzută câtă sunt de blândă 
cătră guvernulă țărei mele, câtă menagieză personalita
tea primului ministru.

Dăcă am pusă energiă, am pus’o numai în apă 
rarea naționalităței mele în fața Unguriloră! Etă lim- 
bagiulă ce l’a ținută în 1879 Românulă Mocioni față cu 
Kosșuth. E'ă ce (jicea acestă mare luplătoră ală Ro
mâniloră de peste CarpațI, când s’a întâlnită la Turină 
cu guvernatorulă: vă cileză propriele sale cuvinte tra
duse din nemțesce:

»Eu sciu că vre-o câteva canalii au umplută ure

tră vă amestecați la noi, deși nu aveți același drepții, de 
și afacerea nu privesce ună întregii poporii.

In România avemii câteva sate, avemă o mică po- 
pulațiune, Ciangăi stabiliți încă de pe timpurile lui Ște
fană celă mare. Totuși D-vâstră vă ocupați de ei tri- 
mițându-le popi, bani, cărți; trimiteți chiar agențl spre 
a-i îndemna de a se repatria! Pănă acolo merge intere- 
sulă și compătimirea D-vâstre pentru unti mică numără 
de frați perduțl; și nouă, ne cereți ca să nu avemă nici 
inimă nici urechi la strigătele de durere a mai multă de 
două miliâne de frați? Astfelă 6re noi facemă propa
gande la D-v6stră, ori D-v6stră la noi ? Ca dovadă că 
noi nu facemă propagande peste hotarele năstre, vă ci- 
teză următorulă faptă!

Este o țără în care noi păte amă avă drepturi de 
a face propagandă, căci acea țără a fostă ruptă din 
corpulă nostru, din sângele nostru, fără voia năstră și 
care a fostă alipită de țările casei Habsburgiloră; acăsta 
este Bucovina. Patrioții ^unguri și în 1848, și în 1859 
și 1860 au recunoscută strâmbătatea seculară ce ni s’au 
făcută, și prin anume convențiunl au p/opusă lui Vodă- 
Cuza, că acăstă țeră fiindă răpită în contra ori cărui 
dreptă. și se îndatorau a ne ajuta ori când ca să o 
luămă înapoi; și noi amă refusată. De ce amă retu
șată, de ce nu facemă acolo nici o propagandă? Pentru 
că guvernulă Austriei este ună guvernă cu minte și pre
vederi politice; elă dă tuturoră naționalitățiloră ceea ce 
li se cuvine. Așa a făcută și în Bucovina. Ne-amă 
<Jisă der: sortă bună au Românii din Bucovina? Ei nu 
țipă? Ei suntă mulțumiți. Decă ei socotescă că suntă 
mai fericiți sub dominațiunea casei Habsburgică decâtă 
sub dominațiunea năstră, unde guvernele se schimbă în 
tăte filele, unde legile suntă scrise numai pe hârtiă, de 
ce să nu-i lăsămă în pace acolo unde se află? și așa 
și facemă; ne bucurămu de sârta loră, der ne abținemă 
de ori ce propagandă; și cu tăte aceste acolo în Bu
covina avemă moșii, avemă rude, avemă osăminlele stră- 
buniloră noștri, ale glorioșiloră nostrii Domni; la totă 
pasulă găsimă urmele de victoriă ale eroiloră noștri!

La aceste cuvinte bărbatulă de stată ală Ungariei, 
se mărgini a 4'ce că săverșindu-se din viăță genera- 
țiunea din 1848, și acea maghiară și acea română, este 
de sperată că totă cu densa voră dispărea și urile și 
prigonirile dintre Unguri și Români, resultată ală atro- 
cităț loră făcute și ală sângelui reciprocă vărsată în 
acelă ană oribilă! Dâr generațiunea aceea a murită mai 
tătă; însă urile și prigonirile totă trăescă!

V’am citată cuvintele <Jise de Domnulă Brătianu 
în 1869.

»Când cumnatu-meu va ridica brațulă ca să-mi 
ucidă surora, o! atunci voiu ridica și eu mâna.* 
(Aplause.)

Astăzi dăr, ridică și eu glasulă pentru a apăra pe 
sora năstră, pentru a protesta în contra regimului ne
suferită, care se face frațiloră noștri Români de peste 
CarpațI. (Aplause) Dăr și aci mai chiămă încă odată 
spre mărturie pe D. I. Brătianu. La o întrebare făcută 
în Senată de D. C. Boerescu, ătă cum mai deunăzi îi 
răspundea președintele consiliului:

>Când mă acusa guvernulă austro-ungară că noi 
avemă societăți și că lucrămă ca să răsculămă Transil
vania și să facemă anexiuni, îmi aducă aminte că era 
agentă diplomatică Baronă Eder. De atunci până mai 
dăunăijJ, până la Baronulă Calice, le (Jiceamă: ,dăeă eu 
v’așl spune că nu dorescă ca toți Românii să formeze 
ună singură stată, ar trebui să socotiți, că sunt său 
mincinosă, său mișelă; der să viu astăcjl să agită ces- 
tiunea Transilvaniei, să dărâmă Imperiulă Austro Ungară, 
ar fi o nebunie; atunci n’așl fi ministru ci ași merita să 
fiu dusă înlr’o casă de sănătate. Și D-v6stră, le ^iceamă 
eu aceloră diplomatici, ori cât ați spune că nu voițl să 
mergeți la Marea-Negră, nu vă crede nimeni; dăr suni 
tețl ămenl cu minte; scițl că, dăcă a-țl voi să mergeți 
acolo, a-țl avea în conlra-vă și pe Rusia și pe noi, și 
vă mărginiți poftele D-văstre. Cu atâtă mai multă no
stimă să le mărginimă, că suntemă o putere mică.»

Aceste cuvinte drepte, și pentru cari facă compli
mentele mele D-lui Brătianu, suntă și ale năstre. Noi 
nu alergămă pentru luarea Transilvaniei der nu putemă 
să . lăsămă naționalitatea română în părăsire; și Ungurii 
nu se voră putea împăca cu noi, până nu voră face 
o viăță ticnită Româniloră de peste CarpațI. Radu 
Negru și Bogdană de peste CarpațI, din Făgărașă și din 
Maramurășă, au descălicată în astă parte și au fondată 
vechile năstre domnii; în fiecare seculă glole mari de 
Români, ca roiurile de albine, au venită de peste 
munți, de au împoporată adesea câmpiile nostre, pus
tiite de ordele păgâne. Omeni de biserică, ămenl de 
sabie, ămenl de carte, au venită să întărăscă staturile 
române dela Dunăre.

A fostă de secuii o mișcare continuă de Români 
între ambele căste ale Carpațiloră. Nici odată acăstă 
comunicațiune frățăscă n’a fostă întreruptă. Ideia ro
mână pururea a însuflețită și pe acei ce veneau la noi, 
și pe acei ce mergeau la ei! Decă acăsta idee se cali
fică de iridentismă, său de Daco-românismă, iridenți au 
fostă Radu Negru și Bogdană Dragoșă, iridenți au fostă 
toți acei mari bărbați de sabie și de carte, pe cari pe 
fiecare pagină a istoriei năstre îi întâlnimă venițî de peste 
CarpațI. Osemintele lui Lazără, în locă de a’i ridica sta- 
tue, să le aruncămă în aeră, căci mare iridentă, mare 
daco-română a fostă Lazără. Dăr Fabiană, dăr Lauriană 
bătrânulă, dăr Maiorescu tatălă, Bojinca, Papiu și alți 
alâțlmari dascăli, toți aceștia, cari au trăită în mijloculă 
nostru, apărendă și desvoltândă naționalitatea română, 
apărândă românismulă, iridenți și daco-români au fostă. 
Și aci să ’ml permită d. ministru să rectifică o parte din 
cuvântarea ce a ținută în Senată totă în privința consi
liului, ce a dată expulsațiloră transilvăneni, ca să nu facă 
polictiă pentru noi:

,Am totd’auna Româniloră de peste Car
pațI : să nu voițl ca d-văstră să dațl direcțiune politicei 
năstre. Noi cari ne cunoscemă țăra, cari din generații 

chile Unguriloră cu paradoxulă Daco-românismului; afară 
de aceștia nici ună omă cu minte nu visăză la noi. 
România ar avea să se gândăeă de tjece ori, dăcă trebue 
său nu trebue să-șl anexeze Transilvania, chiar când 
acăsta ar fi ușoră ca ună jocă copilărescă. Acăsta ar 
putea fi ună dară ală Greciloră, ună cuibă de vespe, 
o petardă, care la celă d’ântâiu conflictă ar arunca 
România în aeră. Noi Românii transilvăneni și Un
gureni voimă o neatârnare asigurată pentru Româ
nia. Pentru a ajunge Ia acăsta, România însă are ne- 
voe de o Ungarie puternică și neatârnată. Dăcă Unga
ria devenindă neatârnată, va da națiunalităței române 
o egală îndreptățire, atunci Ungurii nu voră avea a purta 
cea mai mică grije despre Români. Nicl-o-dată nu vom 
privi preponderanța în patria ungurăscă cu ochi geloși, 
întru câtă nu se voră exercita contra năstră acte arbi
trare. Negreșită dăcă Ungaria ar rămânea în stăpânirea 
Austriei, și ca asemenea va deveni ună instrumentă în 
mânele curței de Viena în contra neatârnarei României, 
o atunci, va fi lucrulă alt-felă, etc."

Acăsta nu este. Ungaria e liberă; Ungaria e de 
sine statatăre, Românii din Ungaria n’au pentru ce să se 
uite la noi; dea-li-se drepturile, respecte-li-se naționali
tatea, și ei și fără silă voră rămână buni cetățeni un
guri. Câtă pentru noi cetățeni ăi României Indepen
dente nu credă că este bine de a ne teme de cea mai 
mică amenințare. Când a isbucnită ultimulă resbelă, o 
bandă de Secui a intrată în țăra năstră pe la Severină, 
s’a atinsă de teritorulă nostru; erau să Jntre chiar în 
luptă cu posturile năstre. A sărită însă populația și i-a 
luată pe fugă. Am cerută explicări de la guvernulă 
ungară. Ce a făcută acestă găvernă? ’l-a dată în ju
decată, și tribunalele îi au achitată. Totă ast-felă tre
buia să facem și noi; și chiar de ar fi fostă o achitare, 
n’am fi intrată încă în resbelulă cu honvezii Ungariei!

D-loră, am cjisă că interpelarea mea mai are și o 
parte umanitară; acesta o adreseză în specială D-lui 
primă-ministru. Mă adreseză la umanitatea D-sale, la 
trecutulă D sale, la 1Q48, când și D-sa și eu și mai tâlă 
generațiunea de atunci amă fostă disțerați. Aveamă 
mume, aveamă surori, aveamă rude; multe lacrimi au 
vărsată atunci mumele, surorile nostre, și în genere fe
meile române pentru exilulă nostru.

Der celă puțină acăsta disțerare a fostă rostită de 
străini! Dăcă D. Brătianu a uitată, astăzi îi readucă a- 
minte poemulă lui Michelet! Facă apelă, D-le Ioană Bră- 
tiene, la tinerețele D-tale, la cele ce profesai atunci, la 
principiele ce le afișai; acestea te-au adusă astădt unde 
escl! Ori câtă escl omă de Stată, nu este bine să rupi 
cu trecutulă D-tale când mai alesă acelă trecută a fostă 
frumosă!

Suntă câteva c^ile de când a venită la mine fe
meia unuia din disțerați, cea mai săracă, cea mai ne
voiașă, cea mai simplă ardeleancă, spunendu-ml că băr
batulă său este isgonită din țeră, fără să fi făcută alt
ceva, decâtă că a fostă surprinsă la drumulă de feră 
citindă o proclamațiune ; ea plângea cu patru șiruri de 
lacrimi și-mi (jicea: „m’așl duce lângă bărbatulă meu la 
Rusciucă, ași munci chiar cu brațele ca să-mi hrănescă 
bărbatulă; dăr am copii, și trebue să stau cu ei aci 
pentru scoli!» Acelă rîu de lacrimi care curgea pe fața 
bietei Românce ml-a adusă aminte de lacrimile ce în 
1848 mumele și surorile năstre vărsau pentru noi exi- 
lații 1 Omă dela 1848, care totdăuna amintești faptele 
D-tale dela 1848 și cu dreptă cuvântă, căci dela 1848 
începe regenerațiunea năstră la care ai luată parte, aduțl 
aminte de acele lacrimi și șterge pe acele care astăcjl se 
'varsă în urma ordinului D-tale deexpulsare! Și după ce 
m’am adresată la guvernă, mă adreseză și la Regele 
României, la fostulă Domnă ală Româniloră; îlă conjură 
ă se gândâscă, că dăcă sângele versată pe câmpurile 
de bătae ale Plevnei, Griviței și Șmârdană, a acoperită 
de gloriă și a întărită tulpina tinerei năstre dinastii, .la
crimile poporului, lacrimile mumeloră, soțieloră și fe/e- 
loră române, departe de a întări și de a face să se des- 
volte aceea tulpină, o voră slăbi, putrecjindu-i ținerile 
vlăstare! Sfîrșindă, conjură pe D. Iănă Brătianu să nu 
facă, ca lacrimile vărsate din ochi de Români să păteze 
paginile istoriei ântâiului Rege ală României. (Aplause.) 

(Urmăză răspunsulă D-lui primă-ministru Brătianu.)

SOIRILE DILEL
Jo! săra, 13 Martie, va fi a' treia conferință lite

rară. Joia trecută, d. prof. Andreiu Bârsană a vorbită 
despre continentulă africană, și anume despre cele mai 
nouă descoperiri. Istorisirea călătoriiloră lui Stanley au 
ținută publiculă într’o continuă încordare și mărturisimă, 
că cu părere de rău ne-amă despărțită, fără să mai 
audimă și alte scene interesante petrecute de Stanley în 
călătoriile sale, fiindă timpulă înaintată.

—x—
Procuratura supremă a statului va ordona în cu- 

rendă să se conscrie tâte ferele și foile periodice ce 
apară în țâră. Seopulă acestei disposițiunl este, după 
cum se tjice, d’a controla materialulă secțiunei pressei 
dela procuratura supremă a statului, fiindă că s’a în
tâmplată adeseori, ca foile provinciale, cu tâtă esistența 
loră de mai mulțl ani, să nu-șl trimâtă esemplarele 
îndatorate.

—x—
Ungurii voescă să înființeze o scâlă elementară de 

stată în Sebeș ă, și inspectorulă școlară a intrată In 
tratări cu proprietarulă de casă Neculae Beu, ca să-și 
închirieze casa pentru scâlă. Comuna bisericâscă gr. or. 
d’acolo aud îdă de acăsta, ca să nu i se impună dare 
pentru scdla ungurescă, a introdusă o dare de 5 la sută 
pentru scâla sa. Hotărîrea a fostă primită de consis- 
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toriu, magistratulă a fostă încunosciințată despre acesta 
și oficiulă de dare orășenescă e însărcinată a ridica acostă 
dare încă în anulă curentă și la finele fiecărui cvartală 
a o depune la administrațiunea cassei bisericei gr. or.

—x—
A mai >pricopsită» ministrulă Trefort pe preoții 

gr. or. George PopovicI din Iovâlcea, Iosifă Mihu 
din Și nea mare, George Bonea din Nadpatak, 
George Capritie din Seligstadt, lână Bercană din 
Cohalmă cu câte 50 fl. Ertă-le loră, Domne, că nu 
sciu ce facă.

—x—
Sub titlulă «Maghiarofagulă ministru austriacă", 

.Egyelârfâs" scrie următârele: «Mai deunăzi primulă 
ministru Tisza petrecu în Viena și fu âspele primu
lui ministru austriacă, cornițele de Taaffe. Contesa de 
nascere e maghiară și totuși vorbi nemțesce cu primulă 
ministru maghiară. Tisza se interesă multă de băeții co
mitelui Taaffe și contesa îi răspunse: «Băeții mei suntă 
bravii Eu totdeuna am spusă Iui Edmond, ca să ’șiîn
vețe băeții unguresce, der elă nu se învoesce la asta cu 
nici ună chipă. D-vâstră nici nu vă puteți închipui cum 
îi uresce bărbatulă meu pe Maghiari...." Se (jliee că 
Tisza se supără fârte tare. Acasă în Pesta a în- 
țelesă apoi sensulă adevărată ală vorbeloră comitesei— 
și e faptă, că pactulă Austro-Ungară de atunci s’a în
treruptă*.

—x—
Codița „patriotică* din locă face în numărulă de 

Sâmbătă o îndreptare, tjicăndă că: în locă de «hazafisâg* 
(patriotismă) să se cetâscă — în numărulă de Joi 18 
Martie n. — «hazugsâg» (minciună.) Tâtă pasărea pe 
limba ei pere. Va să dică patriotismulă șoviniștiloră e 
o curată minciună. A venită la timpă acestă mărturi
sire. Acum pâte să se dea și de-a tumba Țăncălău, 
căci nu-i folosesce nimică, deârece scripta manent.

Se vorbesce, că s’a plănuită să se înființeze în 
Clușiu o stațiune de observare a cutremuriloră de pă- 
măntă. Conducerea ei are să se încredințeze profeso
rului dela universitatea clușiană Dr. Anton Koch.

—x—
Din Clușiu se vestesce o sensațională arestare. 

Poliția d’acolo, fiindă provocată de tribunalulă din Caran- 
sebeșă, a arestată pe inginerulă Alois Sădenhorst, dela 
calea ferată Mureșă-Ludoșă-Bistrița. Causa arestării e, 
că Sădenhorst, de nascere Francesă, are două soții. Cu 
cea dinlăiu s’a căsătorită în Caransebașă, cu cea d’a 
doua în Clușiu. Inginerulă fu escortată la Caransebeșă 
și dată pe mâna procuraturei

—x—
După cum spune «Agramer Zeitung», o comisiune 

judiciară ducăndu-se în sătulă croată Bratine, ca să 
esecute nisce licitări de pământuri cerute de proprie- 
tarulă generală de cavaleriă Leopold br. Edelsheim- 
Gyulai, fu înconjurată de țărani, cari protestară în contra 
oricărei esecuțiunl prin strigăte, înjurături, blăsteme și 
gesticulări. Ca să scape de trântell, judecătorulă ordonă 
să se întârcă îndărătă comisiunea, care fu petrecută de 
rîsetele și strigătele țăraniloră. «Ubite toga fiscala!» 
(UcidețI pe acestă advocată!) strigară cătră subslitutulă 
advocatului, care încă trebui s’o ia la sănătâsa.

—x—
Se cjice, că în Berlină se va înființa o capelă 

română.
—x—

Astă seră se va juca de trupa teatrală germană 
sub direcțiunea d-lui Carol de Remay, în sala redutei 
de aci, «Rusaliile în Florența, operetă în 3 acte de R 
Genâe și l. Riegen. _________

Costumulîi naționalii românii în Munchen.
In luna trecută, Februariu, s’a dată în teatrulă 

curții din Munchen Balulu artiștiloru, care a fostă de 
o strălucire, cum abia se pâte vedâ în altă orașă. Ar
tiștii din Munchen, oficerl, studenți, cercurile aristocratice, 
lumea financiară, corifeii sciinței, în fine tout Munich s’a 
întrunită la acelă bală. Cassa regală încă a fostă în 
mare numără representată: prinții Luitpold, Ludovic, Leo
pold, Alfons, Rupprecht, ducele Ludovic, princesele Teresia, 
Ludovic, Gisela, Adalbert, Elvira, ducesa Max Emanuil, 
soția ducelui Ludovic, apoi archiducele Ludovic Victor 
de Austria și prințulă Albert de Thurn și Taxis.

Sala a fostă decorată cu o artă, care rivalisa cu 
natura. Conductulă a fostă imposantă. Costumele cele 
mai varii si mai interesante au fostă înfățișate. Mare a 
fostă surprinderea și admirațiunea, când a apărută ună 
numără de 22 Germane în fermecătorulă costumă națio
nală ală țărancei române și vr’o 5 Germani in impună- 
torulă costumă națională ală țăranului română. A fostă 
și ună Română la bală, totă în costumă națională. Prin
țulă Luitpold nu s’a putută opri de a nu-lă întreba de 
unde este și dâcă așa costume încântătâre pârtă Ro
mânii. I s’a răspunsă la tâte întrebările ce le-a pusă. 

E de observată, ne scrie corespondentulă nostru, că Ger
manele de dragulă costumului învățaseră și câteva vorbe 
românesc! de ocasiune.

Numărulă persâneloră a fostă de vr’o 11,000, cos
tumate unele ca ângerl, altele ca pasări, ca epurl, ca 
raci, ca crocodili ș. a. Balulă acesta să dă totă la 
patru ani.

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

LONDRA, 23 Martie. — Soirea „Oficiului 
Reuter:“ Rusia nu s’a retrasă dela demonstra- 
țiunea floteloră în Sudabay. Unanimitatea pu- 
teriJoră în privința remonstrațiuniloră față cu 
Grecia continuă a dura.

DIVERSE.
Câtă costă armatele — „Cine vrea pacea, caută 

să se pregătescă de răsboiu," este o vorbă veche, pe 
care o urmâqlă bucurosă tâte statele europene. Națiu
nile stau gata înarmate pănă în dinți; șciința și tehnica 
se silescă necontenită se perfecționeze armele; se facă 
cetăp neînvinse; colosurl cuirisate plutescă pe mare j 
feră și oțelă, pulbere și dinamită, abură și electricitate 
se pună în serviciulă aprigului ț)eu ală răsboiului. Insă 
arme și cetăți, corăbii și armate însemneză bani, însem- 
nâză impozite. Câtă costă ore pacea europănă în fiă-ce 
ană în bani numerară? La acestă întrebare respunde 
gazeta «Breslauer Zeitung.* Ea se folosește de dalele 
statistice din almanachulă Gotha pe 1885. După aceste 
date positive statele europene plătescă pe fiăcare ană 
pentru întreținerea oștiriloră și marineloră loră după 
cum urmâcjă: Germania 588,538,878 fl. Belgia 46,073,800 fl 
Danemarca 22,479,028 fl. Francia 855,700,011 fl. Bri- 
tania 721,727,665 fl Italia 305,159,910 fl. Țările dejosă 
68,201,604 fl. Austro-Ungaria 339,064,690 fl. Portugalia 
39,505,680 fl. România 30,551,213 fl. Rusia 978,501,225 fl. 
Suedia 36,847,969 fl. Norvegia 17,838,281 fl. Elveția 
15,100,486 fl. Serbia 10,385,801 fl. Spania 168,704,234 fl. 
Turcia 13892857411. Deci Europa cheltuesce, 4388663656 fl 
pe ană pentru întreținerea armateloră și floteloră sale 
de răsboiu.

* **
Uuă hotă pericnlosft. — „Lupta“ relatează, că po

liția din Iași a făcută o interesantă prindere a unui ho(ă 
periculosă, ce spune că îlă chiamă Goldstein. fîtă cura 
opera Goldstein: Extrăgea din buruiana mătrăgună (bella- 
donna) substanța narcotică. Acâstă substanță în o dosă 
destulă de puternică de a putea provoca ună somnă de 
24 âre, 6r nu de a produce morte, o punea în riisce 
sticle cu rachiu ce le purta cu densulă. Odată acâstă 
preparațiune gata, elă pleca în călătoriă, umbla prin di
ferite orașe alegându șl victime. Pentru a le despoia, 
elă lega cunoscință cu ele și le dădea câte ună pahară 
de rachiu. Băutorii cădeau la momentă în nesimțire, er 
Goldstein îi buzunărea și dispărea. Așa s’a întâmplată 
acum cât-va timpă cu ună preotă, pe care la gara de 
la Romană au fostă nevoiți să-lă transporte la spitală, 
că era ună începută de otrăvire cu bella-dona și unde 
tocmai a doua (ji s’a deșteptată. Acestă periculosă hoță 
se pare că anulă trecută a operată pe o scară largă 
asupra unei întregi taberl de cărăuși. Etă faptulă: In 
sătulă Onești din județulă Bacăului se găsea ună nu
mără de cărăuși dinspre târgulă Ocnei, care adusese pro
ducte, luase bani și erau gata să se întârcă înapoi. Să 
presintă ună Evreu Ia dânșii, probabilulă Goldstein, și le 
spune că are de transportată marfă Ia tergulă Ocnei. 
Evreulă să tocmește cu țăranii și ca aldămașă le dă dm 
o sticlă ce avea cu dânsulă câte ună pahară de rachiă. 
Ună singură cărăușă refusă de a bea. Peste câte-va 
minute toți cadă în somnă profundă Gelă care nu băuse 
rachiu, se culcă și elă. A doua <Ji diminâță acestă din 
urmă să scolă și cercă să deștepte pe tovarășii săi, der 
ostenelă zadarnică, ei dormeau duși. Mai fârdiu, când 
în fine să deșteptară, căutară pe Evreulă cu care se toc
mise, însă elă dispăruse, se căutară în chimire și consta
tară cu disperare că lâ toți, afară dela acelă ce nu băuse 
rachiu dela Evreu, banii dispăruseră. Hoțulă îi buzu- 
nărise în timpulă nopții și să făcuse apoi nevăzută. 
Cum (jicemă, probabilă că totă Goldstein este autorulă 
și acestui faptă. Instrucția urmâ^ă.

* **
Donădeci de ani în temuiță. — Cine a cunoscut’o 

în vremea ei — și cam puțini suntă de aceștia — (jică 
că era o frumseța de muere fără părechiă, Eva Dumană 
din Remetea. Ce a făcută, ce n’a făcută, păcatele ei o 
sciu, pentru că păcatulă boldesce pre omă la rău, — 
în o bună diminâță în locă să (Jică cătră soțulă ei, ean’ 
scâlă bărbate, c’a fi vremea! se pune și-lă acopere bine 
să nu dea lumea de elă, pentru că Eva îlă omorîse 
peste nâpte. Trasă la judecată pentru fapta acâsta, legea 
a tjisă să se spânzure Eva; înălțatulă împărată însă sa

îndurată ai schimba pedâpsa de mârte în 20 de ani de 
robiă. Acestea sau întâmplată în anii cei răi, pe Ia anulă 
1864, și în anulă acesta, în 10 Martie, a eșită Eva Du- 
man din temnița, unde a petrecută vreme atâtă de lungă. 
Sosită acasă la Remetea, nici n’aujmai cunoscut’o âmenii 
din sată, — eară copii ei toți au fostă murită până ce 
era ea în Maria-nâstră închisă; și căsuța ei, negrijită de 
nime, ci lăsată în prada vânturiloră și ploiloră, s’a fostă 
derimată de multă! Ore Ia?ce a și trimeso Dumnezeu 
acasă, pre biata muere?!-„Gaz. Pop.”

* * *
Pernlă copiilorfi. — Părulă copiiloră trebue din 

când în când tăiată, măcar câtă de puțină. Astfelă co
pii voră avea ună pără lungă și abundantă. E bine 
asemenea să Ie freci din când în când capulă cu ună 
amestecă compusă din o linguriță de uleiă de rețină și 
una de romă.

* **
Dați apă caldă vacilortt cu lapte. — Apa caldă, 

distribuită în fie-care <Ji vaciloră de lapte, înmulțesce 
într'ună modă sensibilă producțiunea laptelui și a untu
lui. Pentru acestă cuvântă dar trebue să se dea vaciloră 
de lapte în fie-care di apă puțină mai căldicică, în care 
să se pună și puțină sare și puține tărițe. Făcendu-să 
esperiența cu acestă metodă, s’a constatată că vacile au 
dată cu 25 la sută mai mnltă lapte. Acâstă apă va
cile o beau cu mai multă plăcere, decâlă apa curată 
chiar și când nu le este sete. Se pâte da unei vaci din 
acâstă apă de 3 ori pe cfi. — Ună cultivătoră francesă 
care a făcută usă de acestă metodă, afirmă că în cur- 
sulă unui ană, elă a putută avea 260 livre de untă, 
după ce s’a luată mai întâiă o cantitate de lapte nece
sară la o familiă compusă din 8 persâne, S’a consta
tată, că cu câtă o vacă bea mai multă apă de acâsta 
cu atâta dă mai multă lapte.

* **

Cătră domnii acționari ai institutului de economii și 
credită „Economulă".

Cu 1 Martie a. c. s’a încheiată terminulă fixată 
pentru subscripțiunea deschisă de acțiuni a institutului 
«Economulă" ce se va înființa.

Fiindă capitalulă propusă acoperită deplină prin 
subscrierile incurse, directoratulă a fixată i}iua de 8 Apri
lie a. c. la 2 6re după amâdi în localitatea casinei ro
mâne (Strada Cărbuniloră Nr. 7) pentru ținerea adunărei 
generale constituante, la care domnii acționari suntă In
vitați cu tâtă onârea a lua parte ori în persână ori prin 
împuternicită specială.

Obiectele de desbatere și aprobare în adunarea ge
nerală constituantă suntă următârele: 1. Constatarea din 
câlele de subscriere, că capitalulă institutului este asi
gurată prin subscrierile originale și că vărsămentulă primă 
a incursă în faptă. 2. Statorirea și aprobarea statute- 
loră. 3. Decidere asupra împrejurărei, că societatea pâte 
să considera ca instituită ori nu? 4. Alegerea comite
tului de supraveghiere. 5. Hotărîre asupra responsabi
lității fundatoriloră, conformă § 152 din legea comer
cială.

Președintele: Directoră esecufivă :
Alesandru Bohațielu Iuliu Coraiană.

Invitare. — Societatea acționară tipografică și de 
librăriă «Concordia* din NăsSudă, va ținâ adunarea sa 
generală pro 1885 (IV) la 8 Aprilie 1886 st n. la 10 
6re a. m. în sala edificiului administrațiunei fonduriloră 
scolastice din Năseudă,

Obiectele: 1. Raportulă direcțiunei pro 1885, 2. 
Raportulă consiliului de supraveghiere. 3. Pertractarea 
propuneriloră. 4. Alegerea membrilorăjn direcțiune pe 
ună periodă nou de 3 ani. 5. Alegerea consiliului de 
supraveghiere.

La acestă adunare P. T. D-nii acționari suntă in
vitați a lua parte în personă ori prin plenipotențiați. 
Pentru casulă că din lipsa voturiloră nu s’ar pulâ ținâ 
la acestă termină, prin acâsta se convâcă o a doua adu
nare pre Duminecă la 2 Maiu 1886 la 10 a. m. totă 
în același locă.

Năseudă la 10 Martie 1886.
Direcțiunea societății -Concordia*.

ULTIME SCIRl
Guvernulă elină a reușită să contracteze 

pe piâța englesă ună împrumută de 20 milidne 
drachme.

—0—
Gabdan-efendi a telegrafiată Porții, că prin

țulă Bulgariei a declarată că persistă în contra 
clausei numirii ca guvernatoră ală Rumeliei pe 
5 ani.

—0—
Se vorbesce că P6rta negociază ună nou 

împrumută cu baronulă de Hirsch.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Cumusfi la bursa de 'OTaaa
din 22 Martie st. n. 1886

Rentă de aură 4°/0 . . . 103 55 i Bonuri croato-slavone . . 104 75
Rentă de hârtiă 5°/0 . , 95 20 Despăgubire p. dijma de 
Imprumutulă căilora ferate ! “ "

ungare.......................... 153 — i
Amortisarea datoriei căi

lora ferate de osta ung.
(1-ma emisiune) . . . 101.70

Amortisarea datoriei căi
lora ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi
lora ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) .... 115.—

Bonuri rurale ungare . . 104 80
Bonuri
Bonuri

miști
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 104 75

cu cl. d6 sortare 1C4 75 
rurale Banat-Ti-
...............................104.75

cu ci. de sortare 104 75

vinu ung......................... 100.—
Imprumutulă cu premiu

ung...................................121 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 30 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 85.35
Renta de aură austr. . . 114 30 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ......................... 876 —
Act. băncel de credită ung. 305.25 
Act. băncel de credită austr. 300 80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.92
Napoleon-d’orI .... 999.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 60 
Londra 10 Livres sterlinge 125.80

Bursa de Bucuresci.. Ctirsulu pieței Brașovu

Cola oficială dela 8 Martie st. v. 1886. din 23 Martie st. n. 1886

română (5%). .
rom. ainort. (5°/0) 
convert. (6%) 
oraș. Buc. (20 fr.)
fonc. rural

Renta
Renta

>
împr.
Credit

»
»
»
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

< » » Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14 ’/*
Bancnote austriace contra aură. . 2.00—

vând.
95—
97V,
89’/4
32— 

103—
87—

100—
93—
83V<

. . Cump. Vând.8.70 8.72Bancnote românescl
i

[ Argint românesc . 

Napoleon-d’orI . . 
Lire turcescl . . .

> 8.60 8.65

9.97
11.20

10.—
11.30»>(7#/0) •

(5°/o) -» . .. 
urban (7°/0) . .

» »
■» » . ..

națională a României 500 Lei

H

(6%) •
(5°/o) •

Imperiali 

Galbeni .

>

»

10.20

5.86

> 10.30

5.90

Scrisurile fonc. »Albina* 100.— > 101 —

0

FILIALA MEA ..H. Dressnand S-oi«CC
V)

am strămutat’o în Ter^nln epâului Hr.
in casa D-ei Wallbasma, și me rog a ine onora 
și acolo cu binevoitorul^ concursu.

Cu deosebită stimă EL ZEIDNEE.

(Avisu d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de pe făsia 
sub care au primită (Jiarulîl nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSA

f

X
8

x 
X 
x

I 

§ 

!

'SZ^*'

(5-5)

14—
2.01

i?

,1

j Ruble RusescI 
!
i Discontulă
I

» 124. 125?/,
» 7—10 ®/0 pe anii.

Z’iZi 
x,Z^Z

CASSE
-.1

E»

de

„ Neînvinse “ 
sigmre contra 

focului și spargerii 
din renumita fabrică

W O O D“
Agent central depositar

PITTS Bucuresci
2 Strada Smardan 2.

Representantulu D-lă Heinrich Gusbeth. In BiroulO de espedițiunl 
alu D-loru H. Aronsohn & Comp., Ulița Vămii Mr. 10 suntu espuse Casse de 
feru și oțelîi din renumita fabrică „Clliatwooal,44 unde le pote vedâ ori-cine.

’V.

MersulU trenurilorU
pe linia PredealA-Budapesto și pe linia Tei ușii- Araatfi-ffiudapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealii-Budapesta
I

Trenă 
de 

poradne

Tren Trenă
accelerat omnihna

1

Trenă 
omnibua

Bucuresci

Predealu

Timișă

Brașovă
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

(
(

(
(Sighișdra 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușft 
Aiudă 
Vințulă de 
Ui6ra 
Cncerdea 
Ghirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirb&i 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susă

t
<

Oradia-mare 
P. Ladăny 
Szolnok 
Buda-pesta

Viena

v
K

6.08
6.29
6.45
7.00
7.26
7.48
8.28
8.47
9.06
9.26

10 01
10.20
10.30
10.37
10.51
12.37
2.58

8.00
8.3-5
8.59
9.34

10.16
11.04
12,17
12.47
1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.0-5

(
(

Nota:

6 00
6.35
3.00 6.05

8.
10.

Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

Budapesta —3t®redeaIiS

Trenă 
omnibua

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibuf

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
omnibua

Viena — —
3.15

—
Budapesta 6.47 — 6.20 8.0J
Szolnok Î0.37 — 7.29 9.11 11.40
P. Ladăny 1.44 — 8.27 11.26 2.31
Oradea mare 5.33 — — 1.28 —

Vărad-Velencze — — 9.45 2.00 - -
Fugyi-V ăsărhely — — 9.59 2 11 —
Mezo-Telegd — — 10.28 2.31 —
R6v — — 11.36 3.18 —
Bratca — — 12.10 3.41 —
Bucia — — 12.43 4.01 —
Ciucia — — 1.31 4.26 —
Huiedin — 2.56 5.08 —
Stana — — 3.29 5:27 —
Aghiriș — — 4.G? 5.50 —
Ghirbău — 4.18 6.02 —
Nedeșdu — — 4.36 6.24 —

Clnșiu
_ 5.05 6.43

12 05 — 7.03 —
Apahida 12.31 — — 7.26 —
Gliiriș 2.16 — — 8.51 —

Cncerdea 3.12
3.32

— — 9.31
9.43

—

Uidra 3.41 — — 9.51 —
Vințuld de susă 3,50 — — 9.58 —
A iudfl 4.25 — — 10.24 —
’îeiiașă 4.50 — — 10.44 ...
Crăciunelă 5.41 — — 11.28
Blașa 6.02 — — 11.44 —
Micăsasa 6.40 — — 12.18 —
Copșa mic 7.00 — — 12.36 --
Mediașă -IV — — 1.22 6.01
Elisabetopole — — 1.56 6.40
Sigișdra — — — 2.34 7.20
Hașfaleu — — — 3.02 8.01
Homorod — — — 4.41 10.05
Agostonfalva — — — 5.30 11.02
Apatia — — — 6.03 11.3’
Feldiora — — — 6.35 12.14

Brașovă
— — — 7.14 1.09

1.50— — — —
Timișa — — — — 2.48

Predeală

Bucuresci

_ _ _ _ 3.23
— — — — 4.56

9.40

Tipografia ALEXI Brașovă.

I

I 

X 
s

s
X J

O

9

Teiușii- k r- uidA-B u «îapesta Budapesta-Aradft-Teiuștt.

Trenă Trenă Trenîi de Trenîi de Trenă Trenă
omnibua omnibua peradne peradne accelerată omul bun

Teiușft
Alba-Iulia
Vințulă de josă
Șibotă
Orăștia
Smeria (Piski)

Viena11.09
11.46
12.20
12.52

1.19

— 3.56
4.27
4.53
5.19
5.41

11.00 7.15 —
— Budapesta 8.05 1.45 8< q

— Ssolnok
Arsdft

l 11-02
11.12

3.44
4.02

ii.4o;
12.00

— 3.37 7.53 6.25
1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 619

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 Gonopă 5.38 — 7.51
Zam
Soborșin

4.25 — -8.12 Berzova 5.57 — 8.10
5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58

Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Gonopă 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 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradfi 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4 53 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 — 8.00 6.05 Teîușsk 12 05 — 2.24

Arad ft'/E'iBMîi ș<6 r a SiEaespia (Piski) Petroșoul

Trenă Trenă d<? Trenă de Trenă de Trenă Trenă
omir.bufi peradne peradne peradne omiiîbnfl omnlbufț

Aradâ 6.00 12.55

1

ISisnerta 6.308.25 11.50 2.23
Araduiă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.oq
IStemeth-Săgh 6.50 1.46 8.54 Hațegă 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pus 8.46 2.10 4.40
Orczifalva
Merczifalva

7.38 2.36
2.53

9.25 Crivadia. 9.33 2.57 5.28
7.56 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07

Timlșăra 8.42 3.40 10.06 Petroșeul 10.43 4.04 6.39

Tfimîșdrs»-Aradft Petroșeni.—Simeria (Piski)

Trenă de Trenîi de Trenîi Trenfi Trenă Trenă
peradne persdno omnibua omnibua omnibua de pers.

Timișâra 6.07 12.25 5.00 Petroșeni 6.49 9.33 5 28
Merczifalva 6.40 1.16 5.50 Banița 7.27 10.14 6.08
Orczifalva 6.51 1.34 6.07 Crivadia 8.06 10 54 6.4*
Vinga
Nămeth-Sâgh

7.08
7.23
7.40

2.04
2.25
2.54

6.32
6.53
7.24

Pui
Hațegă 
Streiu

8.50
9.31

10.16

11.37
12 17
12.58

7.35
8 02
8 44

| Aradife 7.50 3.10 7.40 WîmerSa 10 53 1.35 9.15


