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BrașovO. 12 Martie 1886.
Eri amîi vorbită de Pruso-Germania și de 

relațiunile ei cu Monarchia nbstră, astăzi voimă 
să vorbimîi ceva despre Rusia și despre politica 
ei. Oficiosulă din Pesta ne liniștesce în privința 
intențiunilorft principelui de Bismarck, dicândă 
că eJă numai de aceea caută amiciția Rusiei, 
pentru că acăstă putere predomină atjl politica 
Europei, cr nu Germania.

Alte vederi desv61tă în privința influinței 
Rusiei f6ia conservativă germană „Wiener Allg. 
Zeitung“. E de interesă să cunăscemă părerile 
acestei foi, mai alesă pentru că ea nu se 
numără între cele șovinistice. Eată ce scrie acăstă 
făiă în numărulă său de Duminecă:

„Rusia șl-a perdută influința sa de odiniără 
în peninsula balcanică. Așa se plângă de câtva 
timpă încăce foile panslaviste rusesc!. Și în 
adevără plângerea loră nu este nemotivată. Se 
p6te (jice, că Rusia dela 18 Septemvre 1885 
pănă astăzi și-a perdută posițiunea în țcrile bul
gare și acum se silesce a-șl salva celă puțină o 

p parte din influința sa, pentru care s’a luptată 
• necurmată în bătălii și prin intrige, să șl-o sal

veze supuindă dreptulă de numire ală prințului 
Bulgariei, ca guvernatoră ală Ost-Rumeliei, a- 
probărei Europei din cinci în cinci ani. Fie
cine scie, că Rusia are să mulțămăscă marea 
perdere greșeliloră ce le-a comisă în cursulă 
mișcării bulgare. Ea s’a opusă acestei mișcări, 
pentru că era de sine stătătăre, și a dovedită 
astfelă Bulgariloră, că nu e amica loră sinceră. 
A și pricepută prințulă Alexandru să exploa
teze greșelile Rusiei pentru țăra sa, elă care 
este ună caracteră independentă, ună soldată e- 
nergică, ună principe înțeleptă. Aceeași sdrte 
a avut’o Rusia și în alte țări balcanice: 
Grecia, România, Serbia, pe cari le-a fostă li
berată ea numai din egoismă de sub jugulă 
Turciloră, s’au ruptă pe rendă una după alta de 
Rusia. Dăr nici o perdere n’a fostă așa de du- 
rerăsă pentru Rusia ca cea presentă, căci tăte 
țările numite suntă așa (jicăndă numai nisce părți 
laterale ale peninsulei balcanice, pre când Bul
garia mare predomină Constantinopolulă de două 
părți și pare a fi chiemată a moșteni egemonia, 
ce-o esercăză Sultanulă la Bosforă. Bosforulă 
este adevărata țîntă a ambițiuniloră rusesc!/

„Suntă o miă de ani, de când ună principe 
rusescă din săminția lui Rurik și-a făcută tri
butară pe împăratulă imperiului romană răsări- 
tănă; de atunci încăce Rusia mereu aspiră să 
ia Constantinopolulă și multe miliăne de ămeni 
au căzută jertfă acestoră aspirațiunl. Zadarnice 
însă au rămasă tăte silințele ei de a pune mâna 
pe Bosforă. In cjLiua de San-Stefano Rusia părea 
că e mai aprăpe de țînta ei, când generalulă 
Ignatieff stărse dela Sultanulă o mare Bulgariă, 
ce era menită a deveni ună stată vasală rusescă, 
o provincia rusăscă până la marea Egeică.“

„Dăr Europa a vegbiată și Rusia a trebu
ită să se retragă, și optă ani după acelă trac
tată de pace se ridică Bulgaria devenindă aprăpe 
independentă și închicjendă Bosforulă dinaintea 
dorințeloră celoră din Moscva. E greu a pre
supune, că Rusia va privi în linisce cum se ni- 
micescă astfelă speranțele ei milenare susținute 
cu șirdie de sânge. înainte de t6te ea se va fo
losi de influența, ce și-o asigură ca putere euro- 
pănă asupra reocupării postului de guvernatoră 
în Filipopolă și va agita contra prințului Alec- 
sandru. MalcontențI bulgari să voră găsi destui 
și fie-care candidată de ministru bulgară fără 
prospecte va amenința în viitoră pe prințulă 
Alecsandru, că să alătură la Rusia. Prințulă 
Alecsandru va avă o grea misiune și probabilă 
că-și va căuta racjimulă în Anglia. “

„Este însă mare întrebare dăcă Rusia se va 
mărgini la acăsta luptă secretă. Credemă din 

contră, că îndată ce-o voră favorisa împrejură
rile, ea va păși pe față și se va încerca înc’o- 
dată de-așl asigura posiția la Bosforă cu arma 
în mână. Presupunemă, că ea astăcjl va veni 
dela Caucasă și va căuta să cucerăscă Asia mică, 
pentru care casă pare că voesce să-și câștige 
alianța Persiei."

„Când va afla dăr Rusia ocasiunea bineve
nită pentr’o asemenea procedere? Dăcă ar vrea 
să consulteze mintea rece, ar trebui să-și spună, 
că Europa nu-i va concede niciodată esploatarea 
în acăsta direcțiune a unei campanie, fiă și vic- 
t.oriăsă ; își va spune că tăte silințele suntă za
darnice său că voră avă numai puțină succesă, 
că singurulă drumă pentru cuceriri rusescl ale
viitorului nu duce spre marea Mediterană, ci 
spre Persia. Dăr cine scie dăcă politica ru-
săscă este în stare de a renunța la vechiulă ei
visă nerea lisabilă, dăcă e în stare, fără a face
o ultimă, tristă și sângerăsă esperiență, să-și ia 
adio de-o speranță, ce a nutrit’o o miiă de ani. 
Când Francia vătju după Koniggratz, că nisuința 
ei de a țină în amorțire Germania cu viclenia 
și cu forța este paralisată definitivă pe cale na
turală, se aruncă orbesce în luptă, din care eși 
perindă două provincii și rangulă său în Europa. 
Rusia ar avă și mai puțină causă de a face ună 
pasă desperată pentru a nimici stările din Orientă 
și a lua Asia mică.“

„Vorbele cu car! foile panslaviste ațîță sâm- 
țibilitatea Rusiei suntă false, căci nu Austria va 
moșteni domnirea în peninsula balcanică, ci sta
tele ei voescă să fiă independente, voră fi inde
pendente și Austria nu le va turbura în acăstă 
privință. Noi n’avemă altă ambițiune, decâtă 
d’a face ca Orientulă să se deschidă comerciu- 
lui nostru, și nici Serbia, nici Bulgaria, nici Gre
cia nu suntă menite să devină vasalii Vienei. 
Falsă este și aceea, că Rusia pe lângă marea 
Neagră trebue să posădă și Dardanelele spre a 
pută resuflă ; tocmai așa ar pută cere ea ca din 
marea Ostică, care asemenea este închisă, să ajungă 
prin cucerirea Svediei la Oceană/

„Rusia este o putere, care în privința geo
grafică dominează centrulă limbei vechi, care în 
patru părți atinge mările și care în curând se va 
estinde și spre a cincea, care își scaldă granițele 
în sînulă mării persice. Importulă ei consistă 
în aceea, că este mijlocităre între Europa și Asia, 
aducândă totă mai multă massa asiatică în ser- 
viciulă culturii europene. Este în sensulă ade
vărată ală cuvântului puterea centrală; ea nu-șl 
cunăsce misiunea dăcă voiesce să-și supună 
vechile posițiunl ale mării Mediteranei toc
mai așa, ca dăcă voiesce să înainteze spre 
apusă, și’șl greșesce calea ce o păte duce la ade
vărata mărire, dăcă va păși din nou pe cărarea 
falsă, pe care ar trebui să întâmpine oposițiu-' 
nea Europei“.

D-lti Tisza și viGța municipală.
Sub titlulă „cum ne adărme“, 

dela 21 Martie scrie următărele :
.Așadâr membrii comisiunei municipale se voră 

alege de acum încolo pe (jece ani- 0 jumătate o voră 
forma-o acum viriliștii, cealaltă jumâLate aleșii pe cțece 
ani. Viriliștii suntă stabili. Se schimbă din ei pe ună 
ană abia patru, cinci la sută. Cela puțină două-^ecl de 
ani, aprăpe o generațiune este de lipsă, ca să se schimbe 
cu desăvârșire tabăra viriliștilorU.“

„Timpulă însă se schimbă, cu elă și ideile și ne
cesitățile; trebue să se schimbe și nisuințele politice, 
atâtă în tătă țera, câtă și în cadrulă vieții municipale. 
In .mijloculă necesității, în mijloculă progresului și schim
bării binefăcătăre în municipiuri stă instituțiunea virilistă, 
ca o piedecă și greutatea, care cu massa ei strivesce pro- 
gresulă și mișcările îndreptățite ale nisuințeloră.*

«Instituțiunea virilistă însă mai are și altă însem
nătate.

rassei maghiare și în acele cercuri, unde limba locuitori- 
loră nu e cea maghiară. Numai din acestă punctă de 
vedere se păte apără acăstă instituțiune. Der tocmai 
pentru că cu acăsta umblă mână în mână nemișcarea, 
tocmai pentru aceea ar fi fostă de lipsă, ca cealaltă parte 
a comisiunei să se alâgă mai desă și nu in totă ală <je- 
celea ană. încă și periodulă actuală de 6 ani e lungă, 
și acesta ar fi trebuită să se reducă Ia doi său celă multă 
patru ani. Dăr nu. Tisza n’a făcută acăsta ci a schim
bată și periodulă actuală de 6 ani Ia 10 ani.

Acesta-i sistemulă adormire:. Tisza nu vrea să fiă 
vioiciune în viâța publică politică maghiară. Elă vrea să 
lățescă asupra societății maghiare liniscea mormântului, 
tăcerea mormântului, și întunereculă nemișcării. Nu vrea 
să avemă o altă vieță, o altă mișcare, decâtă a îngro- 
pătoriloră. Să trăiâscă numai elă și maioritatea sa ac
tuală: acesta-i scopulă lui.

»Și cu ce-și™motivâză acestă proiectă? Elă qțiee: 
In totă ală Zecelea ană se face recensămăntulă popu- 
lațiunei, așader în totă ală cjecelea ană să fiă câte o 
alegere. Și maioritatea primesce acestă raționamentă 
secă și nu cutâză a întreba, că ce coincidență au aceste 
două lucruri fără nici o legătură ? De aicea ar urma, 
că dăcă cincl-(|ecl de ani nu va fi nici ună recensă- 
mântă, atunci să nu fiă nici alegere.

Odinioră sfetnicii orașeloră regesc! compunându-se 
din 40—60 său mai mulțl ămenl, au fostă ereditară și 
se’ntregiau pe ei înșiși. Acăsta a fostă cea mai nebună 
instituțiune a timpului, care a creată tradiționala cume
tria și cuscriă, și prin care sfatulă s’a făcută lotrulă 
averei publice sugrumândă orice consituțiune și selfgu- 
vernamentă locală. Tisza acum vrea, sub altă nume și 
într’allă formă, să reînvieze, ca pe ună demon rău, acăstă 
instituțiune din mormântulă ei și astfelă să nimicăscă 
viăța publică a comatateloră și a orașeloră.

Și ăre pentru ce o face Tisza acăsta? Pentru ce 
părtă elă acelă rolă în contra drepturiloră constituțiunei, 
pe care-lă părtă ciuma și colera în contra vieții și a 
sănătății. Acăsta n’o poftesce dela elă nici curtea din 
Viena, nici politica bosniacă. N’o poftescă încă nici in
teresele ambițiăse ale cYedincioșiloră săi. Pentru ce o 
face dăr acăsta ? Precum sgârcitulă muritoră de făme 
își adună comără și de ar pută, ar fi în stare să ia dela 
alții și lumina sărelui: așa-șl adună Tisza puterea c’ună 
sufletă nesațiosă și nu se liniscesce până atunci, până 
ce mai vede înaintea lui ună pică de dreptă constitu
țională, nițică viâță. constituțională pe care s’o pătă în- 
înghiți pentru îndestulirea intergseloră sale“ambițiăse.

D-lă Tisza își pole justifica celă puțină în aparință 
ori ce altă proiectă asupriloră și nimiciloră de dreptă 
pretecstând „agitațiunile naționalităților^,« „nisuințele con
trare statului/ „interesulă guvernării și ală administra- 
țiunei,» acestă proiectă însă nu-lă păte justifica nici la 
aparință.

Tisza socotesce așa, că în timpulă de față își păte 
alcătui în tăte comitatele cu ajutorulă fișpaniloră și ală 
solgăbirăiloră săi, astfelă de comisiune municipală, la 
care să se uite cu dragă. Și dăcă e cu putință — gân- 
desce elă — pentru ce să nu facă? Ce să-și mai bată 
capulă de viitorulă națiunei și ală constituțiunei ?“

Negociările cu România.
Corespondentulă din BucurescI ală diarului 

„Pester Lloyd“ scrie cu data de 20 Martie, că 
guvernulă română a luată o atitudine mai pre- 
venităre față cu Austro-Ungaria în cestiunea con- 
vențiunei comerciale. Negreșită că de astă dată 
guvernulă română e hotărîtă să apere cu mai 
multă energiă interesele țării, decâtă cum a fă
cută acăsta când s’a încheiată ântâia convențiune 
vamală, pentru că atji România e stată indepen
dentă. Mai departe dice corespondentul ă :

Ca condițiune preliminară neapărată pentru reîno- 
irea tractatului de comerță cu Austro-Ungaria, România 
va cere garanții, că granițele austro-ungare voră sta des
chise esportului de vite române, și în acăstă privință 
ministrulă de comerță română a declarată în față amba-

Ea trebue se susțină supremația îndreptățită a I sadorului Austro-Ungariei, că nici ună ministeră, ori cum



Nr.^59. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Eu credeam că onor. D. Kogălniceanu va fi citită 
ceea ce am cjîsa în Senată în privința acestui străină și 
tocmai de aceea mă .așteptam, după cum (Jiceam la 
începută, ca d-sa să fi amânată acâstă interpelare și chiar 
să nu o mai facă.

D-loră, când o cestiune se discută și se resolvă 
considerându-se numai din ună punctă - de vedere, se 
facă multe greșeli; căci cestiunea trebue a fi analisală 
din tâte punctele de vedere și cercetate tâte elementele 
din care se compune.

Fost-au âre astfelă lucrurile, că duoi tineri au fă
cută o proelamațiune și noi pentru aceea proclamațiune 
i-am expulsată din țâră?

D-vâstră, d-le Kogălnicene, nu aveți repulsiune ca 
vecinulă d-vâstră d. lanoli, de a trece pe la ministrulă 
de externe ca să vedeți că de mai multă timpă era o 
mișcare pe tâtă linia Dunărei ca să trâcă țăranii dincolo 
și suntă petițiual din partea loră, (Jicândă că cu guver- 
nnlă bulgară au contractată ca să le dea atâtea deciml 
de hectare, cară cu boi, case, pluguri, etc., și acestă 
propagandă se făcea în județele Brăila, Ilfovă, Vlașca de 
unde s’au și dusă câțiva peste Dunăre, dâr în curândă 
s’au întorsă de acolo în sapă de lemnă. Din județele 
Teleormană, Romanațî, Dolj, totă asemenea s’au dusă și 
âr s’au întorsă în aceeași tristă stare. Și aceea societate 
numită a Carpațiloră scițl d-vâstră ce era? A fostă mai 
ânteiu societatea Transilvania, fondată de regretatulă 
Papiu Ilariană și la care noi cu toții amă contribuită 
mereu și amă apărat’o toți Românii fiind-că nu avea 

. Der societatea Carpațiloră ce rolă 
I avea? Ea (jicea că se fondeză în scopă de a strânge 
bani ca să ajutămă pe Românii de dincolo spre a se 
duce înapoi cu mijlâce dela noi. Decă ar fi fostă în 
adevără așa, nimeni nu putea să 4>că mmică; dâr ia să 
vedemă cura s’a manifestată ea de când chiar s’a constituita ? 
Ca societate literară? Ca o societate de bine-facere? Nu, 
ci ca o societate politică, și decă ar fi fostă, numai po
litică, totă n’ar fi fostă nimică, dâr era o societate de 
agitațiuni și onor. d. Kogălniceanu a fostă indusă în 
erâre, fiind-că mulțl din amicii d-sale erau instigatori.

D. M. Kogălniceanu'. Amicii mei?
D. I. C. Brătianu, președinte alu consiliului'. ’Ml 

pare bine că te lape^I (ilaritate).
Apoi, onor, d-nl, când ese cu drapelulă pe strade 

și amenință că are să se ducă să spargă geamurile mi
nistrului austriacă, nu este acâsta agitațiune ? A trebuită 
ca poliția să apere mai multe (jile casa pe care ei o pu
seseră la ochi. De aceea ’țl 4ică, d-le Kogălniceanu, că 
n’ai fostă bine inițiată...

D. M. Kogălniceanu: Eu nu sciu de acâsta.
G. Brătianu, președinte alu consiliului: Șciu 
să nu mă crecjl atâtă de tîmpilă ca 
că ună omă de stată ca d-ta ar putâ 
asemenea lucruri.
Kogălniceanu: Le desaprobă din tâte pute-

o reînoire 
aceste ga-

ar fi formată, nu e în stare să facă posibilă 
a tractatului de comerță, înainte 
ranții.

In casti de nesuccesă, 
următorulă tarifă autonomă 
austro-ungare: 10 pănă la 25 procente vamă la 
importă pe mărfurile ce nu se producă în Ro
mânia ; 25 pănă la 50 procente vamă pe măr
furile, care nu se producă în România, dâr e po
sibilă să se producă în țâră; 50 pănă la 100 
procente din valâre vamă la importă pe mărfurile, 
care se producă în România.

d’a se da

va aplicaRomânia 
asupra mărfurilor^

I voiu pune în îndoială restrângerea vieței naționale și in
telectuale ce se opera între Valachia și Moldova de o 
parte și Transilvania și cele-alte provincii române de 
altă parte; căci dâcă în unele epoce au împrumutată 
âmenii și scrierile Româniloră de peste CarpațI, scie d. 
Kogălniceanu că și ei, în timpulă lui Vasile Lupu și 
Matheiu Basarabă, veniau din Transilvania și învățau 
carte aci în România, în șcâlele nâstre din BucurescI și 
lași. Prin urmare, a fostă și nu pâte fi alt-felă, a 
o viață 
țările.

D.
D. 

d-ta ai 
cută, dâr o găsescă și periculâsă- și de aceea voiu 
rectifică; ai cjistk: când elementulă română va peri în 
Transilvania, va peri și în România I Eu, d-lorfi, 4'câ> 
că nu va peri nici în Transilvania, nici în România nici 
odată! (aplause prelungite.)

Eu 4>ceam âmeniloră de stată ruși când am în
cepută să trateză cu ei: noi n’amă avută resbelă decâtă 
cu Polonii, cu Ungurii și cu Turcii.

D. V. Maniu: Și cu Tătarii.
D. I, C. Brătianu, președinte alu consiliului: Tă

tarii au trecută ca nesce locuste, ca o furtună, dâr nu 
au formată ună stată. Dâr aceste națiuni, Ungurii și 
Polonii, voiau să ne cucerâscă și să ne distrugă în nu
mele bisericei catolice, âr Turcii în numele barbariei fa
natice, și de aceea amă resistată atâtă de puternică.

intelectuală comună între Românii din

Kogălniceanu: în tot-d’a-una.
I. C. Brătianu, președintele consiliului: 

disă o frază, care nu numai că nu mi-a

fostă 
tâte

Dâr 
pla

să o

Răspunsul ti d-Iui Ionii Brătianu-
(Ședința dela 11 Februariu a Camerei române.)

D. I. O. Brătianu, președintele consiliului ministri- 
loru: D-loră, rugasemă de dimineță pe d. Kogălniceanu 
ca să amâne interpelarea d-sale, sperândă că o va 
amâna pentru totd’auna în urma esplicațiuniloră ce i 
dedeamă; der vădă că n’a voită să o amâne.

In adevără, d-loră, regulamentulă acordă miniștri- 
loră trei spre a se putâ pregăti ca să răspun4ă la 
o interpelare; der acele trei 4>le suntă mai multă, cum 
4ice Francesulă, une fiche de consolation, mai cu sâmă 
când interpelarea vine dela ună deputată ca d. Kogăl
niceanu, fiindă că eu nu potă sci mai dinainte cum are 
să se desvolte interpelarea, ca să potă să răspundă.

Astfelă, astăzi, când am vă4ută pe d. Kogălni
ceanu că se suiă la tribună cu ună vrafă de 
de hârtii, de unde sciam eu ce citațiunl 
aducă înaintea d-vâstre, pentru ca să caută 
aducă alte citațiunl cu cari să potă combate argumen
tele d-lui Kogălniceanu? Eu socotiam că mie îmi va 
face o interpelare; însă, după cum credă că și d-vâstră 
veți fi observată, numai pe mine nu m’a interpelată; 
eu am servită la interpelarea d-sale, la rechisitorulă d-1 pune Europei? (Aplause.) D-vâstră puteți să ’venițl cu 
sale, rechisitoriu pornită din bune sentimente, am servită | forțe uriașe asupra nâstră să ne sfărâmați, să ne dis- 
numai de huchetă, cum se 4ice. Prin urmare, așă putâ | trugeț.I Statuia română, dâr și acelea voră fi cum au 
să 4ică, că suntă afară din causă. Dâr dâcă am luată fost(j furtunele lui Baiazetă și Moharaet, și vomă reîn- 
cuvântulă, am făcut’o numai pentru ca să ștergă lacră- vja cu mai multă. putere și mai oțelițl (Aplause.) 
mile de pe fața d-lui Kogălniceanu.... Și scii, d-le Kogălnicene, pentru ce cjicti aceste cu-

M. Kogălniceanu: Să-i aduci înapoi, și le-ai vinte? Pentru că, dâcă Ungurii s’ar convinge că ar pu- 
_ _ | tea să fiă adevărată ceea ce ai 4*s& d-ta, că perindă

atunci fiți încre- 
ca să sdrobâscă 
4iceam, că mă 
d-tale fiindă pe

cărți și 
avea să 
și eu să

----- -------------------  ----- --------- l 1 L
Cu Slavii însă și cu tâte celelalte națiuni amă trăită în I ună scopă politică, 
totă-dăuna frățesce și dâr noi nu suntemă o ginte des-1 
pre care se cjiceți că este peste putință să trăițl cu noi 
și că trebue să ne exterminați. Noi v’amă lăsată în tot- 
dâuna să trăiți în pace; prin urmare nu este o necesi
tate ca, dâcă noi nu suntemă Slavi să ne desprețuițl. 
Și apoi credeți d-vâstră că la sfîrșilulă secuiului XIX 
veți putea să exterminați o națiune de 10, 12 miliâne 
pe care n’au putută să o estermine tâte furtunile venite 
din Asia (Aplause) și care a rămasă pănă a41 cu titlulă 
său de onâre, cu caracterulă său de Români și se im-

rnițe de
D. 

ștersă ...
D. 

bile d-le 
se pâte ca ună omă inteligentă ca d-ta, ună omă cu I Transilvania (Aplause!; și de aceea 
atâta esperiență, ună omă căruia nu i se pote 4*ce credă datoră să rectifică acâstă erore a 
nu este compelinte in istoriă, cum se pote să nu sciă, riculâsă. 
că istoria nu se pote face la tribună; la tribună numai Onor. d. Kogălniceanu îmi aduce 
se servesce cineva de citațiunl din istoriă. Partea ântâiu ne dicea odată amiculu d-s’ale din copilărie, d. V. Alec- 
a discursului d-lui Kogălniceanu a fostă consacrată numai sandri, că ceea-ce au avută de comună între dânșii Ro
ca să facă istoriă. ... mânii de pretutindeni a fostă în toți timpii și in tâte

Ei bine, onorabile d-le Kogălniceanu, istoria nu se împrejurările o viață intelectuală, o viață morală. Iată 
face la tribună, fiindă că dai bănuială că nu este o care a fostă în totă dâuna marea legătură dintre noi și 
istoriă adevărată ci făcută numai pentru serviciulă causei. care trebue să fiă și astă4I.
D-vâstră a-țl fostă impresionată mai cu deosebire de o Onor. d. Kogălniceanu ne spunea că toți, membrii 
scriere a lui Kossuth. In adevără, Kossuth este o mare Academiei române, cari suntă de dincolo de CarpațI ne 
individualitate, și ceea ce se întâmplă forte desă cu in- cJicO să nu ne amestecămă în afacerile loră politice, 
dividualitățile cele mari este de a crede că totulă se în- jn adevără, a venită Ia mine d. Babeșă și alțl mem-
vârtesce în giurulă său, că elă este factorulă principală brii de dincolo ai Academiei române și mi-a pusă ces- 
în totă ce se produce în o societate. Eu am mare tiunea acâsta: Ce faci cu noi? Eu le-am răspunsă : când, 
admirațiune pentru talentulă de oratoră, de tribună ală unQ omQ abia cultivă grădina lui, ar fi ună neghiobă 
lui Kossuth, și am luată să ceteseă și eu scrierea aceea s§ mârgă să cultive și grădina vecinului său. Atunci d. 
a lui Kossuth, der să vă spună dreptă, că nu am avută Babeșă și toți ceialalțl ml-au 4isă că am dreptate și că 
curagiulă s’o sfârșescă, fiindă că se pusese pe dânsulă dorința tuturoră Româniloră este ca cu toții să lucrămă 
la o înălțime așa de mare, încâtă nu vedea decâtă pe pentru desvoltarea și prosperitatea României.
elă și ideile lui ; și totă ceea ce este în afară de ideile D6r acâstă academiă română ÎQ care eiementeie
și de faptele Im le arată m modă forte eronată Kossuth din Transilvania ee sunta Intfînsa j6nă unQ rok5 itnpor. 
a f°sta uad oma “iaye> cu merite f6rte ma^> der numai tantă, de cine este fondată dâcă nu de noi?

Onor. d. Kogălniceanu ne-a cetită convențiunl, Când 4>cețl că Românii din alte țări au ne-
nesce pretinse convențiunl. Cunoscă și eu acele conven- v0,ă de recunâscere, _âr nu de impămen emre,
țiunl, acele memorii, acele proiecte de totă felulă, dâr Pe,nf™ adevem înd£dă cetățeni ai țărei nâstre, v ași ruga 
nu este bine să le exhibămă astădl la tribună și să le d'le Kogălnicene, să luațl procesele verbale ale Camerei 
arătămă în tâtă goliciunea loră, fiindcă nu credă că este *6 vedeț., Cme/ ^°P?S-, a?Sta ’n^me^ Ș! Cine 8 
timpulă bine alesă pentru acâsta. făcutâ ? ae acorde Româniloră acestă dreptu de recu-

D-loră, pe lângă celelalte cuvinte ce aveamă ca n6scerxe? c|.nd am venit0 urmă Ia Patere
să mă așteptă la amânarea și chiară la înlăturarea acestei atn acâstă disposițrane cum degenerase sub gu-
interpelărl, este și acela, că d. Kogălniceanu scie forte rerflulQ conservatonloră, am cău ată a se stabili și ma< 
bine, că dâcă d-sa ca deputată, și mai cu sâmă depu- bine aces!Qx dreP a alft Româniloră de simplă recunos- 
tată din oposițiă, pâte să vorbâscă despre tâte și în cere’ fi‘ndcă ®*nau nev01ă de Wământemre, de ârece 
modulă cum i-ar plăcea d-sale, nu totă în aceeași posi- sunia R°mânI de^sânge.
țiune comodă mă aflu și eu ca ministru; fiindă că âmenii M. Kogălniceanu: Dâcă ai făcută așa, urmâză
de stată ai Europei sciu ce valâre au atacurile ce aduce înainte totă așa.
cineva când este în oposițiune; și dâcă Gladstone, dâcă Brătianu, președinte alu consiliului: Dâr
Derby, dâcă Salisbury au atacată la rîndulă loră fiecare oare Română a venită în țâră la noi din vre-ună colță 
câte o putere într’ună modă mai multă său mai puțină de pământă românescă și n’a fostă îmbrățișată de noi. 
violentă, după ce au venită la putere au 4isă: cu iertă- (Aplause.) 
ciune. (Ilaritate, aplause.) D. M. Kogălniceanu: Și de noi toți.

D. M. Kogălniceanu: Eu n’am atacată pe nimeni, D. I. G. Brătianu președinte alu consiliului. Nu 
și declară de mai nainte că dâcă voiu veni vreodată la e vorba de d-vâstră fiindcă eu nu te acusă pe d-ta, că 
putere nu voiu cere iertăciune. ai persecutată pe Românii din Transilvania; d-ta m’ai

D. I. C. Brătianu, președinte alu consiliului: D. acusată pe mine, și de aceea a trebuită să răspundă și 
Kogălniceanu este ună istorică de merită, dâr mi-a pă- v*nâ a-țl șterge lacrimile și a te încredința că nu 
rută rău că astăzi ne-a făcută istoriă la tribună, fiindă 3unt r6u Română și n’am persecutată pe frații^noștri din 
că istoria a făcut’o, după ’cum 4iceatn adineaori, din | celelalte părți ale pământului, 
punctulă de vedere ală tesei pe care o apără astă4I.

Eu credă că onor. d. Kogălniceanu nu studia nu
mai când era tânără, ci s’a ținută totă dâuna în curent 
cu progresulă care se face în istoriă și cu adevărurile 
ce ea descopere și constată pe fiă care 4>; și unulă din 
aceste adevăruri este că cei d’ântâiu domni cari au venită 
în România dela Făgărașă și dela Mara-Mureșă și Câmpu- 
Lungă, când Banulă Craiovei cu toți boierii lui le eșiau 
înainte și se închinau lui, nu erau nisce fugitivi cari 
căutau asilă la noi contra persecuțiuniloră religiâse; 
acâsta este o absurditate din cele mai mari, ci ei, după 
stricarea principatului de cătră Tătari, se reîntorceau în 
scaunulă loră; când facă acâstă rectificare istorică, nu | vină acela, care e în nevoiă.

I. G. Brătianu, președintele consiliului: Onora- Transilvania are să piară și România, 
Kogălniceanu, eu îmi 4iceam adineaori: cum | dințați că ei și-ar pune tâte silințele 

: și de aceea

aminte ceea-ce

Ună singură Română să 
vină să spună, că a venită de dincolo său de ori unde 
și că nu l’am îmbrățișată și n’am căutată să-i facemă 
locă chiar înaintea sentimenteloră de amiciă seu de sim- 
patiă ce am fi avută pentru ună Română de aci din 
țâră.

Apoi, d-loră, nu sciu cum s’a întâmplată, că în 
scâlele nâstre mai multă sub guvernulă liberală s’au 
primită profesori din Transilvania. Ore aslfelă se perse
cută Românii? Mai deunădl 
la bibliotecă și ună amică ală 
care solicita acelă postă; der 
dela ună transilvănănă, eu

a fostu ună locă vacantă 
meu stăruia pentru cineva, 
fiindcă era solicitațiune și 
am 4isă că mai ânteiu să

D. I. 
că nu scii; 
închipuescă 
amestece în

D. M. 
rile mele.

D. I. C. Brătianu, președinte alu consiliului: Dâr 
credeți că se făcea numai atâta ? In acelașă timpă, când 
agitațiunea se încerca a prinde temei aici, se lățea și 
prin județe; se îndemnau âmenii să se scâle și să trâcă 
Carpații, și scițl ce li se spunea ? Li se spunea că au 
arme multe ca să trâcă în Transilvania. Va să (Jică pu
tea să ne facă și încurcătura acâsta; căci dâcă ar fi 
trecută peste frontiere numai dece inși, cu arme câtă de 
ruginite, vă închipuiți d-vâstră la ce consecințe ne pu- 
tâmă ascepta.

Apoi, d-loră, și mai alaltăerl am primită raporturi 
că se face asemenea propagandă prin județele despre 
munte. Cercetați, d-le Kogălniceanu, pe la ministerulă 
de interne și pe la poliție, ca să vedeți că de ună ană 

rugată și iar 
Sturdza scie 

și i-am 4>sh 
vă spună răs- 
va spune la

să-mi 
să se

și jumătate le-am dată tâte povețele, i-am 
i-am rugată să se astâmpere. Onor. D. 
când venise unulă de dincolo de CarpațI, 
să se astâmpere. Ei bine, mi-e rușine să 
punsulă care mî l’a dată. D. Sturdza vă 
ureche și răspunsulă și persâna care mi l’a dată.

D-lor, ceea ce Francezulă numesce chantage era 
pănă acum câțiva ani cu totulă necunoscută la noi, și 
astăzi vădă că incepe a forma și la noi o șcâlă din cele 
mai detestabile... (Aplause).

Cititai d-ta, d-le Kogălnicene, acea proclamațiune? 
Adineaori făceai apelă la mine, la ideile, pentru care 
luptam în tinerețele mele, dâr facă și eu apelă la d-ta 
și te rogă să spui, dâcă în tinerețele nâstre, d-ta și eu 
ne-amă gândită vre-o dată să propagămă 
âmenl îndemnau pe alții să facă; să spui 
comandamă cuiva dinamita ca să facă să 
aeră ?

D. M. Kogălniceanu: Pe atunci nu
D. I. C. Brătianu, președinte alu consiliului: Dina

mita nu era, însă alte mijlâce incendiare și distructive 
existau și atunci. Asasinatulă există de când lumea dâr 
nici d. Kogălniceanu nici eu nu l’am propagată vre
odată.

D. M. Kogălniceanu: Alții au voită să mă asasi
neze și d-ta ai aflat’o și mai scăpată și pentru acesta 
’țl sunt recunoscătoră.

D. I. C. Brătianu, președinte alu consiliului: Șcâla 
asasinatului nu a fostă la noi pănă acum ; ai să vecjl că 
a începută să se propage și aslfelă de idei la noi. Pănă 
acum nici ună Română în România nu a fostă victima 
asasinatului politică, și dâcă va fi fostă vre unulă, asa- 
sinulă trebue să fi fostă ună streină. (Aplause).

O voce: Dâr Barbu Catargiu ?
D. I. C. Brătianu, președinte alu consiliului: Eu 

nu sciu de cine a fostă asasinată Catargiu, d. Kogălni
ceanu scie ?

D. M. Kogălniceanu'. Am căutată multă să aflu, 
tâte aceste n’am aflată.

D. I. C. Brătianu, președinte alu consiliului: Pâte 
trăesce, unulă care o scie.

D-loră ! Dâcă eu nu așă fi luată tâte măsurile pen- 
ca să oprescă mișcarea țăraniloră de pe marginea 

Dunărei; dâcă nu așă fi căutată să iau tâte măsurile

ceea 
dâcă 
sară

era

cu

că

tru

ce acești 
noi re- 

totulă în

dinamita.
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contra aceloră, cari se lăudau că aci în România au fă
cută deposite de arme pentru a rescula Transilvania, dâcă 
ei nu veneam să dau o lovitură societăți Carpațiloră, 
ca să’i fac’ să ie vină mințile în capă și să nu facă 
ceea ce voiau să facă; dăcă prin negligența nășiră se 
efectua acea mare mișcare a țăraniloră pe Dunăre și dăcă 
treceau numai vre-o 4ttee âmeni înarmați peste Garpațî, 
și apoi venea și mișcarea dela Filipopole, întrebă pe 
onor. Kogălniceanu care ar fi fostă posițiunea nășiră ?

D. M. Kogălniceanu: De ce nu i-ai dată în judecată 
în locă de a’i arunca afară din țâră ?

(Va urma).

SCWLE DILEL
Cu trădările asupra pactului austro-ungară merge 

greu de totă. Ministrulă de comerță Szechenyi a con
ferită la 20 Martie mai multă timpă cu conducătorulti 
ministerului de comerță din Viena, șefulu de secțiune 
br. Pusswald, mai târdiu cu ministrulă-președinte cornițele, 
Taaffe, și în aceeași 4’ s’a întorsă în Pesta. Nici de 
astădată nu s’a putută obțină nici o înțelegere asupra 
amărunteloră cestiuniloră pendente privitore la pactă.

—x—
Comitetulă „Reuniunei femeiloră române" din locă 

a provătjută în iărna acăsta 13 eleve sărace dela scăla 
năstră de aici cu vestminte și încălțăminte. Cu lacrimi 
de bucuriă au primită aceste eleve darurile distribuite în 
locuința d-nei președentă a reuniunei.

—x—
Fabricei de cartușe (patrâne) din Pojonă i§ s’a 

permisă de ministerulu de interne, ca să predă guver
nului sârbescă 4ece miliăne de cartușe.

—x—
jEllenzăk* stă să nebunăscă de bucuriă, că în luna 

lui Martie s’au înscrisă mulțl membri la „Kulturegylet.»
— Țiganulă 4i°e '■ Vorbă să fiă, dă-ml o lulea de 
tutună 1

—x—
Procesulă de pressă ală »Tribunei* se va judeca 

de juriulă din Clușiu la 31 Martie. După actulă de a- 
cusațiune, 4ice »Pester Lloyd,* suntă acusațl redactorulă 
Corneliu Popă Păcurară, pentru crima de ațîțare după 
§ 173 din codulă penală, și directorulă lână Slavici 
pentru negligearea supraveghiării la care era obligată 
după § 34 din procedura procesuală a lui Bach din 
1852.

—x—
Ambasadorulă română din Petersburgu, d. Crețu- 

lescu, părăsesce definitivă acestă postă.
—x—

| Anania Trombitașă asesoră consistorială ordinară 
și asesoră suplentă la consistoriulă metropolitană, a în
cetată din viăță după o lungă și grea suferință la 10 
(22) Martie 1886 în anulă ală 48 lea ală vieței sale. 
Răposatulă a fostă unulă din cei mai activi bărbați ai 
noștri, elă a luată parte la luptele nâstre naționale. In 
timpulă din urmă ca asesoră consistorială și referentă 
școlară a lucrată cu multă zelă pentru biserică și pen
tru înaintarea instrucțiune] române. Fiă-i țărîna ușâră 
și memoria binecuvântată!

Judele dela Tabla regâscă din Pesta, Ladislau 
Csorghe, s’a sinucisă. Motivulă, se 4>ce) că e o bălă de 
care suferea.

—x—
„Egyetârtâs“ se bucură, că în Mediașă, „în acestă 

orașă româno-săsescă, s’a înființată o casină maghiară, 
care va avea de scopă, ca să răspândâscă sentimentele 
.patriotice* între cetățenii nemaghiari. Ar fi de dorită, 
ca în tâte orașele, unde locuitorii in preponderanță suntă 
nemaghiari, să se înființeze câte o casină maghiară cu 
asemenea scopă nobilă și patriotică,* 4ice „Egyetârtâs.»
— Caraghiâsă fâiă mai e și asta. Le spunemă curată, 
că respingemă o asemenea insultă: d’a ne însufla toc
mai Maghiarii sentimente patriotice. Păstreze-și-le pen
tru ei; nu ne trebue patriotismă otrăvită; rămânemă cu 
celă care-lă avemă; sinceră și sănătosă.

—x—
Guvernulu românii va trimite la Parisă doi medici 

ca să studieze în laboraiorulă lui Pasteur metoda de 
vindecare a turbării câniloră.

Marele manevre ale armatei germane se voră face 
în anulă acesta la Meță, Strasburgă, Konigberg, Thorn 
și Posen.

—x—
In anulă tiecută au emigrată din Polonia rtisdscă 

la America 21,150 Evrei.
—x—

Senatulu franceză a primită articululă 17 din legea 
scâleloră poporale, care 4ice că instrucțiunea elementară 
să se predea numai de învățători mireni, 6r nu de 
preoți.

—x—
Coup-y-gay-pacia-y-pony, cu acestă nume cabalis

tică șî-a botezată fiica ună amploiată din Pavia; gu- 
vernulă italiană însă a dispusă ca acestă nume să se 

ștărgă din matriculele botezațiloră și să se dea ună altă 
nume fetiței, âr la casă, dăcă părintele s’ar împotrivi 
atunci s’o boteze autoritățile administrative.

—x—
Teatru germană în Brașovu. Luni săra trupa d-lui 

dir. de Remay a jucată comedia „Ilusiunile feteloră". 
de Carol Gărlitz. Orfanele Amalia și Gertrud Lorenz 
îșl caută noroculă în direcțiuni diferite: Amalia îlă caută 
în cercuri sociale înalte, Gertrud în studiu. Și-lă gă- 
sescă însă amândouă în câte ună soță iubitoră și iubită. 
Representarea a mulțămită publiculă. D-ș6ra Loffler (Amalia) 
a jucată bine, d-șâra Felsmann (Gertrud) escelentă. D-lă 
Ferryberg și d-ș6ra Hemmerle (părechea Romberg) ’șl-au 
interpretată forte bine rolurile. De asemenea d-lă Wurm 
(Arthur de Grabow,) d-lă Pappenheim (ca amantă) au 
fostă potriviți în rolurile loră. D-lă Bocka a fostă silită 
să ia ală doilea rolă de amantă, și i-a succesă. D-șăra 
Schoppl, cântărâță, a avută ună mică rolă, pe care l’a 
jucată corăspun4ătoră, ca și d-șâra Haffner și dir. de 
Remay. — Astă sără Mercur! se va juca »Die Ahnfrom,“ 
traged'ă în 5 acte de Grillparzen, în beneficiulă d-lui 
Alfred Pappenheim.

Modificarea legii de recrutare.
In cursulă acestei periode parlamentare se 

va depune atâtu în parlamentulă din Viena câtă 
și în celă din Pesta ună proiectă de lege, care 
intenționezi modificarea acelei disposițiunl din 
legea militară esistentă, după care obligământulu 
militară începe cu 1 Ianuariu ală acelui ană, 
în care ten&rulă și-a împlinită anulă 20 ală 
etății, și dispune, ca obligămentulă militară să 
încâpă cu 1 Ianuariu ală acelui ană, în care 
respectivulă șl-a împlinită anulă 21 ală etății. 
La amânarea obligământului militară cu ună 
anu a fostă îndemnată guvernulă prin acele es- 
periințe, ce s’au făcută la recrutările aniloră din 
urmă cu obligații la serviciulă militară din ân- 
teia clasă de etate. E vorba, să se pună deja 
în aplicare acăstă disposițiune a legii, ce se va 
crea la recrutarea din anulă 1888.

Acăstă nouă lege îșl are nu-i vorbă avan- 
tagiulu său în aceea, că tinerii se recrutâză în 
armată când fisiculă le este mai desvoltată; dăr 
nimeni nu păte nega, că e și desavantagidsă, 
așa că s’ar pută considera ca o sarcină. Ser- 
viciulu militară espiră mai târziu, tinerii din 
scăle nu’șl potă începe studiile superiăre, căci 
voră fi siliți să le întrerupă, meseriașulă abia 
îșl deschide ună atelieră de lucru și trebue să 
între în armată, cu ună cuvântă cariera se în- 
târtjiă. E greu d’a se împăca lucrurile.

Judecarea esposițiunii unguresel.
Cetimu în „Telegrafulu“ din BucurescI:
Câtă sgomotă nu s'a mai făcută și cu esposițiunea 

ungurâscă! Se respândise vestea în tâtă lumea că Ungu
rii deschidă o esposițiune națională, și tâte nâmurile erau 
poftite la serbătâre.

La ce mijlâce s’a recursă pentru organizarea espo
sițiunii, nu voirnă să mai amintimâ. Lucculă e cunos
cută de toți. Asa, se scie că agențl d’ai comitetului 
organisatoră au culesă produse d’ale Româniloră, Sârbiloră 
din Ungaria și le-au espusă, cu nume de produse ungu- 
rescl; s’a împrumutată chiar câte ce-va dela noi din 
țâră. Dâr lumea, care venea să admire vigârea poporu
lui ungară, nu putea să scie tâte aceste amănunte de 
culisă; frunțile organisatoriloră, cari asudaseră atâta pănă 
la deschidere, erau șterse frumosă și nu se putea citi 
pe ele decâtă mândria națională.

Și cu tâte aceste veni vremea socotelei. Și pen
tru ca durerea să fiă și mai mare, vălulă țesută cu-atâta 
măiestrie trebuia să fiă ruptă d’o mână meșteră și ne- 
părlinilâre.

Consululă englesă din Buda-Pesta și-a făcută darea 
de sâmă oficială. Avemă deosebită prietenie pentru ve
cinii de peste munți și d’aceea nu vomă reproduce multă 
din raportulă d-lui consulă Wreuch: că prea i-ar com
promite. Sed magis amica veritas... mai prieteni sun- 
temă cu adevărulă, și d’aceea totă vomă reproduce ceva. 
In raportulă d-lui Wreuch se 4’ce între altele:

»Dâcă în adevără totă ce s’a espusă la Pesta ar 
fi produse unguresel și dâcă Ungaria ar putea să dea 
constantă în comerciu aceste produse, atunci țâra ar fi 
în stare nu numai să satisfacă tâte trebuințele s’ale, dâr 
și să acopere tâte cererile luesului veciniloră săi orien
tali. Dâr, fiind-că în real.tate nu e așa, trebue să ad- 
mitemă :

>1. Că unele din obiectele «spuse n’au fostă aduse 
decâtă numai în scopulă d’a face față la esposițiune și 
că ele nu puteau fi produse ca articole curente de co
merciu în concurență cu produsele similare austriace si 
străine.

„2. Că, deârece mulțl esposanți erau agențl stabi
liți în Pesta d’ai industrialilor^ austriacl, e permisă bă
nuiala asupra originei unora din produsele espuse,

Astfelă grăiesce consululă englesă din Pesta, d. 
Wreuch, în raportulă său oficiosă cătră ministerulă de 
esterne din Londra, raportă tipărită și distribuită acum 
în Camera comuneloră cu corespondența consulară.

Noi n’amă fostă la Pesta : — ,nu scimă , n’amă 
vă4ută...«

Din munții apuseni, 10 Martie 1886.
(Serbătorile legate. — Ducerea matriculeloră ; calen- 

dariulă; ordonanța ministerială și urmările ei posibile.)
Cu plăcere cetindă în 4‘arele nâstre obiectele per- 

tractate în conferința bisericâscă din Tractulă Seiniloră 
ținută în biserica gr. cat. din Cecărlau la 26 Oct. 1885, și 
într’altele anumită: ,,ca Veneratulă ordinariată diecesană 
să fiă rugată a comunica Clerului și poporului diecesană 
din ană în ană lista serbătoriloră legate, ca acele să se 
pâtă celebra în uniformitate în întrâga diecesă,“ — ne 
permitemă și noi, pe lângă repețirea acestei rogărl, a 
recere cu onâre: ca deârece preoțimea nâstră arehidie- 
cesană gr. cat. prin circularulă metropol. de dtto 26 Dec. 
1885 Nr. 3178, basată pe ordinațiunea înaltului Mi- 
nisteră reg. de culte și Instrucțiune publică din 13 Nov. 
1885 Nr. 28,862, este strînsă obligată pe viitoră ca du
plicatele matriculeloră botezațiloră, cununațiloră și mor- 
țiloră la finea fie-cărui ană să le gătâscă și să le aș- 
târnă prin respectivele oficie protopopescl la oficiele cer- 
cuale administrative; însă fiindă că în purtarea acestora 
matricule unii preoți s’au îndatinată a întrebuința datele 
după călindarulă iuliană, după cum li-e ritulă orientală, 
alții după celă gregoriană, âr unii după ambele călindare: 
Prea Veneratulă ordinariată metropolitană gr. cat. pentru 
uniformitate și orientare să binevoiâscă prin ună circu
lară ad hoc a chiarifica pe subordinații preoți: că după 
care călindară voră trebui a duce în viitoră amintitele 
matricule și duplicate? —

Nâuă, relativă la citata ordinațiune ministeriale ni s’ar 
părea: că sarcina de estrădare anuală a amintiteloră 
duplicate impusă preoțiloră ar fi ună ,,do ut des, facio 
ut facias“ pentru poreclita odiniâră ,milă împărătâscă/1 
acum însă straformată în „adjută reg. ministerială/1 pe 
care contele Andrâssy l’a numită ,,Ovăsă pentru preoți,“ 
ca ei să fiă „patrioțl11 după tipulă și asemănarea ideii 
de stată maghiară.

Deci ne tememă că mâne poimâne o să ne pome- 
nimă cu-o nouă ordonanță ministerială: ca atarl matri
cule și duplicate preoții români să le facă în limba ma
ghiară, ut figura docet cu blanchetele de „Ertesitâs- 
url, kivonat-url, kimutatâs-uri, și megjegyzâs-url11 trimise 
adeseori până acuma preoțiloră români de cătră oficiele 
cercuale administrative spre implere cu dale din matri
cule; atunci apoi se va vedea curagiulă și inima de ro
mână a Ordinariateloră române „aurulă în focă să pro- 
bâză.“ — Unii preoți din archidiecesa gr. cat.

Malțămită publică.
„Reuniunea femeiloru române" din locă a luată 

inițiativa pentru completarea educațiunei fetițeloră sărace 
provă4ându-le cu cunoscințele necesare la economia casei 
și în unele meserii, ce obvină în familiele meșteșugariloră 
noștri. Primulă concursă materială ni l’a dată socie
tatea de lectură a domnișâreloră române de aici aran- 
giândă o producțiune teatrală și destinândă venituîă cu
rată de 81 fl. și 31 cr. v. a. pentru scopulă arătată 
mai susă.

Comitetulă reuniunei considerândă acâstă frumâsă 
faptă a societății domnișâreloră ca ună actă de recu- 
noscință față de scâla nâstră, ale căreL eleve au fostă, 
de altă parte interpretând’o ca ună bună augură pentru 
nobilulă interesă, ce au să lă pârte dânsele ca viitâre 
membre ale reuniunei pentru acestă institută — îsl es- 
primă mulțămită sa numitei societăți și în specială dom
nișâreloră : E. Dimitriu și L, Pușcariu, precum și dom- 
niloră: A. Bârseanu, St. Bobancu, I, Panțu și Iul. Po- 
pescu, cari au avută bunăvoință a lua parte activă la 
acea producțiune.

Brașovă, 6 Martie 1886.
Maria Secăreanu, Dr. Nicolau Popă,

presidentă. actuarulă reuniunei.

DIVERSE.
Frica de coleră. — Ună lucrătoră bătă nu de 

multă la pârta închisorii Sf. Paulă din Lyon. Portarulă 
deschise și streinulă întrebă: „E adevărată, că colera nu 
vine niciodată în Lyon ?“ — >Ce știu eu!< răspunse 
portarulă supărată. Streinulă însă întră și 4ise! >Du-mă 
la directorulă, am să’lă rogă ceva.» Ajungendă în bi- 
roulă acestuia, lucrătorulă 4lse: Am fostă condamnată 
n Marsilia la optă luni închisâre, dâr mi-e frică grozavă 
de coleră și de aceea am fugită și acum vă rogă să’ml 
dațl voiă a’ml suferi pedâpsa în orașulă d vâstră celă 
sănătosă.» Dorința i se împlini și omulă nostru se îm
brăcă veselă în hainele de arestantă.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Oursulă la bursa de Viena Bursa de Bucia resci.
din 23 Martie st. n. 1886

Rentă de aurii 4% . , . 103 40
Rentă de hârtiă 5% . . 95.10
împrumutul^ căiloră ferate

ungare..........................153.—
Amortisarea datoriei căi- 

lorfl ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 101.25

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 127 —

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 114.50 

Bonuri rurale ungare . . 104 80 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4 80 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................ 104 75
Bonuri cu cl. de sortare 104 75 
Bonuri rurale transilvane 104 75

I Bonuri croato-slavone . . 104.75 
j Despăgubire p. dijma de

vină ung........................100.—
Imprumutulil cu premiu

ung................................. 121 25
Loșurile pentru regulare*

Tisei și Segedinului . 124 25 
Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 85.40 
Renta de aură austr. . .11440 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Ac(iunile băncel austro-

ungare ........................ 875 —
Act. băncel de credită ung. 305.50 
Act. băncel de credită austr. 299 50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 592
Napoleon-d’orI .... 999.— 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.65 
Londra 10 Livres sterlinge 125.80

Cota oficială dela 8 Martie st. v. 1886.
Cump. vând.

Renta română (5%). . 94- 95—
Renta rom. amort. (5%) 96’/, 97’/a

> convert. (6°/0) 89— 898/4
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 82—
Credit fonc. rural (7°/0j) ■ . 102’/4 103—

» » » (^°/o;1 . 86’|s 87—
» » urban (7°/0) 99l/4 100—
» , (6°/oJ 1 . 92— 93—

’ (5°/o') . . 828/4 831/,
Banca națională a României 500 Lei 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

Cursulu pieței Brașovâ

din 24 Martie st. n. 1886

* » » Națională --------------------
Aură contra bilete de bancă . . 14 3/«. 14-—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00— 2.01

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.67 Vând. 8.70
Argint românesc .... . . » 8.60 . 8.65
Napoleon-d’orI................. . . • 9.97 > 10.—
Lire turcescl..................... . . » 11.20 > 11.30

Imperiali......................... . . » 10.20 . 10.30

Galbeni............................. . . > 5.86 . 5.90
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.— * 101.—
Ruble RusescI................. . . » 124.— » 125.*/«

Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

Vi

filiala mea „H. Dressnand S-or 
am strămutat’o în Tergulă grâului Nr. 55® 
in casa D-ei Wallbaum, și me rog a me onora 
și acolo cu binevoitorulu concursu.

Cu deosebită stimă IL ZEIDNER.
îfh j

g In casa din strada mare în Sclieiu sub Nr. 1387 
$$ vis-a-vis de biserica Sf. Neculae simtă de închiriată

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

voiască a scrie pe cuponulă mandatului postalu și numerii de pe făsia 
sub care au primitu (j’arulu nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. T.RANS.“

e
• •

unulu în etagiulu l-mu, și umilii în parteru
Celâ din etagiulu I-mu constă din 3 ODĂI, CUHNĂ, âfe 

ODAIE pentru masă, PODU, PIVNIȚĂ și ȘOPRONtT pentru 
lemne; — în par terii suntă 2 ODĂI, și CUHNĂ și locfi pentru 
lemne în pivniță.

Doritorii se se informeze la baia de J 
aburii. e

Mersulu trenurilorU
pe linia l*redealii-Budapesta și pe linia Teâușii-Aradii-Sudapesta a calei ferate orientale de stata reg. nng.

IPredealii-Budapesta Budapesta—^redealâ

BucurescI

Prodoalu (
(

Trenă 
de 

paradne
Tren 

accelerat
Trenă 

omuibus
Trenă 

omnibus
Trenu 
omnibus

Tren 
accelerat

Trenfli 
omnibua

Trenă
i de
| persane
J fii

Trenă 
omuibus

Timișă 

Brașovtt 

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva
Homorodă 
Hașfaleu

(
(

(
(

Slghișora 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Grăciunelă 
Teiușă 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Cucerdea 
Qhirisă 
Apahida 

Ciulin 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghiriș ă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

(
(

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-poata

(
(

Viena (

6.22
7.01
7.33
8.01
8.45

10.10
10.29
10.39
11.19
11.54
12.12
12.56

1.30
1.45
2.11
2.55
3.17
3.24
3.31
4.09
5.36
5.56
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
6 00

6.35
3.00

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43

10.02
6.20

6.59
7.15
7.43
8.29
8.55
9.04
9.12

10.23
12.32
12.59

8.00
8.341
8.59
9.34

10.16
11.04
12 171
12.471
1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.05

10.37
12.59
4.45
10.05

10.50
6.0b

8.22
10.30

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Râv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Ui6ra
Vințulă de
Aiudă
Teiuștt
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mic
Mediașii 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia
Feldiâra

susă

Predeală

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grâse.

6.47
10.37

1.44
5.33

I

3.15
7.29
8.27

9.45
9.59

10.28
11.36 
12.IC 
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

6.20
9.11

11.26
1.28
2.00
2 11
2.34
3.18
3.41
4.01
4.26
5.08
5.27
5.50
6.02

6.24
6.43
7.03
7.26
8.51
9.31
9.43
9.51
9.58

10.24
10.44
11.28
11.44
12.18
12.36

1.22
1.56
2.34
3.02
4.41
5.30

6.03
6.35
7.14

8.0J
U.4f

2.31

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.33
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.4C

Tipografia ALEXI Brașovii.

Teiușii- l.radik-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

1.- Trentt 
omnibua

Trenă 
omnibua

Trenă de 
peradne

Trenă de 
peradne

Trenă 
accelerată

Trenă 
omnibus

Teitișft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 7.15 —
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.0b 1.45 8 G0|
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 Szolnok 11.02 3.44 11 4Q
Șibotă
Orăștia

12.52 . — 5.19 11.12 4.02 12.00
1.19 — 5.41 Ar.ffi.dik 3.37 7.53 5.25

Simeria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovațtt 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Pauliștt 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Bârzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 ■— 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 — 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 — 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 — 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovațft 7.56 7.17 11.18 Simeria (Piski) 9.05 — 11.23
Aradik 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 12.00 4 53 Șibottt .10.43 — 12.53

3.16 12.14 5.10 Vințulă de joșii 11.04 — 1.22
ISmlapesta 7.10 2.10 8.16 Alba-Iulia 11.19 — 1.40i
Viena — 8.00 6.05 Teiușik 12.05 — 2.24

Aradft“’B’iaBdș6ra Simeria (Piski) Petroșeml

Trenă 
omnibuH

Trenă do 
peradno

Trenu de 
peradne

1 -

Trenă de 
peradne

Trenă 
omnlbue

Trenă 
omuibus

Aradik 6.00 12.55 8.25 fjîiweria 6 30 11.50 2.23
Aradulă nou 6.25 1.21 8.36 Streiu 7.05 12.27 3.00
Nămeth-Sâgh 6.50 1.46 8.54 Hațegfi 7.53 1.19 3.49
Vinga 7.19 2.18 9.13 Pui 8.46 2.10 4.40
Orczifalva 7.38 2.36 9.25 Crivadia 9.33 2.57 5.28
Merczifalva 7.56 2.53 9 36 Banița 10.11 3.35 6.07
U’imișdi'a 8.42 3.40 10.06 Petroșeni 10.43 4.04 6.391

Timiș6ra«Aradik PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenă de 
peradne

Trenă de 
persdnc

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibuR

Trenă 
Omnibufl

Trenă 
de pers.

Timiș6ra 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 7.08 2.04 6.32 Pui 8.50 11.37 7.35
Nămeth-Sâgh 7.23 2.25 6.53 Hațegfi 9.31 12.17 8 02
Araduiă nou 7.40 2.54 7.24 Streiu 10.16 12.58 8 44
Aradft 7.50 3.10 7.40 Simaerfa 10.53 1.35 9.15


