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Brașovu, 20 Martie 1887.
Din incidentulu visitei regelui Carolu alfl 

României la curtea din Viena, unde s’a oprită 
la întorcerea sa din Berlină împreună cu regina 
Elisabeta, diarele din Viena și din Pesta publică 
lungi articull fdrte măgulitori pentru suveranii 
români.

Ceea ce se scrie la asemeni ocasiuni nu se 
pdt.e cumpăni cu cumpăna de aură. Multe potă 
li adevărate și sincere, multe însă voru trebui 
să se pună în eontulu curtoasiei. Avurămă des
tule ocasiuni de a ceti altădată în aceleași foi 
despre România și suveranii ei și articull, cari 
nu numai că nu erau măgulitori, d6r erau chiar 
ofensatori. Disposițiunea se schimbă cu împre
jurările.

Astădi domnesce lină curentă amicabilă 
pentru regatulă română vecină, amă pută dice 
amicabilă mai multă față c.11 Regel° și cu gu
vernulă său, decâtă față cu țâra și cu popoiulă 
română. Acestă curentă este pornită dela Ber
lină, de unde vine și Regele Carolă, și ori și 
cum, în împrejurările actuale, la Berlină este corn- 
pastilă după care se îndreptă adi politica esteri- 
6ră a celoră din Viena,

Primirea cordială, ce i s’a făcută Regelui 
Carolă la Berlină și acum în urmă la Viena 
este interpretată în deosebi de foile unguresc! din 
Pesta ca o dovadă, că România s’a alăturată de
finitivă, ca și Italia, la alianța puteriloră cen
trale europene.

România merge cu monarehia nbst.ră — dice 
„Pești Napld - și acesta ne servesee spre li
niștire, mai alesă în ceea ce privesce Ardelulu, 
care va fi scutită din acestă parte; și cei o sută 
de mii de combatanți ai României îi vomă ave 
ca ante-gardă în lupta ndstră contra panslavis
mului . . .

Câtă pentru numărulă oștirei române cre- 
demu, că este prea josă taxată de fdia ungu- 
răscă cu o sută de mii de combatanți pe picioră 
de răsboiu, d4r vărjut’amă cu toții câtă au pu
tută să facă și numai patru-cjeci de mii de sol
dați români la Grivița și la Plevna. Prin ur
mare în acestă privință putemă să fi mă liniștiți; 
e vorba numai ddcă voră pute să fiă liniștiți și 
mulțămiți și Românii de dincolo cu asigurările 
de prietenia ale celoră din Pesta, ce li-se dau 
mereu de ună timpu încdce pe hărtiă.

Multă mai practică este părerea, ce o des- 
vbltă „Wiener Tagblatt11 din incidentală visitei 
Regelui Carolu la curtea împărătdscă din Viena. 
Acostă f6iă nu se încurcă în mari combinațiuni 
pentru combaterea panslavismului și salvarea ma
ghiarismului cutropitoră, ci găsesce, că tocmai 
acum se oferă monarchiei ndstre precum și Ro

mâniei ocasiunea de a dovedi, că în adevâră se 
semtă apropiate una de alta.

E vorba de încheierea convențiunei comer
ciale si diarulă vienesă găsesce, că visita Regelui 
Carolă va fi contribuită a ușura succesulă nego- 
ciăriloru ce s’au începută tocmai acum între de
legații guverneloră austro-ungare și ai guvernu
lui română.

Și în acesta cestiune Ungurii ară pute se 
prem^rgă c’ună bună esempju și să documenteze 
în faptă, că dorescă să trăiască în bună amiciția 
și înțelegere cu statulu română, mai alesă după 
ce este în generală cunoscută, că numai refusulă 
categorică ală guvernului ungurescă de-a admite 
pretensiunile capitale ce le face România în pri
vința vitelorfl și a cerealeloru, a împiedecată până 
acum stabilirea unei înțelegeri asupra raporturi- 
loră economice dintre ambele state.

Încheierea convențiunei comerciale va ușura 
negreșită relațiunile dintre ambele guverne dela 
Viena și Bucuresci. Dăr 6re fi-va destulă cu 
atâta? Fi-va de ajunsă ea monarclna ndstră să 
facă României unele concesiuni pe terămulă eco
nomică spre a-și asigura pentru durată simpatia 
acestei țări și a poporațiunei sale?

Bine că cele o sută de mii de combatanți 
ai României voră scuti Ardealulă din acea parte 
și voră contribui a liniști pe Unguri, dăr cine 
va scuti România, cine va liniști poporațiunea 
română din regatulă independentă din partea 
maghiarismului cutropitoră ? Se înșălă Ungurii 
dela „Pești Naplo“ și dela celelalte foi, decă 
credă, că pe Românii din România nu-i alte- 
răză de locă prigonirile, la cari este espusă ele- 
mentulă română din statulu ungară. Ore îi 
credă ei pe politicii români din Bucuresci așa 
de simpli, ca să nu prevăcjă că decă ar succede 
maghiarismului violentă a cutropi limba și na
ționalitatea frațiloră loră de dincdce, ar căpăta 
Ungurii poftă se pretindă într’o bună dimineță 
dela guvernulă română, ca să corespundă eu 
guvernulă din Peșta în limba maghiară ? In 
dieta din Peșta se află între acte deja o peti- 
țiune a unui comitată, care cere folosirea limbei 
maghiare în comunicațiunea diplomatică.

Der pdte că Ungurii sein mai multe decâtu 
noi, mai aldigă d-lă Tisza pe la Viena și mai 
află câte ună secretă. Cu tote aceste îndrăsnimă 
să le spunemă, că împrejurările simtă diferite, 
astădi tragă mai multă în cumpănă unele, mâne 
altele. Probabilă că astădi se mai pdte cârpi 
lucrulă c’ună tractată economică, dăr decisivă va 
ii și va rămâne în relațiunile monarchiei și în 
deosebi în ale Ungariei cu România cestiunea 
modului de tractare a elementului românescă din 
Transilvania și părțile ungurene.

Ungurii simtă mari adoratori ai politicei 
bismarekiane. Ei bine, Bismarck dice: scută 
pentru scută, liniștire pentru liniștire. Cu ace
lași dreptă, cu care Ungurii așteptă ca să fiă 
scutiți din partea României, pi tă aștepta și Ro
mânii de dincolo de Carpați să fiă scutită limba 
și naționalitatea loră din partea Ungariei. Suum 
cuique!

Negocierile pentru încheiarea convenției 
comerciale.

• Până in 30 Martie — scrie »N. fr. Presse“—nu 
s’au începută negocierile oficiale pentru încheiarea trac
tatului comercială intre delegații austro-ungarl și români. 
In 29 Martie însă se întruniră in biuroulă șefului de sec
țiune Szogyenvi la o convorbire confidențială d-lă Szo- 
gyenyi, referentul^ comercială in mimsteriulă de esterne 
br. Glanz și trei delegați ai României. Obiectulă con- 
vorbirei a fostă contra-proiectulă la convenția veterinară 
pe care l’aii presentată delegații români după sosirea loră 
ministeriului de esterne. In cursulu convorbirei delegații 
români au declarată, că se vădă necesitați de a se ruga, 
ca guvernulă română să le întregescă pe cale telegrafică 

instrucțiunile, și in urma acesta convorbirea nu s’a con
tinuată in 30 Martie*.

„Purparleurile intre representanții oficiului de esterne 
austro ungară și ai guvernului română se voră continua 
incă la lima saptămânei de față Nu-i adevărată soirea 
adusă de foile din Pesta, că s'a ținută o conferență co
mercială. care a durată mai multe ore .și care ar fi luată 
in desbatere proposițiile guvernului română. Până acum 
representanții guvernului austriacă și ungurescă in afa
cerea convenției comerciale nu au luată parte la convor
birile cu delegații români*.

Din parlamenta ia austriacă.
In ședința dela 28 Martie n. a camerei senioriloră 

din Viena, contele Leo Thun a ținută următorulă dis- 
cursă, care a făcută sensaliă:

Leo Thun-. înainte cu câteva <|ile am fostă con- 
strînsă să iau cuventulă cu privire la viitorea regulare a 
valutei. Atunci am retușată a intra în cestiunea nume
lui >monarchia austro-ungară,* fiind că aceste trei cu
vinte n’au venită înainte in proiectă. Acjl stă lucrulă 
altfelă, deorece se intrebuințeză in proiectă acăstă es- 
presiune. De aceea mă vădă nevoită să aducă în ca
meră consideraliunile ce de multă timpă îmi apasă greu 
inima... Genesa acelora trei cuvinte e de toți cunoscută. 
In 15 Noemvre 1868, ministrulă de esterne de atunci 
(Beust) a publicată in „Wiener Zeilung" ună pre înaltă 
autografa cătră densulă după care titlulă Maiestății Sale 
se schimbă astfelă, ca amintirea regatului Ungariei să nu 
mai rămână in ordinea de până acum, ci să se pună 
la urmă, și ală doilea, s’a esprimată în elă, ca de aci 
înainte in actele solemnele ale statului, mai alesă in co- 
municațiunea diplomatică să nu se mai întrebuințeze es ■ 
presiunea „împărăția Austriei,» ci espresiunea „monar- 
cliia austro-ungară" seu alta asemenea.

Eu din parte’ml sunt de părere, că acestă proce- 
dere este necorectă, dăcă ne punemă pe tărămulă con
stituțională, care interzice espresO a trage in tractărl nu
mele suveranului... Acelă autografă n’a fostă ună actă 
legală... In acestă publicațiune dela 15 Noemvre 1868 
se desființeză titlulă „împărăția Austriei,* se scdte din 
totalitatea complexului țăriloră Maiestății Sale regatulă 
Ungaria. Ministrulă, care a pricinuită acea publicațiune 
a lostă de părere că prin aceea s’ar consolida posițiunea 
de putere europenă a imperiului. Despre acesta nu voiu 
să vorbesc-ă. Der care au fostă efectele practice ale dis- 
posițiuniloră? In Ungaria s’au întărită nisuințele aceloră 
separatiști unguri, cari trecă și peste ceea ce se acordă 
prin cea mai nouă legislațiune... Și nu se pdte contesta, că a- 
celor separiști cari încă tot nu se mulțămesc cu disposițiunile 
• așa numitului pactăci nisuescă simplu intr’acolo, 
să restabilescă necondiționata independență a statului 
ungară celă puțină în forma uniunei personale numai, 
le-a fostă forte dorită ștergerea numelui impărăției atis- 
triace, așa că amintita publicațiune lî-a oferită plăcuta 
posibilitate de a introduce în Ungaria o terminologia, 
care încetulă cu încetulă face să dispară în intrăga po- 
porațiune idea și eonsciința împărăției austriace. Ei au 
esploaiată acestă ideă atâtă de multă, încălă au făcută 
și invențiunea d a trece numele «Austria, asupra rega- 
teloră și țăriloră representate in Reichsrath țparlamen- 
tulă imperiului),. Trecerea numelui Austria asupra re- 
gateloră și țăriloră representate în Reichsrath este, fără 
indoială, necompatibilă cu disposițiunile nostre constitu
ționale actuale. Eu o socotescă cu totulă ca necorectă : 
e necorectă și din punctă de vedere logică, fiindă-că 
numele Austria după dreptă și pănă în timpurile cele 
mai nouă niciodată nu s’a ințelesă altfelă decâtă ca de
semnare a .împărăției Austriei", in Ungaria Maiestatea 
Sa pre grațiosulă nostru impărată, mulțămilă Domnului, 
prin calitățile sale mari e salutată totdăuna cu entu- 
siasmă, der niciodată ca .impărată ală Austriei", ci 
totdăuna numai ca rege ală Ungariei. La noi nu se’n- 
templă acesta. In Ungaria toți servitorii Maiestății Sale 
în guvernulă ungară se desemnăză ca ,regescl-ungu- 
resci*; la noi nu e așa. Dăcă acum jin urma acesta 
amă vrea să renunțătnă la numele împărăția Austriei, 
să despoiămă pe funcționari de numele „împărătescQ.,
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atunci amil sta înaintea unei imposibilități. Ungurii i-au 
substituită numele de „funcționari regesc"

Dualismului bruscă .și pătimașă, acelora cari lu- 
creză la uniunea personală, e cu neputință să le frecă 
prin nume a da serviiorilorfi de stată din regatele și 
țările representate In Keichsratb numele de „regesc!» ; 
căci nu se pote cugeta ea acesta complexă de țări să 
se numescă regată, „regatulă Austriei." Espresiunea 
• impărătescă-regescă' încă Iotă e mai unitară, e 'e o 
espresiune ce arată esistența împărăției Austriei și inlt’a- 
lăta intăresee și în poporațiune conseiința și crelnța 
acestei esistențe. Simpla intercalare a cuvințelulni ,și“ 
schimbă intregă caracterulă, „Impărătescu .și regescu» 
nu mai este o espresiune a unirei, ci o espresiane a 
separărei. Eu sunt de părere, că decă ar ajunge lu- 
erulil acolo, de a se introduce și in țările nostre o ter
minologia. care înlătură rcninoscerea și accentuarea esis 
tenței împărăției Austriei, sar sgudui incelu ti cu ince- 
tulă și în aceste țări conseiința și credința in esistența 
împărăției Austriei...

Înainte cu <|ăce ani amă văddtă in cestiunea regu 
lărei valutei, cum s’a scosă deasupra atunci cestiunea 
insemnelorO. Nu e nici o îndoială, că înlăturarea in- 
semneloră de pe note e unu regresă in represenlarea 
simbolului monarchiei totale anstriaee... Aceste ces
iunii suntă atătă de grele, alătă de încurcate, încâlfl 
timpulă d’a se pute pune capătă ingrijiriloră și 
contradiceriloră, In care ne mișeămă. a'ernă de Maies
tatea Sa... Momentele ce le-am citată se cuprindă în ve
derile, că ne aflămă într’ună torte tristă provisoriu, înlr’ună 
provisoriu de celă mai îngrijitorii felă. Sunt de părere că e o 
afacere a nășiră, ca in eursulă acestui provisoriu, prin 
purtarea nășiră nu numai in acestă cameră, ei in lojfi 
ce facemă și vorbimil in și afară de ei, să avemă îna
intea ochiloră acestă provisoriu și în eursulă lui să ta
vernă ce putemă, spre a evita pericolele ce le am sem
nalată.

Părerea mea este așaderă următorea 1) prin aceste 
considerațiuni se protestanta că, decă in împrejurările 
date ne vine înainte chiar și în acte legislative espresiunea 
de „monarhia auslro-ungară», în nisce împrejurări în care 
n'avemă puterea d’a schimba lucrulă, să nu jse cretjă că 
permițăndă seu și numai tolerăndă aces’ă espresiune o 
și aprobămă, său că siintemă prin acesta împedecați de 
a ave vederi corecte asupra acestei relațiuni; 2) să a- 
vemă mai multă îndatorirea, de a lucra în contra peri- 
culeloră, ce le-am semnalată, prin aceea, că menținemă 
în term nologia generală, care nu e atinsă în nici ună 
modă de acea publicațiune, numirea înlregei monarchii 
ca împărăția Austriei; 3j ca în timpulă îngrijitorului pro
visoriu semnalată, pentru a căruia sanare temeinică no 
suntemă in stare a esercita o influință in acestă adu
nare, să nisuimă a susține câtă se pote in poporațiune 
conseiința despre esistența mai departe a împărăției Aus
triei. Asta’i datoria nbstră patriotică. Noi, cari la orice 
ocasiune aducemă cu cele mai adend sentimente și cu 
conving re omagii Maiestății Sale pre înaltului nostru su
verană. noi cari dedicămă aceste omagii tocmai împăra
tului A istriei: noi, eredă, o vomă face acesta și pe vii
torii în conseiința că, precum am disă și înainte cu <jece 
ani, nu s’ ir pute susține pentru durată idea de impărată 
fără împărăția. Speră că aceste observațiuni voră con
tribui pole se fiă cumpănite mai departe și pole că voră 
duce acolo, ca să ajungă la validitate practică. Speră 
că am și izbutită a espune ceea ce am vrută să c^ică asl- 
felă, în-âiă să nu valeme nici o parte și să nu pregă- 
tescă perplesilăl.I guvernului și representanțiloră lui. Nu 
dorescă nimică mai multă, decâtă ca ceea ce am <jisă 
să rămână intr’atătă: nu dorescă, și mi se pare că nu 
e necesaiu, ca prin aceea să fi dată prilegiu la o dis

ensiune mai întinsă, care decă ar începe ne-ară depărta 
dela ordinea ijilei a ședinței de acjl. (Bravo! Bravo! in 
drepla).

Din camera României.
In ședința dela 18 (30) Martie a camerei feputa- 

țilortl din BucurescI, venindă in desbalere bugetulil de 
cheltueli ală ministerului de esterne,

D. V. Kogălniceanu se plânge câ guvernulfl nu se 
ocupă de navigarea Prutului, care e de mare interesă 
pentru (eră. D-sa arată că Austria are interesă politică 
să puie piedecl lucrăriloru de navigația, și de aceea nu 
s’a făcut nimică de 26 de ani de când s’a propusă ca 
Prutulă să fiă navigabilă. Austria, nu numai că s’a 
opusă la ridicarea sumei de cheltuită pentru a face Pru- 
luhl navigabilă, der chiar că a făcută dificultăți pentru 
o sumă de nimică, cu care trebuie să contribuiască la 
aceste lucrări. Credemă că a venită vremea ca d. mi
nistru de esterne să puie mai multă energiă in acestă 
cestiune, deărece Rusia e de acordă cu noi.

b. Ferichide, ministrulil de esterne, răspunde că nu 
cunosce cestiunea în fondă, decâtă scie că minislerulă 
luerănloră publice se ocupă cu aceste lucrări.

D M. Kogălniceanu spune, că n’are nici ună inte 
resil să laude pe Rusia, der că are totă dreptulă să cri
tice pe Austria, care ne pune totă piedici în desvoltarea 
noslrâ economică. Rogă der pre domnulă ministru de 
esterue se lupte ca aceste piedici să dispară, .și cere să 
se mărescă suma destinată pentru lucrările de navigare 
a Prutului.

D. Ferichide, ministrulil de esterne, declară câ ori 
de cftte-orl suntă în jocă interesele țârei, d-sa se găsesce 
alături cu acela, care le apără.

Sporirea armatei române.
Cetimă în „ Unirea“ :
In bugelulu ministrului de răsboiu pentru anulă 

viitorii se prevădă urmă.lorele adause :
La geniu, 4 compănii de săpători, spre a com

plecta cu câte 4 companii, 4 din bataliOneie celoră două 
regimente de geniu, cari au astădî numai câte trei 
companii.

La infanterie, pentru fiăcare bataiionă de vânători 
și pentru fiăcare regimentă de linie se mai prevede câte 
o companie, care să formeze, în casă de mobilisare, de- 
positulă acestoră unități, pentru care legea organică pre
vede ună bataiionă.

Se cere ună sporu de 6 batalidne la dorobanți, 
— din care ună bataiionă în Dobrogea, — spre a forma 
ună regimentă cu celă actuală, și 5 bataliăne pentru a 
forma ală 3-lea bataiionă la regimentele ale căroră e- 
feclive inlrecă 3500 Omeni.

La călărași, se mai prevădă 8 escadrone, — din 
care 2 pentru Dobrogea unde se simte trebuință, — și 
6 pentru regimentele de călărași, unde efectivele permită 
a se complecta unitățile tactice pe regimente.

La artilerie, se adaugă încă 8 baterii, spre a com
plecta organisarea regimenteloră actuale și cu același 
numără de baterii fiăcare.

Se pievădă încă 2 companii de asediu, — neapă
rată a fi organisate din vreme, — spre a le instrui și 
obicinui omenii cu malerialulă destinată a ocupa punc
tele Întărite.

S’a mai prevăzută in acestă proiectă de bugelă su
plimentară 8 căpitani pentru staturile majore ale co- 
mandamenteloră ; — personalulă actuală nefiindu îndes- 
tulătoră a satisface la tote cerințele serviciului ce îi este 
impusă.

SCIRILE DILEL
In anunciulă loră de prenumerațiune confrații noștri 

dela „Luminătorulă" din TimișOră se plângă de neînte- 
resarea ce o dovedeseă cărturarii români față cu pressa 
română in următorulă modă:

„Ne dore inima, când vedemă — pre cum adesea 
ni se dă ocasinne a ne convinge — că în comune cu
rată românesc! mergă câte 4—6 4,are neromâne, plătite 
din sudorea poporului, der cjiară românescă nu e c’an 
palmă. E admirabilă, cum pote suferi poporulă nostru 
și inteligența sa locală una ca asta? In astfelă de co
mune nici poporulă nici inteligența să nu scie absolută 
nimică despre mișcările politice actuale, nu are absolută 
nici o cunoscință despre lupta, literatura Româniloră, 
trăesce in țera sa ca și când ar fi in țări de totă străine și în
depărtate de denșii. Și Românulă are totuși trebuință 
de desvoltare spirituală! Ne infiorămă de astfelă de 
întrislătore stare, er ’.ând vedemă și esperiămă că nu- 
merulă cărturari'oră români s’a sporită și înmulțită în 
fiăcare comună românâscă, der ei totuși nu cetescă ro- 
mânesce, atunci mintea ne stă in locă, nu-i putemă 
pricepe!»

—x—
Tenărulă medicinistă d-lă Alexandru Popii din 

Tohanulă vechiu, după ce a depusă cu succesă bună e- 
samenele finale a fostă promovată în 26 Martie a. c. 
la gradulă de doctorii în medicina universală, li adre- 
sămă felicitările ndslre!

—x—
Inspeclorulă reg. ung. de scăle, d. Francisca Koos, 

ne lace cunoscuta, că in curendă va apăre in stabiii- 
menlulă lui C.aroiă Posner și fiiu în Budapesta charta 
portativă a comitateloril Brașovu și Făgărașu. Lungimea 
acestei charte frumos colorate e de 58 cm., lățimea de 45 cm. 
Prețuia numai 30 cr. D. inspectară a luata asupră-și aici a 
desface acesta chartă in favărea grădinei de copii ungu
resc!, ce se va înființa în Blumena (suburbiu ală Brașov ilui) 
pentru care numitulă stabilimenlă dăruesce 15 pro eite 
din prețuia văndărei. Dâcă, precum presupunemă, a*esiti 
chartă va apăre cu numirile comuneloră inagjjiarls ite, 
cu t6te că cele două comitate din vorbă suntă locuite 
aprăpe esclusivă de Români și Sași, atunci păcală de 
oslenălă, căci Românii și Sașii nu ie voră pute folosi, 
er Ungurii înșiși nu se voră pute orienta după ele.

—x—
Minislrulă Trefort a începută a «pricopsi’ pe preoții 

noștri gr. or. cu droia. Astfelă a dată câte 50 fl. preo- 
țiloră: I6nă Lupea, I6nă Rusu, Antonă Chifa, lănă 
loanta, lonă Dumitrescu, Nic. Dorea, lonă FecheticI, 
Gavr. Curea, lacobă Gisa, Dion. Lula, lonă Romană, 
Lad Dancu, Lad. Filipă, Dem. Puica și lacobO Chifa. 
— Dbmne sfinte, ce deosebire intre propoveduitorii din 
trecută ai cuvântului Tău și între cei de aijl!

—x—
Relativă la afacerea directorului seolei reale din 

Alba regală, Valkovsky, acusală de »nepatriotismă“ de 
cătră mai mulți foști școlari, se scrie că s’au luată la 
interogatoriu profesorii și că acum se voră interoga 
și acusatorii. Directorulă s’a dusă in Pesta, unde de 
asemenea va fi luata la interogatoriu. Elă tjice, că acu- 
sarea e o operă de râsbunare, fiinda că stă în relațiuni 
încordate eu ceilalți profesori. Cum că răsbunare treb ie 
să fiă se deduce de acolo, că elă e acusaiă că propune 
istoria în «sensă nepatriotică." — Va să cj'ea, fundă că 
directorulă nu falsifică istoria â la H nfalvy et comp., 
e trasă în cercetare; și deputatulă Madarasz mai și 
interpeleză în cameră! Sărmană isloriă in ce hală ai 
ajunsă!

EO1LETONU.

Cum scriu Ungurii istoria?
(Urmare și fine.)

„Mulțimea locuitoriloru de acăstă națiune brută 
(rauhe) în Transilvania, crimele fără margini comise de 
ei, și nenumăratele loră pretensiunl, apoi iubirea loră 
pentru Moldova și Valachia mărginașe unde nu lipsescă 
oarde, ce așteptă momentulă de a prăda) deșteptă o în
grijire într'adeveră întemeiată, căci, decă nu se va stinge 
foculă acesta acum cu totulă, la primăveră va irupe din 
spuza rămasă ună focă periculosă. care va pustii țera; 
locuia e bună pentru așa ceva.

800 de soldați au fostă de ajunsă ca să stingă 
acestă mare focă. Valachii predară armele. Valachii au 
fostă, cei cari au prinsă pe Horia și pe Cloșca și i-au 
predată locot.-colonelă Kray (27 Dec.) Când umblau în- 
căce și încolo, ei doniniau încă peste poporulă loră și 
popii au adunată de pretiifindenea bani de călătoria 
pentru ei, fosilă a trebuită' să nu rămână credinciosu 
principiiloră sale: capii revoluțiunei fură omorițl pe rotă 
în Aiba-Iulia, apoi tăiațl in patru.

N’a fostă greu a suprima răscăla, greu a fostă însă 
a restabili buna înțelegere între domnă și țărână. Proce

dura împăratului la începutulă mișeărei n’a fostă în
dreptățită nici din punctă de vedere politică. Cufundată 
în «înscriere, elă voia să-ș! validiteze puterea sa numai 
față cu Ungurii. Insă îndată ce s’a restabilită liniștea, 
liberă de cugete reservale, cari întristau inima lui, a 
căutată și a aliată unica cale, prin care se putea in- 
tr’adevără face pace. Elă a învinsă pe răsculațl der n’a 
voită, ca Ungurii să-șî răsbune. E'ă a arătată puterea 
statului, care stă peste passiunile naționale. O aplanare 
finala aștepta elă dela regnlarea urbarială și dela edu- 
cațiunea mai bună a poporului valachă.

Răscâla valahă conține o învățătură mare pentru 
națiunea ungurăscă. Ea a probat în colori înspăimentălăre 
perieuluhl, ce amenință din partea unei națiuni, ce se 
baiăză pe privilegii. Dăr și pentru impăratulă n’a fostă 
învățătura înzadară. Elă a avută ocasiune a cunăsce de 
aprope revoluțiunea socială. De acum înainte a voită s’o 
facă imposibilă prin instituțiunl umane, nu însă prin mă
suri ușOre, nebăgate in semă. cari pregătescă iruperea ei.

Suferințele Româniloră, precum le descrie 
însuși istoriculu ungurti, suntă fără esemplu în 
vi6ța popdreloră. Vita din jugă era mai ome- 
nesce tractată, decâtă cum era tractată poporulă 
română de proprietarii și autoritățile unguresc!. 

Și cu tdte astea, istoriculă lingură nu găsesce 
decâtă cuvinte injuridse și insultătdre, nu găsesce 
decâtă batjocuri la adresa poporului nostru.

Lipsa de obiectivitate atâtă de necesară 
pentru o scriere istorică, nedemnitatea stilului și 
cu deosebire răutăcidsa tendențiositate de a îne- 
gri pe nedreptă, der cu orice preță pe multă 
cercatulă și îndelungă răbdătornlu poporă ro
mână înaintea lumei civilisate străine, suntă tră
surile caracteristice ale acestui tractată într ade- 
văru ungurescu. Orbită de patimă istoriculu un
gurii, fără s6 vrea, a înfățișată în același timpu 
lumei civilisate străine ună înfiorătoră tablou ală 
barbarieloră unguresc!.

In fața tractatului d-lui Marczali, care cu 
întortochiările și scăldările de fapte ce le conține 
arată în totă urîciunea modulă de scriere ală 
istoriei la Unguri, suntemă siguri, că omulă cu 
pătrundere, străinulu nepreocupată, care a cetită 
acestă „giuvaeră” de producții istorică nu pdte 
decâtă se’șl esprime compătimirea sa, dr criti- 
culă să se dea în lături și să se fer^scă de 
tărîțe!! - Tr.
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Noulă fișpanO ala Baiei, Paresetich din Neoplanta, 
a Iniratâ erl in postula său.

—x—
Preotula slovacO Miloslav Hurban, pe care Un

gurii ila numescă panslavistă fiindă cft nu i vine la so- 
cotelă să fiă maghiaronă, și-a serbată deunâcjile a 70-ea 
aniversare a Bilei nis'erei și jubileulă de 50 ani alo 
activității sale ca scriitoră- Nenumărate ovaiiunî i s’au 
făcut 0.

—x —
Museulă ungurescă din Pesta s’a înavuțită cu .șese 

caslione antice de arginta de origine sudslavă.
—x—

Depuluiulă italiano, maiorulu Luigi Chiala, auto- 
rtilo însemnatei opere „Corespondința lui Camillo Cavour», 
va publica in curândă alo șeselea tomO din acesta co- 
respondință. între scrisorile ce voră fi publicate in accsto 
tomO se altă și una adresată de Cavour din ParisO, la 
16 Aprilie 1856, deputatului Castelli. In scrisdre, între 
altele, Covour comunică că impăratulo NapoleonO a pro
pusă Austriei să ia principatele (române) și să lase Pie
montului Lombardia și Veneția și că in fața densului 
Impăratulă a disă cătră lordulO Clarendon, că acesta este 
singura soluțiune rațională a afaceriloră Italiei. Scrisorea lui 
Cavour — dice «RomănulO» — pentru noi Românii nu 
conține nimicii surprinZătorO. Schimbulă ce NapoleonO 
propunea Austriei este de multa cunoscuta. AmO rele
vata cu tote acestea scrisorea pentru ca publieulă ro
mână să aibă cunoseință despre ea.

—x—
In Reghinul" sosesc" se va deschide in curendo o 

grădină de copii săsescă.
—x—

In comuna Terkenye din comiîaiulO Hont, după 
cum află > P. H.“, preotulă reformată de acolo Ludovic 
Boyyo s’a spăndurată. Și fratele lui, care a fostă totă 
preotâ. șl-a pusO capătă dilelorO in același modă.

linpeiatiilH Germaniei.
(Eiue<

ImpăratulO locuiesce colțulă etagiului de josO, la 
stânga, și impărătesa colțulă calului de deasupra ală uni
cului paiață. Nici luxă, nici comfortă în acestă paiață... 
Se sein tradițiuniie de e.-onomiă ale HohenzollernilorO, 
cari odiniOrâ erau săraci... Suindu-se pe trona Wil- 
lielm I avea numai datord.

Lista civi'ă a regelui Prusiei este de nouă milione. 
Pentru impăratulo Germaniei nu s’a stabilita vreuna. 
Astătjl Wilheim I. este bogato ; unO singură omă. ban- 
chierulu Kohn, scie cifra esaciă a averei sale. EvaluândO 
veniturile sale personale la optsprezece mdione, n’amă 
greși de felii. Impăratulă vre să cunoseă până și cheltuiala 
cea mai neînsemnată. Personalulu palatului este forte 
restrînsă și comuusO de veterani, puțină dificili. Leafa 
celei mai înalte sarcini dela curte se ridică la trei deci 
de mii de franci. Intendența suntă mereu cu ochii des 
duși, jigania loră uriciosă este ună trio de meșteri bu
cătari impuși de gustulă cela bunO ală împărătesei. Mă
surile de economia la culme suntă mulțime; de le-ar 
povesti cineva, ele s’ar părea nesăbuite.

Gabinetulă de iucru ală împăratului este plină de 
suvenir! militare seu de familiă. Pe masă unO bucheto 
de neghină (bluets) primenită mereu; intr’ună colțO dra- 
pelurile. La Berlină, impăratulă iși pune toldeuna uni
forma sa de generala, o uniformă veeliiă, cam roșă. Șt 
astfelO elă se arată cu crucea „Pentru merita» la gâttj, 
ia terestra sa, când trece garda cu m tsica în capO. Sera 
se iasă o perdea pe acestă terestră, prin care totO se 
mai pole vedea fruntea plăcută a împăratului lucrândă 
la lunnna unei lampe ordinare; și mulțime de omeni 
stau și privescă înduioșați sub ochinlO sergențiloră de 
orași, cari păzescă palatulO.

Numai imperatulO și impărătesa cu cameristele sale 
locuescO in palato. ImpăratulO este in cabinelulă sen 
de lucru ocupată cu hârtiele sale, er impărătesa susQ cu 
femeile sale.

ImpăratulO și impărălăsa mancă in deosebi, se 
preumblă in deosebi, nu se arată niciodată împreună 
in publica... ImpăratulO este pururea bine dispusă, și 
cedeză intotdăuna ctî blândețe înaintea împărătesei, pu
rurea rău dispusă din pricina nerviloră, precum elo 
ceda odinioră înaintea ei când se năcăjea focă, mul- 
țumindu-se numai să murmure: — >Nu-i nimica, e sân
gele ruso care se suie" (sângele împăratului Paulo alo 
Rusiei).

IJimineța, impărătesa, pe la Zece ăre. se coboră 
ca să facă visită împăratului. In genere acesta este sin- 
gurulO momentu in care ambele Maiestăți îșf vorbescă 
fără martori. Ite sigurO că nu politica este obiectulă con- 
versațiunei ... Gonversațtunea are de obiecta cutare mă- 
ritișO in familiă, seu alăturea, cutare audiență apropiată 
și forte delicată, cutare balO, ș. c. I. Der mai cu semă 
se vorbesce despre ciudata stare de lucruri ce esisfă 
intre ambii suverani și casa principelui moștenitorO și 
despre atitudinea ce eae de ținutO astăZL mâne, in cele 
mai mid ocasiuni....

...Autoritatea de șefo de familiă este la Hohen- 
zollerni unO principiu sacra și care pole să fiă împinsă 
pănă la eslremn. La cincldeci de ani chiară, suveranula 
actuala nu era decâtă principe regescO și trebuia să 
se mlădie, dimpreună cu principesa femeia sa după ca
priciile și st căsniciile adeseori senile ale regelui și acest 
lege nu era decâtă fratele lui. La rendulu lorO, impă- 
ratulO și impărătesa facă ușă de autoritatea lorO astăZi 
in privința principelui moștenitorO, și mai alesO în pri
vința principesei, temeei sale, cu o rigorositate câte odată 

de neereZutO. Principele nu pote face unO pasO, o chel
tuială, fără a consulta pe tată-său, și acestă dependință 
o simte amaro.

Principesa imperială nu pole alege o damă de 
onore pentru densa seu o guvernantă pentru principesele 
fiicele sale, nu pote călători, nu pote ti însoțită in că 
lătoriă de cutare damă, nu pote să lase fetele sale să 
figureze in cutare săsbălore seu la cutare vânZări de ca
ritate, fără învoirea sumeției sacre....

*
Care este caracterul i împăratului? Când pune ies- 

Ilunea acesta vre-imui familiara dela curte, mai alesO 
vreunei femei, răspunsulo nu variază de feO; împăra
tule este gohlich, este ,de aur0“. Și adevărulO este că 
cuvenlulu acesta ii vine ori cărui străina, la singor.ilO 
tinetă alo vocei snv--ranuLii. înaintea manioreloră sale 
afabile și pline de nobleță, înaintea IrăsurilorO de since
ritate ce se pcveslesce despre dânsulO.

Der acesta nu-i decâtă o ,a doua manieră» la 
monaruhO, decă se pote dice. Intimii, cari trăiescO de 
cinci-(|eci de ani la curte i-au cunoscutu „o primă ma
nieră11 cn totulO deosebită.

Principele imperială de odiniără, suveranulo de aZi. 
eu avanlagele sale de militarii frnmosO. cu facultățile 
sale, cari ilo țărmuiau in pnrulO studiu practico alo ar
matei, se părea a nu avea alta țelO decâtă de a merita 
porecla, ce i se da fățișa, de > Unteroffizier“, de a fi 
unO adevărata sub oficeru prusiana mândru de mustața 
sa, ună mâncătorii de inimi, desprețuindă universitate, 
cărți, mnsică, bele-arte. tot»», afară de uniformă .și de 
paradă. Principesa Augusta, impărătesa de adi, femeă 
superiorii și eu tot ulii la idealulO ce-și face despre ran- 
guto .'■eu, de or.gine rusă, crescută la Weimar in socie 
tatea lui Goethe, e-escută in admirațiunea marelui secolâ 
francesO și care, încă și astăZi. la șepte-Zeci și cinci de 
ani, recitesce in fiecare dimineță culegerea sa de locu
țiuni elegante francese. principesa îndatora pe suboiice- 
ruhl a urma alăturea cu dănsa, de trei ori pe săptă 
mână, unu cursă de literatură ce venea de le făcea unO 
profesorii la paiață ; ea ilu îndatorâ de a și mobila con
versația, a-și reforma manierele, a nu provoca nici to
lera familiaritățile, a fi mai economi cu stringerile sale 
de mână, s. c. I.

Sub-oficerulO se născuse bunii și ascultătorii, elă 
făcu ce putu ElO se însurase prin rațiune de statO ; i 
se dete iute libertatea, păstrânda cu Iote astea influența 
ImpăratulO a eonsirvatO pururea pentru impărătesa res- 
pectniil cela mai umilă: impărălăsa a rămasă pururea 
pentru dânsulă o ființă deosebită, de o altă stirpe, ai că
rei nervi superiori nu suferă contrarietatea, ale cărei 
gusturi .și maniere pe față anli-germane trebue chiar a 
le respecta.

Și nu numai la ParisO sănătatea împăratului dă 
locă la sciri false, chiar la BerlinO, iărtia, celă puțină 
odată pe lună, lumea copleșesce prăvăliele de doliu, de 
odată, pe o vorbă. Arareori impăratulă trece o săptă
mână fără ca să leșine de slăbiciune, și câte odată asia 
se întâmplă in mai multe seri de-a rendulO. Este sfir- 
șilulă, iși imhipuesce lumea. A doua Zb nici 0 urmă; 
din contră, și suveranula primesce lumea sa, se arată la 
terestră și Zi'nbesce poporului său. Și așa e de Ze( e 
ani incoce, fără schimbări simțitdre. UnO medică ală 
curței Z'cea: „Elă este icOna sănătăței perfecte pănă la 
cea d’ântâiu viscolire de ventO“.

Piua sărbătorei împăratului, 22 Martie, a trecuta. 
PrânZuri, reeepțiuui, cuvântări, serată, speclacolu, suve
ranulo le-a întâmpinatu pe tote in pictore, cu zîmbetulO 
său sub bălrâna'i mustață albă răsucită. Și a doua Z1 
elO s’a sculalu la nouă ore. și și-a urmată vieța sa or
dinară Și acâsta n’are de ce să se sfirșâscă, pănă la 
prima viscolire de ven'ă.

Și astfelO, și cu pacea europenă.
(Le Fig ro). Ion Vien.SCIRÎ TELEGRAFICE.

(Serv. part, a «Gaz. Trans.»)

BERLINU, 1 Aprilie. — Soirea despre linii 
alu doilea atentată în contra Țarului nu se ade- 
veresce. Ambasada rusescă n’a primită nici o 
împărtășire despre unu asemenea atentată.

BUCURESCI, 1 Aprilie. —- (Suirea „Agen
ției Havas-1). Din Calafată se anunță, că cu va- 
porulă au fostă transportați în ndptea trecută 
100 de soldați la Lompalanka, unde să fi isbuc- 
nită o rescotâ.

DI VBRS8.
0 revoltă a Evreiloru din Tunisu. — Din TunisO 

sosiră in dilele din urmă telegrame despre proclamațiunî 
revoluționare ale EvreilorO de acolo, cari nu voră] să se 
supună nouălorO ordinațiuni, privitOre la înmormântări, 
ci voescO a urma totil cn pănă acum, adecă a îngropa 
pe morții lorO fără a face arătare la deregătorii. Din 
ParisO se comunică cu data 22 Martie următdrele: Alal- 
tăeri se adunară o mulțime de Evrei la cimitirulO lorO 
pentru a îngropa doi morți și se incăerară cu agenții 
polițienesc!, cari voiau a le aminti legile judecătoresc!. 
UnO gendarmO fii rănită cu o petră. Eri începură tur- 
burările din nou. Tote prăvăliele evreeșc! rămaseră în
chise și o cetă de Evrei, după ce fii depărtată din ci- 
miiiră, unde voia să manifesteze, merse înaintea primăriei 
strigândO: „Trâescă Italia! JosO cu municipalitatea!» 
Sparseră iote ferestrile edificiului și porniră spre locuința 
vice-pre.ședintelui consiliului comunala Dubos, a cărei 

ușă încercară să o spargă. Intr’aceea sosise comisarula 
centrala Santini cu unO despărțămentâ du ugențî și apucă 
de guleră pe cela care striga mai tare. Acesta fu lovita 
și greu rănita de una glonța ce era destinata comisaru
lui. Pentru a-10 răsbuna pe Evreu, se repeZiră coreli
gionarii lui asupra lui Santini amenințândă a-10 sdrobij 
dâr acesta putu fi eliberai0 încă la timpO din mânile 
lorO. Se făcură apoi vre-o 10 arestări, care făcură pe 
Evrei să se mai liniștescă și să se retragă. După aceea se 
duse Dubos și Santini, Însoțiți de o secțiă de Spahis sub 
ordinele ȘeiciiorQ, Medina și Bașamba, și de unO plutonO 
de gendarmi, la abatoriulO funde se taiă vilele) israelitil, 
unde era ascunsă cadavrula unei femei, ce era se se 
ingrope in secreta. Se găsirii aici patru Evrei, cari sub 
scutulO Zuaviloru ilo duseră la cimitirO precând coreli
gionarii loru priveau în tăcere din depărtare. Cei trei 
turburători, cari au fosltt arestați Duminică, s’au con
damnata la 6 «Iile inchisore și 16 franci amendă. Gene- 
ralulo residenftl francesO în Tunesia, Massicault, primi 
pe marele RablnO din ParisO, Zodak Khan. Consisto
rială israelitO a promisa că ’și va da tote silințele să 
pună capătO uneltirilorO revoluționare în Tunesia.

**
Persone în etate de 90 ani și mai multu. —

Cu ocasiunea a 90-a aniversari a dilci nascerei împăra
tului Vilhelm publică „Statistische Corespondenz.“ ună 
raportă statistică alu personelorO trecute de 90 ani și 
care viețuesca pe teritorulă monarchiei prusiane. Din a- 
cestO raporta resultă, că în statulă prusiana se află adi 
peste 5600 astfelO de persâne, dintre cari mai multă ca 
200 celă puțină suntil mai bătrâne cu 10 ani decâtO îm
păratule. In tote provinciile se gâseseO pers6ne de 90 
pănă la 95 ani încă în număra (orie însemnata ba încă 
și mai bătrâne mai cu semă in provinciile Posen, Silesia 
(cu deosebire in cerculO Oppeln), Prusia de vesta și de 
ostil. In ultimi 90 ani s’au scoborită de pe tronurile 
lorO nu mai puțina de 72 capete încoronate și adecă 32 
regi, 8 împărați, 6 papi, 6 sultani, și adecă: trei regi ai 
Prusiei: Friderică IVilhelm II., FriedericO Wilheim III. 
și FridericO Wilheim IV., doi regi ai Hanoverei: Ernest 
August și George V.. doi regi ai Wurtenbergei: Friederic 
I. și Wilheim I., patru regi ai Bavariei: Max Joset I , 
Ludovic I., Max II. și Ludovic 11., unO rege alo West- 
faliei: Jerome, câte unO rege în Belgia și Grecia: Leo- 
pold I. și Olto 1. trei regi ai Holandei: Ludovic, Wil- 
helm I. și Wilheim II., trei regi ai Angliei: George III., 
George IV., William IV., trei regi ai Franeiei: Ludovic 
XVIII., CarolO X. și Ludovic Philipp, cinci regi ai Sve- 
diei: Gustav IV., CarolO XIII., CarolO-loanO XIV. (Berna- 
dotte), Oscar I. și CarolO XV., patru reglai Danemarcei: 
Christianâ VIL, Friedric VI, Christian VIU și Friedric 
VIL, șâpte regi ai Spaniei: CarolO IV, Ferdinand VII., 
Josef, Isabella. Amadeus, Alfonso XII, trei regi ai Portu
galiei: Josef, loanO, Maria Da Gloria, cinci regi ai Sar
diniei : CarolO Emanuel li. VictorO Emanuel 1, CarolO 
Felix, CarolO Alberf și Victor Emanuel II, șâse regi ai 
Neapolului • Ferdinad, Josef, JoachimO Murata, Francisc 
I., Ferdinand II. și Francisc II., afară de aceia doi îm
părați ai Austriei și regi ai Ungariei: Francisc I. și Fer
dinand I., doi împărați ai Franeiei: NapoleonO I. și Na
poleonO 111., patru țari ai Rusiei: PavelO zl., Alexandru 
I., Niculae I. și Alexandru ÎL, șese sultani: Selim III., 
Mustafa IV., Mohamed II., Abdul Medjid, Abdul Azig și 
Murad V., șese papi: Pius- VI., Pius VIL, Leo XII., Pius 
Vili., Gregor XVI și Pius IX., in line 21 președinți ai 
StalelorO-Unite și adecă : George Washington, Iohn Adams, 
Jefferson, Madisan, Manroc, I. Quincy Adams, Jackson, 
Van Bureu, Harrisen, Tyler, Polk, Taylor, Fillmore, Fran- 
klin-Pierce. Buehanan, Lincoln, lohnson, Grant, Hayes, 
Garfield și Artur. Dintre toți numiții regenți și preșe
dinți mai suntă in vieță patru monarchi detronați: Ama
deus și Isabella ai Spaniei, Francisc 11 ală Neapolului și 
sultanulo Murad V., pe ceilalți 90 i-a supraviețui'O îm- 
păratulă Wilheim.

Necrologu. — Teodorii Tatu, preotO gr. cat. în 
Sângerula de Câmpia, în urma unui morbâ îndelungată, 
a trecută la cele eterne în 10 Martie în alâ 42-lea 
ană alo vieții, alo 17-lea alo fericitei sale căsătorii și 
a)0 16-lea alo preoției sale. Repausatulă prin blândeța 
inimei sale, prin caracterulO său firmă și prin zelulă său 
naționala sacru șl-a sciuto câștiga stima și iubirea tutu
rora, cari ilă considerau de unulfl dintre cei mai devo
tați fii ai bisericei și națiunei. La înmormântare (12 1. c.) 
a luata parte ună publica numerosă. Au celebrată 10 
preoți în frunte cu d. protopopO din Ludoșiulă de Mu- 
rășiu N. SolomonO. In acâstă generală durere servescă 
de consolare și balsamă pentru trista sa familiă purtarea 
cea piă ajdefunctului, er pentru frații, consângenii, amicii 
și cunoscuții lui—de esemplu, ca în faptele și iubirea lor 
de biserică și națiune să le fiă de modelă defunctulO.

Fiă-i țărina ușoră și momeria neuitată!

Editoră : Iacobft Mureșiaun. '
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiano
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dli.n'jhi l>\ 4^5 Vi/*au

tiu 30 Martie si u l "''7

Rentă de sură 5’( . . . 10190 
Renii de hărții r>" u . 88 55
Impnimutulu căilorrt ferate

ungare ... 150.50
Amortisarea datoriei că>-

lorft ferate de ostil ung.
l-ma omisiune) ... 9880 

Amortisarea datoriei că:-
lord ferate de ostQ ung.
(2-a emisiune) .... 126 — 

Amortisarea datoriei căi-
IorO ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 116 25 

Bonuri rurale ungare . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.J0 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișft................................. 104.50
Bonuri cu cl. de (sortare 104 50 
Bonuri rurale trausilvane 104 75

Ikmurl crrn ■ i:. one . . 104.50
Despăgubiri u Unma de

viuii ung. . . . 98.75
Imprumutulil cu premiu

ung........................................121.—
Coșurile pentru regularea

Tisei și Segediuului . 123 50 
Renta de hărtiă austriacă 80.80 
Renta de arg. austr. . . 8150 |
Renta de aură austr. . . 113 60 
Losurile din 1860 . . . 133.50
Acțiunile bănce) austro- 

ungare .......................... 881.—
Act. băncel de creditd ung. 287 30 
Act. băncel do credită austr.285.40 
Argintulă —. — Galbinl 

împărătesei . ... 6 —
Napoleuu-d'orl .... 10 09
Mărci 100 împ. germ. . . 62 65 
Londra 10 Livres sterlinge 127.80

Riicnh <le ItiieureMei.

Rota oficială dela 18 Martie si. v.

• Cunip
Renta română k5%). 91 —
Renta rom. amort. (5%) 94—

• convert. (6°/0) 84—
linpr. oraș. Buc. (20 Ir.) 35—
Credit fonc. rural (7°/0) 100’/,

n „ (5°/0) 84-8/*
• urban (7°/0' 967a

» (6°/o) • 91 —
» (5°/0) . 81—

Banea națională a României 500 Lei------

Bancnote austriace contra aură. . 2.01

Ac. de asig. Dacia-Rom. —.—
< • • Națională —

Aură contra bilete de bancă . • 18.*/,

1887.
vend

9t>/2
94*,,
84*/,
36—

101*/,
85’/«
97—
91*/,
Sl’/s

18.’/,
2.02

Cursitht pieței Braștmi

di!> 31 Martie sl. II. 13.^7

Bancnote roinaiiesci . Curaj. 8.45 Venii, 8.49
Argint românesc . . » 8.40 8.45
Napoleon-d’ori . . . . 10.05 4 10 09
Lire turcescl................. . • 11.40 > 11.45

Imperiali...................... » 10.40 • 10.45

Galbeni.......................... > 5 95 » 6.—

Scrisurile fonc. «Albina ’ 6«/0 » 101.— > 102.- -

n * n 5»/o • n 98.— » 99.—
Ruble Rusescl .... > 112.— 1 113.—

Discontulft . . . 7— 10°/, pe ană.

ABONAMENTE
la

„(Gazeta Transilvaniei
se pofti tace eu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactu arătându - se 
și posta ultimă.

Prețiih't aboiuunentiihii este'.
Pentru Austro-Ungaria:

pe trei luni.......................... . . . 3 H. —

V ș6se luni.......................... .... 6 H. —

11 unu anu .......................... . . . 12 11. —

Peni i u România și străinătate:
pe trei luni > 10 franci

sese luni.......................... . . . 20 „

11 unit anu.......................... . . . 40 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.

TARIFA
aniintiiriloiTi si insertiuniloni.

1 1 1

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond ti. — cr. 6.

Pentru inserțiuni ș i reclame pagina a III linia A fl. — cr 10.

Pentru repețiri se acordă urinittorele raliate:

Pentru rcpețirl de 3— 4 ori ............................................. 10“|o

n ii „ 5— 8 „ ............................................. 15“„

ii ii „ 9—11............................................................ 20" „

ii ii „ 12—15 „ ............................................. 30".,

V 11 „ 1G—20 ............................................................ -IO"

Dela 20 de r<?pețirl în susu ............................................. 50" „

Pentm amineinrî ee se publică pe mai multe luni se facîi în

voiri și reduceri și peste cele înseninate mai susu.

Mersulu irenunloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predeal fi-Builn pesta și pe linia Teâ?sșd-A.radii-Bndapesta a calei ferate orientale de .stată reg. ung.

I* r edealfi-Buda pesta

Trenu Tren Trena
, accelerat omnibua 

penmne

Predoalu

Timișft

Brașove 

feldibr..
Apatia 
Agostonf.dva
Homor
Hașfal’. u

Budapesta -Predealîi

(
(

i
(

âighiși" i 

Elisal» mpole 
Media:.’i 
Copsa milă 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunel'i 
Teiusf. 
Aiudă 
VințulO J 
Ui6ra 
Cueerdea 
Hhirisă 
Apaliida

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă
Staoa 
Huiedinb
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Răv 
Mez6-Te’egd 
F'ugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

ie susi'

k
( 6 03

6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

Oradia-mare

P. Laitâny 
Szolnok
Buda-peita

Vicna

(
(

4.1b
5.02
5 4’4

6.15
7.06 

-8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19
11.31

11.52
12.31
12.4b

l.22
2.18
2.48
2 56
3 64
4 51
5.28
5 56

>

10.55
1 23
3.24

9.13
9.18

10.38
12.20

Nota: Orele de ndpte sunt4

2.15 io.<J&
2.15

- 8.00 6.OF

1.

2.32

Trenă 
omnlbut

I

Trenu 
de pers.

Tren 
accelerat

Ti/uA 
omnlbiu

Viena | ll.iol - 1 --- 1
Budapesta 7M 2.— 3.10|
Szolnok 1 0" 3.581 7.38
P. Lailâny 2 02 5.28 5 40
Oradea mare 4.: 2 6.58 9.14

Vărad-Veleucze — 9.24
Fugyi-Văsărhely — 9 41
Mezo-Telegd 7.33 10 19
Rev 8.04 11.38
Bratca — 12.18
Bucia — 12.54
Ciucia 8.58 1.57
Huiediu 9.28 3.11
Staua 3.40
Aghiriș — 4.15
Ghirbău — 4.36
Kedeșdu — 4.58
Clusia ' — 10.28 5.26

1 1 .1.0 —
Apahida 1 19 —
Hliiris 2 30 —
Cui'erdea 1.01 — —

l 1.06 — —
Uicra 1 13 — —
Viululă de susi 1 20 — —
Ajudâ 1 41 — —
Totuși 2 0 — —
CrAciune'-Ci 2 35 — —
Bl ași 2 48 >— —
Micăsasa 3.20 — —
Copșa mic 3 36 — —
Mediaș? l.t 0 — —
Elisabetopole 4.3 — *

| Agișăra 5.12 — —
Hașfaleu o.37 — —
Hornorod 7.0 — —
Agostonfalva 7.43 — —
Apatia 8.11 — —
Feididra 8.41 — —

9.21 . - __
| Brașovă — 1 -V.

Timișă — — 2.53
—

Prodeaîu _ 3.28
Bucuresc! — 9.35'

I 
cele dintre liniile gr6se.

Trenu 
de 

persane

. Trenu 
oinuibus

— -1
6.20 8.00

9.34 11.4.'-
11.26 2.31
1.3s —
2 06
2 17 —
2.40 _
3.24 i
3.47 —
4 07
4.33 — Il
5.15 —5.31 _ 1
Sv 5.6

7.08
7.36
9.06
9.53

10.-
10.C9
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6,i6
7.06
7.46
8.25
9.15

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-lorii Koniges & Kopony, Zernescl

EliKlupeMlit- &ra<lft-TeiiișA

’l'renu 
umnibuA

Tro'iu 
OUll-jbUH

Trend de 
peraoue

Trenă de 
peradne

Trenu 
de peraont

TrenO 
Oiiinlho.

Teiușfg 
A l ba-lulia

Viena
1

11.24 — 2.40 | 11.10 12.10 1 —
11.3y — 3.14 ISiidapestii 8.20 9.05 —

Vințulu de (osii
Șibotă

| 12.30
I 12.52

— 4.2 i
4.50 Szolntik 11.20

4.10
12.41

5.45
—

Orăștia 1.01 — 5.18 Ar.'.rdA 4 30 1 7.04
Simbria Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață i 443 . 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 1 6.38 7.58
Braniclea 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 | 6.51 8 17
liia 3.55 7,£8 Radna-Lipova 5.41 , 7.10 8 3(>
Gurasada 4.C8 — 7.40 Conopă 6 ( 9 7.37 _
Zatri 4 25 — 8.11 Berzova 6 28 7.55
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 -BSrzova 5.56 9 33 Zum 8 01 9.12
Conopă 6.27 9 53 1 Gurasada 8 34 9.41 — 1
Radna- Lipova 6.47 — 10 27 llia 8 55 9. 8 _
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclea 9 19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 951 10 42 - -

Glogovațo 7.59 11 25 Sîmeria (Piski) 10.35 1107 —

trântii ăi 8.28 — 11.39 Oră.știă 11.11 11.37 —

Szolttnk 8.42 — 4 52 Șibotă 11.43 12.— —
— — 5.12 Vințulă de joșii 12 18 J2.29
_  1 - 1 a.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —

' Viena — 6.05 , Telușft . 1 29 1.41 —
Ai’aeifc-'ff'ÎJMMșiira Wiaaerit» (Piski) Petroșeul

Treufi Trenfl d»; Trenu Trenil de Trend Trenft
iimulbna pers Ane mixt persane onmJban mixt

4radi'i 5.48 6.05 ^imerla 11.25 2.42
Aradiilă nou o 19 — 6 33 Sireiu lt.58 — 3.25
Mnieîb-Sâgb 6.44 — 6.58 Hațeg ti 12.46 — 4 16
Vinga 7.13 ___ 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczitalva 7.47 — 7.55 Cri vad ia 2.24 — 5.58
Merczitalva — — 1 — Ranița 3.05 — 64 '
ygftmilșdrss 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

iriisaiișdr a- A r a<l ă PetroșenI—Niiaseri» (Piski)

Trouft de Trenu de Trenfi 1 Trenâ Trenu Tren fi
peraone peraoue omnlbue de pers. amnibna mixt

Tl'iinișdra 6.25 5.00 Pelroșejil 10 07 6.10
Merczitalva — — ' Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6 32 Crivadia 11.25 — 7.37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.2G1
Năweth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă ncti 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
A sv.il fs 9.27 — 8.17 1.53 — 10.31


