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Intre vorbirile câte s’au ținută în dieta un

gară cu ocasiunea desbaterei proiectului de adresă, 
cea mai remarcabilă a fostă fără îndoidlă vorbirea 
deputatului Balthasar Horvat.

Horvat, care a fostă ministru de justiția în 
cabinetulă Andrassy, este unulft dintre acei Un
guri, cari actualmente nu aparținu nici unei par
tide. Elă a făcută parte din vechea gardă, care 
a luptată sub stindartulă lui Deak pentru rea- 
lisarea ideiloră și principieloră depuse în legile 
ungurescl dela 1848.

Nu va fi surprinsă ddr nimenea din cetitorii 
noștri ddcă va cetf, că Balthasar Horvat a ple
dată pentru principiulă liberalismului, căci îndată 
va sci că aici pdte fi vorba numai și numai de 
liberalismulă specifică ungurescă, a căruia ideiă 
fundamentală este unitatea națională maghiară 
redicată pe ruinele vechiloră base federative ale 
statului ungară.

Este fdrte interesantă mersulă ideiloră din 
discursulă memorată. Horvat vede că Maghiarii 
nu se potă isolă de națiunile culte, mai alesă 
ddcă își atribue misiunea specială de a fi „mijlo
citori între apusă și răsărită." De aceea ei tre
bue se îmbrățișeze principiulă progresului con
tinuu și acesta este liberalismulă. Elă nu crede 
că națiunea maghiară să se fi ostenită așa de 
multă înaintândă pe acăsta cale a progresului în 
cei 17 ani ai erei constituționale, ca acuma să se 
arnnce în brațele conservatismului.

„Dieta dela 1848, — <Ș.ice Horvat, — a pre
scrisă Ungariei nouă base de desvoltare. Noi amă 
trebuită să continuămă lucrarea începută. Noulă 
spirită însă își face greu drumă printre părerile 
și prejudițiile învechite. Noi pretindemă a fi ună 
stată modernă, însă instituțiunile lui suntă încă 
pe jumătate fendale; mașina statului nostru este 
croită în parte pe basa sistemului fendală și de- 
drece rdtele ei nu se prindă una într’alta, este 
periculă că în fie-care momentă mașina pdte să 
stea pe locă. m acestă stadiu se află patria 
ndstră actualminte."

„Vă întrebă acum ce sensă pdte ave la noi 
conservatismulă? Vreți se conservămă starea ac
tuală, desorganisarea statului și antagonismulă 
dintre instituțiunile lui? Nu, domniloră, problema 
generațiunei de acjl nu mai pdte fi a conservă, j 
ci numai a cred și a termină câtă mai curendă
marea operă începută la 1848, opera transformării ^Tce'v^a-n^oril^ 
naționale. După ce se va fi făcută acăsta, atunci' Pra_Șî deplina răspundere pentru rescriptulă regescă și 
pdte veni conservatismulă și-și pdte împlini chiă- î accentuâză că este decisă a perseverâ pe basa legală, 
marea."... I Imediată după Banulă se însinuă la cuvântă ra-

„Trebue să grăbimu acăsta lucrare," adauge portorulă minorității, Maz zur a. Elă polemisăză mai 
vorbitorulă, „pentru că cu câtă vomă progresă mai; ânt®'u cu diferiții oratori ai maiorității. Deodată și în 
încetă cu atâtă mai multă va durâ disarmonia raodu cu totulQ neașteptată declară Mazzura în numele

„Nu esistă pdte nici o națiune în lume, domni- 
loră, care să fie așa de multă avisată la libera- 
lismă ca noi. Suntemă ună stătu poliglotă. Nici 
situațiunea ndstră geografică nu este tocmai no
rocită. Orî-ce capă cugetătorii vede că pe acestă 
teritoriu numai unu stata ridicata pe o basă uni
tară pote apără cultura și libertatea, pre când unu 
stată, care s’ar forma pe base federative ar cădd 
pradă primului viforă, primulă atacă."

„Este ddr lucru naturală, că pentru fundarea 
și întărirea unui asemenea stată unitară egemonia 
uueia din gințile ce locuescă în elă este neevi
tabilă. Dreptulă de egemoniă, în puterea drep
tului istorică, este ală nostru, ală Maghiariloră. 
Ddr nu trebue să uitămă, Că rolulă nostru con- 
ducătoră depinde dela prestigiulă nostru morală. 
Egemonia ndstră numai atunci își pdte câștiga 
simpatiile în întru și în afară, dăcă o vomă fo
losi pentru apărarea și lățirea culturei și a liber
tății . . .“

Vedemă în fiecare minută cum se folosesce 
acăsta egomoniă și cum liberalismulă ungurescă 
scie să-și căștige simpatiele în întru și în afară. 
Balthasar Horvat când pledăză pentru „liberalis
mulă precaută" uită înainte de tdte că precau- 
țiunea pretinde moderațiune și că cuventulă mo- 
derațiune nu esistă încă până acji în lecsiconulă 
politică ungurescă. •o

CRONICA POLITICĂ.
Maioritatea dietei croate a adusă disposițiunl 

atâta de draconice în contra membriloră dietall din mi
noritate încâtă bine dice »N. fr. Presse» că numai atâtă 
a mai lipsită, ca să fie Introdusă bătaia ca mijlocă dis
ciplinară parlamentară. Ceea ce să plănuesce acuma în 
contra presei arată fărte limpede proiectulă de lege prin 
care se desființăză jur iul ă și de aci încolo delictele 
de presă să voră pune sub iudicatura judecătoriloră cro- 
ați, a căroră inamovibilitate șipermutabilitate legală ga
rantată acuma este suspendată. Guvernulă actuală 
croată și partida polecrita «națională» prin asemeni mîj- 
loce teroristice nu voră pute nici decum câștiga popora- 
țiunea croată. Măsuri de aceste nenaturale nu ducă nici 
odată la ună sfârșită bună.

*

In ședința de Luni a dietei croate și-a arătatu cin
stita față și Banulă Khuen-Hedervary «flăcăulă ungu
rescă,» după cum îi ificeu Stărceviceanii. Și elă făcu o 
declarare dinaintea dietei trunchiate. «Vomă luâ tote 
măsurile necesare, dise ’’ elu/’,- în contra tendințeloră de 
răsturnare propagate de -cătr-ă'- proiectulă de adresă ală 

<EJă declară mai departe, că ia asu-

Trebue să grâbimă acăsta lucrare," adauge portorulă minorității, Maz zur a. 
pentru că cu câtă vomă progresă mai; ânteiu cu diferiții oratori ai maiorității.

casulă când acesta ar fi împiedecată, custodele cordnei 
Josifă Szlavy. S’au alesă apoi comisiunile: pentru a- 
facerile esterne, pentru armată, pentru marină și finance 
și comisiunea cfiarmlui și cea a budgetului. Budgetulu 
comună pentru anulu 1885 e cu 1.1 miliăne mai încăr
cată ca cum a fostă în 1884. Pentru administrația 
Bosniei nu se cere nici ună credită din partea minis
terului de finance comună, bugetulă pentru administra
rea Bosniei și a Herțegovinei se încheiă încă c’ună es- 
cedentă de 65,353 fi. v. a. Câtă va durâ «buna ren- 
duială« în financele țăriloră ocupate Dumnedeu scie!

*
In cele din urmă s’a învoită și Anglia de a lua 

parte la conferența Congului. Se dice că acăsta 
conferență se va întruni în primele dile ale lunei lui No- 
emvre și cei din Berlină speră, că propunerile, ce le va 
face cancelarulă germană voră fi primite fără multă di
ficultate, mai alesă după ce, conformă declarațiunii sub
secretarului de stată pentru afacerile esterne, Lord Ed. 
Fitzmaurice, în camera din Londra, guvernulă englesă 
s’a înțelesă cu guvernulă germană asupra propuneriloră 
ce se voră face conferenței cu privire la cestiunea Con
gului.

î

I 
între instituțiunile ce le-amă moștenită din tre-1P ar t i d e i Independențiloru că elu și soții săi de

*
Comisiunea alâsă de camera francesă pentru a se 

consultă în afacerea operațiuniloră contra Chinei, a 
decisă ca în locă de 10 miiione se pună la disposițiunea 
guvernului 40 de miiione pentru o acțiune grabnică și 
energică în potriva Chinesiloră. Pe la mijloculă lui No- 
emvre se voră trimite însemnate întăriri în Asia orien
tală.

Intr’aceea Statele nord-americane și Anglia oferă 
Franciei cu totadinsulă serviciile loră de mijlocităre. Se 
asigură că guvernulă francesă a primită serviciele cabi
netului din Londra și e gata a se impăcâ cu China dăcă 
acesta va recunosce tractatulă dela Tien-Tsin și principiulă 
despăgubirei de răsboiu.

----- O-----
împărțirea Turciei.

«Mot d’Ordre« publică sub acestă titlu ună intere
santă articulă, pe care’lă dămă aci în resumată.

Autorulă articulului d. A. Saissy dice că i s’a pă
rută fărte straniă împrejurarea, că imediată după între
vederea dela Skiernevice, în discursulă Tronului, cu care 
s’a deschisă parlamentulă ungurescă, nu. s’a pomenită 
nimică de Rusia, țliarele vienese au încercată s’arate 
că relațiunile dintre AustrO-Ungaria și Rusia suntă intime. 
Și pentru ce n’ar fi, întrebă d. Saissy? Romanovii au 
făcută mari servicii Habsburgiloră; în 1849 fără arma
tele lui PaskievicI imperiulă Habsburgiloră s’ar fi dusă 
pe copcă.

«Din nenorocire însă, Austria e duplă. Dincolo de 
Laita suntă Maghiarii, cari au ertată pe tânărulă loră 
rege d’atunci, dar nu potă erta pe Ruși; de aceea îm- 
păratulă s’a silită să liniștâscă pe Maghiari nepomenindă 
nimică de amicii săi personali, de Ruși.»

Autorulă articulului citâză apoi pasagiulă din dis- 
cursă privitoră la relațiunile esterne precum și esplicările 
lui «Pester Lloyd." Ungurii se credă pre multă, ei o 
spună curată că nu le trebue alianța Rusiei.

«Ministrulă Tisza a (jisă, că nu s’a încheiată nici 
ună tractată, nici o învoială nu s’a făcută la Skierne
vice, scrie d. Saissy. Fără îndoială elă e în posițiune 
d’a fi mai bine informată decâtă noi, dar cu tote astea

t principie nu voru mai lua parte la lucrările
că viitorulă este dietei pănă ce nu voru reintră în dietă Starcevicianii. 

arată pe ■ EIu declară tăte hotărîrile dietei t r u n -1
nelegale și protestezi dinainte în nu pufemă și nu trebue să dăniă creijSmântă vorbeloră 

După acăsta părăsescă sala dietei 13 depu-llui. E ceva de împărțită în Europa și se scie că cele 
_____ cu 24^ de dre, taP> de partida Independentă a lui Strosmayer. Membri trei mari puteri ale Europei centrale se ’nțelegă la îm- 

pdte prevedd; mă temă fdrte călPart‘dei guvernamentale au privită întăiu cu gura căscată j părțirl. Măsurile ce au se se ia încontra liberalismului, 
stfelă de viforă peste noi ar su- Ia procesiunea eșirei din dietă a celoră 13 independenți, cestiunile Egiptului, Chinei și Congului n’au putută face 
încercare slaba mașineriă a sta- După ce au rămasă singuri văcjândă pe Banulă în mijlo- pe cei trei împărați să uite «cestiunea Orientului.»

cută și nouăle instituțiuni ale statului." 
„Să nu uitămă nici aceea, 

nesigură. Acuma, ce-i dreptă, nu se 
firmamentă nici ună punctă negru, ddr cu t6tă,c^iate de 
înțelepciunea dmeniloră noștri de stată pdte veni contra loră. 
ună viforă, care adeseori nici cu f 
înainte nu se ]_ 
venindă ună astfelă de viforă peste noi ar su
pune la o grea încercare slaba mașineriă a sta
tului, care atj.1 în timpă de pace își face servi- 
ciulă numai cu greu."

Balthasar Horvat declară apoi, că cei ce vo- 
iescă se conserveze instituțiunile de dinainte de 
1848 nu înalță stdgulă conservatismului, ci acela

culă loră au recăpătată curagiulă de mainainte și ridendă 
de exodulă teatrală ală oposițiunei au primită proiectulă 
loră de adresă

Sesiunea

ca basă a discusiunei speciale.
*

delegațiuniloră s’a deschisă Luni 27 
Membrii delegațiunei ungare au avută în 
i. în care s’au candidată Ia postulă de

. ° ’ |L c. în Peșta.
alu reacțiunei; De aceea liberalismulă ungurescă 26 Q conferență> ______
trebue sd pășdscă înainte cu vizirulă deschisă. președinte cornițele Ludovică Tisza și de vice-preșe-
Apoi continuă așa: dinte ală delegațiunei cardiualulă Haynald, er pentru

E vorba, ijice d. Saissy să se facă cu Turcia ce 
s’a făcută cu Polonia.

,Prințului Muntenegrului i se va da în Albania ună do
meniu regală. Regelui Milană i se voră arunca câteva 
ăse de roșă. Bulgaria și Rumelia reunite voră gravitâ 
imprejurulă Austro-Ungariei, care din Bosnia se va în
tinde până la Salonică. Ună principe germană studiază 
dialectele albanese pentru casulă, când ar trebui să se 
constituăscă ună principată albaneză. Ună altă prință



germanii va guvernă Constantinopolulă și Bosforulă, din 
cari se va face ună stată neutru. Greciei i se voră 
da câteva districte. Rusiei în fine i se va permite să-și 
ia partea sa în Asia mică.»

D. Saissy amintesce apoi de agitatori ruși în Meso- 
potamia și de ordinulă dată de principele Muntenegrului 
d’a se interna refugiații bosniaci și herțegovineni departe 
de granițele, provincieloră ocupate. Tdte aceste state, 
mari și-mici, voră intra în «uniunea vamală' și egemo- 
nia prusiană se va întinde de la Baltică și de la Adria- 
tică pănă la Marmara.

«Se va dice că inventămă de plăcere combinațiunî, 
scrie d. Saissy. Afirmămă cu totă puterea convincțiunei 
că acestea suntă multă mai aprăpe de adevără, decâtă 
vorbele ministrului Tisza, că nu s’a încheiată nimică la 
Skiernevice. Pentru a face să isbutăscă acestă mare pro
iectă, Franciei și Angliei li se dă de lucru făcendă cu
ceriri în depărtare. D. Bismark se ocupă cu acestă 
plană.«

SOIRILE BILEI.
Din Aradă se comunică, că în lista comitatensă a 

viriliștiloră figureză 91 de jidovi, prin urmare a treia 
parte din classa avută constă din jidovi. Acum se păte 
socoti — dice împărtășitorulă acestoră rânduri — câți 
ani trebue, ca să trăcă totă averea comitatului Aradă, a 
orașului și a întregei țări în proprietatea jidoviloru, dăcă 
deja după 17 ani de emancipare pe a treia parte au 
pusă mâna.

—0—
De câteva cjile, la librăria Schmidecke din Sibiu 

suntă espuse portretele celoră trei eroi din 1784: Hor ia, 
Cloșca și Criș ană.

—0—
Cetimă în «L’Indâpendance roumaine»: «In Iași se 

facă mari pregătiri pentru strălucita serbare a lui Iloria. 
Prcgramulă e următorulă: 1) Conferință publică asupra 
revoluțiunii Româniloră din Transilvania în 1784, de d. 
G. Canu în sala cea mare a Universității; 2) Retragere
cu facle, cu musica în frunte; 3) Banchetulă. Serbarea 
promite a fi imposantă.»

—0—
«România» află, că ^Albumulu lui Horia« va apără 

în curăndă.
—0—

Cunoscutulă filo-română Ubicini, căruia i se votase 
si dreptulă de «cetățănă română,» a încetată din viață 
în Parisă. Pentru ori ce Română perderea e mare.

—0—
D. doctoră Marcovici, spune ,,Tehgrafulă.“ fiindă 

chemată prin depeși la o consultațiune a plecată la 
Viena.

—0—
Luni după amădi, scrie acelașă c^iaril, o mulțime 

mare fu atrasă în otelulă Șteiner, din strada-Academiei, 
din Bucurescî. Ună ungură, amantulă unei servilăre a 
d-lui Dracu, avoităsă o omore pentru că densa nu voia să 
mai trăiască cu dânsulă. In disperarea lui a scosă ună 
bricăgă din busunară și i-a făcută o tăietură la gâtă. 
Pacienta a fostă imediată transportată la spitalulă Colții, 
ăr făptuitorjilă la polițiă.

«Kolozs. Kozl.» să ia notă de căușele, care facă 
ca Maghiarii din România să facă cunoscință cu poliția 
și cu lanțurile, ăr nu numai să se bocăscă ca în filele 
trecute.

—0—

Se scrie din Constantinopolă, că la episcopulă ar- 
mănă din ținutulă Haltanliului s’au presentată vr’o sută 
de familii curdice din secta Yesid, esprimându-șî dorința 
de a trece la confesiunea loră străbună, cea creștinăscă. 
Episcopulă le răspunse că nu i păte primi în sînulă bi- 
sericei creștine, de ore ce ară fi espusă prin acăsta la o 
mulțime de persecuțiuni, atâtă elă, câtă și întrăga sectă. 
Curdii se adresară cătră Episcopulă catolică, care fiîndă 
mai neatărnată le și primi rugarea, decidândă 4iua bo
tezului. Curbii au trimisă apoi notabili din ai loră la 
guvernatorulă provinciei spre a-i cere autorisarea. Răs- 
punsulă dală de guvernatoră celoră duoi trimiși a fostă, 
că trimișii, sub escorta gendarmiloră, fură espediați în 
Aleppo.

—0—
Partida revoluționară din Rusia dă din nou semne 

de viață. A publicată o foiă volantă, care conține între 
altele chitanțele pentru bogatele donațiuni ce a primită 
partida revoluționară în scopulă unei procederi agresive 
și arată căușele pentru care mișcarea revoluționară s’a 
sistată pentru ună timpă ăre-care Nesuccesulă de pănă 
acum ală partidei, făia îlă atribue infidelității persdneloră. 
Acum însă, deorece partida are esacte informațiuni des
pre personalulă poliției secrete, acțiunea va începe.

—0—
Astă seră trupa germană de operete va represenlâ 

«Fiica d-lui Fabrici us,« piesă originală de carac
tere în 3 acte.

EREDITATEA CULTUREI LA POPORULU ROMÂNU.

(Urmare și fine).

Alexandru Iliașă, ca domnă ală Munteniei, erâ 
fdrte crudă, deși când se numise domnă, vizirulă la pro- 
testulă Româniloră, le garantă acestora că Alexandru se 
va purta bine. Dacă-I observa cineva nedreptatea fapte- 
loră, dacă se plângea său erâ bănuită, ordonă să fie 
târâtă prin tergă de codele cailoră, erâ bătută, închisă 
seu ucisă, atâtă poporulă câtă și boerii. Unulă din bo- 
erii persecutați de acestă domnă fanariotă erâ Lupu Me- 
hedințânulă. Elă fuge în Transilvania, îșl formăză acolo 
armată și vine în țeră, în contra lui Alexandru. Acesta 
vădendu-se atunci părăsită de clasa boeriloră, face a- 
pelă la ajutorulă țăraniloră. — Ai fostă rău cu noi, îi 
răspundă țăranii. Ne-ai despoiată, ne-ai chinuitei. Acum 
nu-ți facemă nimică, dăr nu-ți dămă ajutoră. Dușmanulă 
este aprăpe; pleacă!

Alexandru le împărți câte-va pungi de bani, și plecă. 
Ear Lupulă, apropiându-se cu oștirea, măcelăria pre 
Grecii ce întâlnia în cale.

Balada poporală, întitulată »Stefăniță Vodă,' ne 
spune cum Ștefană Surdulă, voindă să prindă pre hai- 
duculă Mihulă dela Gobiu, pre a cârui soră o răpise, a fostă 
domnulă prinsă de cătră hoță. Isbutindu a-lă prinde în 
cursă, Mihulă îlă mustră pentru nelegiuirea ce-a făcută 
și-i aduse aminte:

Că în lume ori ce faptă
Are plată și răsplată
Și cum stâ și cum dicea 
O frunză de fagă smucia, 
Și ’ntre buze o punea 
Și sunâ hoțișă din ea 
Frunza ’n patru că plesniă, 
Codrulă negru clocotiâ. 
De-ună lungă chiotă chiotia, 
De-ună greu tropotă tropotia, 
Și ’mprejuru-le de-o dală 
Se ivia o mândră ceată, 
O ceată de voinicei.
Lotrii, puișori de smei

Cu căciule stogoșate, 
Cu ghiebe roșii pre spate 
Și mustăți de varvarică, 
Cum slă bine la voinică. 
Lângă elă câtă îi zăria, 
Mihulă astfelă le grăia: 
Frații mei, neferii mei, 
Lotrii puișori de smei! 
îlă vedeți voi pre ăstă omă? 
Elă e mare, căci e domnă, 
Dăr câtă e de domnă și mare, 
Minte căptă încă n’are! 
Hai, copii de mi-lă luațî, 
Prin săbii să-lă fluturați, 
Dăr nimică să nu-i stricați, 
Cale bună să-i Iăsați; 
Că de-i domnulă pricepută, 
E destulă câte-a văzută............!

Va dice cineva că acesta nu e istorie, că este o 
invențiune poetică. E de observată însă că în poesia 
poporală, care este productulă și espresiunea, nu a unui 
individă, ci a unui popotă întregă, se oglindesce sufletulă 
și morala acestuia. Datele de persone, de locă și de 
timpă, potă să fie neesacte său adevărate, der suntă a- 
devărate simțămintele și modulă de a vedă și de a cu
geta ale poporului, esprimate prin poesiă. Dăcă acestea 
n’ar esistă său n’ar fi esistată în sufletulă poporului, 
n’ar exista în poesia sa.

Cronicarulă bizantină Ioannes Cantacuzenus ne re- 
latăză ună faptă, care prin sublimitatea sa nu are altulă 
asemenea în totă istoria omenirii. Duoi împărați din 
Bizanță, Andronică celă bătrână și Andronică celă tinără, 
unnchiulă și nepotulă, erau desbinați și se luptau între sine 
pentru domniă. Intre ămenii lui Andronică celă tînără 
se afla ună păstoră română din muntele Rodopă, cu nu
mele Șerbană Ciobanulă. Acesta fu prinsă de ună aliată 
ală lui Andronică celă bătrână, ună anume Paleogulă; 
nevoindă a renegâ cu nici ună preță credința sa către 
Andronică celă tânără, Paleologulă îi ia nevasta, îi ia co
pii, îi scăte doi dinți, îi arde fălcile cu feră arsă, este 
aruncată pre urmă la închisăre. Tote în zadară. Șer
bană declară că vrea să rămână credinciosă lui Andro
nică celă tinără.

Prin inteligința sa răușesce în urmă a scăpâ din 
închisâre și a-șl mântui astfelă viăța. Schimbându-se 
noroculă luptei, Andronică celă tinără erâ învingătoru și 
prinde pre Paleologolă.

Impăratulă, allândă de cele petrecute, întrebă pe 
păstoră, să-i spună ce poftesce de la elă? — Să ierți 
pe Paleologulă, îi răspunse păstorulă. —Cum? Paleologulă 
ți-a luată nevasta și copii, te-a chinuită, ți-a scosă din
ții, ți-a arsă fălcile cu feră arsă, și tu ceri să-lă iertă? 
— Da, Măria ta; nu este pentru mine ună câștigă mai 
mare ca acesta, ca eu care amă fostă robulă lui Pale
ologulă și care m’a chinuită, să-i dăruescă iertare.

Impăratulă și curtea sa rămase uimiți de atâta mă
rinimia, și s’au rușinată de a nu fi mai puțină generosă 
decâtă ună păstoră.

Luminată prin cultura intelectuală, de ce n’ar fi 
capabilă ună poporă, care are asemenea calități morale?

' D. Hâșdăă încheie prin a arătâ necesitatea răspân
dirii culturei intelectuale în proporțiunl câtă se p<5te mai 
întinse. Pentru că, dice d-sa, cultura unei părți a po
porului, numai cultura unei singure clase, este asemenea 
munțiloră pe suprafața globului. Națiunea în întregulă 
ei se consideră necultă, precum pământulă, cu t<5tă înăl
țimea munțiloră de pre suprafața sa, în întregulă său se 
consideră rotundă.

In o altă conferință, _ care se va ține probabilă la 
21 Octomvre, cu ocasiunea serbării centenarului lui Ho- 
ria, D. Hâșdăă a promisă a vorbi despre cultura intelec
tuală a puporului română. „Carpațll.“

FOILETON U.

Ksposiția <le snotoră și Siasti’Kimejjte 

pentru mica industria în Viena 1884.

Viena, 10 Octomvre 1884.
Technica progresăză cu pași repedi. Sciința acăsta 

binefăcătăre, ală cărei timbru marchăză spiritulă veacului 
în care trăimă, după ce a fundată și consolidată indus
tria mare, de vre-o două decenii a începută a se îngriji 
de viăța industriei mici, care prin colăsele de fabrici și 
mașini eră cumplită amenințată. Cestia de deslegată, în 
casulă acesta erâ: «prin ce mijlocă mai eftină și mai 
productivă, s’ar pută înlocui în mica industriă puterea 
brațului omenescă, care pre lângă aceea că este insufi
cientă mai are și răulă, că din di în di este mai scumpă?» 
«Cum se păte ridică productivitatea industriei mici, ca 
acesta în lupta ei de concurință cu cea mare să nu fie 
copleșită, nimicită de ea?'

E cestiune socială de mare valăre deslegarea în- 
destulităre a acestoră întrebări. Dela acăsta deslegare 
depinde esistența multoră milione de ămeni, de aci de
pinde viăța unui întregu strată socială — viăța meseria
șului. Fără acestă strată socială, întrăga societate este 
otogită, căci stratulă acesta formăză basa societății sta
tului, stratulă acesta este marca culturei și bunăstării la 
fie-care poporă, este măsura de putere, de viăță a fie
cărei nații; din causă că elă produce avere, nu consumă.

Ei, esposiția dc motori, deschisă în luna lui Iulie în 

Viena, ne dovedesce în modă convingătoră, că technica 
a sciută deslegâ întrebările puse. Eu ca laică, îmi per
mită de a dâ publicului română, ună mică raportă des
pre cele vădute.

Inițiativa acestei esposiții a purcesă nu dela guvernă 
— căci este ună. semnă de slăbiciune, de lene a cere 
Iote dela guvernă fie elă câtă de părintescă — ci dela 
reuniunea micei industrii din Austria de josă. Guvernulă 
i-a dată spriginulă său, ăr protectoratulă l’a primită Ar- 
chiducele Carolă Ludovică. Premii nu se dau, din causă 
că scopulă esposiției este: 1) a face miciloră industriași, 
cunoscute progresele tehnicei în perfecționarea instru- 
menteloră (unelteloră): 2)' a le arătâ progresele sciinței
în perfecționarea motoriloră mici și prin acăsta a gene- 
ralisă introducerea loră în industria mică; 3) a aduce în 
contactă imediată pe consumători cu producătorii aces
toră motori, va să dicâ: a le înlesni calea procurării.

Astfelă >jury‘ nu esistă, dar esistă o comisiă de 
esperți, cari esaminăză puterea de lucru a motoriloră es- 
puși și pe basa acestei esaminări dau producători ates
tate. Consumatorului i-se ajută prin acăsta de a nu fi 
păcălită în cumpărare.

Palatulă societății de grădinărită «Gartenbaugesell- 
schaft« fu adoptată pentru esposițiă. Aci erau aranjate, 
în șăse grupe, tăie obiectele espuse.

Grupa 1-ă motori și părți de ale loră; a 2-a. Apa
rate fisicale și chemice; a 3-a. Mașini și unelte de a pro
duce unelte pentru mica industriă. a 4-a. Transmisiuni, 
a 5-a. Mijloce pentru reproducțiă. a 6-a. Mijlăce pentru 
înlesnirea învățământului diferiteloră meserii.

Motorii erau puși în acțiune în tolă timpulă visi- 

tării, ca astfelă fie-cine să se pătă convinge de lucrulă, 
manipularea și activitatea loră. De două ori pre septă- 
mână erau prelegeri publice gratuite pentru visitători, in 
cari specialiști de bună nume îti esplicau și demonstrau 
progresele micei industrii și desvoltarea ei. Motorii erau 
puși în acțiune prin forță de apă, de vapori, prin ardere 
de gază, prin electricitate și tote aceste mașinuțe erau 
construite după principiulă de a pută fi aplicate în spață 
mică, neavândă dimensiuni mari, adecă în odaia mese
riașului ; de a nu avă greutate mare, de nu produce sgo- 
moLă multă ori sguduire mare, ca vecinulă, ori clădirea 
unde suntă așă(}ate să nu sufere; de a nu consumă ali
mentație multă; de a fi câtă se pote mai eftine. Forța 
motorică nu avea să trecă peste puterea de 3 cai.

Franța — unde s’a născută primulă motoră mică 
Germania și Austria erau representate la acestă con
cursă scințifică binefăcătoră și de ună mareviitoră. Un
garia, care pretinde a representâ și a purtă cultura în 
Orientă, lipsea mai cu totulă. De ce?

Era o plăcere de a vedea în acțiune acești maeștrii 
micuți, prin esactitatea și dibăcia loră îți storcău admi
rarea. Aci unulă era aplicată să croescă după desemnă, 
altulă să cd..ă, altulă să poleiască lemne pentru strun
gari și tâmplari, altulă îți cosea ghetele, după ce talpa 
și pielea era aplicată provisorică pe calapodă și alte, și 
altele. La tăte îlă poți aplică ca pre ună bună și inte- 
teligentă muncitoră. Astfelă sciința cu mână sigură 
ia din universă puterea motorică, și prin legile ei esacte 
însuflețesce acâstă mașină, care sub conducerea inteligentă 
a omului lucră, muncesce și produce pentru elă! Câtă 
avere, câtă fericire produce omenimei o astfelă de invențiă I



Adunarea generală
a reuniune) învățătoriloră români din districtul)! ală X, 

Brașovă ținută la 23, 24 și 25 Septemvre în opi- 
dulă Râșnovă.

(Urmare și fine din N-rulă 195). 
Ședința IV, dela 25 Septemvre.

După cetirea apelului nominală și după autentica- 
rea proceseloră verbale din diua premersă urmâză cetirea 
rapârleloră comisiuniloră, din cari amintescă aci numai 
atâtă în ceea-ce privesce comisiunea alesă pentru revi- 
suirea raportului comitetului centrală, că acesta pe lângă 
unele mici observări s’a aflată a fi esactă, pentru care 
adunarea generală a votată absolutoriu on. comitetă. 
Astfelă s’a esauriată materialulă prescrisă de a se luă 
la desbatere în adunarea generală a reuniunii din distric- 
tulă susă amintită.

Nu va fi fără interesă a se sci, că reuniunea nostră 
posede astăzi ună capitălașă de preste 800 fl. pusă la 
cassa de păstrare și o parte mică elocată cu siguranță 
la particulari. Ce s’atinge de activitatea comitetului n. 
resp. a reuniunei pe terenă pură scientifică — acâsta 
încâtă pentru anulă espirată culminâzâ în următorele: 
S’a discutată în subdespărțăminte tema propusă de comi- 
tetulă centrală; «studiulu geografii în anulă I și ală II. 
de scdlă/ Resultatulă este a se vede din actele depuse 
la archivă. Atăta se pOte însemnă, că tate 4 despărțâ- 
mintele au venită la acelașă resultată finală: Studiulă 
geografii trebue propusă în modă intuitivă și în strinsă 
legătură cu celelalte disc’plini etc. Apoi s’a mai censu- 
rată din partea comitetului centrală I. nisce gramatici, ce 
ar fi fostă a se premiâ. (Premiulă Dorea de 2 napoleoni). 
Resultatulă acestei censurări nu’lă scimă. O pedecă a 
fostă pentru comitetă întărdiata aprobare a statuteloră 
celoră noui. — Deocamdată ne absținemă a aruncă câtă 
de puțină vină asupra cuiva. Destulă că în fine statu
tele s’au provăcjută cu clausula de întărire din partea 
Prea Ven. Consistoriu s’au tipărită și distribuită gratis 
membriloră.

La invitarea, ce s’a făcută din partea învățători- 
loră din Trei-scaune, la anulă viitoră, adunarea generală 
să va ține în opidulă Brețcu.

Ceea-ce privesce primirea și menajarea membriloră 
reuniunei, observămă cu plăcere, că primirea a fostă 
căldurâsă nu numai din partea frațiloră învățători și lo
cuitorii români, ci și de cătră conlocuitori sași, cari la 
petrecerile ce le-au avută între membrii reuniunei s’au 
văzută a fi aprâpe emoțiunațl de buna venire a reuni
unii nostre în sânulă loră. Pentru care primescă și aci 
sincera nășiră mulțumire, încredere și unire pe tărămulă 
culturii tinerimii și așteptării poporului. De asemenea 
înquartirarea a fostă mulțămitâre. Meritulă se atribue 
on. corpă învățătorescă română din locă în frunte cu 
meritatulă și energiculă directoră G. Proca și cu bravulă 
preotă D. Nană. Mâncările de asemenea au fostă îndes- 
tulitare, deși unora li s’au părută cam pipărate. Numai 
ună lucru ri’a fostă tocmai potrivită: și adecă acela, că 
s’a destinată ca locă pentru ținerea ședințeloră adunării 
biserica, în care pe vremea asta erâ cam rece și afară 
de aceea să producea în ea și ună echo prea mare, 
prin care la celă mai mică sgomotă să conturba liniștea 
âră vorbitorii trebuiau să ia o ținută prea încordată și 
de multe-orl nenaturală.

Uitasemă, să amintescă, că Duminecă sera s’a dată 
din partea mai multoră învățători dintre cari merită a- 
tențiunea d-lă Z. Butnariu în frunte cu d-lă Iacobă Mu- 
reșiană jun. o serată musicală în sala hotelului celui nou 
din Reșnovă, care a reeșită spre lauda concertanțiloră 

de minune bine, ba a adusă în fine chiară și ună mo
destă profită materială de vre-o 16 fl., care sumă s’a și 
alipită la fondulă reuniunei.

fîcă pe scurtă activitatea adunării generale a reu
niunii nostre din ăstă ană. Ună progresă mai mare și 
evidentă ca în ceilalți ani, nu s’a putută constată, afară 
de aceea, că reuniunea nostră s’a pusă pe ună tăremă 
mai practică; chiar și materiele didactice de pertractată 
în ea, la inițiativa Măritului consistoriu din Sibiiu au 
luată ună aventă mai puternică.

Orice s’ară dice împotriva reuniunii nostre de că
tră unii pesimist! și răutăcioși, totuși în realitate ea este 
ună factoră culturală de mare însemnătate în acestă ți
nută. O parte bună din învățătorii acestoră părți are 
de a mulțămi multă acestei reuniuni, care deși tinără și 
dispunendă de puține mijloce, totuși după putință n’a 
lipsită de a’și oferi cu tată bunăvoința concursulă său 
morală și materială pe altarulă culturei și ușurării sar- 
cinei învățătorului românescă.

Se observă în genere, ca încheiere, că deși reuni
unile nOstre învățătoresci din întrăga archidiecesă progre- 
săză din di în <3D> totuși la prima ochire în viața loră, 
se vede că ducă o viață orecum monachală său cum așă 
(țice eu mai bine esolerică, pentrucă nu convină unele 
cu altele mai desă spre a’și comunica una alteia resul- 
tatele cele mai practice dobândite în una său în alta. 
Nu se păte negâ, că Mar. consistoriu are cunoscință din 
acte despre activitatea fiiecăreia, dar ce folosă, că noi 
nu scimă nimică sau prea puțină din aceea. Mijloculă 
celă mai practică și pote uniculă prin care s'ar pute 
delătura acestă inconvenientă, eu credă că ar fi acela: 
ca 1) să se înființeze ună organă pedagogică cu 
concursulă tuturoră reuniuniloră învățătoresci din Archi
diecesă, care organă să-le servâscă cum așă dice eu mai 
bine, ca unu salonu de conversațiune și convenire între 
ele; 2) prin acestă organă, precum și din partea au
torității superiâre scol, să se pregătâscă ună plană bine 
chibzuită pentru ună congresă (Lehrertag) de învățători 
din întrega diecesă. Unu membru.

ULTIME SOIRI.
JSerlînu, 28 Octomvre. — O scrisdre a 

împăratului Vilhelm cătră consiliulă de regență 
din Brunșvigtl aprobă atitudinea acestuia în contra 
ducelui de Cumberland. Dieta brunșvigiană a 
luatu o resoluțiune, care esprimă speranța, că 
drepturile împăratului și ale imperiului se vorti 
păzi.

BSruxela, 28 Octomvre. — Abia s’a pu
blicată în „Moniteur“ constituirea noului cabinetă 
și liberalii au și lipită pe ziduri afișe, în care se 
dice: „Numai numele suntă schimbate, încolo 
totă Iesuiții suntu la cârmă ca și mai ’nainte !‘! 
Consiliul ă comunală a votată în unanimitate 
desființarea nouei legi școlare.

JPetersburgî&, 28 Octomvre. — Ună 
renumită criminală politică a căzută în manile 
poliției. Vjera Figner, care a fostă grațiată, se 
află în ultimulă stadiu de atrofiă. Oficerii con
damnați la mdrte, baronulă Stromberg și Roga- 
cef, au fostă spendurați în fortărăța Schlilsselburg.

JSTisift, 28 Octomvre. — Poporațiunea alba- 
nesă din Veles s’a revoltată. Resculații au arsă satele 
Mezilovo, Pacheneliste și Apesez, le-au jăfuită și 
au măcelărită poporațiunea din ele.

Cairo, 28 Octomvre. — Circulă sgomo-

tulă ca demnă de credută, că Chartumulă a că
zută în mânile insurgențiloră. Oficială însă nu 
s’a adeverită acestă sgomotă.

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

DIVERSE.
f NEC’IMM.OGtl. — Ions Codru Drăgușanulă, 

secretară la comite tulă scolastică grănițărescă, fostă vice- 
căpitană ală districtului Făgărașă, apoi vice-comite și 
președinte ală sedriei orfanale a comitatului Făgărașului, 
membru ală Asociațiunei transilvane, etc., după ună 
morbă de două săptămâni, în ală 67 ană ală etăței, a 
încetată din viâță în 26/14 Octomvre a. c.

Fie-i țărîna ușără și memoria ne-uitată!
0 păoălâlă împerătescă- — O nostimă păcălâlă au 

trasă Italieniloră patru șarlatani sosiți de pe căstele Afri- 
cei. Acum câteva luni patru indigeni din Assab debar
cară Ia Biindisi. Ei fură preumblați în orașă gratuită, 
călătoriau în vapăre de clasa I, fură arătațl Regelui, du
celui de Aosta care îi încărcară de onoruri de daruri și 
chiar îi decora. Unulă era prințulă moștenitoră din 
Assab, celălaltă era soția sa Kamil, apoi ună răsboinică 
invulnerabilă, care omorîse sute de vrășmași și Kretou diplo
matul șambelan. Toți veniau din țâra Asabului asupra căreia 
Italia vrâ să’și stabilâscă protectoratul. Africanii fură duș! Ia 
Turin unde fură serbătoriți și mai multă, de aciîndărătă la 
Nâapole unde au fostă îmbarcați spre a fi duși în patrie. Dar 
din Assab sosi o veste supărătâre; acești prinți erau nisce 
pungași cari erau angajați pentru a face reclamă de că
tră comitetulă exposițiunei din Turină. Și âtă cum re
gele și ducele de Aosta au fostă păcăliți și cum tesau- 
rulă a cheltuită 300,000 lei. Prințulă este ună falșă 
prință, prințesa o aventuriară cunoscută pe țărmurile Mă- 
rei roșii, marele răsboinică fusese chelneră la Sues ear 
Șambelanulă fecioră pe unde va,

Unu nou sciu de reclamă. — Intr’ună cimitiră din 
Paris se află pe o petră momentală următarea inscrip- 
țiune: «Aci odihnesce virtuâsa Carolina, soția lăcătușului 
Gabere; gratiile acestui mormântă, ce s’au ridicată celei 
mai bune dintre femei, suntă făcute în atelierulă bărba
tului ei.«

Jubileulă degetarului. — La 19 curentă s’a ser
bată jubileulă de 200 de ani dela invențiunea degetaru
lui După ună documentă ce se află în posesiunea unei 
familii olandeze, în 19 Oct. 1684 argintarulă Nicolau de 
Benșoten din Amsterdam a trimisă ânteiulă degetară, tn- 
ventată de dânsulă, ca dară de (iiua nascerii d-ș6rei, 
Myfrouw von Reusselaer cu o scrisdre, în care o rugâ 
să primâscă «acestă scută ală silitOreloră ei degete la 
cusută/ Mai târziu degetarulă a fostă introdusă în An
glia de I. Latting, unde a începută a se fabrica în masă 
mare.

Norma eseoutată de papagali. — țfiarulă «Gaulois» 
spune că ună italiană stabilită în America, a avută ideia 
d’a învăța o societate de papagali să cânte. Luna tre
cută elă dede cu ei o representațiune în Lima, din 
Peru*. Pe afișurl se vedea scrisă: «Norma de Be- 
llini» (fragmente) cu soluri și coruri, acompaniate d’o 
orgă. Teatrulă erâ înțesată de lume, care aplauda 
mereu, căci cânteculă papagaliloră în coră erâ forte a- 
musantă. Dâr când ei cântară cavatina «Casta Diva,« 
aplausele fură, atâtă de sgomotase, încâtă trupa speriată 
începu să sbore, și acâsta speriă pe publică. Panica fu 
atâtă de mare, încâtă publiculă nu putu eșt din sală de 
câtă cu mare anevoință. Ună omă fu strivită cu acâstă 
ocasiune. s

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.

In grupa a 4-a aparatele fisicale și chemice îți ară
tau, cum poți folosi căldura și lumina, cum forța apei, 
care se perde în atâtă de mare cantitate nefolosită, cum 
electricitatea ori alte procese chemice ca tate acestea să 
lucre, să producă, să câștige în loculă brațeloră scumpe. 
De esemplu: o mașină de cusută se pune în activitate 
prin lampa mică de petroleu, care îți dă și lumină de 
lipsă. Și cum? Căldura produsă prin procesulă de ar
dere a petreleului, care căldură altcum se perde nefolo
sită, o folosește pentru producere de vaporă adecă ca 
putere motorică. Apăsarea apeductului din Viena — 
nu întregă, cad acela are o forță colosală, ci numai a 
țevei ce conduce apa în fie care casă — o folosește ca 
putere motorică. Și cum? Simplu de totă. Aplică o 
tulumbă mică în calibru în țâva apeductuiui, pune tulum
ba în contactă cu o turbină mică și îndată are o putere 
motorică egală cu 2 puteri de cai, pre acesta o pole 
înpărți prin transmisiuni în diferite locuri, și face diferite 
brațe. Intrâga minune când o vedi funcționândă înaintea 
ochiloră îți este ună ou de-ală lui Columb. — Descri
erea specială a cestoră mechanisme cadă în sfera tehnicei 
și astfelă eu ca nespecialistă nu potă servi cu ea.

Aceste progrese ale sciinței îți dau de cugetată. 
Fără voe te cugețl la viitorulă poporului tău, ală patriei 
tale, căci brățele acestea însuflețite prin sciință suntă 
soldați cari cucerescă, cari te robescă pre nesimțite, din 
causă că, cu ajutorulă loră, meseriașulă produce, cu 
multă mai eftină, sumele de objecte de industriă cari îți 
trebuescă dilnică neapărată , decâtă acestea s’ar pută 
produce prin lucrulă brațului. Astfelă pre nesimțite te 

tredlescl cucerită, robită pre cale comercială, și de lanțu
rile acestea le desfaci mai greu ca de altele.

Nouă Româniloră, cari vâcuri întregi amă fostă 
sclavii altora, mașinele ce avâu să muncâscă pentru alții; 
nouă, cărora prin legile țării ni-erâ oprită de a 
ne face meseriași — afară de nu te renegai — aceste 
progrese ale sciinței ne dică în modă categorică: îmbră
țișați maestriile de voiți să fiți!»

Trecutulă nostru prea tristă ne scusă, ne legitimâză 
lipsa industriei mari și mici. Românii din Transilvania 
și Ungaria au fostă sute de ani sclavii Maghiariloră âr’ 
cei din România aveu să apere în continuu sfânta cruce, 
erau oșteni permanenți. Astfelă, fiindă prima barieră a 
creștinătăți, ei prin virtuțile loră răsboinice au contribu
ită indirectă multă la progresele civilisației apusene. 
E ună adevără sfântă acesta și ară trebui să ne folosimă 
de elă după cuviință, căci suntă mulți de aceea cari ară 
falsifica trecutulă, numai ca să nu avemă pretenții la pre- 
sentu. Pre îndustriă deci să ne punemă cu voiniciă de 
voimă să fimă, căci puterea de viață a unei nații stă mai 
multă in plugă, în acă, in ciocană, în daltă, decâtă în con- 
deiu. Și nu vedemă noi cum se rentâză fructele scumpe și 
amare ale condeiului în Ungaria? Dâcă ești Română, care 
ți-ai alesă sciința ca isvoră ală vieții, porț! semnulă deja 
de a fi persecutată și șicanată de inimicii nâmului tău. 
Tehnici, filosofi, medici, ba chiar și mare parte din ju
riști sunt forțați a’și părăsi patria loră scumpă și iubită, 
pentru de a’și căuta subsistința pribegindă prin lume. 
Mai îndemnă viitorulă acesta, atâtă de tristă precâtă 
este și de nedreptă, pre părinți să supârte greutățile 
unei creseeri universitare?

Viitorulă nostru deocamdată este calea industriei, 
căci cu inteligința năstră înnăscută, cu gustulă nostru 
estetică, care se dovedesce prâ lămurită în tate obiectele 
industriei nostre de casă, noi vomă deveni pre calea in
dustriei factori de bună valore. Preoții în biserică, în
vățătorii în scâlă, părinții în casă să îndemne pe 
copii loră pe calea industriei, căci pe astă cale este 
de câștigată onore, avere și vieță, independență pen
tru tine și poporulă tău. Să nu imitămă pe Ma
ghiari ală cărui ideală este de a fi amploiată — 
«ur» — domnă, cum dică ei, căci âtă’, după o viâță 
de stală independentă de mai o miă de ani, a<ji 
stau înaintea Europei totă mai atâtă de seraci de indus
triă ca și noi. Cu ce se voră scusâ ăre? Pote cu aceia 
că suntă Maghiari. Atjî se sforțâijă a face ce n’au fă
cută în dece' vâcuri. Și cum? Prin unire internă, ele- 
mentulă neapărată de lipsă a ori și cărei desvoltări? Ba, 
ci prin esclusivismă specială maghiară 1 Scolele loră de 
țesută, de sculptată în lemnă le-au așătjală câtă se pâte 
de depărtată de Români, după ce s’au îngrădită și cu 
limba. Ar fi mare nefericire pentru idea de stată ma
ghiară, după definițiunea modernă, dâcă sărmanii moții, 
cei cari au deja industriă de lemnă primitivă, dâcă ei 
pe cari solulă unde locuescă, pre cari necesitatea și tra
diția îi duce pre calea acestei industrii, ar învățâ a’și 
perfecționâ producțiile, și astfelă ar deveni cu încetulă din 
săraci ce suntă, avuți ca Helvețianii ori Bavarezii din 
Alpi, ală căroră capitală nesecaveră este lemnulă și cu- 
țitulă de lucru. Curtase timpuri am ajunsă!

Dr. Ioană Neagoe.
-------o-------



Cursulu Ia bursa de Viena
din 28 Octomvre fit. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 123.15
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.40
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.85 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare........................ 143. —
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.60

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 119.30

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 104.75

Bonuri rurale ungare . . 101.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.75
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă.............................100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.25
Bonuri rurale transilvane 99.75

Bonuri croato-slavone . . 100.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.............................98.25
Imprumutulă cu premiu 

ung.....................................115.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.50 
Renta de hărtiă austriacă 81. — 
Renta de arg. austr. . . 82.15
Renta de aură austr. . . 103.50 
Losurile din 1860 . . .134 60
Ac(iunile băncel austro-

ungare......................... 862.—
Act. băncel de credită ung. 287.—
Act. băncel de credită austr. 286.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.78
Napoleon-d’orI................ 9.701/.2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlinge 122,25

SSursa de ISuenrescI.
Cota oficială dela 17 Octomvre st. v. 1884.

Cump. vând.
Renta română (5%). . . .
Renta rom. amort. (5%) . . >

» convert. (6%) . . >
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . >
Credit fonc. rural (7%) • • »

» „ ,, (5°/0) • • H n
» » urban (7%) • • » >
> » > (6%) ■ • > »

» , > (5%) . . » »
Banca națională a României 1410
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 370

< » » Națională .. .
Aurii.................................... 6'40%
Bancnote austriace contra aură 207 2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 29 Octomvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 9.06 Vend. 9.07
Argint românesc .... . . » 9.— 9.05
Napoleon-d’orI ..... » 9.68
Lire turcesc!..................... . . > 10.92 > 10.98
Imperial!......................... . . > 9.90 > 9.92
Galbeni............................. . . » 5.66 » 5.68
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.— » 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 122. 5 123.—
Discontulă » . ,. . 7—10 o/o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
"JL silvaniei“ se pofti cumpăra în tutunge- 
®^ria lui Cwross (în casa prefecturei.)

oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 

condițiunî și în iote mărimile..

lustinianu M, G-rama, 
depositarulă fabricei în Brașovă.

Casse de Wertheim
ce resistă pe deplinu în contra focului și nici nu se 

potti sparge, din cele mai renumite fabrice de casse

Nr. 898.

Prin
vre 1884, 9
jug. pădure
nouă, comitatulu Bistrița-Năsăudă, cerculil Rodna, 
Smăului.“

PUBLICATIOE!
aedsta să aduce la cunosciința publică cumcă: în 26 Noem- 
6re a, m. se voru vinde pe calea licitațiunei publice 86 
de molidil și bradu din pădurile comunei ndstre, Rodna 

situate pe „Isvorultl
— Licitațiunea se va țind în cancelaria subscrisei comune.

Prețuit! strigărei s’a statoritu cu 70 fl. v. a. per jugeru. 
Licitanții voru avd a depune ca vadiu 10% dela întregii prețuită 

pădurei ce se va vinde. Cumpărătorulu va av6 a plăti la cassa comunei 
ndstre imediatu după încheiarea protocolului de licitațiune 1000 fl., afară 
de vadiulft depușii, care încă se va rețină.

Oferte sigilate se primescu până în 25 Noemvre 1884 6 6re p. m. 

Condițiunile de licitațiune să potu vedă în detaiu la cancelaria 
subscrisei comune în 6rele de cancelariă.

Primăria comunei Rodna nouă 24 Octobre 1884.

Tanase Olariu, 
primarii.

Ba cobii Beîcîu, 
not. cerc.

Mersulu trenurilor!!
pe linia P’redealil-Ksidapesta și pe linia Teiușu-Aradu-JKudapesta a călei ferate orientale de stata reg. ung.

l*redealii-®udapesta JSindapesta—S®redealu

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose-

Trenu
accelerat

Trenu 
de 

peraâne
Trenu 

omnibus
Trenu 

de 
persdne

BucurescI 7.15 _
Predealu 1.09 — — 9.50
Timișă 1.33 — — 10.15
Brașoviî 2.06 — — 10.50

2.16 6.30 5.45
Feldiora 2.44 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodă 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sigliișora 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașă 6.00 12.11 1.23
Copșa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelă — 1.45 3.22
Teniști 7.38 2.26 4.15
Aiudă 7.55 2.48 4.44
Vințulă de susă — 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19
Cuccrdea 8.24 3.36 5.47
Gliirișă 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Clușiu z 10.08 5.59 9.18

10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
GhirbSu — 7.10 8.59
Agliirișă — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedinu 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Buci a — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
R6v 12.51 9.52 2.05
Mezo-Telegd 1.21 10.27 3.08
Fugyi-Vâsârhely — 10.46 3.39
Vârad-Velințe — 10.56 3.55
Oradia-mare J 1.49 11.04 4.06

1.54 11.14 7.30
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40

Yiena 2.00 6.20 2.00

Trenu 
de 

pereone

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25
!

8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare * 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Vâsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Agliiriș 8.12 4.34 —
GhirbSu 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —

■ ( 8.57 5.40 7.08VIU SI 11 9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Gliiris 1.1.15 8.14 8.29
Cuccrdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulă de susă 12.19 10.07 —
Aiudu 12.45 10.42 9.17
Teiusu 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediașă 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișora 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44

Brașovtt
9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25

Timișă — 6.57 4.03
Predealii — 7.32 4.28

BucurescI 10.25

Tipografia Aleși Brașovă.

Teiușik-Aradîk-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

4 Trenu de Trenu Troni Treniî de Trenă
persdne omnibus omnibus peradne omnibua

Teiusu
9 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35

Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 .11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58

12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușik 12.53 7.00

Aradft-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenu Trenu de Trenu
omnibus persâne ,s. omnibus

Aradu 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Ttmișdra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timișdra-Aradu Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trcnîî
peraâne omnibus omnibus

Timișâra 12.25 ' 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.3z,
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 ^Pui 10.48
Ndmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06

. Aradb. 3,10 8.00 Simeria 12.37 il


