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ANULU XLVII.

Sâmbătă 20 Octomvre (1 Noemvre) 1884.

BrașovH în 19 (31) Octomvre.
„Pacea e asigurată" scrieau oficioșii din 

yiena după publicarea mesagiului, prin care a 
descliisu Majestatea Sa parlamentulti ungurescfi. 
„Pacea e și mai asigurată" diceau ei, după ce 
cetiră declarațiunea ministrului-președinte Tisza, 
făcută cu scopu de a șterge reaua impresiune ce 
a produs’o proiectulti de adresă ală maiorității 
tisaiste prin aceea, că a eschisă pe Rusia din 
cercul0. intimității germano-austro-ungare. „Pacea 
e de totil asigurată" esclamă aceeași oficioși as
tăzi, când împăratul! a declarată cu ocasiunea 
priimirei solemnele a delegațiuniloru că „întâlnirea 
Sa cu Maj. Sa împăratulu Rusiei i-a oferită do
rita ocasiune de a reînof relațiunile Sale cordiale 
și cătră casa împărătâscă rusăscă," mai departe 
„că cei trei monarchi și guvernele lord tindu în 
deplinii acordu a asigură basele păcii și ale li- 
niștei europene."

Ce amăgire pentru acei Maghiari, cari se 
încretjură în asigurările organelor! tisaiste și în 
declarările ministrului președinte. Alianța celor! 
doi împărați, intimitatea germano-austro-ungară 
nu mai esistă neatinsă și nealterată. In discur- 
sulu împărătescu rostită înaintea delegațiloră 
Germania și Rusia sunt coordinate și amiciția cu 
o împărăția nu e mai mare, ca amiciția cu cea
laltă. Alianța celoru doi împărați a încetată de 
a mai funcționa și în loculă ei a intrată earăși 
alianța celoru trei împărați.

Constatările aceste le face însuși diarulă 
.Pești Naplo11 cu multă întristare. Elă nu se 

mai p6te bucură liniștită nici de asigurarea, că 
tendința alianței celoră trei împărați este pacifică, 
căci fiindă și Rusia at|i membru ală acestei ali
anțe nu se păte așteptă nimică îmbucurător! 
pentru libertate. Deja anunciarea măsurilor! es- 
cepționale a răspândită ună mirosi! rusesc!, es
clamă „Pești Naplo11 profundă alterată și neli
niștită prin ultimulă discursă împărătesc!.

Cu multă satisfacțiune constată de altă 
parte „N. fr. Presse,“ ÎDtr’ună articul! ce este, 
credem!, inspirată de cătră ministeriulă de esterne, 
că discursul! din urmă ală monarcliului, care e 
ună „adevărată discursă împărătescă," împră.știă 
tăte îndoielile și face să se vădă cu siguritate 
participarea Rusiei la alianța de pace germano- 
austriacă.

Numitul! diară găsesce, că vorbirea împă- 
rătâscă spune ceva, ce a retăcută d-lă Tisza, spune 
adecă, că la Skiernievice s’a. stabilită între cei 
trei monarchi și guvernele loră o înțelegere, care 
se basăză pe susținerea statului quo-teritorială și 
politică.

După ce premite aceste „N. fr. Presse" la
udă politica ministrului de esterne Kalnoky. 
„Sunt!" — dice ea, — partide, cărora nu le 
convine opera politicei lui Kalnoky: atragerea Ru
siei în cerculă alianței de pace germano-austriace, 
pentru că ea distruge ilusiuni naționale, visuri 
șovinistice, — dăr imensa maioritate în amendtiue 
părțile monarchiei va aplaudă politica precaută 
a lui Kalnoky, care încunjură aventurele și în
treprinderile cutezate."

„Nu e greu a gâci pe cei cu ilusiunile na
ționale „și cu visurile șoviniștice-" „N. fr. Presse" 
înțelege de sigură pe Maghiari și pe Poloni, 
cari speră a’și câștiga deplina independență nu

mai în urma unui răsboiu victoriosă ală Austro- 
Ungariei contra Rusiei și de aceea suntă în potriva 
ori-cărei înțelegeri seridse între aceste două îm
părății. De aici indisposiția lui „Pești Naplo" în 
urma discursului ultimă împărătescă.

Se va vedti și cu oca^’.inea desbaterei bud
getului comună în delegațiuni, care este părerea 
unora și a altora asupra politicei lui Kalnoky. 
Ar fi de observată numai, că „imensa maioritate 
a poporațiunei monarchiei" nu se va pută pro
nunță prin graiul! membrilor! delegațiunei, de- 
ărece ea nu este representată în aceste delegațiuni.

CRONICA POLITICĂ.
Proiectul! de lege privitori! la separarea demnității 

de Judex Curise de postulă de președinte ală curții 
de casațiune, a fostă primită de arabele camere din Peșta 
și va fi în curând! sancțiunată. Se (fice, că tot-odată 
aclualulă președinte ală camerei magnaților! Szogyeni 
va da demisiunea sa. In loculă lui ca președinte ală 
camerei d’întâiu și ca Judex Curiie va fi numită fără a- 
mânare baronulă Sennyey. Sun temă ftirte curioși să 
vedem! minunile ce le va face noua companiă Tisza- 
Sennyey.

*

Resultatulă alegerilor! pentru Reichstagul! 
german! sunt! cunoscute până acum numai din 
orașele mai mari. Numărul! democraților! sociali 
a crescut! preste așteptare, un! semn! că democra
ția socială se întinde cu pași reped! în Germania. 
Acestă împrejurare a mâhnită chiar și pe guvernă. Dela 
1881 a crescută în Berlin numărul! voturilor! democra- 
tice-sociale de la 30,000 la 68,000, va să (jică mai multă 
decât! îndoită. Presa liberală constată apoi că alegerea 
a doi jidovi din Berlină ca depulați, se păte considera 
ca o perdere a antisemițiloră. Vorba antisemițiloră din 
Ungaria: cu timpul!, cine va mai trăi, va vedă și ca
pete încoronate jidovescl. Negligența alegătorilor! liberali 
e singura causă a regresării a partidei liberale: acesta a 
mărturisît’o și Virchov într’o adunare a liberalilor! și o 
asemănă cu negligența liberalilor! din Belgia. La 28 
Octomvre conservatorii, în cete lărmuittire, cutrierară 
stradele principale și se opriră înaintea palatului lui Bis- 
marck făcendu-i ovațiuni și cântând!.

*'

Radicalii din Londra au ținută ună imposantu mee- 
tingu, la care au luată parte peste o sută de mii de 
tiraenl. Pe stindardele ce se purtau în frunte erâ scrisă 
pe unele: »Camera lordilor! e nefolositore șl periculos!, 
deci trebue desființată; pe altele: Camera lordiloră, duș
mana libertății cetățenesc! și religionare, trebue desfiin
țată; și ărăși pe altele: >Josă cu lordiil’ Pe o prăjină 
lungă se purtă ună epitaf! cu inscripțiunea: In memo
ria camerii lorzilor! !< Meetingulu a luată unanimă re- 
soluțiunea: «Camera lordiloră în parlamentă e nefolo
sitore și pericultisă, de aceea să se desființeoe. Se se 
subscrie petițiuni în favtirea desființării camerei lorzilor! 
și să se înmâneze camerei comunelor!.« Asemenea ma
nifestări în contra camerii lorzilor! s’au făcută în mai 
multe părți ale Angliei.

*
Președintele dietei, din Brunsvic a citită ieri 

adunării o scristire pe care principele de Bismarck o 
adresase ministrului de Stată, spre ală înciința că s’a în
mânată împăratului scrisorea consiliului de regență cu 
data de 18 Octomvre, și că împăratul! refusase se pri
mesc! pe cornițele Grote, ce’i aducea scrisorea ducelui 
de Cumberland. In urmă s’a cetită ună decretă impe
rială adresată consiliului de regență în care <|ice că 
împăratul! se va sili de a resolvâ, de acordă cu gu
vernele confederate, cestiunile constituționale ce resultă 
din situațiunea actuală, protegiândă cu tdte astea drep
turile și interesele ducatului și ale populațiunii. Dnpă 
aceia dieta a votată o resoluțiune prin care esprimă 
speranța, că drepturile stipulate de constituțiune se vor! 

protegia ca și ale împăratului și ale imperiului. Pe urmă 
s’a pronunțată amânarea ei.

*
«Kolnische Zeitung/ comuniăă actul! istorică prin 

care regele George de Honovera a protestată la 23 
Septemvre 1866 în contra încorporării regatului său în 
imperiul! germană. In acestă actă se dice:

«Declarăm! că incorporarea său anecsiunea acăsta 
este o usurpațiune nedrăptă, ună furt! criminală și de
testabilă, o flagrantă vătămare a tratatelor! europene, a 
tuturor! principiuriloră dreptului internațională și a in
violabilității statelor! precum și a cortinelor!. Declara
țiunea acăsta solemnă, ce o facem! și în nămele urma
șilor! noștri legilimi, are de scop! se stabilăscă dreptu
rile de suveranitate, ce ne competă în vertutea succesiu
nii garantate și ploclamate de tote statele europene. Ape
lăm! la ttite puterile Europii, cari au recunoscută ne
atârnarea regatului nostru, convinși fiind-că nu voru per
mite nici odată ca forța să primeze dreptul!.«

Când a murită regele George la Paris in 12 Iunie 
1878, fiul! său, Ernst Georg, duce de Cumberland a 
dată în <fiua de 11 luliu 1878 o declarațiune identică 
cu a părintelui său. Astfel!, tenerul! principe a conti
nuată lupta în contra statului germană, și nu e mirare 
că impăratulă Wilhelm nu vrea să recuntiscă dreptul! 
de succesiune la tronul! din Braunschweig ală unui pre
tendent, care la mtirtea tatălui său s’a pusă pe picior! 
de răsboiu cu dănsulă.

_______ z" -> .

MAGHIARISAREA SCOLEI DIN PANCIOVA.
Foia școlară ungurăscă dă următtircle informațiuni 

despre gimnasiul! reală de stată din Panciova. Limba 
serbăscă a fostă obligată pentru școlarii celoră 4 clase 
superiore de naționalitate serbăscă; dar în urma ordinu
lui ministerială s’a întrodusă ca limbă de instrucțiune 
limba maghiară. Scola a fostă forte slabă cercetată din 
acăstă causă. La finele anului școlară 1883/4 erau nu
mai 98 scola !.

«Biblioteca școlarilor! germani, care constă din 599 
numeri, nu s’a mărită în anulă trecută. In clasa I. s’a 
întrebuințată în cele dintâiu luni ca limbă de instruc
țiune cea germană, mai târziu treptată și cea maghiară. In 
a Il-a clasă deja s’a folosită ca limbă de instrucțiune cea 
maghiară, și la trebuință și cea germană. Dela a IlI-a clasă 
în sus! s’a folosită, numai limba maghiară. Dar detirece nu- 
CTi între păreții sctilei se vorbesc'e unguresce, influința 
maghiarisăttire a ^institutului — înțelegem! prin acăsta 
deșteptarea și nutrirea simțemmtelor! patriotice — nu
mai atunci va avă succesul! dorit!, când s’ar înființa, în 
legătură cu setila, și un! seminar!. Limba de propu
nere pentru religiune a fostă pentru catolici, protestanți, 
calvini și jidovi cea maghiară; școlarii de religiune gr. 
or. au fostă instruițl în limba sârbâscă, respective în cea 
română.»

Foia școlară observă: 1) Instrucțiunea religiunii să 
se dea copiilor! în limba maternă. 2) Religiunea și uma
nitatea stau în educațiune mai pre sus! de patriotism!. 
3) Sctilele poporale și medii să fie naționale. 4) In edu- 
cațiunea națională limbei materne se cuvine loculă ânteiu. 
5) Orice altă limbă se ’nvață mai cu temeiu prin aju
torul! limbei materne. 6) Simțăminte patriotice se pot! 
predica în ori ce limbă dar mai bine, ca și religiunea în 
limba maternă. Ftiia școlară opinâză, că sistemul! de 
maghiarisare ce domnesce chiar și în sctilele de stată, 
ruinâză poporul!.

Rarii corbi albi unguresc! văd! bine, că cu maghia- 
risarea forțată se ajunge tocmai o țintă contrară de cea 
propusă; cu tote acestea încapătinarea .ungurăscă nu vre - 
să’nțelăgă. Dar relele urmări nu noi le vomă trage.

CORESPONDINȚA PARTICULARA A «GAZ. TRANS.» 

Din Transilvania, Oct. 1884.
Avendă unele afaceri urgente prin Transilvania în

dată ce amă ajunsă la Orăstia unde am! stată vr’o câ
teva dile amă aflată că în comitatul! Unidtirei 
spoliațiunile sunt! la ordinea (Jilei și anume 



din partea organeloră financiari, pentru că acesta dau 
spoliațiuniloră timbrulă legală.

Lucrulă e fârte simplu, și numai după ce te in
teresezi de elă îlă afli că e storcere sub mască le
gală.

Pre la anulă 1874 regimulă nostru părintescă a 
denumită pentru cerculă Orăștiei pe ună bețivă de prima 
calitate de notară publică regescă.

Acestă notară publică domnulă Nagy Lipot în totă 
decursulă oficiului său nu a aplicată timbrele recerute de 
lege pe documentele ce ie-a estradată elă în mâna lui, 
cu tote că banii i-a incassată dela partide și pre astă 
cale a făcută erariului daună de vr’o 2000 fl. v. a.

Organele competente au mirosită de multă gheșef- 
tăriile acestui înșelătoră, dar nu au putută îndeplini re- 
visiunea cancelariei notariale, pentru-că domnulă notară 
publică îndată ce zărea că vine ver ună revisoră se în
cuia în cancelariă, și sta acolo pitulată cu dilele.

La urma urmeloră totuși îlă prindă cu ocaua mică 
și luândui-se documentele, ună oficială dela tribunalulă 
din Deva le cerceteaă de-a rîndulă.

Domnulă notară publică, își dă demisiunea dar nu 
este urmărită cu tdte că a defraudată și alți bani 
încasați dela poporă pentru a întreprinde escursiunl în 
afaceri judecătoresc!.

Organele financiare — se dice că la mandatulă 
său ordinulă mai înaltă espedează în urma reperteloră 
redigiate asupra părțiloră nevinovate mai multe sute de 
impuneri de plată și încă în suma întreită a timbreloră 
ce lipseu. Prin urmare se voră incasă pentru 2000 fl. 
v. a., defraudatl prin ună organă ală regimului, 6000 fl. 
v. a. dela poporă, pentru că cauțiunea lui Nagy Lipot 
nu voră să-o atace, deorece se dice, că asupra ei ar fi 
dusă mai mulțl prietini de ai domnului Nagy esecuțiune 
și aceia nu s’ar pută damnificâ.

Rămâne la chibsuiala onorabilului publică, ca să 
judece că ore în dreptă sunt organele financiare a mai 
storce de pe poporulă contribuentă pe lângă cele 2000 
fl. deja răfuite la mâna unei persone încredute a regi
mului încă alte 6000 fl. v. a. și pentru ce nu se înca- 
săză suma defraudată din cauțiune avândă aceea a răs
punde în prima liniă pentru suma ce s’a aflată că lip- 
sesce și numai întru a doua liniă creditoriloră pdte 
fictivi. Dar înainte de tote este datoria advocațiloră, ca 
să apere părțile nevinovate de asemeni nedreptățiri, pre 
când domnulă Nagy Lipot suflă în frunză prin Aiudă, 
unde a căpătată o aplicare.

- Cu astfelă de organe înaltulă regimă înzadară va 
solicită după încrederea poporului — ba dându-le cale 
liberă fără de a le trage la răspundere și a-le trămite 
unde merită ca să-și sufere pedâpsa, de și suntă de na
ționalitate maghiară, se face înaintea lumei numai de 
rîsă.

Poporulă dreptate aștăptă și eră dreptate și jude
cătoria competentă ar secera mai multă laudă, dăcă o ar 
eserța și nu și-ar pierde timpulă cu lucruri netrebnice, 
cari ne amărăscă pe toți. Unu unguronu.

------------- O--------------

KATCOFF SI SLAVII DIN AUSTRIA.J

In dilele acestea a apărută în cjiarulu rusescă 
„Moskovskie Viedomosti“ ună articulu care se 
ocupă de mișcările slave din Austria. Articlulu 
este scrisă de condeiulă d-lui Katcoff, șefulu păî 
tidei conservatdre rusesc! și amiculu intimă ală 
primului-ministru Tolstoi. Reproducemu părțile 
principale din acestă articulu subsemnată de Kat

coff, după traducerea „Telegrafului.“ Katcoff 
scrie:

»Viâța și activitatea fie-cărui poporă slavă luată a 
parte, au acea trăsură caracteristică, că nicl-odată nu 
potă să’șl isoleze cerculă loră de manifestare din raio- 
nulă generală ală vieței politice și sociale ale altoru ne
muri din aceeași gintă; faptele cele mai recalcitrante din 
activitatea loră, precum au fostă până acum revoluțiu- 
nile polone se sfărîmă neputinciose în fața stavilarului 
istorică ce se opune respicărei lumei slave, menită a fi 
atrasă la același centru.»

După acâstă grosolăniă care trebue se înspăimân- 
teze popârele slave ce rîvnescă a’șl păstră fisionomia 
loră etnografică bătrânulă proorocă din Moscova, amiculă 
devotată ală Maj. Sale Impăratulă Rusiei urmeză în urmă- 
torulă modă.

«Veracitatea acestei acsiome se probeză prin fap
tele istoriei trecutului și chiară prin evenimentele cele 
mai puțină însemnate din istoria modernă. Cine n’a fostă 
pănă acumă spectatorulă desolată ală vrăjmășiei, care se 
manifestă cu atâta urgiă între Rușii și Polonii din împe- 
riulă austriacă? Der iată-ne în fine, după o luptă lipsită 
de logice, în fața unei complecte înțelegeri între aceste 
nemuri slave. înțelegerea rusino-polonă este ună eveni- 
mentă de o importanță forte mare, de ore-ce ea ne ara
tă că maioritalea polonă a înțelesă în fine că Galiția nu 
aparține de locă nâmului polonesă ci lumei slave, adică 
că minoritatea rusină e totă așa de egală representată 
acolo pentru slavi, precumă este cea polonă.«

Vorbindă apoi despre reformele alcătuite prin scâ- 
lele rurale și secundare din Galiția, scriitorulă muscă- 
lescă, face ună lungă panegirică profesorului Roman- 
ciuk, pe care îlă numesce cu pathos: omulă îmbuibată 
de idei ruse:

«Inscriindă acestă evenimentă la activulă isbân- 
deloră nâstre, urmeză d. Katkoff, cari sunt menite a uni 
lumea slavă într’ună viitoră apropiată pote, nu 
putemă a nu ne aminti politica ruso-slavă, testată nouă 
de marele Petru și care printr’o împrejurare nenorocită 
se află pentru momenlă cedată Austriei, în persâna re- 
presentanțiloră poloni-slavi-cehi, cari deși au pășită pe 
acestă cale după noi. Rușii, totuși au isbulită a ajunge 
multă mai departe decâtă noi. Jigniți în orgoliulă nostru 
ca frate mai mare, cu indulgență lăsămă pe frații ce 
mai mici a ne apucă înainte, și ne mărginimă a-i încre
dința că vomă ave totă timpulă pentru a-i ajunge, când 
forța lucruriloră ne va permite a-o face.»

Și apoi mai departe:
»Se înțelege prin sineșl, că Austria ne mai putândă 

visâ egemonia germană, răpită din mânile Ilabsburgiloră 
de cătră puternica casă de Hohenzollern, n’are altă ale
gere decâtă a tinde să se transforme într’ună stată slavă. 
A proroci evenimente viilore nu este afacerea unui dia- 
ristă, care are datoria de a înscrie faptele, șirulă cărora 
compune istoria. Dăr nefiindă prorocă diaristulă are 
dreptulă de a se pronunță asupra acestui viitoră, deâre- 
ce elă nu este altceva decâtă resultatulă trecutului și 
presentului cunoscută.»

«Suntemă datori, a studia caracterulă și natura 
fapteloră ce se desfășură înaintea nostră, de orece se 
apropiă momentulă,* când confraternitatea (brat- 
stwo) slavo -rusă va deveni așa de puternică 
în imperiulă austriacă că va eși din rolulă său 
pasivă, spre a târî acestă stată pe o altă cale, de câtă 
aceea, care îi părâ că este destinată. Ce va deveni 
față cu acâstă confraternitate austro ma
ghiară? Iătă o cestiune care pâte să intereseze pe 
dușmanii lumei slave dela Pesta.»

După aceste cuvinte transparente d. Katcoff anali- 
seză eventuala amicițiă între Austria și Rusia și 
declară că nu crede .posibilă ca acâstă amicițiă să potă 
dură multă.

SOIRILE BILEI.
In urma unui conflictă dintre o patrulă polițienâscă 

și doi infanteriști dela reg. 2 de liniă de aci, comanda 
stațiunei militare a dată ordină, ca retragerea în casarme 
se se sune de aci înainte la 8 Ore.

—0—
Noulă ministru de honvezi, baronulă Geza Fejer- 

vary s’a născută în 1833 dintr’o familiă nobilă. A stu
diată în Academia din Viena, ajunse în 1851 sublocote- 
nentă, după ună ană locotenentă și în 1859 căpitană 
de cavaleriă. Cu acestă gradă s’a distinsă în lupta dela 
Solferino, fiindă decorată cu ordinulă ,Maria Teresia» 
și primindă baronia. In 1864 deveni maioră și adjutantă 
ală M. Sale. In 1872 trecu în armata hovediloră cu ran- 
gulă de colonelă și fu numită secretară în ministeriulă 
honvediloră. Meritele sale pentru reorganisarea armatei 
honvediloră ii câștigară ordinulă >St. Ștefană» și baronia 
ungurâscă.

—0—
Cetimă în >F6ia bisericescă» de la 15 Oclomvre: 
•Luni în 13 Oetomvre st. n. 1884 s’a începută edi

ficarea unei aripi nouă la seminariulă clericală din Blașă. 
Lipsa ei eră de muică semțita, fiindcă încăperile din edi- 
ficiulă vechiu nu mai erau de ajunsă pentru ună semi- 
nară aranjată după cerințele moderne. Grijei celei pă
rintesc! a Escelenței Sale are s minarulă celă clericală 
să-i mulțumâscă, că în anulă venitoră va fi provădută 
cu localități suficiente și moderne în totă privința. Edi- 
ficiulă este dată în întreprinderea architectului archidie- 
sană pentru 18 mii florenl v. a. și se va întinde în piața 
de la frontulă seminarului celui vechiu pănă la semina- 
rulă tinerimei gimnasiale edificată de Escelența Sa în 
anulă trecută, și astfelă ambele la olallă voră da ună 
prospectă tare frumosă pieței micului nostru opidă/ 

—0—
In nOptea de 27 Oetomvre s’a spartă casa de bani 

a adjutanlurei honvediloră din Seghedină, luându-se din 
ea 4772 fl. Se crede că hoții au fugită spre Pesta

—0—

Rudolfă Marlină, unulă din omorîtorii familiei Fried- 
wanger din Sibiiu, în urma unei constatări medicale, va 
fi internatu într’ună institută de nebuni. Ceilalți doi omo- 
rîtorl, Anton Kleeberg și Rorberlă Marlină, voră fi 
judecați pe la mijioculă lui Noemvre.

—0—
La 29 Oetomvre diminâța, posta a fostă jefuită pe 

drumă cătră Timișâra de tâlhari. Postarulă și o femee 
care’lă însoțea au fostă răniți de mdrte. Suma de bani 
furată nu e cunoscută pănă acum. Tâlharii suntă urmă
riți de gendarmi.

—0—
La 5 Noemvre se va representâ in Burgiheater tra

gedia în 2 acte »La curtea ducelui» de Carolă Caro. 
D-șora Bârseșcu va juca în tragediă pe Car lot ta.

—0—
.Răsboiulă* scrie că Mercur! la 11 dre a. m. a 

jurată în sinagoga spaniolă din BucurescI eămătarulă 
Iancu Bohoră, că n’a primită suma de 900 lei de la 
chiriașulă său, d-nulă librară Alcalay, sumă pe care 
acesta din urmă susține că i-a răs^uns’o. — Jurămenlulă 
a fostă presentată în fața rabinului și în asistența d-lui

FOILE T ONU.

Imperatulu cțilei.
(Urmare fine).

Eu vorbescă de nori în sâre, dar acești nori suntă 
de altă natură, ca Ia noi, unde se compună din apa e- 
vaporată, din globulețe nebulose și din sloi fârte ușori 
ca fulgii. Norii de pe sore se formâză din feră volatili- 
sată, plumbă, aramă, zincă și dintr’o mulțime de alte 
materii, care la noi evaporeză numai sub influința cea 
grozavă a scânteii electrice înlr’o cantitate forte mică, 
eră acolo se prefacă prin căldura cea teribilă a sdrelui 
într’ună vălă luminosă și în nori Imens! plutitori. Porii 
prin care pătrundă acești nori metalici, sunt de multeori 
de o estensiune mai mare și se prefacă în pete de sore, 
în deschidăturl craterale în atmosferă, în care curge îna
poi aerulă celă incandescentă, ca în urmă după lupte 
îndelungate ale elementeloră să astupe era vârtegiului. 
Petele solare caută să fie ceva analoge cu ciclonii noștri 
cu depresiunile acelea din atmosfera nâstră, cărora avem 
de a mulțăml noi furtunile seu viforile nostre și vremea 
cea rea său vâculă celă slabă. Acești ciclonl sunt su
puși unei regularități, esistă o lege a furtuniloră, care 
prescrie minimului barcmetrică căi determinate și mișcă 
aerulă într’ună modă cu totulă determinată umplendă 
ără minimulă. Petele solare sunt supuse totă la ase
menea legi. Și în sore este ună brâu ală calmeloră, 
unde nu se formâză nici o pată, unde nu este nici o 

furtună. Numai dela gradulu ală decelea de lățime în 
sOre se ivescă pete mai dese și au acolo o nă- 
suință, de a alerga mișcării sârelui înainte, ără 
în alte lățimi rămână îndărătă pe când tâte petele 
năzuescă spre polă. Totă astfelă de însușiri s’au obser
vată la ciclonii indieni și acestea se esplică din rota- 
țiunea pământului împrejurulă osiei sale, ună agentă, care 
pătrunde pe suprafața sorelui într’ună modă multă mai 
energică în mișcările atmosferei lui. Ună ciclonă indiană 
în faptă ar pâră unui observatoră pusă afară de pământă 
totă asemenea ca o pată de sore. In împrejurimea ci- 
cloniloră, apară masele cele dese de nori albă lumiuate în 
centrulă cicloniloră, acolo, unde presiunea aerului este mai 
mică se află ochiulă furtunii, o deschidătură fără nori, 
prin care se vede suprafața pământului. In acâslă deschide- 
tură să volburâză vânturile și ducă cu sine în centrulă 
celă întunecosă vârste de nori încolăcîturl spirale. Acești 
păreți ai cicloniloră craterall cu vărgile loră de nori fur- 
tunoși potă câte odată să aibă asemenea fată, ca acelea 
penumbre vărgate ale peteloră solare, care suntă crate
rale și de multe ori apară voiburate.

Fără îndoelă furtunile cele mai turbate pătrundă 
vuindă prin aerulă metalică candescentă din sore. Se 
arată că desimea peteloră solare este supusă unei peri- 
ode determinate de Îl1/» ani adecă că sOrele totă la 
unsprădece ani este cercetată forte desă de acelea tur
bate furtuni și în timpulă acesta să întâmplă regulată 
schimbări ce se observă fdrte bine în atmosfera nâstră. 
Mai întâiu să arată, aurorele boreale într’ună numără 
deosebită și în mare splendâre. Pământulă este ună 
magnelă grozavă. Sârele totă asemenea ca și pă

mântulă. Două magnete înfluințâză unulă asupra altuia 
și dintr’o distanță, mai mare. Dacă pe suprafața 
sârelui furtuni grozave volburâză elementele disol- 
vate, trebue să se întâmple descărcături electrice ca 
și pe pământă, numai câtă într’o măsură multă mai 
mare, căci electricitate să desvâllă totdeuna, când se 
frecă două materii tare una de alia. Aceste influințe 
electrice ale sorelui se manifestâză pe pământă prin con- 
vulsiunl repentine ale acului magnetică, prin curente ve
hemente electrice în lăuntrălă pământului și prin luminarea 
aurorei celei roșii inisteriose boreale, a căreia natură încă 
nu este bine cunoscută, dar ea stă de sigură în legătură 
cu procese electrice și metereologice. Caracterulă este- 
rioră ală înlinseloră zone polare din Sudă și din Nordă, 
impresiunea naturală a tentorieloră colosale prin apari- 
țiuni numerâse a peteloră solare să înfluințeză și se al- 
tereză. Dar și în regiunile nostre, unde efectele’căldurei 
și frigului se combată mergândă drumulă de mijlocă mo
derată, cu atâta mai tare în brâulă celă mare ală zone 
ferbinte se manifestâză aparițiunea peteloră solare. Fur
tunile cele cumplite volburose în oceanulă indică și ti- 
foonii din regiunile chinesesci, cari au căusată până a- 
cuma multe jerLfe de vieți omenesc! și au făcută cele 
mai teribile devastațiunl, să arată mai desă și mai gro
zavă, când domnescă pe suprafața sorelui cele mai 
multe furtuni, când să află cele mai multe pete 
solare. Totodată vede pe timpulă acesta observă- 
torulă atentă ună șiră întregă de alte fenomene meteo
rologice, care ne arată în modulă celă mai neîndoiosă 
dependința atmosferii nâstre de starea și de schimbările 
din atmosfera solară, deși legătura logică nu este pretu-



Cursulu Ia bursa de viena
din 30 Octomvre st. n. 1884.

Rentă, de aură ungară6’/o 123.20 
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.53 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 88.95 
Imprumutulă căiloră ferate

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

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostil ung.
(2-a emisiune) .... 119.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostil ung.

• (3-a emisiune) .... 105.25 
Bonuri rurale ungare . .101.- 
Bonurl cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă...............................100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.— 
Bonuri rurale transilvane 100.20

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

vină ung............................. 98.25
împrumutul il cu premiu 

ung. .............................. 115.70
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80
Renta de hărtiă austriacă 81.05
Renta de arg. austr. . . 82.25
Renta de aură austr. . . 102.60
Losurile din 1860 . . .134 90
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 861 —
Act. băncel de credită ung. 287.50
Act. băncel de credită austr. 286.20 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.80
Napoleon-d’orI................ 9.7 P/j
Mărci 100 împ. germ. . . 60.05 
Londra 10 Livres sterlinge 122.35

fitnrsa «ie Kucnresci.
Cota oficială dela 19 Octomvre st. v. 1881.

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

» convert. (6%) • -
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . .
Credit tone, rural (7°/0) . .

* >> .. » (5°/o) ■
» » urban (7%) . .

» (6°/0) . .
> » » (5°/o) • •

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

« » » Națională . .
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

Cump. vend.

1402 
' 366

7’20°/o
2 07 2.08

Cursulu pieței Brașovu
diu 31 Octomvre sl. n. 1884.

Bancnote românesc.1 . . . Cump. 9.— Vend. 9.04
ArginL românesc............. 8.90 J> 9.05
Napoleon-d’orî................. » 9.67 » 9.70
Lire turcesc!..................... . » 10.92 » 10.98
Imperiali......................... > 9.90 > 9.92
Galbeni............................. » 5.67 > 5.70
Scrisurile fonc. »Albina* , > 100.— 101.50
Ruble Rusesc!................. » 122. 5 > 123.—
Discontulă » ... 7—10 °/0 pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se pottt cumpăra în tutunge- 
ria lui (în casa prefecturei.)

Onorariele nu se dau decâLă după restabilirea completă.

»». PBOF. A. MALASPIXA

membru ală mai multoră societăți sciențifice

Tratarea se face prin corespondent

& Vindecare (Radicală și (Rapidă
de tdte

M Botele Nervose, Epileptice și Secrete

MersulU trenuriloru
pe linia Ibretlealii-Bndapesia și pe linia Teiisșft-Aradu-Shidapesta a cAIei ferate orientale de statil reg. ung.

Tipografia Alexi Brașovă.

Predealii-Sudapesta Hudapesta—IPrcdealia.
Tronft Trena Trena Tronu Tronu Trenfi Trend

do omnibus do de omnibus accelerat omnibus
persdne pcrsdne pcrsdne

BucurescI 7.15
F

_ — Viena 8.25 8.35 3.30
1

8.00
Predealii 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timiști 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brasovil 2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01. 2.04 1.59 10.09

2.16 6.30 5.45 1
Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20

Feldiora 2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodu 3.51 8.53 8.51 MezO-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Siglnșora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6 28 12.48 —
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 GhirbSu 8.24 4.52 —
Teinșu 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudu 7.55 2.48 4.44 flnqin 8.57 5.40 7.08
Vințulă de spsă — 3.12 5.10 ’ ( 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerii ea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirisu 8.48 4.10 6.38 Cucernica 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8 51 Ui6ra 12.12 9.58 —

Cin sin ✓ 10.08 5.59 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —
( 10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teinșu 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 1.2.03 —
Agliirișă — 7.25 9.35 Blașă 2-.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Iluiedină 11.33 8.11 11.04 Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15
R5v 12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezâ-Telegd 1.21 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsârliely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
A T ( 1.49 11.04 4 06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Oradia-mare 1.54 11.14 7.30 Brașovu

9.20 10.15 3.15
P. Lailiiuy 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: Or sie de rîopte suntă cele dintre liniile grose-

Teiiișii-Aradîii-Ifiudajiesta Budapesta-Aradtt-Teiiișft.

Tijontt do Trenă Trenu Trenu do Trenu
persdne omnibus omnibus persdne omnibus

Teiușft 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 B u da pesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradft 3.35 5.30
Orășlia 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
Iliâ 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
Berzova 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 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovațu 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58

Aradik 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
ISndapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — TTeiusik» 12.53 7.00

Aradft-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Tronu Trenu de Trenu
omnibus persdne omnibus

Ar adu 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
Timiștfra 8.58 3.15 &’ etroseiii5 7.00

Timișdra-Aradtt I®etroșesii—Simeria (Piski)

Tronu de Trenu Trenă
porsone omnibus omnibus

Tiinișdra 12.25 5.00 PetroșeiiM 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.3^
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37 1


