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BrașovH, 31 Oct. (12 Noemvre)
In cursulă discusiuniloră urmate în comi- 

siunea delegațiunei ungare s’au pusă unele ces- 
tiunl interesante și s’au făcută asupra loră unele 
observări, cari sunt destulă de însemnate spre a 
nu fi trecute cu vederea din parte-ne.

Tătă discusiunea, putemu Țice, s’a învârtită 
împrejurulfi întrebăriloră capitale: cum stămă cu 
Germania? cum stămă cu Rusia?

Câtă pentru alianța germano-austriacă mi
nistrulă de esterne Kalnoky constată atâtă îna
intea delegațiloră austriacl, câtă și înaintea dele- 
gațiloră unguri, că esistă mai departe și că 
formăză chiar „basa nealterabilă a politicei este- 
ridre a monarchiei. “

Cu acăsta declarare vagă însă nu se mulțu
miră delegații, ci îșl esprimară în formă de in
terpelări dorința de a cundsce cuprinsulă alianței 
dintre Germania și Austro-Ungaria. Delegatulfi 
Szilagyi întrebă pe cornițele Kalnoky despre na
tura obligațiuniloră ce le impune alianța ambeloră 
state și decă ea este încheiată pentru fote even
tualitățile său numai pentru cașuri anumite, în 
potriva unoră contrari anumiți.

La fote întrebările aceste cornițele Kalnoky 
a răspunsă, că interesele monarchiei îi pună lă- 
catu la gură și nu p6te vorbi. Numai atâta să 
fi spusă Kalnoky delegațiloră în modă confiden
țială, că Germania și Austro-Ungaria au sfere de 
interese deosebite, cari trebue să le apere fiecare 
stată de sine stătătoră. Cu acăsta, precum bine 
observă o foiă Vienesă, cestiunea despre cuprin
sulă alianței germano-austriace a devenită și mai 
întunecdsă.

Szilagyi, răspun^endfi comitelui Kalnoky 
(j.ise, că, după ce în cartea lui Busch intitulată: 
„cancelarulă nostru“ se constată, că Bismark a 
fostă propusă la începută ca tractatulă de ali
anță să fie presentată parlamenteloră din Austro- 
Ungaria și Germania spre sancțiune, densului i 
se pare că nu este ună postulată necondițiunată 
ală alianței, ca să fie ținută în secretă cuprin
sulă ei.

La observarea acăsta a lui Szilagyi a 
punsă fostulă ministru de esterne, cornițele 
drassy, care la 1879 a încheiată alianța cu 
mark. Elu ^ise că propunerea de a se presentâ tracta- 
tulu de alianță parlamenteloră nu s’a făcută niciodată 
in modă formală. Bismark ce-i dreptă a adus’o în dis- 
cusiune în cursulă negoțăriloru, dăr dănsulu, corni
țele Andrâssy, a declarată acea propunere de 
neoportună și după aceea, ca printr’ună tacită 
consensă, nu s’a mai vorbită de ea.

Din acăsta descoperire foile germane austri- 
ace deducă cu totă dreptulă, că principele Bis
mark a voită la începută ca alianța Germaniei 
cu Austro-Ungaria să nu fie privită ca o cestiune 
curată esterforă, ci ca o cestiune mai multă in- 
teriără constituțională a celoră două împărății.

Păte că cancelarulă a avută idea — Țice
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Neue freie Presse“ — de a întemeâ acăsta alianță nu; st£guri decâtă
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numai pe dreptulu. ginților, ci pe dreptulu publică ală 
ambeloră împărății, cari în vechime au fostă tot- 
dâuna împreunate, și de a 
raportă cu totulă nou, care 
rea suveranității loru în 
loră din întru, să le facă 
ufi.fi singură stată în afară.

creâ între ele unii 
pe lângă conserva- 
regularea afaceri

st se presenteze ca

Cu alte cuvinte „idea cea mare“ a cancela
rului pentru care se entusiasmăză foile germane 
din Austria, era de a cred ună raportă între Germa
nia și monarchia năstră nu multă deosebită de 
acela ce esistă adi între statele federale din Ger
mania. Acăsta ar fi fostă într’adevărfi metoda 
cea mai simplă de a uni pe toți Germanii sub 
chivera prusiană și o asemenea legătură ar fi 
corespunsă păte stărei actuale a monarchiei năstre 
față cu Germania, care sămănă multă cu o va
salitate.

Se înțălege că în urma descoperirei comite
lui Andrâssy curentulă antiprusiană a trebuită 
să se ciocnăscă cu 
piarele cehice susțină din 
estindere, ce a 
mană alianței cu Austro-Ungaria, nu putea întră 
în cadrulă unui tractată între două state suve
rane. Aceste diare se declară prin urmare în 
contra oricărei legături mai strînse cu Germania.

Atâtă cu privire la cestiunea cum stămă cu 
Germania. Despre cestiunea raporturiloră mo
narchiei cu Rusia vomă vorbi mai pe largă cu 
altă ocasiune.

entusiasmulfi prusofililoră. 
contră, că acea 

voită să-o dă cancelarulă ger-

O

CRONICA POLITICĂ.
încă o nouă lumină despre cele ce s’au vorbită 

între cei trei monarchl cu ocasiunea întrevederii aruncă 
noulă diară sârbescă din Agramă >Srbobran,< Scriindă 
ună articolă asupra interpelării lui Rieger in afaceree 
Bosniei și asupra răspunsului ce l’a dată ministrulă de 
esterne, numita foiă îșl încheiă articululă cu sensațio- 
nala scire, ce o are din isvoră fărte sigură, că sărta 
Bosniei se va hotărî în primăvara viităreprin- 
tr’ună plebiscită. In privința acăsta, cjice făia sâr- 
băscă, s’a luată o înțelegere la Skiernevice.

*
Mănchenulă încă se păte lăuda cu scene elec

torale furtunăse, ba încă cum n’a mai vădută nici 
odată. Partida poporală convocase pe tfiua de 9 Noem
vre n. la 3 6re după amâifl o întrunire, dar politia găsi 
cu cale pe la 12 ăre s’o oprăscă. In urma acestei dis- 
posițiuni, numerăse masse de lucrători se duseră la casina 
catolică, unde aveu să vorbâscă pe la 4 bre Ruppert și 
Westermayer. Sala gemea de lume. Gazulă nu ardea, 
omenii strigau furioși să se dea mai multă lumină, când 
Ruppert apăru pe tribună, o larmă îngrozitore și stri
găte nesfârșite îlă salută. De pe galerii planau foi va- 
lante și bilete de votată democrate-sociale. Larma nu se 
mai sfârșea. Poliția sosesce, pătrunde cu baionetele în 
sală și to golesce. Stradele erau ;înțăsate de ămenl și 
cu mare greutate poliția călărăță putea ține liberă trece
rea. Mii de foi volante s’au împărțită dup’amecfl. Agita
țiunea pare că nare să ia sfârșită.

*
După nouele disposițiunl ale ministeriului de răs

boiu din St. Petersburg, poporulă râsboinicului Caucasă 
va fi înrolată în cadrele armatei rusesc!. In schimbulă 
acestei îndatoriri, împăratulă celă albă, cum e nu
mită Ța rulă în Asia, ofere poporațiunii caucasiane ur- 
mătărele înlesniri: 1) Durata serviciului se reduce nu
mai la o periodă de trei ani, căci se are în vedere va- 
lărea răsboinică; recunoscută deja din luptele de pe la 
îne'âputulă acestui seculă, a poporului caucasiană. 2) Din 

Afacerea catedrei de limba romanii din 
Sătmartt.

„Szamos“ dela Noemvre, vorbindă despre 
decursulă adunărei consiliului comunală din 3 
Noemvre a. c. 4’cea:

>Sala de consiliu a magistratului de multă n’a fostă 
martora unei adunări atâtă de agitate ca cea dela 3 No
emvre. A fostă vorbă despre formarea listei de viriliștl. 

cei apțl pentru serviciulă militară, nu se voră înrolâ sub D-nulă profesoră Vasile Lucaciu a reclamată de 6re- 
i numai jumătate, adecă contigentulă va fi ce a fostă eschisă din lista viriliștiloră, și de ărece 

numai de 5°/0- 3) Pre câtă interesulă serviciului va per- ca la ună profesoră, nu i sa socotită contribuția în modă 
mite, soldatulă caucasiană va fi lăsată să’șl facă anii de duplu. Comisiunea verificătăre nu l’a putută respinge 

Deci numai când împrejură- din lista viriliștiloră. Procurorulă însă pe basa legei făcu 
rile voră cere, recruții indigeni voră fi dislocați în regi- obiecțiuni, în consiliulă comunală, în privința primirei 

Obligativitatea mi- domnului profesoră. La vorbirea primarului, întâmpinată 
cu ovațiunl entusiastice, consiliulă comunală a enunțată

serviciu în localitatea lui.

mentele ruse ale armatei caucasiane.
litară se va pune în practică chiar în anulă acesta.

Ună mică favoră se acordă poporațiunii din guver- că primirea D-lui profesoră în lista viriliștiloră, afară de 
namentele Cars, Batum, Tzernomvrien și Suchum, prin pedecile pe cari i le pune legea, nu să păte admite ș

faptulă că serviciulă militară obligătoră nu se va intro
duce în aceste localități decâtă numai dela 1 Ianuarie 
1887. Motivulă acestei disposițiunl este împrejurarea că 
siLuațîunea economică a locuitoriloră din aceste guver- 
namente este tare sdruncinată prin răsboiulă din urmă. 
Disposițiunile acestea se voră pune în aplicare prin niște 
comitete, în cari voră figură și membrii indigeni din 
Caucasă. In curendă aceste nouă măsuri pentru spori
rea armatei ruse se voră publică în făia oficială a im
periului.

*
La 17 Noemvre n. voră începe în camera francesă 

desbaterile asupra creditului pentru espedițiunea din 
Tonchingă. Afară de 108 milione pentru întreține
rea corpului de espedițiune pănă la sfârșitulă anului, mi- 
nistrulă de răsboiu mai cere încă 1’8 miliăne franci 
pentru instruirea trupeloră de întărire, ce se voră lua 
din armata africană, și alte 4 miliăne pentru transpor- 
tulă lorii. Trimiterea acestoră trupe se cere fărte ur
gentă, căci după cum spune »Temps« Chinezii blochâză 
trupele lui Courbet ce au să desbarce lângă Chelungă pe 
insula Formosa, a cărei ocupare este, după »Râpublique 
tranțaise,» cheia de resolvare a situațiunii. Deărece China 
n’are bani, nu se va cere despăgubire de răsboiu; dăr 
Francia va ocupă posițiunile strategice ale Formosei, si- 
lindă prin acâsta pe China să esecute tractatulă dela 
Tiențină și să evacueze orașele grănițărescl ale Tonchin- 
gului.

Se vorbesce cu multă probabilitate, că China pri- 
mesce condițiunile puse de Francia, din causă că partida 
păcii câștigă mereu teren ti. Ferry are mare speranță, 
că trădările începute voră avă succesulă dorită.

*
Partida stângei dinastice din Spania a dată acum 

Câteva (file ună banchetă în onărea mareșalului Serrano 
și a nepotului său generalului Lopez Dominguez. Ser
rano, leadărulă partidei, a declarată într’ună discursă ce 
l’a ținută cu acăstă ocasiune, că etatea și slăbiciunea sa 
nu’i mai permită să continue viața sa politică, de aceea 
rugă pe membrii partidei, să considere în viitoră ca Iea- 
dără ală ei pe nepotulă său și fostulă ministru de răs- 
boiă' Lopez Dominguez, care e în stare să esecute opera 
alianții între ideile moderne și între instituțiunile repre- 
sentate prin monarchia lui Alfonso XII.

*
Din lupta electorală înverșunată din Statele Unite, 

CI e vel an d a eșită victoriosă, alegendu-se președinte 
în contra republicanului Blaine, țliarele englese spună 
că resultatulă se putea sci încă din (Jiua dinfâiu a ale- 
geriloră, dar nu s’a comunicată nimică despre acăsta, 
fiindcă republicanii totă sperau că voră găsi, ca și în 
1876, ună mijlocă de a scăte o maioritate pentru Blaine. 
Meritulă că a eșită victoriosă Cleveland cu partida de
mocratică se atribue statului Newyork, unde agitațiunea 
poporului era nespusă de mare, și unde s’a constatată 
că Cleveland e stimată și respectată chiar de partida 
contrară. Ce e dreptă, Cleveland este ună administra- 
toru escelentă și atâtă republicanii câtă și democrații se 
aștâptă la mari lucrări salutare din partea lui.

O- 



din causa purtărei lui anțipatriotice, și-lă ține de nedemnii 
sg ocupe locă în șirele unei jurisdicțiunl curatti unguresc!. 
Agitațiunile antipatriotice, de la venirea D-lui profesorii 
în orasulii nostru au devenită din ce în ce totă mai cu
noscute. Scopulă întrunirilor^ obicinuite ce se facă la 
d-lă profesoră, mulț! îlă cunoscă deja. Pe rendă amă 
aflată cu toții că în orașulă^nostru lucră o societate bine 
oiganisată în sensulă gravitațiuniloră antipatriotice daco
române. Și tocmai pe când se descoperi în colonele 
acestei foi acțiunea antipatriotică a conducătorului acestei 
societăți, pe atunci acesta basată pe legile patriei îșî arggă 
dreptulă d’a întră în sînulă corporațiunei celei mai sti
mate, față de care a călcată tăte îndatoririle.

In adevgră acestă casă fără asgmgnare din orașulă 
nostru, a trebuită se scotă din rebdare și se misce sim
țirile nostre. Opiniunea publică laudă acea disposițiune 
a consiliului comunală, prin care a enunțată în modă de 
sentință, de a cere dela înal. ministeriu depărtarea ac
tualului catechetă și profesoră de limba română, pentru 
acțiunile lui antipatriotice. Asemenea se pote a - 
probâ și acelă pasă ală consiliului comunală, 
prin care cere dela ministrulă de culte șter
gerea catedrei de limba română, remânendu nu
mai cea de religiune. In scolele medii e nemotivată in
struirea eleviloră de rîtulă grecescă cari sciu unguresce 
și semțescă unguresce (?? ?) în limba română. Instru
irea limbei române, pe spesele statului, nu e 
nicăiri prescrisă în lege.

Foia jSzarnos*  îșl încheiă articlulă cu următorele: 
>Dgcă este săngtosă spiritulă de înțelegere ală acestui 
orașă curată maghiară, dgcă acestă orașă nu vre_să șu
iere știrbire în repulațiunea sa de patriotă, înaintea opi- 
niunei țârei, atunci nu i e permisă a se opri acolo, 
unde se află acum față cu aceste acțiuni antipatriotice; ci 
trebue tăiată cangrena din corpulă săngtosă ală societății. 
Consiliulă comunală și-a împlinită datoria acum se ve- 
demă cum îșl voră face datoria și celelalte instituțiunl 
sociale.*

*) In numerii trecuți s’a scrisă din er6re L u d o- 
vică, în locă de Vasilie Lucaciu.

Amă dori sg ne spună d-lă Tisza cine suntă 
adevSrații turburători ai păcii dintre rasse în Săt- 
mară profesorulă Vasile Lucaciu,*)  care voiesce 
a-șl esercitâ dreptulă său de cetățană, ori „Ma
ghiarii curați“ din Sătmară, cari îi răpescu a- 
cestă dreptă numai pentru că e Română și ca 
Română nu voiesce să-și vândă sângele său pro
priu? —

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

SOIRILE DILEI.
Desgră va dâ în sala hotelului Nro. 1 renumitulă 

cântăreță ală curții din Viena d. Gustav Valter ună 
concertă cu concursulă pianistului M. Schirmann. Pre- 
țulă locuriloră: Cercle 1 fl. 50 cr., loculă ală doilea 1 fl. 
Galeriă și Parteree 60. Biletele se vândă în librăria 
Zeidner, și sera la casă.

—0—
»Pester Lloyd< scrie, că procurorulă din Tergu- 

Mureșului a intentată procesă de presă în contra 
>Observatorului*  din Sibiiu, pentru că în Nr. 82 a pu
blicată ună articulă, în care cu ocasiunea serbării lui 
Horea și Cloșca ar fi (jisă, că poporală română numai 
după sosirea Plevnei unguresc! îșl va redobândi dreptu
rile sale.

Este acesta ună începută ală aplicării mgsuriloră 
x escepționale ?

Joi va păși pe scena teatrului germană de aici 
d-șora Mărie Wideman, prima cântărgță de operete 
dela teatrulă reședințială din Hanovera, în piesa >Der 
lustige Krîeg.»

—0—
>Pester Lloyd*  e năcăjită focă pe jSchulvereinul*  

germană, care în anii din urmă a dată la lumină vr’o 
40 de scrieri în contra Unguriloră și a ideei de stată 
maghiare.

Tribunalulă din Bistriță a numîtă, pentru acelă o- 
colă, pe Alexandru Szilagyi interpretă pentru limba ro
mână.

Ce se-i faci, unde nu e picioră de Ungară, o duci 
rgu cu ungurgscă.

—0—
Pentru menținerea ordinei la nouele alegeri ce se 

voră face în Brețcu și Iliefalgu, s’au trimisă acolo la 8 
Noemvre n. 150 de ămeni și 5 oScerl din regimentulă 
2 de infanterie de aici.

0—
Cetimă în »Românulă‘: »Centenarulă lui Horia s’a 

serbată la Brăila printr’ună banchetă dată la restauran- 
tulă Vaibel. Președinte a fostă aclamată d. V. Sasu. 
Mai multe toasturi s’au ridicată de dd. V. Sasu, T. Do- 
brescu, R. S. Campiniu, G. Mărgăvitescu, N. V. Pârlea, 
Gr. Gianni etc. Comitetulă banchetului voindă a trimite 
o telegramă comitetului centrală din BucurescI, oficiulă 
telegraficăjlocală, cjice »Desceptarea,« a retușată espedu- 
irea. Protestămă din nou contra acestui faptă.*

—0—
Acționarii Băncei române din Timișgra, ce se va 

înființa cu ună capitală de 30,000 fl. în 600 de acțiuni 
decâte 50 fl., voră depune la subscriere 5 fl. de fiecare 
acțiune și 30 cr. ca cheltuell de înființare; restulă din 
valorea acțiunii se va păți după cum va hotărî direcți
unea, dar nici când mai multă ca 10% deodată și nu 
în timpă mai scurtă ca 30 de cjile.

—0—
Luni de dimingța MM. LL. Regele și Regina Româ

niei s’au preumblată mai multă timpă prin Viena, și au 
cumpărată diferite lucruri. Visita ce a făcut’o pgrechei 
regale ministrulă Kalnoky a durată mai multă timpă. 
Eri dimingță, Ia sosirea în gara din Pesta părechea re
gală română a fostă primită de M. Sa monarchulă, fiindă 
aședată pe peronă și o companiă de onore.

—0—
La vengtorea ce a făcut’o la 8 Noemvre n., lângă 

Trumau, prințulă de coronă, archiducii Franciscă și Otto, 
împreună cu ceilalți 12 vengtorl, cari au luată parte, au 
împușcată 1220 de epurl.

—0—
»Egyefgrtgs« dela 10 Noemvre, scrindă despre ban- 

chetulă lui Horia, dată în Bucuresci, <|ice că publiculă 
s’a adunată în birtulă jCosma,*  unde aflându-se nisce 
Nemți, cari bău și mâncau, fură dați afară în modă bru
tală, și numai după noue bre, publiculă română s’a a- 
ședată la banchetă.

E curiosă, că diarele unguresc! făcgu în dilele tre
cute hază mare de »N. Munch. Tageblatt*  ca fiindă rgu 
informată. Acei Germani din birtulă Cosma s’au retrasă 
cu multă politeță, îndată ce au audită de scopulă petre- 
cerei. Sg citescă foia ungurescă în »Românulă« și se va 
convinge.

—0—
Despre mobilarea palatului regală în Bu

curesci scrie (Jiarulă parisiană Figaro de Joi, 6 No
emvre: »Casa Damon din Paris expune ună salonă com
plectă în ,stilulă Renascerei,*  a cărui concepțiune și 
!Xecutare în cele mai mic! detalii desfid e orice critică. 

Acgstă apreciațiune pe care ne o edicfă admirațiunea a 
fostă deosebită de acgsta consacrată de hotărîrea unui su
verană. Maiestatea Sa Regele Carolă ală României, dorindă 
a-șl decora noulă sgu paiață regală din Bucuresci, a făcută 
apelă la industriele din tate țgrile. Intre concurența 
lupta a fostă înflăcărată și trebue s’o spune mă cu mân- 
driă, că Industria francesă, atâtă de admirabilă represen- 
tată prin casa Damon, a obținută aprobarea Regelui. In- 
registrămă cu fericire acestă succesă eminamente francesă 
cucerită de casa Damon într’o țâră, care și în acgstă 
ocasiune ne a dată o nouă dovadă de simpatia ei, sim- 
patiă reciprocă afară de acgsta, care nu a încetată nici 
ună momentă de a exista între cele doug națiuni. Spe- 
rămă, că casa Damon va admite publiculă parisiană a 
întră sg admire încă acele mobile în vastele și splendi
dele ei magazine, mai înainte de a le expedia pentru 
Bucuresci. *

—0—
Ministrulă Trefort a adresată o circulară tuturoră au- 

toritățiloră școlare superigre, făcându-le atente, ca tuturoră 
tineriloră cari voescă sg se dedice carierei diplomatice 
și militare și prin urmare sg între în academia sgu în 
institutele de educațiune militare, sg îngrijgscă a li se 
propune câtă mai seriosă studiulă limbei germane, mai 
cu sgmă în clasele superigre gimnasiale.

—0—
Pe câsta sudică a muntelui Cicsomlyo s’au găsită 

în (jilele acestea fragi frumoșă înflorite, gr într’o grădină 
din Gyergyo St. Miclăușă ună pgră a înflorită a doua 
6ră ca primăvara

—0—
D. locotenentă Grigoriu Trailoviciu, română 

din cottulă Carașă-Severină s’a înaintată la gradulă de 
căpitană c. reg. în regim, de înfanteriă Nr. 33 D-sa este 
aplicată de mai mulțl ani la despărțământulă de mapare 
(Mappirungs-Abtheilung).

—0—
Pe când biuroulă de corespondință din Pesta ne 

comunică cașurile de coleră din Paris cu multă cruțare, 
te’egramele ce le primesce din Paris »Nr. fr, Presse*  
din contră spune că în 9 Noemvre pănă la 11 6re din 
năpte au fostă 186 bolnavi și 63 morți de coleră.

CORESPONDENȚA N0STRA DIN COMITATE.
Ternava mică, 9 Noemvre 1884.

MOTTO
Nu-i Română demnă de a sa ginta 
Celă ce de astăzi înainte 
Nu voiesce a combate 
Pentru a ginții libertate

D. Redactară! Cu inima frentă de durere îmi iau 
până în mână, căci în locă de a vg putg comunica lu
cruri plăcute, suntă silită a vg comunică numai de acelea 
cari suntă convinsă, că numai puțină de câtă ală mieu 
voră amărî sufletulă și ală tuturoră Româniloră bine 
sSmțitorl, cari încă până acuma nu au îndrăsnită cu inima 
temerară a înplântâ cuțitulă în inima scumpei sale mame 
a scumpei sale națiuni, — vrgu sg vg comunică ceva despre 
celea ce s’au petrecută în 5 Noemvre a. c. in presgra ale- 
gerei de deputată dietală ală Comitatului Ternava mică, 
cu ocasiunea alegerei a 2-a; și cu deosebire vrgu sg arătă 
întregului publică română, cum unii păstori sufletesc!, 
dgcă mai merită acestă scumpă nume, și-au uitată de 
sânta loră missiune, și au luată în înțelesă falsă cuvin
tele laureatului poetă: ,Preoți cu crucea în frunte*  șl- 
au uitată că denșii trăiescă din prescura românescă cea 
dospită cu amare picuri de sânge românescă, căci în 
presgra acelei alegeri, în locă de a griji cu scumpătate

8.
FOILETON U.

Revoluțiunea din 1784.
(Revoluțiunea lui Horia în Transilvania și Ungaria 1784— 

1785 scrisă pe. basa documentelor!! oficiale de N. Donsușianu. Bu
curesci 1884. Tipografia Jloinânulu,*  Carolu Gobl).

(Urmare.)
Nobilimea din castelulă Uniădărei voia se facă totă 

ca cea din Deva cu țgranii ce i-a prinsă armata. Dgr 
administratorulă domeniului fiscală cerea ca prisonierii sg 
fie transportați la Deva, comitatulă pretindea sg fie ese- 
cutațl.în locă. Dgr în 12 Noemvre locotenentulă Kallyani 
(Română din Transilvania) la ordinulă vice-colonelului 
Karp din Hațegă puse în libertate pe toți țgranii prisoni- 
eri din Huniădâra în numgră de 115, »Decă jn’așl fi li
berată pe omenii aceștia, scriea Karp, deși erau nevino- 
vați, nobilimea i-ar fi esecutată cu gâdele, pe care îlă 
adusese anume și în lipsă de sabiă voieau sg le taiă 
capulă c’ună toporă.»

*
La 11 Noemvre Horia adresă ună ultimată no- 

bilimei din comitatulă Huniădărei. Funcționaruiă de sa
line Brunek din Șoimușă a fostă silită se scrie acestă 
ultimată, care cuprinde urmgtorele puncte: 1) Comita
tulă dimpreună cu toți posesorii și cu tată seminția loră 
se păstreze jurământulă sub cruce. 2) Nobilime sg nu 
mai fie și fiecare (nobilă) dgcă va pute sg capete o func
țiune împgrătescă se trăigscă din ea. 3) Posesorii no
bili sg părăsescă moșiile nobilitare. 4) Nobilii încă sg 
plătgscă imposite întocmai ca poporală plebeu. 5) Pă

mânturile nobilitari sg se împartă între poporulă plebeu, 
în conformitate cu ordinulă ce-lă va dâ Impgratulă. 
6) Dgcă comitatulă va primi aceste condițiunî Horia le 
promite pace și în semnulă acestei păci sg redice steguri 
albe în Deva și în alte locuri. — îndată după ce primi 
acestă ultimată, comitatulă ceru dela comanda armatei 
12 tunuri pentru apărarea fortăreții.*

Joi în 4 Noemvre căpitanii Horia, Cloșca și Crișană 
se întruniră cu trupele loră la Păltinișă, pe teritoriulă 
comunei Blășieni. De aici o parte apucă spre Abrudă 
alta cu cei trei căpitani întră in 5 Noemvre în orașulă 
Câmpeni. Aici publică Horia țgraniloră poruncile împă
rătesei și amenință pe cei ce nu.voră veni în trupa lui, 
că voră fi trași în țepă și li se voră aprinde casele. 
Câmpenii se aflau în mâna țgraniloră și Horia trămise 
pe Cloșca și Crișană se ocupe Abrudulă, elă însuși se 
întarse la Vidra și Albacă se aresteze pre primarii dom
nesc! de acolo. Cloșca și Crișană ajunseră în 5 Nov. 
seia la Abrudă gr Sâmbătă demingță trupa compusă din 
29 sate ale Zarandului și 16 sate din domeniulă Zlatnei 
se ridică cu sgomotă mare asupra Abrudului. Magistra
tul orașului trămise o deputațiune în tabăra țgraniloră 
ca se încheiă pace cu ei, dgr ei răspunseră >trebue se 
stingemă pe Unguri până la unulă*  și năvăliră asupra 
orașului, uciseră și devastară totă ce era ungurescă. Luni 
în 8 Nov. țăranii publicară în piața Abrudului, că po
runca lui Dumnedău și a împăratului este, că cine nu 
trece Ia religiunea română și cine nu să îmbracă în haine 
românesci să fie trasă în țepă sgu sg i-se taie capulă 
Imediată în urma acgsta toți cetățenii reformați, unitari 

și catolici din Abrudă, bărbați, femei și copii trecură la 
religiunea română. Cei convertiți primiau dela preotulă 
română câte ună biletă, pe care stâ scrisă: >Asta-i creș
tină bună,*  și sg îmbrăcară cu toții în haine românesci. 
Țeranii năvăliră în 7 Nov. sub comanda lui Cloșca și 
asupra comunei Roșia. In Abrudă și în Roșia furia țg
raniloră ținu trei dile și în timpulă acesta fură constrinșl 
sg trgcă la religiunea română 1122 cetățeni unguri, între 
cari 548 unitari, 468 reformați, 6$ catolici și 41 luterani.

Horia mergendă în 8 Nov. în comuna Buciumă fu 
încunjurată aici de mai mulți țgrani, cari câștigați de pri- 
marulă domnescă făcură planulă sg’lă prindă. Ei cerură 
dela elă sg le argte poruncile și iscălitura împăratului 
dgr Horia le răspunse, că aceste suntă cu multă mai 
sfinte, decâtă se le potă argtâ loră. Dgr țgranii nu se 
mulțumiră și sub cuvântulă că Horia se laudă în modă 
falsă cu poruncile împăratului, îlă închiseră în casa unui 
iobagiu și trămiseră la Zlatna după ajutoră militară. 
Pănă se vină acestă ajutoră Horia fu liberată de amicii 
sgi și țgranii, cari îlă arestase fură prinși, legați, bătuți 
și casele loră prădate. *

In 8 Nov. căpitanii Horia și Cloșca tîngrulă plecară 
cu trupele loră în doug colone pe Arieșă la vale și spre 
valea Ompoiului cu scopă ca sg se ungscă la Crieău și 
sg atace castelulă br. S. Kemgny din Galda-de-josă și 
se libereze pe toți țgranii deținuți acolo între cari se mai 
aflâ și primarulă din Rîu-mare Dumitru Todea încă dela 
1782. Cuprinsă de frică br. Kemgny fugi la Aiudă și 
de aici la Sibiiu. Pe vgrfulă movilei dela Lupșa, Cloșca 
tjise cătră țgranii adunați; »Suntă 7 ani de (|ile de



de turma încredințată păstoriei loră și în locă de a-i dâ 
învățăturele necesare, în personă au condusă la alegere 
și încă ce e și mai multă, unii dintre denșii în presăra 
acelei alegeri la banchetulă dată de cătră stăpânitorii 
cailei au ținută și nescarl vorbiri ocasionale, între cari 
O’ConelI trebue să amintescă pe Părintele Ioană Po- 
pescu parochulă grc. din Feisa, carele a vorbită la co
muna săsâscă Zsidveiu și pe I. Lan ga parochulă gr. c. 
din Taterlana, carele a vorbită la Blășelă după cum amă 
audită de la unii alegători. Dâcă denșii se consideră de 
chemați a conduce nava cea sdruncinată a națiunei la 
limanulă dorită, păsăscă în publică cu principiele D-loră, 
ca așa dâcă va merita, — ceea ce nu se va întâmpla 
nici odată, — să ne închinămă și noi principieloră celoră 
salutarie ale d-loră, căci altcum nu numai din partea 
mea ci din a întregei națiuni voră fi înfierați de unelte 
miserabile și de șarlatani naționali.

Adevărată că pressiunea morală nici pe aci nu a 
lipsită, aflându-se și pe la noi câte ună oficială, care 
pentru interese simplu personale a întreprinsă miserabi- 
lulă rolă de ,cortesă‘, acâsta însă nu-i scusâză nici de- 
câtă pe domnii preoți din cesliune, nu, căci denșii din 
capulă locului trebuia să-și reflecteze:

»MergI și tu în luptă! Preotă română a fi 
Alta nu ’nsemnâză, ci’n luptă a trăi. 
Română a fostă mama ce ’n brațe te-a purtată, 
Deci fii pănă la morte Română adevărată!1 
Ba în urmă pressiunile morale s’au mai schimbată 

în fisice, căci ună slăbănogă de jude comunală nu s’a 
jenată a merge pre la casele alegătoriloră săi oferindule 
câte 1 fl. diurnă, pe care ne voindă a’lă primi, li-lă a- 
runca josă în curte dicândă: că de nu voră merge la 
alegere numai decâtă îi voră duce gendarmii. Acâsta a 
fostă libertatea alegerei pe la noi. Să sperămă însă, 
că va veni ună timpă când acei slăbănogi punendu-si 
mâna pe inimă ’șl voră recunâsce greșala.

Unu alegetoru română.
-------O-------

ULTIME SOIRI.
Parisu, 11 Noemvre. — In cercurile ca

merei se vorbesce, că din causa apropiatei înche- 
iărl a păcii cu China, trupele întăritdre nu se 
voru mai trimite. In locu de despăgubire, Fran- 
cia se mulțămesce cu evacuarea complectă a Ton- 
chingului de cătră Chinesi și cu ocuparea Che- 
lungului de cătră Francesi pănă la esecutarea 
tractatului din Tiențină.

Berlinti, 11 Noemvre. — Se vorbesce că 
conferința Congului va fi deschisă de cancelarulu 
imperiului.

R6ma, 11 Noemvre. — In consistoriulă se
cretă de eri, Papa țină ună scurtă discursă, în 
care atrase atențiunea asupra panicei situațiunl 
a bisericei și accentuâ în același timpă, că cre
dința catolică trebue să se lățâscâ în tdtă lumea 
precum în America, în Australia, în India, în 
Orientă și anume în Africa, unde s’a restabilită 
reședința episcopăscă cartaginensă.

Varșovia, 11 Noemvre. — Ministrulă de 
răsboiu a stabilită contingentulă recruțiloră pentru 
totă imperiulă la 224,000 dmenl. Dela anulă 
nou se voră îmulți și posturile dela granițele în
tregului imperiu. Causa acestei măsuri este con
trabanda cea dăsă, care aduce mari scăderi în 
venitele vămiloră.

Roma, 11 Noemvre. — „Agenzia Stefani“ 
anunță din Tripolis, că o patrulă de zapcii (gen-

( arrnl) a intrată la 6 Noemvre cu sila în sc61a ita- 
iaria, mal trată pe servitoriulu scblei și-lă. tirî a- 
ară ca să-l fi aresteze, dăr mai târdiu fii elibe

rată. Consululă italiană imediată arătă ca- 
sulă guvernului, care îi comunică că căpra- 
rulă este încarcerată și cei lalțl vinovațl voră 
avă să’și dea sâmă înaintea tribunalului.

Bucurescl, 11 Noemvre. —• Alaltaeri între 
Calafată și T. Severină s’a lovită vaporulă. aus
triacă „Gralatz“ cu șalupa română „Pandurulă,“ 
care s’a și cufundată. Vaporulă „Galatz“ n’a 
suferită nici o vătămare.

Agramu., 10 Noemvre.—Episcopulă Stros- 
mayer a plecată adl la Novi-Dvori, unde va 
sfinți noulă mausoleu ală Banului Jelacici. 
De aici episcopulă Strossmayer se va reîntdrce 
a Agramă, unde va mai petrece încă două 

dile.
-------o-------

TELEGRAMA PARTICULARA A «GAZ. TRANS.»
58u4îapesta, 11 Noemvre săra. — Păre- 

chea regală română sosi a(jl dela Viena aici îna
inte de 2 6re. La gară așteptă Maiestatea Sa 
împăratule. cu adjutanții săi, comandantulă de 
Corpă Edelsheim, primulă ministru Tisza, vice 
Consululă română și alții. Inalții dspeți la do
rința Maiestății Sale au plecată la palatulă re
gală cu trăsurile Curții. In trăsura dintâiu șe
dea Domnitorulă nostru cu Regele Carolă dea- 
"drăpta. Astă sără la 10 ăre Maiestățile Loră re
gale plecară spre Bucurescl.

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

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

Pesta, 12 Noemvre. — Maiestatea Sa și 
părechea regală română asistară la representați- 
une la operă, apoi plecară la gară. Maiestatea 
Sa a purtată la brață pe Regina României. Regele 
Carolă, în uniformă de colonelă ală regimentu
lui 6 austro-ungară, urmă cu suita. Câteva mi
nute înainte de plecarea trenului MM. LL. se 
duseră, după o despărțire fărte cordială, pe pe- 
ronă; părechea regală română, după ce M. Sa a 
sărutată mâna Reginei, se sui în cupeu conver- 
sândă cordială pănă la plecare. La pornirea 
trenului publiculă isbucni în strigăte entusiaste.

Paris, 12 Noemvre. — După rapdrtele o- 
ficiale ale prefecturei de Seina, în cele 24 de 
6re din urmă au fostă 98 morțl de coleră, dela 
medulă nopții alaltaeri pănă eri ndpte la ora 1 
numârulă totală ală morțiloră de coleră e 56.

DIVERSE.
Bugetulă cultului în Francîa. — Conspectulă buge

tului cultului francesă dela începutulă secuiului acestuia 
pănă în dilele ndstre, pe care îlă publică foi parisiene 
arată că preoțimea catolică n’are drepții, de a dori res- 
taurațiunea și de a afurisi republica pentru asprimea ei. 
In anulă X (1802) căpăta preoțimea catolică 1.258.197
franci. In anulă 1804 se urca la 7.389,049 franci, în 
1805 la 12.407,927 franci, și în 1812 la 18 miliâne. 
Restaurațiunea află la 1815 ună bugetă de 16,706,710 
franci; până la 1821 să urcă la 25.200,000 de franci, 
până la 1830 la 36.513.573 franci. In anulă 1831 îlă 
scoborî guvernulă din Iulie la 34.624,789 franci și în 
1833 la 33.838,059 de franci. In 1840 spesele cultului 
făceau 35.824,653 franci și la 1848 la 39.968,263 de 
franci. Sub a doua republică se înmulțiră spesele la 
42.323,280 de franci, în anulă 1860 s’au urcată la 
50.008,543 de franci și în 1869 la maximulă 54.532,936 
de franci. Dela 1882 până la 1883 fluctuă bugetulă cul
tului între 53.347,866 și între 53 745,713 de franci. In anulă 
1884 să făcu o mică micșorare și să scăcju la 51.999,006 
de franci. Cu tdte acestea reducțiuni Franța republicană 
totuși are celă mai mare budgetă pentru culte dintre 
tote statele europene monarchice, ale căroră capete în
coronate se intitulâză «din grația lui Dumnezeu.*  Chiar 
nici în ortodocsa și mare Rusia, unde Țarulă este tot
deodată și capulă bisericii, nu se află pentru culte ună 
bugetă atâta de mare ca în Franța republicană.

cândă eu mă muneeseă cu Horia se putemă face ca voi 
să fiți militari și acum în traista asta aici se află acâslă 
înaltă poruncă.* Apoi luă jurămentulă de credință dela 
țărani «că’lă voră urma și nu voră cercă niciodată să’lă 
părăsâscă, așa să le ajute Dumnezeu Tatălă, Fiulă și 
Duhulă sfântă, Maica Domnului și toți sfinții.» — Din 
Lupșa trupa lui Cloșca merse în comuna Ofenbaia, unde 
se repetară scenele din Abrudă și pănă la Cricău unde 
se uni Joi în 11 Nov. cu trupa tânărului Horia. Peste 
nOpte voiau se atace castelulă din Galda, dâr planulă 
rămase neesecutată.

In acea dl sosi la Galda vice-colonelulă Schultz 
trămisă de comandantulă generală ca să tracteze pace cu 
țăranii răsculațl. Elă rugă pe Cloșca să nu atace Galda 
încă în nâptea aceea, ear în cjiua următdre începură 
trădările de pace. *

Pe când Cloșca și Crișană ocupaseră Abrudulă, 
altă trupă de țărani atacă poporațfunea ungurâscă din 
Vulpără și în 7 Nov. pe cea din Vințulă de josă. In 
Vință în timpă de 4 cjile țăranii esecutară 8 persâne, 
prădară și distruseră 36 de case de ale nobililoră, între 
cari curțile conțiloră Banffy și Vass și ale br. Alvinczi, 
vărsară vinulă celă aflară prin pivnițl și iobagii proprii 
împărțiră între dânșii bucatele dicendă, că e «munca loră.» 

Sub conducerea caporaliloră Lupu ROncea și Ursu 
Roncea o trupă atacă în 9 și 10 Nov. comuna Sălciva 
și curțile conțiloră Toroczkai; din S. Georgiulă Trăscău- 
lui și revoluțiunea se estinse răpede peste alte 17 comune 
din comitatulă Clușiului. Spaima grozavă cuprinse tâtă 
nobilimea din Transilvania, ea nu se mai sâmția sigură 
nicăirl. (Va urmă.)

Botniță pentru omeni. — După cum comunică 
«Secolo» ună prefectă dintr’ună orașă ală Italiei, proprie
tară bogată puse culegătoriloră la culesulă viiloră bot
nițe de feră, pentru ca se oprâscă pe culegători de a 
mânca struguri. Acestă faptă a prefectului ajunse la cu
noștința guvernului, dară prefectulă rămase și după aceea 
în postulă său. Va (jice cineva: ce lucru mare că a 
purcesă astfeliu acestă prefectă sgârcită cu lucrătorii săi. 
— Dâr 6re ce-ară 4>ce prefecții, când li s’ar pune loră 
botnițe la mâni, ca să nu pâtă culâgă..........strugurii
sunători.

Societatea Camorra. — De secuii esistă în Neapole 
și împrejurime acâsta societate, care Ia începută era de 
natură politică, în timpulă din urmă însă s’a degradată 
la rolulă de bandită. Legătura între membrii ei e atâtă 
de puternică, în câtă poliția nicl-odată n’a fostă în stare 
să-i nimicâscă totală. In timpulă mai recentă au dis
părută, dovadă însă că nu s’a nimicită totală este tim
pulă catastrofei dela Ischia și coleră de acum din Nea
pole. Camoristii ambe aceste împrejurări le-au folosită 
pentru a despoia poporațiunea. După catastrofa dela 
Ischia s’a răspândită vestea prin Neapole, că în decur- 
sulă nopții are să urmeze o tempestate grâznică, și pe 
când alergau âmenii ca nebunii de pe o uliță pe alta, 
camoristii au jăfuită casele lăsate de proprietari.

Despre organisațiunea camoristiloră servesce cu date 
fârte interesante «Piccolo» din Neapole. Intre altele des
crie judecătoriile și legile acestei societăți. Nu de multă 
i-a succesă poliției din Neapole a pune mâna pe unii din
tre cei mai de frunte din acâstă societate și încă pe timpulă 
când chiar ținâu judecata asupra unui «giovanoto onorato 
(strengărelă de omeniă) din causă că a avută obrăsnicia 
a lovi în față pe unulă,» căruia îi era subalternă pe «pic- 
cinotio.» Când i-a succesă poliției a străbate în localulă, 
în care se pertraetâ causa, fiscalulă societății chiar citea 
incusa, prin urmare a fostă norocdsă a pune mâna pe 
toți membrii, cari compunâu judecătoria. Judecătoriile 
societății se împartă în mici și în mari. Trei mari suntă 
în Neapole sub numirea «Gran mamma»; fie-care își are 
cerculă de activitate. Judecătoriile îșl țină adunările de 
doue ori pe săptămână: Vinerea, ca să aducă sentință 
asupra celoră acusațl, Sâmbăta ca să împartă »bank»-ulă 
seu resăltatulă săptămânii trecute. Agendele fiscalului de 
regulă le conduce o femeiă sub numirea de «spagnia.» 
Piccinottoului i stă în dreptă a fi dejucată de unulă cu care 
e pe aceeași treptă. Președintele în ședințe ocupă locă pe o 
bute mare, âr jucjii pe buți mai mici. Numele servitorului 
tribunalului e »sorece« (șărecă), apăzitoriloră, carlpândescă 
dupâpolițiani, e «appostacane» (câini păzitori de case). Mem
brii ordinari ai Gamorei se compună din cei apăsați prin 
contribuțiuni și plâva poporului din Neapole. Judecătoria 
aduce sentințele pe basa unei legi scrise, pe care a com- 
pus’o la 1674 Sarecordo, călugără carmelită. In aceste 
țegi este normată câtă contribuțiune au să plătâscă ne
membrii societății, și că ce felă de uniformă au să 
pârte diferitele clase ale Camorrei. Societatea împarte 
și semne decorative. „Inelulă de feră» (>I’aniello e 
fierro») e menită pentru cei cu posițiune mai înaltă, 
și la o atare posițiune ajunge numai acela care a 
servită societatea cu fidelitate în timpă de 30 ani, 
și cari au omorîtă celă puțină 10 agenți poliție
nești sâu apoi aceia, cari s’au distinsă prin tâlhării și 
stândă în drumulă âmeniloră. «Cartea sfântă» enumără 
și soiulă pedepseloră, este, vorba în ea și de amenda în 
bani. Dâcă atâtă acusatorulă câtă și acusatulă este băr- 
bată au să înpușce într’ună timpă și locă anumită unulă 
asupra altuia cu ochii legați și înaintea martoriloră; dâcă 
e în cârtă ună bărbată cu femeie sâu două femei, atunci 
duelâză cu bastâne. Dacă se nașce vr’o diferință între 
judecătoria superioră și cea înferioră, causa se aplanâză 
cu arme, dar cu deosebire cu revolvere. Toți judii soci
etății cunoscă suteranele Neapolei, și fiecare piccinotto 
știe de pe mapa, care o are la sine, că în cătrău are 
s’o ea spre a eși la lumina dilei.

Nu te uita la cojocă, și te uită eub cojocă. — A<ȘI 
diminâță spre răversatulă zoriloră scrie .Telegrafulă» co
mandantulă plutonului de sergenți călări făcândă rondulă 
obicinuită pe la bariera Mavrogheni (Bucurescl) a ares
tată în percursulă său birja cu numărulă 384, in care 
se aflau două dame fârte bine îmbrăcate. — Ce este, 
domnule? strigară supărate domnele în pălăriă — Vă 
rugămă, răspunse comandantulă, să vă scoborîți din 
trăsură — Cum? nu sunteți de locă galantomă, 
d-Ie căpitană. Plouă și apo- n’avețl voiă. Sun- 
temă niște dame onorabile. — Vorba lungă sărăcia 
omului, domneloră eu nu caută la cojocă și voi să vădă 
ce e sub cojocă, <Jice comandantulă sărindă de pe cală. 
— Cum voițl să vedeți ce e sub... cojocă? Vai de noi, 
esclamară ambele dame, scoborendu-se din birjă. Ime
diată ce fustele și rochiele părăsiră birja, la privirea co
mandantului apărură niște tinichele cu spirtă. S’a con
statată că totalulă lichidului este de peste 10 vedre.

Cinci ccpii născuți de o dată. — Din ZavidovicI, 
cerculă Ziepce se scrie «Poștei bosniace,» că în 24 Oc- 
tomvre dimineța, soția lui Bego Starcevici, care venise la 
rudeniile sale ca să le vatjă, fu apucată de durerile nas- 
cerii și pănă după prâncjă cam pela 4 âre născu 5 fi
ciori. Toți cinci veniră sănătoși pe lume, dar numai cei 
trei dintâi au fostă pe deplină desvoltați și nici unulă nu 
avu de a se bucura de viață, fundă că peste ună pătrară 
de âră toți muriră. Mama, care se afla numai în 
luna a șâptea a însărcinării sale, este sănătâsă.

Pe aci era să se îmulțâscă nâmulă lui Starcevici 
cu cinci suflete. Ce să’i faci, cu Dumnezeu nu să pâte 
pune nime împotrivă.

Editoră: Iacobti Mureșianu. 
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.



Cursulu la bursa de Viena
din 12 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 123.20
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.60
Rentă de hârtiă 5«/0 . . 89.20 
împrumutulă căilor ă ferate 

ungare.......................... 143.20
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.20

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung. 
(2-a emisiune) .... 119.—

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 105.50

Bonuri rurale ungare . . 100.75
Bonuri cu cl. de sortare 1C0. — 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă . . ...... 100.25
Bonuri cu cl. de sortare 99.50 
Bonuri rurale transilvane 100.—

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

vină ung.........................  98.—
ImprumutultS cu premiu

ung...................................116,25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.90 
Renta de hărtiă austriacă 81.20 
Renta de arg. austr. . . 82.45
Renta de aură austr. . . 103.75 
Losurile din 1860 . . . 13475
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 870.—
Act. băncel de credită ung. 295. —
Act. băncel de credită austr. 293.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.78
Napoleon-d’orI.................. 9.71‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.95 
Londra 10 Livres sterlinge 122.65

Bursa de Bucurescî.
Cota oficială dela 1 Noemvre st. v. 1884.

Cump. vând.
Renta română (5%). ... — —
Renta rom. amort. (5%) • • — —

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

* „ » (5°/o) •
» » urban (7%) • • — —
> > » (6°/o) . . - -
> , > (6%) • • - -

Banca națională a României — 1398
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — —

« » » Națională . . — —
Aură . . . (8.67 Va) • • — —
Bancnote austriace contra aură 2 07 2.08

Cursulu pieței Brașovii
din 13 Noemvre st. n. 1884.

Bancnote românesci . . . Cump. 8.80 Vând. 8.85
Argint românesc .... . > 8.75 8.80
Napoleon-d’orI................. . . » 9.66 > 9.69
Lire turcescl..................... . . > 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 °/o pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
șilvaniei“ se petit cumpăra în tutunge- 
ria lui Cîross (în casa prefecturei.)

Conspectul^ operațiunilor^ institutului
de creditu si de economii „ALBINA“ în luna Octomvre 1884.

INTRATE.
Numărării transpusă din 30 *Septembrâ  1884 .................................... fl. 58725.96
Depuneri.................................................................•........................ • „ 96405.23
Cambii răscumpărate............................................................................. „ 268011.57
împrumuturi hipotec. și alte împrumuturi.................................................„ 53890.40
Interese și provisiuni............................................................................. ,, 17519.24
Fondulă de pensiune............................................................................. „ 330.75
Monetă vândută......................................................................................„ 62722,94
Effecte...................................................................................................... „ 13020.25
Conturi curente..................................................................................... „ 37720.40
Diverse .................................................................. • . . 519.90

fl. 608866.64
Sibiu în 31 Octomvre 1884.

Visarioutt Romanii m. p.
Directoră esecutivă.

EȘITE.
Depuneri ............................................................................................. fl. 77551.67
Cambii escomptate ......................................................................... „ 295068.05
împrumuturi hipotec. și alte împrumuturi.............................................. 51745.20
Interese pentru depuneri..................................................................... „ 314.79
ContribuțiunI și competința................................................................. „ 241.43
Salarie și spese . . •........................................................................  „ 2380.81
Monetă cumpărată ........................................... •.............................. n 89973.29
Conturi Curente .................................................................................. „ 40704.54
Diverse ................................................................................................... „ 241.65
Interese de scrisuri foneiare................................................................. „ 21495.—
Saldo în numărară cu 31 Octomvre 1884  „ 29150.21

fl. 608866.64

losiffi lâssai m. p.
Comptabilă.

>
plătescă aceluia, care după ce va întrebuința mai multe 
H (file mijloculă meu probată pentru bătături (ochi de găină) 
Veralyn de farmacistulă Schneid, fără de nici o durere, fără dea caute- 

risâ său de a tăiâ, nu va scăpă de bătăturile sale. Se pdte căpătă veritabilă numai 
din farmacia St. George a lui Max Schneid, Viena V. Bez. Wimmergasse 
Nr. 33 unde sunt a se adresă tote comandele în scrisă. — Prețulă Vi A- 1 Și 
Va 60 cr. cu poșta 10 cr. mai multă. A se cere numai Veralyn dela farmacia 
Schneid și să se ferâscă ori cine de imitațiuni și de alte mijldce.

De observata.
Epilepsia.
Tractarea în scrisă.

Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescă aj utoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese. 
S’au vindecată sute de dmeni.
Prof. Dr. Albert,

distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalia, de aurii cl. I.

6. Place du Frone, PARIS.

Mersulfl trenurilor^
pe linia Predealft-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

- Carte de bucate =
cu 4165 de recepte 610 pagine; numai 

cu prețuit! de fl.—80 cr; cu X chipurL

Cu trimitere pe poștă numai fl.—90 cr.

Se pote procură dela librăria editore H.

Zeîdner în Brasovu precum și dela 

tote celelalte librării.
7|10

Nr. 2249—1884. Concursul 2—3

Pentru administrarea corăspundătdre a păduriloră comunali și bi
sericesc!, cari se află pe teritoriulu comuneloră Seliște, Galeș, Tiliska, 
Vale, Sibielu, Cacova, Orlată, Gura-rîului, Aciliu, Magă și Sacelă apar- 
ținătdre de cerculă Seliștei, comitatulu Sibiului, precum și pentru facerea 
planuriloru de esploatare silvanale cari voru mai fi de lipsă prin acâsta 
să deschide concursă pentru împlinirea unui postu de silvicultorii cercuale.

Reședința oficidsă : Saliște.
Venitele împreunate cu acestu postu: salariu, bani de cuartiră, 

paușală de cancelariă, și călători ă face la olaltă 1265 fl. anuali.
Pentru facerea planuriloru de exploatare afară de acăsta va veni 

o remunerațiune corespundătdre.
Competență, cari afară de recerințele prescrise în § 36. art. de 

lege XXXI, ex 1879 și cunoscința limbei oficidse maghiară, posedă și 
limba română și germană, și totdeodată suntu versațl și în afaceri de 
administrațiune silvanale, suntu provocați a’și înaintâ cererile înzestrate 
cu documente în termin de șiăse septămâni la subscrisulă pretoră. 

Seliște în 5 Noemvre 1884. ,l*retorele  cercuale.

jPredealîî-Budapesta IKudapesta-fredealîl

Trenă Tronu Trenă Trenă Trenă Trenă Trenă Trenă
accelerat do omnibus do

peraOna peradne persâne

BucurescI 7.15 ---- •-- — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predeală 1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timiști 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brasovu , 2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09

’ ( 2.16 6.30 5.45 Oradea mare ( 4.11 5.13 3.20
Feldiâra 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-Vâsârhely 4.40 9.59 —
Homorodtî 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
Sigliișâra 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 __
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașii 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copșa 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 —
Crăciunelîi — 1.45 3.22 Ghirbgn 8.24 4.52 —
Teiușă 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 fiii —
AiudOj 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințuld de susG — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Ui6ra — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cncerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirișă 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —
Cin sin / 10.08 559 9.18 Vințultt de susil 12.19 10.07 —

10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușă 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciunelîi 1.44 12.03 —
Aghirișîi — 7.25 9.35 Blașii 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedinil 11.33 8.11 11.04 Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediaști 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișâra 4.50 4.17 12.15
Râv 12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezd-Telegd 1.21 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugy i-V âsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vârad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
n r ( 1.49 11.04 4.06 Feldidra 8.41 9.20 2.44Oradia-mare > 1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișii — 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 ele de nopte siintii cele dintre liniile grose-

Tipografia ALEXI, Brașovă.


