
REDACȚUJNEA ȘI ADMINISTRAȚIUNEA: 
BRAȘOVtJ, piața mare Nr. 22.

,GAZETA" IESE ÎN FIECARE ț)I.
Pe uni anii 12 fior., pe ș6se luni 6 fior., pe trei luni 3 fior. 

România șl străinătate:
Pe anii 36 fr., pe șâse luni 18 fr., pe trei luni 9 franci.

SE PRENUMERĂ:
la poște, la librării și pe Ia dd. corespondenți.

ĂNUNCIURILE:
0 seriă garmondfi 6 cr. și timbru de 30 cr. v. a. pentru fiecare publicareANULU XLVII.

SorlsorT nafranoate nu so prlmeaou. — Manuscripte nu se retrămltu.

208. Vineri 2 (14) Noemvre -.38*.

întrebarea cum stămă cu Rusia, amă trebui să ne 
adresămă la oficiulă de esterne din Berlină, unde 
se stabilesce marginea pană la care pdte merge 
cornițele Kalnoky în amiciția lui pentru guver
nanții din Petersburg.

Față cu acdstă stare de lucruri e remarca
bilă, că în sînulă poporațiuuei monarchiei suntă 
două curenturi puternice: curentulă. germană, 
care doresce o alianță durabilă și nedisolu- 
bilă cu Germania și curentulă slavă, care ar voi 
să smulgă monarchia din brațele Germaniei și 
se prepare o înțelegere nu numai principială, ci 
chiar fdrte amănuțită cu Rusia.

Cu curentulă d’întâiu rnergă și Maghiarii, 
merge și delegatulă Csernatony și dăcă își es- 
primă mulțumirea pentru aceea, că relațiunile în
cordate cu Rusia au făcută locă numai unei în
țelegeri principiale, nu unei învoeli detailate cu 
Rusia, elă vorbesce așa cum place patronului 
stăpânului său — dela Berlină.

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

CRONICA POLITICĂ.
Enunțiațiunile tfiareloră rusescl despre decla- 

rațiunile lui K a 1 n o k y în delegațiunile austriace suntă 
fără colăre. Numai ^Novosti* observă, că formațiunea 
cea nouă, despre care vorbesce Kalnoky, se cuprinde în- 
tr’aceea, că influința precumpănităre a Austriei în pen
insula balcanică s’a arătată ca o ideiă falsă. Năsuința 
popăreloră balcanice, de a-șl câștigă independința sub 
protecțiunea Rusiei, este o faptă reală și însemnăză: 
»Lasciate ogni speranza», voi cari sunteți împinși in sfera 
intereselor^ austriace. Dăcă în Viena se aducă pră mari 
laude stărei actuale (status quo), aici se arată dorința d’a 
ne încrede mai puțină iubirei de pace a Rusiei și d’a 
face mai multă pentru ea ca să nu sece. Dăcă presa 
rusăscă își permite să pomenăscă câte odată că pacea 
între aceste două state vecine numai atunci va fi posi
bilă când se voră respectă interesele amânduroră state
loră, de aici nu trebue să se redice acusațiunea cum făcu 
Kalnoky, că presa rusăscă ar ațîțâ pasiunile.

*
De mai multe ori s’a împrăștiată scirea, că planu

rile pentru regularea Porțiloră de feră precum și proiec- 
tulă de cheltuell ar fi deja terminate, că guvernulă le-ar 
fi arătată unoră delegați, cari și-ar fi dată părerea, că 
e posibilă încuviințarea primei anuități de 3 miliăne. 
»Fremdenblatt« desminte acăstă scire, fiicândă că planu
rile se lucrăză acum de omeni specialiști, și că nu s’au 
arătată nici guvernului încă, cu atâtă mai puțină dele- 
gațiloră. Și apoi se scie că cestiunea acăsta trebue esa- 
minată mai ânteiu de ministrulă de finance, și apoi să 
se presinte consiliului de miniștri. Se crede că afacerea 
Porțiloră de feră tocmai la primăvară va fi resolvată, 
căci pănă [acum nu se scie, în ce modă se va procede 
la realisarea proiectului. Cu totulă altfelă stă afacerea 
regulării Dunării de susă. Proiectulă .de lege privitoră 
la acăsta e deja terminată și se va presentă dietei în
dată ce se va reîntruni.

*
,Nordd. allg. Zeitung,» publică circularea ducelui de 

Cumberland cu data 4 c. 1. îndreptată câtră principii 
germani, afară de împăratulă, și cătră cetățile libere ger
mane, în care comunică corespondența ce a avut’o cu 
ministeriulă din Braunschweig cu privire la contra-sig- 
narea și publicațiunea patentei despre începerea domnirei 
sale. Esercitarea domnirei sale peste Braunschweig a în
tâmpinată greutăți. Succesiunea sa pe tronă, după con- 
stituțiunea țării și după ordinea familiară princiară, este 
sigură și nu o-a combătut’o nime. Denegațiunea recu- 
născerii sale și împedecarea domnirei sale ca duce ală 
Braunschweigului nu e posibilă din partea imperiului, 
fără de a turbură ordinea de dreptă, pe care se basâză 
imperiulă germană însuși. Constituțiunea imperiului nu 

i dă nici o autorisațiune pentru acăsta. Prin călcarea 

Brașovti, 1 (13) Noemvre
Cum. stâmu cu Rusia?
Acesta este cestiunea cea mare, ce se discută i 

necurmată în pressa austro-ungară. Ea aci apare 
posomorită și amenințătdre, aci ni se presentă 
cu o față pretindsă de pace.

De astădată ea ne arată țața ei veselă și 
unii intimu alu ministrului-președinte Tisza, unulu 
din căpeteniile mameluciloră săi, delegatulu Cser
natony, a fostă așa de norocosă de-a aufii în 
comisiunea delegațiunei ungare din gura mi
nistrului de esterne, că relațiunile monarchiei ndstre 
cu Rusia au încetată de a mai fi încordate. Co
rnițele Kalnoky a vorbită de-o înțelegere princi
pială între Austro-Ungaria și Rusia, și Csernatony 
a declarată, că este mulțumită și cu acăsta, de- 
drece o preferă unei înțelegeri detailate.

Numitulă delegată mai vârtosu de aceea se 
bucură așa de multă, că au încetată încordările 
între monarchia ndstră și Rusia, dedrece aceste 
încordări au încuragiată numai ațîțările stateloră 
mici vecine cu Ungaria.

Au încetată așadăr încordările și cu ele ațî
țările și în loculă loră avemti acum o „înțelegere 
principială.u Cum stămă ddr în adevără cu Ru
sia? După ce nu mai voimă să trăimă în inimi- 
cițiă cu ea, întrebămă: suntemă amicii sdualiații 
ei, ori că monarchia austro-ungară urmăresce 
foță cu Rusia o politică ce s’ar pută numf nici 
rece nici caldă?

O înțelegere principială a esistată întotdduna 
între curtea de Viena și de Petersburg și cu tdte 
astea Rusia a privită nemișcată la 1866, cum a 
fostă bătută Austria de Pruși și la 1870, când 
ordinile de mobilisare erau deja scrise și Austria 
era în ajună de a sări în ajutorulă Franciei, 
Rusia a fostă care a ținut’o în locă de nu s’a 
mai putută mișcă.

De atunci încdce frica de Rusia predomină 
tdtă politică esteridră austro-ungară. Principele 
Bismarck s’a sciută folosi de ea la 1876—1878 
și mai alesă la 1879 când a încheiată alianța 
cu cornițele Andrassy. Ungurii erau ună ele- 
mentă par’că anume creată spre a ușură can
celarului germană realisarea planuriloră sale, 
dândă nutremântă prin demonstrațiunile loră 
antirusescl antagonismului dintre cele două mari 
împărății, spre bucuria celei de a treia putere, 
care era Germania.

Ddcă și după întrevederea împăratului Fran- 
ciscă Iosifă cu Țarulă la Skiernevice se mai 
vorbesce mimai de-o „înțelegere principială, “ a- 
cdsta vrea să esprime, ni se pare mai multă 
aceea, că și a<Ș.î, ca și la 1876, apropierea din
tre Austria și Rusia se face sub controlulă Ger
maniei. Principele Bismark privesce cu ochi de 
Argus la fiecare mișcare a diplomațiloră din 
Viena și îndată ce ar merge ună pasă mai de
parte li-ar strigă: păn’aicl și mai departe nu.

Ddcă este vorba de-o învoială amenunțită, 
atunci acdsta are să-o facă Austria cu Germania, 
dr nu cu Rusia. Așa celă puțină pare a fi pre
văzută în planulă cancelarului, care, precum vă- 
(jurămă, a voită la începută ca monarchia ndstră 
să încheiă o legătură multă mai strînsă de dreptă 
publică cu Germania.

Resultatulă ddr din cele premerse e, că ddcă 
amă voi să căpătămă ună răspunsă lămurită la

dreptului său de principe suverană s’ar periclita 
totă deodată dreptulă suverană ală tuturoră mem- 
biiloră imperiului germană. Constituțiunea imperiu
lui nu cuprinde nici o disposițiune, care ar dă dreptă 
imperiului de a se amesteca în succesiunea principală 
a unui stată singuratecă, care se basăză pe dreptulă pro
vincială și pe dreptulă prințiară. Articululă 71 din con
stituțiunea imperiului, privitoră la certele constituționale, 
în casulă acesta nu se potrivesce. Chiar nici pe articu- 
lele 11 și 17 din constituțiunea imperiului (care tracteză 
despre drepturile împăratului) nu se păte basă dreptulă 
imperiului, spre a decide cestiunile despre ordinea succe- 
siunei său despre capacitatea succesiunei, în singuraticele 
staturi ale confederațiunei. In urmă își esprimă părerea 
de rău, că densulă nu s’a putută adresă și cătră împă
ratulă printr’o asemenea scrisăre, după ce împăratulă 
n’a voită să primăscă scrisărea sa notificătăre din 18 
Octomvre.

*
In bugetulă oficiului de esterne ală Germaniei, ce 

s’a presentată deja consiliului federală, s’au adaosă mai 
multe sporuri, din causă că sfera de activitate a minis
terului de esterne va fi în viitoră mai întinsă. Și anume, 
misiunea germană din Belgradă se va ridica la rangulă 
de ambasadă, se va înființa o ambasadă permanentă în 
Teherană și ună consulată generală în Capstadt pentru 
Africa sudică, se voră crea consulate în Porto-Alegre, 
Zanzibară, și Svatovă. Prin acăsta îngreunendu-se lu
crările oficiului de esterne, se va înființa și ună ală doilea 
postă de directoră. După cum spune > Național Zeitung,» 
secțiunea cea nouă ce se va înființa în acestă ministeră 
se va ocupa cu afacerile coloniale.

*

In consistoriulă secretă ce s’a ținută în 10 Nov. 
în R o m a s’au preconisată c a r d i n a 11 în tagma preoțâscă: 
archiepiscopulă Ganglbauer din Viena; apoi din Spania: 
Gonzales, archiepiscopulă de Sevila și Moneillo, archie
piscopulă de Toledo; din Italia: Celesia, archiepiscopă de 
Palermo, Laurenzi, archiepiscopă de Perugia, Monsignore 
Gozi, secretarulă consistorului, Masotti, secretariulă con- 
gregațiunii episcopiloră, Verga, secretariulă conciliului. 
Nici ună prelată francesă nu fu numită cardinală. 
Papa ținu o alocuțiune care n’avu cuprinsă politică. 
Pomeni nevoile ce le are biserica, vorbi de creșcerea și 
de îndoitulă zelă ală secteloră și de luptele bisericei și 
aminti și despre enciclica sa în contra francmasoniloră. 
Cu tăte că biserica are dușmani mulți, totuși, (fise elă, 
puterea bisericii cresce mereu în regiunile cele mai depăr
tate, anume în America, unde acuma se ține ună conciliu de 
episcopl, în Australia, în India și în totă Orientulă, mai 
alesă în Africa, unde s’a restituită scaunulă episcopală 
din Cartagena. Despre Africa (fiice Papa: > Meritele unui 
ilustru membru ală acestui ilustru colegiu >Lavigerie» suntă 
mai alesă remarcabile, căci prin zelulă său celă mare 
pentru mântuirea comună a popăreloră din Africa a 
săvârșită în câțiva ani prin stăruință și prin silințele sale 
multe fapte eminente. Noi suntemă însuflețiți de cea 
mai mare îngrijire pentru binele popăreloră africane și 
ne pare bine, că tocmai în (filele acestea Europa se ocu
pă cu Africa și voiesce să promoveze negoțulă și civi- 
lisațiunea la țermurile africane. Din parte’ne ne jvomă 
da tăte silințele spre a lăți lumina Evangeliei, care aduce 
între ămenl fericirea pămentâscă și mântuirea cerăscă.»

*

Soirile ce sosescă din Sudană nu suntă nici decum 
îmbucurătăre pentru Englesl. »Râpublique franțaise» a 
primită din Massaua o scrisăre, care va produce mare 
neliniște în Anglia, cu atâtă mai multă că telegrafulă 
englesă a tăcută necurmată despre cele ce se petrecă 
în sudulă Egiptului, țliarului francesă i se scrie, că tăte 
triburile dintre Cassala și Marea roșiă: Beni-Amer, Habbab, 
Mensa și Haddendoah din sudă, a cărui parte nordică 
deja în anulă trecută se revoltase sub Osmană Digma, 
s’au declarată pentru Mahdi. Aceste triburi au năvălită 
în țâra Bogos, care, după tractatulă încheiată între ad- 
miralulă Hewelt și între regele Iănă ală Abisiniei, avea 
să se cedeze acesțuia la finele anului curentă. Orașulă 
Keren a fostă devastată, telegrafulă dintre Chartumă și



Fabrica de chibrituri a lui Kendeffi din Petroșeni 
a arsă între 5 și 6 Noemvre. Paguba e de 11—12,000 fi.

. —0—
Cadetulă de gendarmeriă Thurinsky, care la 27 1. 

t. a dispărută din Seghedină furândă 5000 fl. din cassa 
gendarmeriei, a fostă prinsă în Viena tecmai în momen- 
tulă când voia să-și continue fuga. In Viena îșl luase 
numele de Dîonys Naznan, doctoră în dreptă din Erlau. 
Mai multă ca jumătate din bani i-a cheltuită cu femeile.

—0—
Scâla din Zeykfalău s’a închisă din causa difteritei. 

—'0^
Agenția primei societăți austriace de navigație pe 

Dunăre anunță, că pănă la alte disposițiuni, între Orșova 
și Galați vapărele de postă voră circula de 3 ori pe săp
tămână ca și pănă acumă; însă între Orșova și Buda- 
Pesta vapOrele voră circula numai de două ori pe săptă
mână; vaporulă care plâcă Joi de la Galați în susă 
merge numai penă Ia Orșova și nu are legătură cu va- 
porele din susă de Orșova. Navigația între Buda-Pesta 
și Passau s’a închisă.

—0—
In Alba-Iulia și în Ciugudu moră copii de difteritis, 

fără să se fi luată vr’o măsură în contra întinderij bâlei.
—0—

Ună numără de vr’o 250 de morari boemi au ți
nută o adunare, în care s’a hotărîtă, ca să se oprâscă 
imporculă făinei din Ungaria în Boemia și Moravia. Ună 
oratoră a recomandată să se adreseze ună apelă cătră 
poporulă boemă, ca să nu mai cumpere făină ungurâscă, 
(jicândă că Boemii trebue înșiși să’și ajute, deorece gu- 
vernulă austriacă protegâză Ungaria.

—0—
Cetimă în »Curierulă Balasană* din lași: »De mai 

multe ori s’a întâmplată, că diferiți pasageri au fostă o- 
priți la frontieră sub diferite pretexte și au trebuită să 
trâcă prin niște purgatorii cari nici se potă descri. Ast
felă, Luni sera, cu trenulă dela 3 și jumătate 6re p. m. 
ună călătoră nobilă englesă, ună lordă Syches cu fa
milia sa, intorcându-se din Rusia, voia să trâcă pe la 
Unghenî spre a’șl urmâ călătoria în patriă. Aci autori
tățile române îi opriră trecerea sub cuvântă că pașapor- 
tulă său nu era vizată de consululă română din Odesa. 
Lordulă, gravă bolnavă, voindă a scăpă mai curendă de 
o întârziere zădarnică, propuse autoritățiloră nâstre că 
va lăsă pe servitorii și totă bagagiulă său ca amanetă 
pănă ce va putea trămite deslegarea cuvenită dela mi- 
nisterulă respectivă din Bucuresci, însă nici acâsta ga
ranția nu se păru suficientă șefului de frontieră română, 
pănă ce lordulă Syches nu lăsă la Unghenî și pe ună 
cumnată ală său ca amanetă, care pe lângă tote a fostă 
și insultată de vameșulă de acolo. Ei bine, pentru ce 
se facă ore atâtea dificultăți unoră persone onorabile, 
pe când cete numerâse de vagabonzi trecă peste frontie
rele nâstre, nesupărați de nimeni? Ar fi bine ca aceste 
inconveniente să dispară odată și să nu ne facemă ridi- 
cull în ochii străiniloră, prin nisce măsuri prea aspre.« 

—0—
D. Gr. Tocilescu, directorulă ministerului culteloră 

și instrucțiunei publice din România, a fostă alesă cu 
unanimitate membru onorifică ală societăței împărătești 
de antichități ruse și istorie Ia Universitatea din Moscva. 

—0—
Veniturile brute ale regiei monopolului tutunuriloră 

au produsă, de la 1 Aprilie 1884 până Ia 15 ale lunei 
curente, suma de 15,296,049 lei 49 bani, adică 405,623 
lei 8 bani mai multă de câtă a produsă în aceeași epocă 
a anului trecută.

Massaua cu totulă distrusă. Locuitorii din Bogos s’au 
retrasă pe teritoriulă Abisiniei. Se vorbesce, că în fine 
totă va isbuti Mahdi, să cucerâscă Chartumulă și să 
prindă pe Gordonă.

Streinii României.
„Kolozsvâri Ltizlt)ny“ dela 12 Noemvre scrie 

sub acestu titlu următdrele:
»Nu ne amestecămă bucurosă în acele afaceri ale 

amicului nostru stată vecină, cari ară pută sguduî, fie 
măcară și pre ună momentă, relațiile amicale ale actu
alului guvernă față cu noi. Tâtă atențiunea nâstră este 
îndreptată numai asupra agitațiuniloră acelui elementă, 
care prin agitațiile sale, cârcă a încordâ relațiile prieti- 
nescl dintre aceste două state. Cu tote acestea nu a- 
flămă de neimportantă comunicarea ce o face diarulă 
»Times« despre o convorbire, lăsândă să cadă responsa
bilitatea dateloră, ce le publicămă, asupra numitului cșjliară. 
Iată acea comunicare:

, Românii se pricepă fârte bine, cum să p6tă ză
dărnici cu totulă decisiunile tractatului din Berlină. Congre- 
sulă anume i-a obligată pe Români, ca să ștărgă aceea lege, 
care opresce pe Jidani de a-șl câștigă averi imobile în Ro
mânia. Romanii au primită acesta și au înlocuită espresiu- 
nea de »necreștînl« din acea lege, prin cuvintele , streini și 
neînpământenițl. * Acesta ostracismă, care în originală s’a 
întrebuințată încontra jidaniloru, l’au estinsă asupra tutu
rora streinilor a. In urma acestei ordinațiunl cutezătore, o 
mulțime de averi s’au declarată fără stăpâni și s’au recla
mată pe săma acelora, cari au adusă acăsla lege faiinosă. 
Aslfelă s’a întâmplata cu averea femeii unui tînără română 
numită F elice ană. Acâstă femeă s’a măritată apoi după 
fiulă baronului austriacă Hye, fosta secretară și ministru, 
și după ce a murită, urmașiloră săi cinci copii li s’a ne
gată dreptulă de ereditate. Acâstă posesiune a copiiloră 
este partea lăsată de bunica loră dinspre mamă. Ca
mera română a adusă o astfelă de lege, în sensulă că
reia astfelă de bunuri trecă în posesiunea statului. Atari 
posesiuni usurpate i s’au dăruită regelui în numără de 
12, avendă o estensiune de 120,000 hectare.

>Dâcă ne cugetămă la proporțiunea regatului câtă 
a fostă de mică precum și la timpulu scurtă ce â tre
cută decând esistă acea lege, aceste date trebue să ne 
consterneze. Dăcă acâsta va mai dura așa, atunci potă 
împărți jumătate România, și Europa privesce la acâsta 
cu nepăsare.*

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

SOIRILE DILEI.
Ni s’a trimisă din Pesta o a patra corespondență, 

în care ni se comunică cele petrecute acolo, ca și în 
celelalte corespondențe, și despre care amă amintită de 
ea în articolulă de fondă de alaltaeri. Ca ceva nou, ne 
comunică corespondentulă că, după esemplulă Studențiloră 
din Clușiu, cari strigau »Hol van Iuliska*, cei din Pesta 
strigau »Abzug Nagy Pâter.*

—0—
F6îa oficială din Pesta a publicată legea sancțio

nată, privităre la modificarea §-lui 101 din art. de lege 
59 din 1881, prin care demnitatea de Judex Curiae 
se desparte de demnitatea de președinte ală Curiei.

—0—
In ședința de la 5 Noemvre a Societății archeolo- 

gice, ce s’a ținutu în Deva, profesorulă Robert Kun a ce
tită continuarea studiului său asupra revoluțiunii lui 
Horea.

—0—
In pădarile Cohalmului s’au îmulțită în modă în

spăimântătorii lupii șî porcii sălbatici.
—0—

>Ultimile optă Z^e» scrie »Gurierulă Financiară*, 
n’au îmbunătățită de felă situațiunea pieței Bucu- 
resciloră; operațiunile au fostă ca de ordinară forte măr
ginite atâtă în bursă câtă și în tărgulă liberă. Aurulfi, 
mulțumită stagnațiunei esportului, a continuată a fi din 
ce în ce mai rară, și prima lui înaintâză cu pași repeZL 
Sâmbăta trecută ea era de 7.30 și eri nu făcea mai pu
țină de 7.70%. E probabilă că, în curându va atinge 8 
și pOte și 9 odată cu închiderea navigațiunei, care nu 
este departe.* Revederea acâsta a numitei foi s’a împli
nită, căci astăZI aurulă face oprimă de 9.25%.

De altfelă, adauge >Gurierulă Financiară* situațiuea 
nu e tocmai încurăjătâre nici pe (celelalte piețe europene; 
la Londra, numârarulă a începută a deveni rară, și au
rulă fuge din casele Bănciloră dâcă nu e reținută prin 
măsuri artificiale. O telegramă ce primirăină Zilele acestea 
ne anunță că consiliulă de administrare a Băncii Engliterii 
a fostă silită să ridice scomptulă mai ântâiu dela 2% la 
3 și apoi la 4% pentru a împedicâ esportulă aurului 
spre Egiptă și New-York. Consolidatulă englesă a avută 
să sufere de acâstă situațiune, căci în puține Zile a că- 
Zută dela 101 la 1007a cu tendințe slabe. La Parisă, 
incertitudinea în privința evenimenteloră politice, prelun
girea conflictului franco-chineză, eșeculă dela Tamsui 
noile temeri de partea Tonkingului, inacțiunea forțeloră 
navale, raritatea numărarului și deficitulă cu care se sol- 
dâZă budgetulă pe 1885 și care nu se pâte acoperi de 
câtă absorbindu-se fondurfie servicieloră speciale, scâle și 
drumuri vicinale au apăsată multă asupra cursuriloră.* 
La aceste se mai adauge acum și Cholera.

—0—
In Z'ua de 18 Octomvre, soția locuitorului Mano- 

lache Apostolă din comuna GherășenI, județulă Buzău, a 
născută două fete și ună băiată; mama și copii suntă 
sănătoși.

—0—
In fabrica lui Krupp din Essen s’a turnată pentru 

guvernulă italiană ună tună, care cântăresce 130 tâne. 
In casă că esperimentele cu acestă tună uriașă voră fi 
pline de succesă, se voră fabrica în turnătoria de tunuri 
din Spezia astfelă de tunuri pentru apărarea litoraliloră.

—0—
Consiliulă muncipală din Belgradă a trimisă o dele- 

gațiune să visiteze principalele capitale din Europa și sg 
studieze instituțiunile publice în scopulă de a le Intro
duce în capitala Serbiei.

—0—
Foia oficială din Parisă publică ună decretă, după 

care esposițiuriea din Parisă va dura dela 5 Maiu pănă 
a 31 Octomvre 1885. Ună altă decretă va publica con- 
dițiunile espunerii.

—0—
Vaporulă marseillesă «Salazie* a luată deunăZI cu 

sine 20,000 de melci vii pentru ună restaurantă din 
Noumea, în Noua Caledonia, unde se vinde cu 25 cen-i 
time (117a cr.) ună melcă,

—0—
.Vineri sâră trupa germană de operete va repre- 

senta piesa >Der Probepjeil,* comediă în 4 acte de Os- 
kar Blumenthalj, jucată cu strălucită sucesă pe scena 
Burgtheatrului din Viena.

CORESPONDENȚA N0STRA DIN COMITATE.
Deva, 9 Noemvre.

Pe basa cunoscințeloră. ce mi le-amă câștigată, în 
calitate de controlorii și senatoră ală orașului, despre 
ramurile dării, îmi permită a vă comunica următorele cu

9.
FOILETON U.

Revoluțiunea din 1784.
(Rovoluțiunoa lui Iloria în Transilvania și Ungaria 1784 — 

1785 scrisă pe basa docuincntelorn oficiale de N. Donsușianu. Bu- 
curoscl 1884. Tipografia ,lloniânulu,< Carolu Gobl).

(Urmare.)
In modă amănunțită descrie autorulă revoluțiunea 

în districtului Sibiiului și ală Aradului. In celă din- 
tâiu s’au resculată țăranii din comunele Vinerea, Ciora 
și Tartăria în contra nobililoră dintre cari a suferită mai 
multă Petru Barcsai. In comitatulă Aradului nemulțu
mirea țăraniloră se manifestă încă din Iuliu 1784 în con
tra vice-comitelui Audreiu Forrai dela Soborsină. După 
isbucnirea revoluțiunei în Ardâlă ună iobagiu română din 
Zamă cu numele I6nă Lupenciu se declară de ală 
doilea Horia, și cu-o trupă de 32 țărani trecu în Unga
ria și în aceeași Zi atacă castelulă familiei Salbek din 
comuna Petrișă. Și aici se publică sentința împărătâscă 
pentru stingerea grății unguresc!. In 7 Nov. țăranii ata
cară comunele Sălisce, Utea, Toiu și castelulă vice-co
mitelui Forrai din Soborșină pe care îlO distruseră, îm- 
părțindă între dînșii argintăria, aprinZândă florăria și în 
urmă întregă castelulă. In cursă de trei Zile țăranii ar- 
seră tâte zidirile domnesc! din comunele de pe țărmurile 
dreptă ală Mureșului.

*
Interesante sunt datele privitâre la organisarea 

militară a mișcării. Organisarea se începu cu numi
rea căpitaniloră de comune. Horia se numea că pi t ană 

mare și umblâ totdâuna însorită de-o gardă armată de 
12—30 călăreți, cei mai aleși din munții Abrudului; elă 
era înarmată cu o pușcă și purtă o mantea albă de soldați. 
Cloșca, Crișană și Horia tenărulă âmblau încinși cu săbii 
și se numiau vice-căpi tani. Horia ordonă comuneloră 
să-și alegă câte ună căpitană subalternă. In timpă de 12 
Zile Horia avea numai în munții Abrudului vre-o bO de 
căpitani subalterni, dintre cari unii erau numiți și 
jurați de Horia, Cloșca și Crișană (căpitani de ordinea 
întâiu), ear alții erau căpitani aleși și recunoscuțl de po- 
poră (căpitani de ordinea a doua). Asemenea se nu- 
rpiau și se alegeau căprarii, eei aveu căpitanii pe lângă 
rine. Căpitanii purtau pene în pălăriă și umblau încinși 
cu săbii. Autorulă înșiră numele a 81 de căpitani ai 
lui Horia cunoscuți pănă aZI. Toți căpitanii aveau ună 
singură superioră, pe Horia, și peste porunca lui Horia 
altă poruncă nu esista nici dela împâratulă și nici dela 
funcționari (Raportulă solgăb. Enyedi. Zladna 17 Nov. 
1784). Primulă capitană avea și mai mulțl bucinătorl cu 
tulnice (trompete) și cornun, prin cari dâ signalulă de 
adunare sâu alarmă. Dar arme n’aveau țărauii. Horia 
porunci fauriloră din Albacă, Lupșa și După-pâtră să fa
brice lănci și săbii pentru țărani. In Zarandă căpitanulă 
Crișană formă o cavaleriă de 200 Omeni, armați cu lănci, 
pusei ș. a. închise Zarandulă cu pichete de tâte părțile 
și introduse pașpOrte românescl. Horia începu și ună 
felă de organisare civilă instituindă primari și jurați noi 
în mai multe comune.

*

Capitlurile cari esplică relațiunile dintre guvernato- 
rulă transilvană br. Samuilă Brukenthal și coman- 

dantulă generală ală Transilvaniei br. Preisz și atitu
dinea loră și a guvernului transilvană în fața revoluțiunei 
țăraniloră români, (pag. 237—255) sunt de ună deose
bită interesă. De multă ceruse încă Maria Teresia re- 
gularea urbarială spre apărarea sărmanului iobagiu, dâr 
guvernatorulă Brukenthal născută și crescută într’ună 
districtă săsescă nu cunoscea starea miserabilă a iobagiu- 
lui, elă preste aceea era omă fără de energiă. Astfelă 
s’a putută întâmplă, ca deputății iobagiloră să fie pedep
siți cu bastâne penrtu că au cutezată se molesteze gu
vernulă din Sibiiu. La 1782 br. Brukentahl ordonă ca 
căpeteniile tumultului dela Câmpeni să fie pedepsite cu 
morte. Abusulă și violențele domniau în comitate sub 
guvernulă lui Brukenthal, țăranii cari se plângeau erau 
prigoniți, și ordinele împăratului spre ușurarea sorții loră 
rămâneau neesecutate.

Guvernulă află în 4 Noemvre, că țăranii români 
s’au revoltată în Zarandă. îndată- Brukenthal ceru dela 
comandantulă br. Preisz se trimetă forță armată spre 
suprimarea turburăriloră. Dâr Preisz se decise ca pănă 
ce va primi nouăle ordine ale consiliului de resbelă, să 
amâne orice intervențiune a puterii armate. »In totă 
casulă eu sunt perdută* Zise br. Preisz, »dâcă voiu 
procede cu severitate în contra resculațiloră împăratulă 
mă va înculpa, că i-am pușcată supușii, dâcă n’o facă, 
va fi ârăși fârte rău.1 La acâsta se mai adunase și o 
încordare personală ce esista între Preisz și Brukenthal. 
La prima cerere după ajutoră militară br. Preisz răspunse 
evasivă. Ivindu-se acâsta cere în 5 Nov. din partea lui 
Brukenthal, comandantulă generală decise să mobileze o 
parte din trupe, dâr să nu încâpă nici o acțiune în contra 



privire la raportulă ministrului de finanțe Szapâri, publi
cată în Nr. 195 ală »Gazetei.« In acelă raportă se dice, 
că starea financiară a statului s’a îmbunătățită, adecă a 
înflorită, pentru că veniturile au crescută prin aceea, că 
dările directe s’au ridicată anume : darea de consumă a tim- 
breloră poștale, a tutunului, darea de venită, darea după in
teresele dela capitală ș, a. prin urmare d-lă ministru Szapari 
cu ai săi se bucură, pentru că s’au redicată veniturile, adu- 
cându-se astfelă starea financiară la înflorire. Mă miră 
că atunci când s’a făcută acestă raportă în dietă, nici 
ună deputată nu a vorbită, ba nici nu a cerută deslu
șire, că cum și pe ce cale au începută a se îmbunătăți 
și înflori finanțele, ca să scimă cu toții, ? — însă acăsta 
nu s’a întâmplată. Eată dâr mă încercă a vî-o spune eu: 
darea directă a avută 24%, cea indirectă 3O°/o. Pelângă 
acăsta în anulă 1884 s’au sporită asa numitulă potado 
(imposită — adausă la darea comunală): darea de 
pământă s’a redicată cu 40%) darea de venită cu 
35%, darea pe interese cu 35%, la olaltă 164%. 
La aceste se aduge arunculă comunală, pe care fie
care comună îlă plătesce în deosebite proporțiuni așa 
orașulă Deva plătesce arunculă orașului 23% la spitală 
1%, la scâlele confesionale 5°/0, pentru păzitorii de năpte 
și pomperii 2%, la olaltă 31%. Mai încolo opidulăDeva 
are se plătăscă pentru comassarea după ună florină 2 fl. 
29 cr. voră fi prin urmare 229 % pe orașulă Deva cadă 
424%. Celelalte comune din Ungaria și Transilvania 
solvescă pe ană la 195%, — apoi pe anulă viitoră s’ți 
mai sporită darea cu 2°/0 — pentru scăla de industria, 
(ipar iskola), voră fi prin urmare 197%. Afară de aceste 
trebue să plătîmă pentru ceea ce consumămă, erășî o 
sumă anumită, așa dâcă voimă a bea seu a vinde vină, 
avemă să plătimă accisă 9 cr. de litră, la carne plătimă 
âr noi cu tărhatulă, și pe 16te aceste pentru a le pută incassâ 
statulă a dispusă, ca cu .finea anului 1884 încependă din 
7 Noemvre. directoratulă de dare să trimită 3 esecutorl 
de dare, cari au și începută a cutriera totă orașulă. 
lnzădară se plânge și se tânguesce bietulă poporă, că 
nu-i remâne nici porumbulă celă necoptă în podă, căci 
nimenea nu-lă ascultă.

£lă dar cum s’au îmbunătățită finanțele țărei.... du
rere! spre ruinarea ei și a poporului. Cum 6re de nu 
se gândescă odată domnii dela cârmă și la ușurarea sor
ții poporului și la îmbunătățirea ei? Au nu vădă ei că 
mergendă pe calea apucată mai departe, voră pregăti 
crisa țărei, neavândă dela cine mai scâte dările?

Și cu t6te acestea stăpânii cailei totă înmulțescă la 
oficii, redică plățile amploiațiloră, crează la institute peste 
institute. DațI numai să mârgă, că vă veți lovi odată 
cu capulă de grindă, și atunci ați gătat’o cu finanțele.

Ferice de acele țări, unde se respectă legile, se ține 
contă de ușurarea sorții poporului, și cârmuitorii suntă 
adevărațl părinți; dăr țările unde nu se respectă legile, 
unde se lucră numai pentru binele unei clase, lasândă 
poporulă se gâmă în suferințe, aceste țări suntă fără 
viitoră 1

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

Din Nordulă Transilvaniei, Octomvre 1884.

Deși vice-comitele consiliară regiu d. Paul Szarvadi 
la interpelarea advocatului d. Gavrilă Mânu în anulă 
trecută în adunarea comitatului negă — precum se vede 
din Nr. 35—1883 ală »Observatorului,* — că ar sci ceva 
despre catalogulă de traducere a numeloră românesc! în 
unguresce, acum contrariulă dela afirmarea aceea de a- 
tuncea se pâte dovedi prin fapte oficiâse, fiindcă notarii 
cercuall români Simionă Rusu din CornenI, Vasile Câm-

răsculațiloră; totodată învitâ pe guvernă ca să întrebe 
pe țărani din ce causă au începută și de ce continuă 
acăsta revoluțiune. Urmă o întrevedere personală între 
br. Brukenthal și br. Preisz, der acesta rămase neclintită 
în hotărîrea sa. Atunci guvernatorulă se gândea, con
formă vechei constituțiune, se proclame însurecțiunea 
nobilimei și a libereloră comunități în contra țăraniloră 
români. Dăr br. Preisz se temea de încurcături politice 
căci dintr’ună asemenea răsboiu în contra Româniloră se 
pută nasce ușoră ună răsboiu în contra armatei și a 
împăratului. De aceea br. Prisz protestă în contra pla
nului de insurecțiune generală. In 11 Nov. propuse Bru
kenthal cu Preisz să cheme în ajutoră trupe din Ungaria, 
dăr comandantută se opuse și acestei măsuri. Așa se 
întâmplă, că armata împărătăscă luă peste totă loculă o 
atitudine așteptătăre în fața revoluțiunii. Sub aceste îm
prejurări curagiulă țăraniloră începu să crăscă. Conteîe 
Szturay vorbea în scrisorea sa cătră cancelarulă Eszter- 
hazi despre ».... consternățiunea generală ce a cuprinsă
nobilimea în urma neactivității vedite a armatei, care 
privia nemișcată cu ochii de ghiață la tăte faptele țăra
niloră răsculațl...’ ăr printre soldații grăniceri se vorbea 
că în două săptămâni Românii voră fi singuri Domni 
peste Transilvania.

Abia după isbucnirea revoluțiunei guvernului tran
silvană află cu cale să-și arăte îngrijirea sa de munca și 
de pânea cea amară a țăranului și ordonă comitateloră 
>ca funcționarii, cari călătorescă prin districtele loră, fie 
în afaceri private său publice, să nu smulgă și să nu 
stârcă pe țărani.* Dăr măsura venise prea târcjiu. Foculă 
revoluțiunei se estindea totă mai tare. Disordinea in co-

pană din Gîlgâu și Ioană Balintă din Cuciulata suntă 
luațl prin același vice-comite ală Solnocă-Dobâcei în 
cercetare disciplinară, pentru că în listele pentru cei în
datorați la lucrulă publică ală comitatului, au scrisă nu
mele de boteză ală Româniloră așa precum îi chiamă 
românesce: Vasile, Grigore, Ștefană, și nu i-au botezată 
din nou după catalogulă lui Havas, în: Lâszlâ, Gergely 
și Istvânl? X.

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

ULTIME SOIRI.
In Boroșneu (comitatulă Aradului) s’a terminată 

alegerea între liberalulă Sigmund Bohus și între ade- 
rentulă partidei naționalitățiloră Bozgană, candidată 
în momentulă din urmă. Bohus a eșită deputată cu 
maioritate de 754 voturi.

Ducele de Cambridge propuse împăratului ger
mană, de a guvernă ca tutoră ală fiului ducelui de Cum- 
berland, dâcă i s’ar da acestuia tronulă Braunschweigu- 
lui. Impăratulă a refusată propunerea.

Adunarea provincială ost-rumelică s’a deschisă 
la 8 c. prin guvernatorulă generală Gavrilă-pașa. In 
discursulă de deschidere, guvernatorulă a anunțată ună 
proiectă de lege privitoră la stabilirea unei linii de cale 
ferată dela Jamboli la Burgas, eventuală pănă la Slivno.

Noulă ambasadoră americană, numită pe lângă 
Curtea italiană, Astor, a sosită în Roma la 9 c. și, îndată ce 
i s’a făcută cunoscută resultatulă alegerii de președinte 
în Statele Unite, șl-a dată dimisiunea.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.*)

Budapesta, 13 Noemvre, — In confe- 
rența de asără comisiunea justițiară a camerei 
deputațiloră. a raportată, asupra proiectului de 
lege privitoră la afacerile de tutelă și curatelă.

Borna, 13 Noemvre. — Camera este con- 
chiămată pe <j.iua de 27 Noemvre.

Paris, 13 Noemvre. — Alaltăerl s’au în
tâmplată 80 eri dela mâ(|ă-n6pte pănă săra la 
6 6re 43 cașuri mortale de choleră.

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

DIVERSE.
Ună primară iubitorii de artă. — O fâia englesă 

istorisesce cu ocasiunea ultimei serbări musicale din ora
șulă Worcestej;, în Anglia, următârea hazliă istoridră: 
Primarulă orașului avea de gândă să dea ună dejună 
sărbătorescă tuturoră acelora, cari stetea în legătură cu 
serbarea musicală, și învitâ prin urmare între alții și pe 
câțiva compositori, dintr’ale căroră lucrări se esecuta- 
seră la acea serbare. Intre biletele de învitare erau și 
cătră Cherubini, Dvorak, Spohr, Stanford, Schubert, Gou- 
nod etc. Când i s’a adusă mai în urmă primarului fa
tala scire, că cei mai mulțl dintre acești compositori nu 
se mai potă găsi pe acestă pământă, cjîse că, dacă’I 
vorba așa, pentru ceilalți doi-trei nu face să’și dea atâta 
ostenâlă, și deci nu mai învitâ pe nici ună compositoră. 
In modulă acesta perdu dejunulă și Antonă Dvorak, le- 
ulă serbării musicale.

mitate era la culme. In strîmtârea sa guvernulă învitâ 
la 6 Nov. pe amândoi episcopii din Sibiiu și din Blașiu, 
ca prin clerulă subalternă să îmblânzâscă inimile turbate 
ale țăraniloru și în 7 Nov. guvernulă numi de comisară 
pe consiliarulă Mihaiu Brukenthal (nepot» ală guvernato
rului) dându-i instrucțiuni pentru liniștirea revoluțiunii, în 
acea dl fu Invitată episcopulă Gedeonă Nichitici să plece 
și dânsulă împreună cu comisarulă guvernului. La 11 
Nov. guvernulă publică o patentă în limba română la 
adresa țăraniloră în care le ordonă, sub cea mai grea 
pedâpsă »să se împrășciă* dâcă au vr’o plângere să-o 
arăte guvernului regală.’ La 18 Nov. publică o nouă 
patentă promițândă ună premiu de 30 fi. ung. celui ce 
va prinde ună căpitană de resculațl și amenințândă că 
primarulă și trei locuitori din acele comune, cari voră 
primi asemeni amăgitori voră fi trași în țâpă. Dușmană 
ală tuturoră dorințeloră juste ale țăraniloră guvernulă 
din 1784 nu le promitea țăraniloră nici o concesiune, nu 
le oferia nici chiar speranța, că sortea loră se va cer
cetă și îmbunătăți, ci voia să suprime revoluțiunea cu 
forța .... *

Capitlulă următoră vorbesce despre armistițiulă 
dela Tibru. Scimă că căpitanii Cloșca și Horia tână- 
rulă cu trupele loră se uniră. în 11 Nov. la Cricău. Ei 
avâu de scopă a atăcâ castelulă din Galda. Dăr încă în 
diua premergătâre 10 Nov., căpitanulă Cloșca se întâlni 
la Părăulă Turcului cu locotonentulă Probst, care eră 
trămisă de vice-colonelulă Schultz ca să tracteze de pace 
cu elă.

(Va urmă.)
---------O---------

Ună frumoșii răspunsă. — In Noemvre 1570, o 
strașnică inundațiune acoperi unele regiuni ale provincie- 
loră Frise și Groningue, Olanda, cu ocasiunea căreia mu
riră două-cjeci de mii de persâne. Erâ urgentă d’a se 
repara sâu d’a se releva digurile. Guvernorele, Gaspard 
de Robie, impuse nobililoră ună imposită pentru ca să 
contribue la aceste lucrări neapărate. Nobilii voiră să 
scape învocândă privilegiile loră. Guvernorulă le răs
punse: — Puneți pergamentele, titlurile d-v. de nobleță 
în sfărimăturile diguriloră, și dâcă voră respinge valurile 
mării, veți fi scutiți de imposită.

*
Origina a două nume de flori. — Camelia: âcă ună 

nume din cele mai plăcute și care designâză o flâre as
tăzi cam trecută în modă, dâr care odinioră era în mare 
favore. Ei bine, acâstă denominare atâtă de eufonică îșl 
trage originea dela ună iesuită bine cunoscută de bota- 
niștî: părintele Kamel. Dalhia, o altă plântă frumâsă 
fără parfum — ca și camelia — a fostă botezată de ună 
botanistu suedeză, Andrei Dahl, care nu e conoscută de 
câtă sub numele de părintele Kamel și totuși aceste doue 
nume suntă repetate în fie-care di — deși cam schim
bate — de mii de individ!I *

Epitafuri. — Dintr’o colecțiune de epitafuri. Pe 
mormântulă unui aventurieră: >Acelă ce dârme aci de 
somnulă celă vecinică, pentru prima 6ră locuiesce aiu
rea de câtă Ia otelă. Ună câsornică dârme suptă acâs
tă înscripțiune; »Dânsulă n’a putută vai! să întârzie âra 
morții sale.’ Pe mormântulă unui domnă încetată în 
vârstă de 98 de ani: ,Dumnedeu l’a răpită prea curândă 
afecțiunii aloră sâi.« Ună cerșetoră: »Maf bine e să 
rămâi pe drumuri, de câtă suptă drumă.’

*
Ună sfântă. — Luămă din o corespondență din 

Rusia, a tjiarului Parisiană »Le Temps* următârele de- 
taliurl caracteristice asupra vieței poporului rusescă: 
Te cuprinde o adâncă jale, gândindă că atâtea puteri 
vii, că atâta energiă nedomesnicită, că atâta sete pentru 
jertfire, finescă prin o mâr te de plânsă. Crima pare că 
are ciudate atrageri pentru sufletulă slavă. In fiecare rusă 
este ună iluminată, și la poporulă neatinsă de nihilismă 
superstiția religiâsă ia loculă fanatismului religiosă. Câte 
o dată, ună singură faptă diversă aruncă o lumină cu- 
riâsă asupra stărei sufletescl a poporațiunei ruse. Timpă 
de mai multe dile, mii de âmenl așteptau la pârta spi
talului închisorei din Perm, pentru a se închină la ră
mășițele trupesc! ale unui osândită, rădicată de odată la 
rangulă de sfântă. E sciută că în Rusia să consideră 
starea de neputretjiciune a cadavrului ca ună semnă de 
milă D-(jeiâscă, acordată numai celoră aleși. — S’a în
tâmplată dâr că pe la sfârșitulă lunei trecute, ună cen- 
condamnată Ilie Kagl, pe drumulă cătră Siberia cătjă 
bolnavă și întră în infirmeria închisorei centrale din 
Perm. După trei săptămâni, elă părăsi spitalulă fără ca 
să fie deplină însănătoșită, așa că a trebuită să între din 
nuou. Puține dile după aceea muri. Ună vechiu regu- 
lamentă militară ordonă autopsia oricărui bolnavă care 
mâre subită. Mediculă nu vădu în casulă lui Ilie Kagl 
decâtă sfîrșitulă prevăzută ală bălei și refusâ se facă au
topsia. Procurorulă imperială se amestecă în acâstă afa- 
câre și în timpulă când se făceau procedurele regula
mentare, cadavrulă, conservată în anfiteatrulă infirmeriei 
continua ca să ofere aparințele unui omă cufundată în 
letargiă, dâr de locă atinsă de mârte. Când, după două
sprezece dile, s’a făcută autopsia, povestea sfântului se 
mărise prin o mulțime de împrejurări miraculâse. Măr
turii oculari afirmau că au văzută pe mânile sale chipulă 
Maicei Domnului. Se mai povestea de asemenea că mor- 
tulă a vărsată lacrimi; când mediculă i-a vîrîtă scalpelulă 
în creerl. Raportulă medicală conchidea Ia o paralisie 
de creerl și atribuea starea de conservare a cadavrului 
faptului, că stomachulă erâ deșertă, ceea ce dovedea o 
abstinență îndelungată. Nenorocitulă pâte murise prin 
inanițiune. O mulțime fârte mare urma cortegiulă mor
tului și acoperise sicriulă cu pomene și făclii.

*
Oglinzile. — Suntemă adese-orl surprinși d’a ve

dea oglinzile cutreerate d’o mulțime de mici sgârieturl 
forte subțiri, care strică lustrulă. Acâstă provine din 
causă că stergemă oglinzile cu cârpe de lână în locă d’a 
le șterge c’o pele de căpriâră. Putemă face să dispară 
aceste sgârieturl disolvândă o câtime de roșu de Engli- 
tera în câte-va picături de spirtă și înti(|ând’o pe oglindă; 
apoi frecămă oglinda cu pelea de căpriâră.
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Alexi, broșura duplă 9—10 a eșită de sub țipară, avândă 
și o ilustrațiune. Prețulă 1 leu sâu 40 cr.

nSTonlTă. călixxd.ariă. casă pe anulă 
1885, Anulă V a eșită de sub țipară în tipografia Alexi 
din Brașovă. Prețulă 30 cr. sâu 75 bani. Deja se pre- 
gătesce a doua edițiune.
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Curaulu la bursa de Viena
din 12 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungarâ6°/0 123.20
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.55
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.25 
Imprumutulă căiloru ferate 

ungare.......................... 143.50
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.80

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

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 105.70

Bonuri rurale ungare . . 100.50
Bonuri cu cl. de sortare 1C0. — 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă.............................. 100.25
Bonuri cu cl. de sortare 99.50
Bonuri rurale transilvane 100.50

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

vină ung.........................98. —
Imprumutulă cu premiu 

ung.....................................116.25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.—
Renta de hărtiă austriacă 81.20
Renta de arg. austr. . . 82.50
Renta de aură austr. . . 103.70
Losurile din 1860 . . . 134 75
Acțiunile băncel austro- 

ungare......................... 869.—
Act. băncel de credită ung. 294.50
Act. băncel de credită austr. 292.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI.................. 9.717a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.95 
Londra 10 Livres sterlinge 122.65

Sursa de Sucuresci.
Cota oficială dela 1 Noemvre st. v. 1884.

Cump. vend.
Renta română (5%). ... — —
Renta rom. amort. (5°/0) . . — —

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

* >> » (5°/o) •
» » urban (7 °/0) . . — —
» » » (6°/o) • • — —
» > » (5»/o) . . — -

Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 345

« » » Națională . . — —
Aură .... (9.25) . . — —
Bancnote austriace contra aură 2 07 2.08

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

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.80 Vând. 8.85
Argint românesc................. . > 8.75 » 8.80
Napoleon-d’orI..................... » 9.69
Lire turcesc!....................   . . » 10.94 • 10.98
Imperial!............................. . > 9.94 > 9.97
Galbeni................................. . » 5.67 » 5.70
Scrisurile fonc. »Albina < . » 100.— » 101.50
Ruble Rusesc!..................... . » 122. 5 123.—
Discontuli » . . . 7—10 »/o pe anii-

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potfl. cumpăra în tutunge- 

“^ria lui Clross (în casa prefecturei.)

311 szâm—1884.

Arveresi hirdetmeny.
Alulirt kikiildott vdgrehajtd az 1881. 6vi LX. t. cz. 102. § a 

drtelmdben ezennel kozhirrd teszi, hogy a balâsfalvi kir. jârâsbirdsâg 811— 
1884 szâmu vdgzdse âltal Chiseliță Ioanu javâra Ciorgoveanu Petru ellen 
58 frt. 80 kr. toke, ennek 1883 ev november hd 11 napjâtdl szâmitandd 
6°/o kamatai es eddig osszesen 30 frt. 55 kr. perkoltsdg kovetelds erejdig 
elrendelt kie!6git6si vdgrehajtâs alkalmâval birdilag lefoglalt 6a 505 frt. 
30 krra becstilt 1. Asztagban 50 kalangya elegy buza, 1. kis asztagban 
4. kalangya alakor, 4. szekdre szdna, 10 kalangya elegy buza 3. drb. 
7—8 dves fejdr okdrbol âlld ingdsâgok nyilvânos ârverds utjân eladatnak

Mely ârverdsnek az 1360 sz. kikiilddst rendelo vdgzds folytân a 
a helyszindn, vagyis Szâsz csanadon alperes lakâsân leendd eszkozldsdre 
1884-ik ev november hd 21-ik napjânak ddlellott 10 drăja hatâridoul 
kittizetik ds ahhoz a venni szânddkozdk ezennel oly megjegyzdssel hivatnak 
meg: hogy az drintett ingdsâgok ezen ârverdsen az 1881. dvi LX t. cz. 
107. §-a drtelmdben a legtObbet igdronek becsâron aiul îs eladatni fognak.

Az elârverezendo ingdsâgok vdtelâra az 1881. dvi LX. t. cz. 
108 §-âban megâllapitott feltdtelek szerint lesz kifizetendo.

Kelt Balâsfalvân 1884-ik dvi november hd 5 napjân.
Tliât Gyorgy, 

kir. birdsâgi vâgrehajtâ.

Nr“ ConcursU!
Pentru administrarea cordspuntjdtdre a păduriloriî comunali și bi

sericesc!, cari se află pe teritoriultl comuneloru Seliște, Galeș, Tiliska, 
Vale, Sibielu, Cacova, Orlatti, Gura-rîului, Aciliu, Magu și Sacelu apar- 
țindtdre de cerculu Seliștei, comitatulu Sibiului, precum și pentru facerea 
planuriloru de esploatare silvanale cari voru mai fi de lipsă prin acdsta 
sg deschide concursu pentru împlinirea unui postu de silvicultori cercuale.

Reședința oficidsă: Saliște.
Venitele împreunate cu acești posti: salariu, bani de cuartiru, 

paușalu de cancelaria, și călătorii face la olaltă 1265 fi. anuali.
Pentru facerea planuriloru de exploatare afară de acdsta va veni 

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

lege XXXI, ex 1879 și cunoscința limbei oficidse maghiară, posedu și 
limba română și germană, și totdeodată sunti versațî și în afaceri de 
administrațiune silvanale, suntu provocațî a’șl înaintâ cererile înzestrate 
cu documente în termin de șidse septdmânl la subscrisuli pretori.

Seliște în 5 Noemvre 1884. ,7 lrretorele cercuale.

MersulU trenuriloru
pe linia IPredealu-Budapesta și pe linia Teiiișu-Aradu- Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. nng.

i
I*redealu-Budapesta Budapesta--Predealu

Trenu Trenu Trenu Trenu Trenă Trenu Trenă
de de de omnibus accelerat omnibua

persdne persdne persdne

BucurescI 7.15 _ - — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovă 2.06 — — 10.50 P. Ladăny 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-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodă 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
Sigliișora 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
Cop sa 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 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiusîi 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
AiudăJ 7.55 2.48 4.44 Clusiu i 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiris 11.15 8.14 8.29
Gliirisii 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

• (Clusin 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 Teiușă 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 -—
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 -3-
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa 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 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v 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
Fugyi-Văsărhely — 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 r ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44
Oradia-mare 1.54 11.14 7.30 Brasovă

’ (
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 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: Oi ele de nâpte simtă cel e dintre liniile grdse-

Tipografia ALEXI, Brașovi.

Teiușik-Aradik-Budapesta Budapesta- Aradft-Teinșft.

Trenă de Trenă Trenă Trenă de Trenă
persdne omnibua omnibua peradne omnibus

Teiușft 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 joșii 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.2’8
Șibotă 4.35 11:43 ( 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Aradii 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 Gonoph 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
Conopiî 9.40 5.58 Gurasada ■ 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișfl 10.32 6.56 8.41 Braniclca 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 joșii 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Inlia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiusîi 12.53 7.00

Aradsî-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă Trenă de Trenă
omnibua persdne omnibua

Aradîi 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegd 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
Timiș6ra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timișdra- Aradii Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenu Trenă
persdne omnibua omnibua •

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 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
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulh nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradii 3.10 8.00 Simeria 12.37


