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Brașovii, 2 (14) Noemvre
înainte cu câteva dile, în 6 Noemvre st. n., 

a fostu ârăși alegere dietală în cerculu Sân-Măr- 
tinului din comitatulu Ternavei mici, în Tran
silvania. Acestu cercii devenise vacantă prin aceea, 
că deputatulă alesă astă vâră și-a depusă man
datul.

După cum stau adi lucrurile, puțină de totă 
ne pută interesă ce feliu de mamelucă guverna
mentală s’a alesă în loculă deputatului, care a 
demisionată. Ceea ce ne interesă însă, în modă 
deosebită, era de a sci, cu a cui voturi a fostă 
alesă și cum s’au purtată alegătoiii români ai 
acelui cercă, respectat’au ei cu sânțeniă hotărîrile 
conferenței generale electorale române din Iuniu 
trecută ?

Eramu cu atâtă mai curioși de a află ceva 
în privința acâsta, cu câtă nu autjisemu nimică 
despre vre-o măsură a comitetului nostru centrală 
electorală, luată cu scopă de a apără principiulă 
solidarității naționale și față cu alegerea din Sân- 
Mărtină. Ei bine, amă aflată destulă de curendă 
dela onorabilulă nostru corespondentă, că causa 
solidarității alegătoriloră noștri a suferită o grea 
lovitură și cu acăstă ocasiune. Alegătorii români 
fură desbinați prin cunoscutele inijlâce de pres- 
siune și de corupțiune, grațiă ticăloșiei unoră 
preoți și funcționari slabi de ângeră și cam a 
treia parte dintr’ânșii fură târîțl la urnă, ca să 
voteze pentru candidatulă guvernului.

„Sieb. d. Tageblatt“ din Sibiiu scrie cu pri
vire la alegerea din Sân-Martină între altele:

„învingerea partidei guvernamentale nu deș- 
tâptă în noi nici ună felă de invidiă, căci mij- 
lâcele cu cari s’a dobândită acăstă învingere n’au 
fostă cele mai demne, ci, durere, totă cele obici
nuite. Nu putemă să retăcemă nici aceea, că 
acăstă victoria pâte nu era posibilă, dăcă alegătorii 
români, cari mai toți au fostă duși să voteze pentru 
candidatulă guvernului, n’ar fi dată concursulă 
loră. In voturile ce le-au dată Românii din Târ
nava mică esclusivă pentru candidatulă guver
nului, de sigură că nu se esprima convincțiunea 
poporului română; și credemă că nu vomă face 
nedreptate acestoră alegători, dăcă o spunemă pe 
față că ne îndoimă, că au urmată vr’unei con
vingeri și că au fostă conscii de votulă loră.“

Are dreptate organulă Sașiloră când susține, 
că voturile alegătoriloră români, cari cu mijlăcele 
obicinuite au fostă tîrîțl la urnă în D.-Sân.- 
Mărtină, nu esprimă nici decum convincțiunea po
porului română, dăr nu este bine informată dăcă 
susține că „aprăpe toți" alegătorii români.au lu
ată parte la alegere.

Corespondentulă nostru ne-a dovedită cu 
cifre, că „abia a treia parte dintre toți alegătorii 
români, în numără de 146, între cari 40 jutjl 
și notari, au mersă la urnă, pe când partea 
cea mai mare în numără de 273 alegători*),  
adevărații representanți ai convincțiunei poporului 
română n’au luată parte la alegere. Prin ur
mare maioritatea absolută a poporului română 
din cerculă Sân-Mărtinului a rămasă credinciăsă 
solidarității politice și naționale a Româniloră ar
deleni !

*) Vetjl »Gaz. Trans.» Nr. 206 din anulă curentă.

Este fărte întristători cu tâte astea pentru 
noi, că contrarii noștri au fostă în stare a-și 
mări contigentulă c’ună numără așa de consi- 

derabilu de alegători români. Puteamă fi scutiți 
de ună asemenea durerosă spectacolă, dăcă nu 
s’ar fi aflată în rândulă alegătoriloră români și 
preoți de aceia, cari nu-șl înțelegă de locă eliiâ- 
marea și cărora le este întru nimică de a se face 
slugile administrației comitatului.

Dăcă țăranii sași din același cercă electorală 
au dovedită, spre justa mândriă a organului să- 
sescă, o esemplară solidaritate, acâsta au să-o mul- 
țumâscă mai vârtosă preoțimei loră, care scie să 
deștepte întriînșii consciința națională.

Nu vremă să cercetămă acum de unde pro
vine, că între preoțimea săsâscă esistă atâta soli
daritate în tâte cestiunile naționale, pe când în 
sinulă preoțimei nâstre. mai alesă de câți-va ani 
încâce, se ivescă atâtea semne de anarchiă; ci ne 
mărginimă de astădată a pune întrebarea:

Cum se face, că de câte ori se tractâză de 
vre-o cestiune însemnată națională, care reclamă 
concursulă tuturoră fiiloră națiunei, preoțimei 
nâstre i se interzice de „a se amestecă în poli
tică," âr când e vorba de vr’ună interesă ală 
Unguriloră, preoții noștri potă corteșf cu pene 
în pălăriă, fără nici o temere că li se va rade 
barba de cătră prea sfinți ții capi ai bisericei ? —

CRONICA POLITICĂ.
In PeLersburgă a făcută o bună impresiune discur- 

sulă monarchului și declarațiunea comitelui Kalnoky în 
delegațiunl. >Pol. Gorr.‘ a primită despre acăsta urmă- 
târea împărtășire din capitala Rusiei:

> Cercurile guvernamentale rusescl suntă > deplină 
satisfăcute de modulă cum s’a esprimată discursulă impe
rială cătră delegațiunl asupra relațiuniloră dintre Austro- 
Ungaria și Rusia. Anume, definițiunea raportului dintre 
cele trei imperii și suveranii loră, ca unulă ce e basată 
pe menținerea tractateloră și pe încrederea reciprocă, 
precum și pe consimțâmentulă ce formâză o garanțiă 
vrednică de respectată a păcii, află în cercurile guver
namentale rusescl o aprobare nețărmurită. In aceste 
cercuri să accentuâză, că aceea caracterisare a raportu
lui dintre cele trei imperii este cu totulă la loculă ei și 
coincide deplină cu vederile cabinetului rusă în acestă 
privință. Cabinetulă rusă spereză și doresce, că spiri.ulă 
de liniște ce s’a întorsu cu întâlnirea de la Skiernevice, 
va câștiga o nouă putere prin cuvintele împăratului Fran
cisca losifă, și pune celă mai mare preță pe aceea, că 
asigurarea păcii va încuragia cercurile comerciale și in
dustriale la lucru. Declarările comitelui Kalnoky în co- 
misiunile delegațiuniloră, care accentuâză cordialitatea ra
portului dintre cabinetele din Viena și Petersburgă, ase
menea află viuă aprobare.»

*
Conflictulă de graniță dintre Serbia și Bulgaria, pre

cum se scrie din Belgradă cătră »Koln. Ztg.,< e aprăpe 
de a se aplana. Tratările indirecte, începute de cele 
două guverne cu consimțâmentulă puteriloră mijlocitâre, 
au obținută declarațiunl satisfăcătOre din partea Bulga
riei. Serbia din parle’i a consimțită să se reguleze gra
nițele pe basa unui schimbă favorabilă amenduroră păr
țile. Atitudinea prevenitâre și amicală a principelui Bul
gariei, care în timpulă isbucnirei conflictului tocmai era 
absentă din țâră, âr după aceea a lucrată cu multă zelă 
pentru o bună înțelegere, află o căldurâsă recunoștință 
în cercurile înalte serbescl.

*
Știrile cele mai nouă vorbescă despre o apropiată 

încheere a păcii între Francia și China. ,Journal des 
Dâbats» a primită din Londra o telegramă, în care i se 
comunică, că China primesee disposițiunile tractatului dela 
Tiențină. Francia va țină Chelungulă ocupată până ce 
se va evacua cu totulă Tonchingulă de cătră trupele chi- 
nese. Imperiulă cerescă nu va plăti nici o îndemnisațiă, 
dar e posibilă, că guvernulă chinesă va plăti o sumă 

ârecare familieloră soldațiloră francesl uciși la Bacle 
Acăstă știre o adeveresce și oficiosulă »Paris,*  și chiar 
între deputați se vorbesce, că pacea e aprâpe d’a se 
încheia.

Din delegațiunl.
In comisiunea de patru întrunită a delegațiunei 

ungare, ministrulă comună de finance Kâllay a vorbită 
Marți despre starea lucruriloră în provinciele ocupate. 
Arătă că din vara anului trecută, tocmai fugarii, cari 
s’au întorsă îndărâtă, suntă cei mai liniștiți. Ce e dreptă 
mai sunt încă 400 de HerțegovinenI, cari și atjl, celă 
puțină în parte, se află în Muntenegru aprâpe de granița 
herțegovinână. Dâr dacă provinciile sunt uneori neliniș
tite, causa e brigandagiulă, care așa ușoră nu pâte dis
părea. Kâllay afirmă, că o schimbare spre bine se arată 
în raporturile provincieloră din împrejurarea, că acele 
cete de bandiți nu sunt din țâră chiar, ci au venită din 
afară. Hoții mari n’au comisă, dar nn li se pâte de- 
nega âre-care tendință politică. Ministrulă de 
finance comunică apoi că recrutarea se face fără greu
tate, că înșiși părinții îșl trimită fii în armată.

Trecendă la Muntenegru, cjice Kallay, că în vede
rile acestui stată s’a făcută o schimbare în avantagiulă 
monarchiei. Fără să esiste vr’ună tratată de estradare 
între Austro-Ungaria și Muntenegru, guvernulă acestui 
stată a estradată pe toți aceia, cari au fostă ceruțl. Cu 
tâte acestea, considerândă, că mai sunt fugari și cete de 
brigandl, gendarmeria trebue menținută încă pentru câtva 
timpă în numărulă de adi — 1900 — omeni, cu atâtă 
mai multă că trupele de ocupațiune s’au redusă. Vorbi 
ministrulă apoi, că e necesară o îngrijită conducere re- 
ligiâsă a poporului. După aceea trecă la veniturile ce 
aducă provinciile ocupate și arătă, că acestea se mă- 
rescă în măsura în care se reducă și cheltnelile. In Bos
nia sunt două fabrici de tăbacă. Una în Serajevo, în 
care sunt ocupați 650 do lucrători, și la care trebue să 
se mai adaoge o mașină, deârece numai una abia birue 
consumațiunea. Cei 650 de lucrători sunt indigeni din 
Serajevo, și numai supraveghetorii sunt parte AustriacI 
parte Unguri. A doua fabrică se află în Mostară, care 
încă nu mai pâte birui consumațiunea. Afară de acestea 
s’au construită numerâse magazine și să construescă mereu; 
s’au înființată pretutindenea grădini de modelă, din care 
se dau poporului semințe și plante. Monopolulă tăba- 
cului se desvâltă acolo în modă deosebită și deja de a- 
cum se potă constată progrese.

Kallay a vorbită apoi despre dare. Acâsta e până 
acum numai darea de capă, ună felă de (jeciuială, care 
va rămână astfelă până când se va face catasru. Dâr 
se caută o punte de trecere dela darea de capă la darea 
funduală... De asemenea se pune multă îngrijire pentru 
facerea drumuriloră, și mai alesă pentru șoselele militare. 
Dela ocupare, în Bosnia s’au făcută șosele de țâră în 
întindere de 1402 chilometri, âr șosele județene 1100 
chim. In lucrare suntă 95 chim, șosele de țâră și 143 
chim, șosele județene. La linia ferată Mostar-Metcovici 
se lucrâză mereu.

Ministrulă atinge după acâsta raporturile agrare și 
spune că procesele agrare se împuținâză mereu, mai cu 
sâmă în Herțegovina și la granițele muntenegrene. Mi- 
nislrulă Kallay termină (jicendă că în Serajevo se află 
chiar,o representațiune comunală autonomă, și că în alte 
orașe se voră organisâ astfelă de representațiunl

Comisiunea s’a declarată mulțămită cu datele mi
nistrului Kallay.

Raportulă comisiunei bugetare a delegațiunei dietei 
despre cererea ordinară a ministerului de resboiu comună 
cuprinde următârele amenunte: Findcă tâte statele se si- 
lescă a ușurâ mobilisarea armatei, Austro-Ungaria încă 
nu pâte rămână îndărătă în acâsta privință. Mai greu 
de mobilisată e artileria de munte. Prin urmare e ab
solută necesară reorganisarea ei. Totă deodată divisiu- 
nile independente de cavaleriă trebue înmulțite dela cinci 
la optă, âr bateriile călărețe înmulțite cu șâse chiar în 
timpă de pace.
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Străinii României.
Sub acestă titlu, «Kolozs. Kiizl.» publicase o cores

pondență a lui «Times,» în care se vorbesce despre o 
pretinsă lege de confiscare a proprietăților^ străiniloră din 
România și pe care amăreprodus’o și noi în numărulă 
de erl ală «Gazetei.» «Agenția Havas< vine acum și 
desminte cele scrise în «Times» 4ieen^ :

Corespondentul^ din Paris ală lui «Times» publică 
de câtva timpii scirl cu totulă false despre România. 
Intr’o corespondență dela 3 Noemvre c|ice acela, că par- 
lamentulă română a votată o lege, prin care ună mare 
numără de moșteniri de ale străiniloră s’au declarată 
vacante și s’au confiscată de stată; mai departe că douăs
prezece din aceste moșii confiscate în modulă acesta s’au 
dăruită Regelui ca dotațiune a coronei și că statulă a 
reținută cu sila moștenirea ce o primiseră minorenii co
pii ai lui Filiceanu dela moșii loră. Tâte aceste scirl 
suntă invențiunl. In parlamentulă română, de când 
esistă elă, nu s’a votată nici o astfelă de lege și nici 
o moștenire, fie în avere mobilă seu imobilă, nu s’a 
declarată vacantă în favorea statului său altcuiva. Cele 
douăsprezece proprietăți amintite în corespondență, din 
care s’a formată domeniulă corănei, aparțină statului din 
timpuri vechi, și copiiloră minorenl ai lui Filiceanu nu li 
s’a sustrasă nici o meșlenire. Tăte afirmările corespon
dentului lui «Times» suntă pure învențiuni, în care rolulă 
principală îlă jocă răua intențiune și calumnia încontra 
statului română.

SOIRILE DILEI.
Ministrulă Kemeny a declarată în comisiunea finan

ciară a camerei deputațiloră, că în administrațiunea poș- 
teloră suntă necesare schimbări mari. Elă are de gândă 
să separe una de alta espediarea Ziareloră, scrisoriloră 
și pacheteloră.

-0-
«Monitorulă oficială*  din BucurescI publică scrisă- 

rea A. S. Princesei Iosefina de Hohenzollern câtră dămna 
Pia l. Brătianu:

*) In realitate nu s’a înfățișați! fiiulii lui Horia, ci căprarulti 
Ursă Uîbarti, căruia i-a poruncită tenărulă Horia să mărgă sub nu
mele său și să asiste la tratări.

Domnă! OrI-ce vine din România este scumpă ini- 
mei mele de mamă. De aceea amă fostă viu mișcată 
primindă felicitările atâtă de căldurăse ce ați binevoită 
a ’ml trămite cu ocasiunea nunței năstre de aură. Aceste 
simțăminte de simpatiă și de iubire exprimate cu atâta 
căldură m’au pătrunsă de cea mai adâncă recunoscință. 
Amă fostă cu atâtă mai simțitore la acâstă nouă dovadă 
de afecțiune din partea dâmneloră din frumosa d-vdstră 
țâră, pe care în nici o împrejurare nu o potă despărți 
de totă ce’ml e mai scumpă. Tote urările și tăte gân
dirile mele însoțescă neîncetată patria fiului meu iubită, 
pentru care amă păstrată o amintire neperitâre, mai 
alesă de când amă avută fericirea d’a o cundsce prin 
mine însumi. Șederea mea în România ’ml va rămâne 
deci pururea întipărită în inimă. Suntemă unite tote în 
aceleași simțăminte; acesta îndulcesce părerea mea de 
rău d’a nu putea veni să mulțămescă în parte fie-cărei 
din acele domne pe cari amă avută plăcerea d’a le cu- 
nâsce în BucurescI, și dorescă adâncă să o potă face 
într’ună viitoră nu prâ depărtată. Pănă atunci însă, 
dâmnă, vă rogă să binevoiți a comunică în numele meu 
tuturoră acestoră dOmne simțămintele mele pentru ele, 
fiind convinsă că gândirea mea nu va pută fi mai de
licată tălmăcită de câtă de soția marelui patriotă și celui 
d’ântâiu consiliară ală fiului meu iubită. Pe lângă ex- 
presiunea urăriloră mele mai scumpe, cari răspundă la 

acelea ce ne au fostă adresate, nu’ml mai rămâne, dâmnă, 
de câtă a adăogi asigurarea simțăminteloră mele cele mai 
afectuâse și a viei năstre recunoscințe.

Iosefina, 
princesă de Ilohenzolern.

Sigmaringen, 25 Oct. 1884.
—0—

MM. LL. Regele și Regina, însoțiți de d. I. C. 
Brătianu, primă ministru, d. generală Fălcoyanu, minis
tru de resbelă, d. G Cantacuzino, directorulă căiloră fe
rate, au sosită MercurI săra la ărele 7 și 10 m. în gara 
de Nordă din BucurescI.

—0—
In urma scufundărei în Dunăre a șalupei române 

>Panduru,« despre care a comunicată >Voința Națională,» 
ministrulă de răsboiu a numită o comisiune de ofițeri 
din flotilă, spre a cerceta căușele acestui accidentă și dacă 
s’ar putea scăte vasulă scufundată.

lÎO—
«Răsboiulă*  scrie, că d-ș6ra Cuțarida, doctoră în 

medicină dela Paris, a trecută cu succesă examenulă de 
liberă practică în România. Juriulă examinătoră a' feli
citat-o.

—0—
Balulă ce șa dată în Iași cu ocasiunea sărbătoririi 

lui Horea a fostă pusă sub patronagiulă d-neloră Mâr- 
zescu, Petrovană, MacarovicI, Brandia și Emiliană.

—0—
Marți săra s’a ținută în Iocalulă dela Colțea una 

din cele mai imposante întruniri ale junimei universitare, 
spune «România.» Peste trei sute de studențl din tăte fa
cultățile asistau. Obiectulă întrunirei era discutarea 
mijlăceloră cu care studenții universitari trebue să răs
pundă la ultimele măsuri luate de autoritățile școlare, și 
pe care ei le credă contrarie intereseloră loră. Au 
vorbită d-nii lnotescu, Frunzescu, Palade, Floriană, și 
Bacalbașa. S’a alesă în unanimitate o comisiune, for
mată din toate facultățile, ca să redigeze ună apelă prin 
presă cătră opiniunea publică, singura la care studenții 
credă că mai potă face apelă în justele loră revendicări, 
și s’a mai decisă facerea unei întruniri publice.

—0—
D-șăra Quintino Sella Eva, fiica fostului bărbată de 

stată și ministru de finanțe italiană Quintino Sella, a 
depusă în Milan în săptămâna trecută esamenulă profe
sorală de cualificațiune pentru scâlele medii, cu succesă 
splendidă. Domnișâra profesâră concurâză acum la vre 
ună liceu din Italia pentru o catedră de profesoră.

—0—
După cum spune o telegramă din Petersburgă că

tră »Indăpendance Belge,» numerdse arestări de nihiliști 
a făcută poliția în Charcov, Chievă, Varșovia, și în mai 
multe locuri din Caucasă. S’ar fi proclamată starea de 
asediu în vr’o Zece orașe.

—0—
Astă sără trupa germană de operete va juca piesa 

JJer Probepfeil,*  cea mai nouă comediă originală în 
4 acte de Oskar Blumenthal. La Burgtheatrulă vienesă 
s’a jucată cu succesă strălucită.

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

Afacerea celorft nitatl în Îuchis6re.
>

Celimă în .Pester Lloyd*-  dela 12 Noemvre:
,Cu ocasiunea unei interpelațiuni din partea depu

tatului Emerică Hodossy declara ministrulă de justiție 
cam pe la finea dietei trecute, că a îngrijită ca în vii
toră să nu se mai întâmple, ca o persănă din greșâlă 
să remână uitată luni de Z'le în închisăre. Măsurile mi
nistrului se cuprindeau într’aceea, că culărea blanchete- 

loră de închisăre și de eliberare va fi în viitoră deose
bită. Ar duce prâ departe dâcă amă înșiră totă apara- 
tulă ingeniosă, care l’a născocită și introdusă ministrulă 
nostru. Va fi de ajunsă să spunemă, că blanchetele 
pentru închidere erau să fie verZi, eră cele pentru eli
berare erau să fie roșii. Se Zicea că cu acâsta metodă 
va fi imposibilă d’a se comite o greșâlă, căci chiar a- 
tunel când nici procurorulă, nici judecătorulă n’ar arunca 
măcară o privire • asupra certificatului, pe care îlă dau 
și chiar cândă îngrijitorii închisoriloră încă nu ș’ar face 
datoria cu zelulă recerută, totuși nu s’ar pută întâmplă 
o greșâlă.»

Totă înțelepciunea ministrului n’a avută alta de- 
scopă, decâtă de a scuti pe acei domni, cari avâu să dă 
și se esecute ordinile. Gu tăte măsurile ministrului s’au 
întâmplată însă ună Jșiră lungă de cașuri cari tăte în- 
volvă greșeli de aceea natură. Senatulă disciplinară ală 
tablei regesc! a pertractată erl afacerea unui judecătoriu, 
care a uitată patru luni de Zile ună omă nevinovată în 
închisăre preventivă. Judecătoriulă inculpată arătă, că 
pandurulă respectivă n’a îmmanuată hotărîrea de eliberare 
a deținutului, directoriului penitențiarului. Senațulă disci
plinară dădu judecătoriului o simplă înfruntare. Ună ju
decătoriu, care ține ună omă patru luni de Zile în închi
săre fără de nici ună motivă legată și pentru aceea 
numai o înfruntare. Deputatulă Hodossy observase 
că prin măsurile ministrului lucrulă numai se com
plică și încurcă și relele nu se voră vindecă, până 
când inspecțiunea închisoriloră nu se va basa pe 
principivlă individuală ală responsabilității. Nu ne 
putemă închipui, să nu se pătă află în totdâuna ună 
organă, pe care celă vinovată să pună vină. O respon
sabilitate împărțită va se Zică atâtă câtă o desființare 
a orl-cărei responsabilități.

Mai avemă să facemă o întrebare. Cine părtă spe
sele pentru ămenii aceștia ținuți pe nedreptă în închisăre? 
Dâcă este vr’o socotâlă și vr’ună controlă în închisori, atunci 
trebue să se scie, că să dă hrană pentru ună numără deter
minată de deținuți și nici pentru ună singură individă mai 
multă. Ce disordine teribilă trebue să domnâscă în socotelile 
tribunaleloră, dâcă e posibilă, ca persăne ală căroră locă 
nu este prinsărea, luni de Zile să se hrănâscă pe spesele 
statului. Qre la tribunalele năstre regescl să nu fie nici 
ună controlă? Și cine este responsabilă? Sâu dără res
ponsabilitatea la contabilitate este totă așa de bine or- 
ganisată, ca și la inspecțiunea închisoriloră? Suntemă în 
adevără curioși să vedemă dâcă tăte acestea întrebări, 
ce se agitâză în publică și printre specialiști îșl voră afla 
în cele din urmă răspunsulă loră.»

Din acestea espectorațiunl ale foiei guvernamentale 
se vede limpede și clară câtă de rău stau lucrurile în 
Ungaria cu administrațiunea justiției și câtă de rău este 
controlulă în contabilitatea statului. Și aceste suntă nu
mai flăre la ureche, pe lângă alte disordinl multă mai 
mar*.

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

Ciocoii din opinci.
Sub acestă titlu «Gazeta Sătânului» publică ună 

interesantă articulă, din care reproducemă următărele 
părți:

Ar fi o mare nedreptate din parte-ne, când amă 
critică si biciui numai păcatele celoră mari; ba putemă 
susțină, că în mare parte lupta în contra celoră puter
nici, pentru a-i întdrce de pe calea vițiuriloră este zădar- 
nică și mai curândă isbutimă a-i face de rîsă de câtă 
buni, și eu credă, că ună Ziaristă cinstită pâte avea nu
mai scopulă din urmă-

Să începemă a plivi de cu primăvâră, dâcă vremă
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(Urmare.)
Locotenentulă Probst raportâză comandantului său 

că a ajunsă în valea numită la Părăulă Turcului tocmai 
când erâ să se țină acolo o adunare de țărani. Probst 
se apropia de dânșii, le vorbi românesce și la întrebarea: 
dâcă este de partea împăratului sâu de partea domni- 
loră le răspunse, că e trimisă pentru a loră siguranță. 
Atunci țăranii îlă rugară se înainteze comandei următâ- 
rele cereri: 1. Se râgă să fie liberi de iobăgiă. 2. Să 
fie militarisați. 3. Să fie puși în libertate câțiva Omeni 
cari se află închiși la Galda. Probst mai spune că ță
ranii suntă comandați de 2 căpitani, unulă Cloșca și 
altulă Gavrilă Bîrla din Remeți, că aceștia se voră uni 
cu Horia ca se atace Ighiulă. Apoi adauge: «Țăranii îmi 
totă spuneau că au porunci dela împăratulă și eu cerui 
cu multă fineță să vâdă și eu o poruncă de aceste și 
atunci căpitanulă ’ml arătă o hârtiă pe care se află 
scrisă în limba română o copiă de pe o resoluțiune, și 
care- nu le putea da nicidecum vr’ună motivă pentru re
voluțiunea acâsta..... Câpitanulă Cloșca este armată cu
o pușcă și cu-o tâcă gOlă de sabiă, âr companionulă său 
cu pușcă și cu pistole....  Mijloce de traiu n’au, din care
causă taiă imediată vitele, ce le află  Țăranii suntă 
armați parte cu pușcl, parte cu lănci, parte cu topore

și furci. Munițiune au puțină sâu aprOpe de locă și in- 
tențiunea loră este să estermineze pe toți nobilii, cari 
nu suntă militari..... «

In 12 Nov. vice-colonelulă Schultz avu o întreve
dere cu Cloșca și cu alțl căpitani pe dâlulă comunei 
Tibru și îi succese a încheiâ cu dânșii ună armistițiu 
de 8 Z'le.

Din lungulă raportă ce l’a adresată cătră . coman
dantul^ generală br. Preisz, vedemă că vice-colonelulă 
Schultz întâlnindu-se cu locot. Probst s’a dusă împreună 
cu elă în tabăra țăraniloră din a căroră trupă, în numără 
de vr’o 3000 dmeni, jumătate ocupase posițiunea între 
Cricău și Tibru, ear cealaltă jumătate cdsta dâlului, care 
se scoboră spre Benică. Probst spuse țcraniloră că co- 
lonelulă vrea se vorbâscă cu căpitanii loră. îndată merse 
înaintea vice-colonelului căpitanulă Cloșca călare cu 6 
dmeni, dâr nearmați, și’lă întrebă «dâcă este de partea 
împăratului sâu de partea domniloră.» Col. Schultz răs
punse, se înțelege, «că este de partea împăratului și vine 
ca amică și întrebă pe Cloșca, că cine e căpitanulă mai 
mare peste trupa acâsta.» Cloșca răspunse că căpitauulă 
mai mare este Ionă Horia, fiiulă lui Ursu Horia ear 
dânsulă e căpitanulă ală 2-lea și începu numai decâtă să 
înșire plângerile țăraniloră. Schultz ceru să vină și Ionă 
Horia, care mai târâiu veni cu Cloșca*)  și cu alțl trei 
omeni, din cari unulă aduse și o cruce mică aurită, ei 

dederă mânile v.-coloneluluî și declarară că sunt supusi 
credincioși ai împăratului.

După acâsta vice-colonelulă Schultz, le adresă cinci 
întrebări. La întrebarea: ce i-a îndemnată să facă atâta 
adunare de poporă ? repetară ceea ce spuseseră locote- 
netului Probst și declarară, că afacerea loră privesce în- 
trâga țără, că de 7 ani și mai bine se plângă la stăpâ
nire, însă n’au putută obțină nici o ușurare. De aceea 
Ursu Horia a mersă la împăratulă cu-o plângere a loră, 
la care au primită in luna lui Aprile o resoluțiune.

Acâstă resoluțiune, care a fostă alăturată în copiă 
la raportulă de mai susă, se află în traducere germână 
în actele contelui lankovits și este de cuprinsulă urmă- 
toră: «In privința plânsoriloră, ce le-au înaintată supli- 
canții, se ordonă aslăZl guvernului, ca de aci înainte să-i 
apere pe toți pănă ce se va termină afacerea acâsta, și 
să potă merge acasă atâtă aceia, cari suntă aresteți câtă 
șî aceia cari suntă împrăsciați pănă se va decide întrâga 
afacere a loră. Dată în cancelaria ungaro-transilvană. 
Viena 13 Aprile. Francisca Horvath.*-

«Noi și astăZI stămă pe resoluțiunea acâsta, care 
nu s’a împlinită» declarară căpitanii țăraniloră ,și aZI 
suntă o mulțime de țărani închiși și câți-va au și murită 
din causa bătăiloră ș. c. 1. — La cele trei întrebări ce- 
au urmată răspunseră căpitanii, că uciderile s’au întâm
plată fără de scirea și fără de voia loră; ori pe unde 
trecă vină pe urma loră și alțl iobagi înfuriațl asupra 
domniloră loră, cari își răsbună și comită ilegalități și 
pe cari ei nici nu-i potă ținâ în frâu. La ei nici ună 
tâlhariu nu se află, tâtă trupa e compusă numai din ei, 
âmenl din Țâră, și pe la dânșii nici nu se află tâlhari. 



se avemă âmenl curați de patimi rele. Dintr’ună ciocoiu 
bătrânii nu mai faci democrații câtă e lumea! unii vițiu, 
care a foștii cultivatii decenii și secoll, până a devenită 
venerabilă, nu-lă mai poți scâte nici cu postulă și eu 
rugăciunea 1

Este vorba de copiii țăraniloră, cari învăță carte, 
și cu deosebire, de Românii din Austro-Ungaria, cari în
văță în scoli străine și deja în copilăria loră suntă es- 
puși la totă feliulă de batjocuri și huliri din partea dom- 
nișoriloră nemți, unguri și sași. Cu totă disprețulă de 
rasă, ce li s’arată, băieții noștri nu numai că nu fugă 
de scâlă, său celă puțină de scăla străină, ci se pare că 
înadinsă dau năvală, și dăcă direcțiunile și profesorii suntă 
numai în cât-va drepți, devină de regulă cei d’intăiu. 
Ună ghimpe însă totă le rămâne în inimă, care-i urmă- 
resce până îmbătrenescă: consciința (se înțălege falsă!) 
că a fi țărână română este ună ce rușinosă și demnă 
de dispreță și acăstă consciință merge aiâtă de departe, 
încâtă dăcă vină părinții la orașă li-e rușine a merge 
alături cu ei, credendă, că dăcă-i voră vede cunoscuții 
loră alături cu ună omă înbrăcată țărănesce, are să fie 
luată preste picioră și batjocuntă, ca ună omă ce s’a 
degradată pe sine.

Intre anii 1860 și 1867 Românii și prin urmare și 
țăranii din Austro-Ungaria erau pe cale de a deveni și 
ei socotiți ca ămenl, durere însă, că acea periâdă fu 
mai scurtă decâtă o privire dulce de săre prin norii de 
furtună. Acum nu numai țăranii, ci și academicii din 
Austro-Ungaria potă fi huiduițl pe stradele orașeloră. Prîn 
urmare timpulă de ocară continuă și copii noștri ăr au 
esemple frumose despre stima ce o datorescă părințiloru 
loră. Astfelă fiindă, chiar de amă presupune, că se mai 
îndreptaseră lucrurile în anii susă pomeniți, totuși demo- 
ralisațiunea din politică se strecâră și în scolă și putemă 
să ne așteptămă așa dară, că jena aceea, (care curată 
românesce se numesce rușine) ce-o simțiau studenții ro
mâni în societatea părințiloră și frațiloră loră rămași o- 
pincari, are să încolțescă ârășl.

Reflecsiunile de astăzi au de scopă nimicirea acelei 
relațiunl bastarde dintre fiu și tată. Nu e vorbă, între 
ună fiu, care a obținută licența în dreptă și doctoratulă 
în medicină și între tatălă, care nici nu scie ce va să 
cjică scrisăre, esistă diferință de secoll, periâde întregi 
istorice cască ea nisce abisuri între ei doi.

Cu câtă tinerii români se familiariseză mai multă 
cu sciiiița, cu atâtă se înstrăinăză mai multă de cătră 
părinți.

In cele din urmă, ori ce altă societate li-se pare 
mai convenabilă, decâtă a petrece cu părinții și rudenile 
loră.

După ce se întorcă din străinătate, unde au chel
tuită tâtă averea pârintăscâ și întră în viâța publică, în 
care ocupă o funcțiune âre-care, sănătate bună gratitu
dine! părinții loră potă să se prăpădescă și să moră de 
târne; coconașii fugă când audă dela alții că vină să-i 
vacjă celă puțină cum trăiescă ei. Ce-ar crede lumea s’a- 
udă, că părinții loră pârtă opinci cârpite, zechl râse, că
ciuli plesnite și chimiruri gole? (nu să mai întrăbă cine 
le-a deșertată)!

Ei facă curte cuconițeloră, care nici ună pasă din 
casă nu facă fără umbrelă și să ăsă prin orașă alături 
cu nisce mojici dela țâră, cari cască gura și se miră 
tocmai unde nu’ți aduci aminte, de te scandalisăză îna
intea lumii! Decă ar fi numai atâtă I dar acăstă anoma
lia, acestă anachronismă, său cum să-lă mai numescă, 
să desvăltă și produce nisce fructe, cari strică și gustulă 
altoră părinți, de a-șl mai da copii la scâlă. După des
considerare și dispreță urmăză o ingratitudine strigătăre 
la ceră și-o lașitate, demnă numai de ună renegată, care 
crede, că are să mără de fome, dăcă nu va săruta mâna 
unui străină vanitosă.

AuQițI ună esemplu: Ună tenără română din Tran
silvania, a cărui mamă a murită de frigă și de emoți- 
une în nopțile ploiăse și gerăse, în cari alerga cu me- 
rindea prin sată, ca s’o trimită fiului său prin cineva, 
și ală cărui tată a albită ca zăpada cu două-cjeci de ani 
înainte de vreme, din causă că afară de alergături pen
tru pâne, mai speculă <|iua nâptea, pentru a-i putea tră- 
mite și ceva parale, acestă tânără obținu diplomă de 
ingineră dela polytechniculă din Graz, pe basa cărei i 
se oferi ună postă de ingineră la calea ferată în Româ-

nia. Tatălă său, rămasă văduvă și îngropată în datorii, 
se luptă acum cu doi dușmani neîmpăcațl: cu misena și 
cu bătrânețele. In cele din urmă, — vădândă că d-lă 
ingineră din țâra românâscă nu mai dice nimică, se duce 
la domnulă notară și dice: »domnule notarii, mai înainte 
de-a afurisi pe ce-lu ce-șl va mai da copii la școlă, vrCu 
si mai facil o încercare cu fiulii meu Vasile, dor si îndură, 
de-ml rispunde celu puținii la. a suta scrisore; te rogil, 
seriei Domnia Ta, cum vei sci mai bine.----------- 1

Ne mai venindă nici ună răspunsă, la trei luni de 
(jile ia traista în spate și bâta în mănă și după patru 
(Jile de călătoriă a sosită plină de prafă, flămândă, friptă 
de sete și cu ochii aprinși de dorulă fiului său la Gară, 
unde era staționată ca ingineră. Ce ocasiune frumâsă 
pentru ună fiu, de a-șl arăiâ recunoscința față cu tatălă 
său! Dar să nu credeți, dragii mei, că acolo s’au văr
sată lacrimi de bucuria revederei, acea ființă făcută din 
o materiă preistorică, și prin urmare neînțelesă de noi 
laicii, în presența colegiloră și subalterniloră săi și-a al
toră particulari, cari se aflau din întâmplare pe peronă 
s’a lăpădată de tatălă său! a declarată în fața tuturoră 
și încă cu indignațiune (!) că nu cunosce pe acelă omă 
și l’a declarată de nebună!!! Bietulă omă a avută no- 
rocă cu fuga, altfelă »mărinimosulă« fiu l’ar fi aruncată 
în balamucă.

Acâsta s’a întâmplată în sfertulă din urmă ală se 
colului luminei și umanității! înțelegă pe Petru aposto 
lulă, să se lepede de Christosă într’ună momentă de 
pericolă, dâr nu înțelegă pe ună fiu, să se lepede de 
ună tată, din ale cărui obiele și-a făcută ciorapi de mă
tase și din ale cărui bășici dela mâni și bătături dela 
piciore și-a făcută ghete (cipicl) de Iacă și mănuși! se 
vă mai descriu jalea bătrânului în calea sa spre casă? 
cine vrea să scie, să ia tragedia lui Schakespeare .Re
gele Learc și s’o citâscă; acolo va afla efectulă ingrati- 
ludinei copiiloră produsă în inima părințiloră.

Ei bine, ce ai crezută tu, orbule, când ai comisă 
o faptă, de care ori-cărui dobitocă i-ar fi rușine? des- 
prețuiți părinții, fiindă că suntă țărani? dar ce cjică? și 
numele vi-lă schimosiți, pentru ca să se pârdă firulă în
tre voi și părinții voștri.

înainte de a dice ună cuvântă rău părințiloră, sâu 
de a-le arătă numai nepăsare, aduceți-vă aminte, că în 
acâstă lume, afară de Dumnedeu, omulă n’are nimică, pe 
ce să se pâtă răzlma, afară de părinți; — de te-ar părăsi 
toți și tâtă lumea la vreme de nevoe, tata și mama nu te 
voră lăsă să pieri nici odată, fiă ei regi, sâu țărani; âr pă
rinții țărani trebue cinstiți și sprijiniți cu atâta mar vârtosă, 
cu câLă ei din pulberea loră rustică ne-au ridicată pe 
noi susă în eterulă sciinței și ne-au făcută capabili a 
disputa în lume rolulă aristocrațiloră din nascere. Ajun- 
gă-le sacrifici urile, cari le-a pusă de nenumărate ori pe 
altarulă fericirei vOstre fără șovăire și fără regretă vreți 
să le mai impuneți afară de asta și amarulă supliciu, 
de a se vedea desprețuițl și părăsiți de copii loră pro
prii! Astfelă de copii departe de a mai merita vre-o 
stimă, merită a fi uciși cu petre și arși, âr cenușa 
loră aruncată în vântă.

Gâridiți-vă, câtă de susă stă țăranulă, care pâte 
trăi și fără aristocrațl, pe câQd nici aristocrații nici țâra 
nu potă trăi fără ei.

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

Crisa economică în România.
D-lă I6nă Cămpinânti. ministru de co- 

merciu a atinsă în discursulă său, ținutu la întru
nirea dela Ateneu Dumineca trecută, și cestiunile 
economice. Densulă se pronunță astfelă :

picâmă adineaori: unde este scăparea în ceea ce 
privesce cestiunile economice? In convențiune? Pote; 
dar cea mai mare scăpare și cea mai sîgură este în e- 
nergia d-vostră. Vă îngrijiți când priviți cestiunea agiu- 
lui, care pe fie-ce cji sporesce preocupațiunile nâstre ale 
tuturoră? Ei bine, v’ațl dată âre sâmă esactă de acestă 
faptă? Am citită multe articule de jurnale în care se a- 
tribue vina cutăruia sâu cutăruia și celă mai adesă Băn- 
cei; dar ore căutațl cu toții la ună locă a dovedi ade- 
văratulă isvoră ală răului, ca astfelă fiecare să vadă și 
să se convingă că nu prin minune se pote crea o avuție, 
ori să pote importă aură în țâră, ci prin muncă?»

»Este evidentă că exportulă nostru scade din (ji în 
4i, pe când importulă sporește: dar care sunt căușele? 
Căușele sunt multiple și acestă rău se pote elă conjura 
numai prin impunerea mărfuriloră, care să importă în 
țeră, la taxe ridicate? V’am arătată că nu, și că măsura 
nu va împedica să contindămă a fi tributari industriei 
străine. Ar putea âre mai cu înlesnire atunci să-șî ia 
cineva îndatorirea cătră sine, cu siguranță de a-o înde
plini, că nu va cumpără nici ună'produsă străină? Ni
meni, cred; căci dâcă ar avâ cineva o asemenea forță 
de caracteră ar putâ să-o facă chiar astăQI, dar noi sun- 
temă siliți să cumpărămă produse străine, căci nu avemă 
industrii. Și pentru ce? Pentru că trebue să-o recu- 
nâscemă cu mâhuire, spiritulă de asociațiune la noi nu 
este destulă de desvoltată, ca să pâtă suplini la insufi
ciența mijlâceloră individuale. Vă repetă dar ceea ce 
am avută onore a tjice, și în Cameră în mai multe rân
duri: D-vâstră, fie-care în ramura lui, care vedeți că o 
industriă este în perdare, asociați-vă, ajutați-vă și faceți 
o cumpănire cu care să puteți progresă și atunci veniți 
la guvernă și guvernulă, de sigură, în tot-dâuna va se- 
condâ inițiativa ideiloră private; dâr acolo unde va fi o 
inacțiune complectă, este greu oricărui guvernă să facă 
ceva, pentru că dâcă vede nepăsare dela părțile intere
sate, elă nu pâte ca dela dânsu să ghicâscă gândurile, 
dorințele, voințele sâu aspirațiunile fie-căruia din d-v.«

La aceste observă »Răsboiulă:>
Așa dar d. Câmpinânu, în calitatea sa de ministru 

ală comerciului, a declarată netedă, că n’are ce să facă 
contra calamități agiului, pănă când înșiși d-ni comer- 
cianți și Industriași nu se voră uni și nu se voră asocia, 
pentru a face că să seaejă împortulă și să sporâscă espor- 
tulă. In cea-ce privește diferință înspăimăntătâre între 
importă și esportă, într’adevără nu este altă mijlocă de 
scăpare, de câtă îmbunătățirea producțiuniloră îndigene, 
lucrândă pentru acâsta toți Românii într’o strînsă unire, 
însă cu tâte acestea suntă mijlâce, prin care s’ar putea 
opri creșterea agiului.

Amă cjisă și o repetămă, că celă mai nemerită mij
locă este ca »Banca Națională» să prefacă stoculă ei 
în aură, și pe lângă acâsta, guvernulă să plătâscă totă 
în aură acele 25 miliâne bilete ipotecare ce suntă de
puse la Bancă și pe care după legea respectivă, trebue 
să Ie retragă în curândă. Aceste operațiuni voru recla
mă negreșită âre-care sacrificii atâtă din partea fiscului 
câtă și din partea Băncei, însă comerciulă va scăpâ de 
o mare calamitate, ba pâte chiar de ună »Krach» teri
bilă. — Scimă că acâstă operațiune nu se pote realisâ 
fără o lege specială, însă suntemă Siguri, că dâcă guver
nulă ar adoptă ună asemenea proiectă, agiulă asupra 
aurului ar scădea imediată și crisa monetară ar fi în
lăturată. Persistândă d. ministru ală comerciului indus
triei în idea sa, că n’are ce să facă, putemă fi siguri că 
în curândă agiulă are să ajungă la 15 la sută; și atunci 
vai de industriași, vai de comercianțl și vai de toți con
sumatorii.

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

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

Bucur esei, 14 Noemvre. — Părechea 
regală a sositu. La gară a foștii primită de 
capii autoritățiloru civile, militare și preoțimei, 
de representanții clasei comerciale. Poporațiunea 
a salutat’o cu entusiasmti.

Mfinclien, 14 Noemvre. —■ In cerculu. 
alu doilea electorală s’a alesă socialistulă Vollmar.

l®aris, 14 Noemvre. — Consiliulă de mi
niștrii a primită în principiu scrutinulă de liste.
— Ferry comunică o telegramă, care împărtășesce 
că Grordonă, în drumulă său dela Chartum spre 
Berber a fostă împușcată. — Alaltaerl au fostă 
81, erl pănă sâra la 6 âre 58 morțl de coleră.
— Camera a respinsă ântâiulă articulu din pro- 
iectulă de lege vamală privitoră la vină; în ur
ma acâsta guvernulă a lăsată să ca^ă proiectulă.

DIVERSE.
Ună câne bino răsplătită. — Marele duce Vladi- 

mir ală Rusiei a sosită dilele aceste la Paris. Elă avea 
cu densulă, dice .Figaro,*  pe lângă o numerâsă și stră
lucită suită, ună câne, faimosulă Black. Acestă animală 
are istoria sa; âcă-o, e fârte curiâsă : Black este ună 
>barbet» francesă, bastard. Acum doi ani o barcă de 
pescari se sfărâmă de stâncile de lângă Biarritz. Cei 
oplă omeni, cari se aflau întrânsa se credeau deja per- 
duțl și-și recomandau sufletulă loră feciorei Maria, când 
de odată unulă din ei, primjându-se cu disperare de o 
stâncă, strigă: »Ună semnă!» Era scăparea. Cine ținea 
semnulă în dinți, nu era altulă decâtă Black. Peste o 
jumătate de oră, naufragiații se coborîră nevătămați pe 
uscată. Black, care aparținea atunci unui simplu parti
culară, d. Latour, fu serbătorită la întârcere în totă 
timpulă stagiunii dela Biarritz. Se organisă în onâ- 
rea sa ună prânZă de câni pentru care se întocmi 
o invitațiune ce sună astfelă: »Black are onârea 
de a învitâ pe amicii săi cânii din Biarritz.» Muni
cipalitatea votă, afară de acâsta, ună credită de cinci
zeci de franci, pe lângă care ună generosă donatoră a- 
daogă două sute de franci, pentru a înzestra pe Black 
cu o sgardăde argintă și în fine marele duce Wladimir, 
care sosise în acestă timpă la Biarritz, in urma poves- 
țirii ce i se făcu despre isprăvile cânelui, se grăbi să’lă 
cumpere și să-lă ducă în Rusia. Black e splendidă, e 
grosă și grasă. Afară de sgarda de care amă vorbită, 
elă are nisce brățare de argintă la cele patru labe. In 
scurtă, cânele salvatoră are aerulă fericită d’a dormi 
într’o căruță princiară. Acâsta dovedesce c’o faptă bună 
găsesce uneori pe pământă și răsplata ei.

Apoi îi întrebă v.-col. Schultz, dăcă mai au să-i 
spună ceva seu să se rOge de ceva? La acâsta repetară, 
ce i-au (Jisă lui Probst și se rugară să fie înscriși ca 
militari. In fine v. colonelulă îi conjură cu blândeță să 
seîmprășciă în liniște pe la casele loră, căci dânsulă va 
apără în personă causa loră la Sibiiu ca servitoră ală 
împăratului, care voesce supușiloră săi numai binele. 
Totodată promise că pănă în 19 Noemvre le va aduce 
elă însuși decisiunea larugările loră Ia Câmpeni, și-o va 
împărtăși căpitaniloră ca suplicanți. Apoi Ionă Horia și 
Cloșca îi declarară, că voră ascultă cu trupa pvesentă, 
dâr se râgă să li se restitue omenii și caii pre cari i-au 
prinsă soldații. Ei jurară apoi pe cruce, că-și voră țină 
cuvântulă și v. col. Schultz sărută crucea în semnă, că 
va întreveni pentru ei.

Vice-colonelulă Schultz de Leichtenthal termină ra- 
portulă său datată: 14 Noemvre 1784 observândă, că 
Ionă Cloșca la prima întâlnire îi declară, »că denșii se 
voră arătă pe viitoră și mai înfricoșați, chiar dăcă lu
crurile aceste voră țină câtă de îndelungată, și chiar 
dăcă îi va costa și viața, fiind-că e de multă de când 
dânșii se totă plângă. <

Autorulă constată că trădările cu țărânii se înce
pură pe totă linia la inițiativa comandantului generală 
br. Preis și încă fără scirea guvernului transilvană, dâr 
adauge elă, trădările dela Tibru ale armatei nu erau 
sincere, nu eră intențiunea ei să mijlocescă ceva pentru 
nefericiții iobagi, ci numai să pună o stavilă provisoriă 
mișcării, așa că Românii dela 1784, naturi sincere ță- 
rănescl, fură amară înșelați la Tibru. Ei se întârseră 
acasă cu falsele speranțe. (Va urmă.)

-------o-------
îndreptare. La foiletonulă din N-rulă 208 colona I, 

rândul ti 13, în locă de grații să se citâscă ginții; în colona a 
IlI-a pendulă 25 în locă de adunase, — adause; totă în colona 
IlI-a rândulă 28, în locă de ivindu-se, — înoindu-se; în ren- 
dulă 29 în locă de: mobileze, —mobiliseze; în colona a V-a 
rendulă 3 în locă de turbate, — turburate.

Editoră: Iacobti Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr, Aurel Mureșianu.



Cursulu la bursa de Viena
din 13 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aurii ungarâ6°/0 123.25
Rentă de aurii 4°/0 . . . 93.65
Rentă de hârtiă 5°/0 • ■ 89.35 
Imprumutulă căilorii ferate 

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

lorii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.80

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

Amortisarea datoriei căi
lorii ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 105.70

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

mișii.............................. 100.25
Bonuri cu cl. de sortare 99.50
Bonuri rurale transilvane 100.20

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

vinti ung............................. 98.—
Imprumutulă cu premiu 

ung...................................116.20
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.70 
Renta de hărtiă austriacă 81.25 
Renta de arg. austr. , . 82.50
Renta de aurii austr. . . 103.75 
Losurile din 1860 . . . 134.50
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 870.—
Act. băncel de credită ung. 296.—
Act. băncel de credită austr. 294.10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................. 5.78
Napoleon-d’orI................ 9.72 >/3
Mărci 100 împ. germ. . . 60.— 
Londra 10 Livres sterlinge 122.80

SSursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 2 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°/0) . . — —

> „ „ (5%) . . - -
» » urban (7°/0) . . — —
> > » (6%) • • - -
> , ’ (5%) • . - -

Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 349 J/j

< » » Națională . . — —
Aurii .... (8.40) . . —■ —
Bancnote austriace contra aură 2 07 2.08

Cursulu pieței Brașovd
din 14 Noemvre st. n. 1884.

Bancnote românesci . . . . Cump. 8.80 Vend. 8.85
Argint românesc .... . . > 8.75 8.80
Napoleon-d’orI................. . . > 9.66 > 9.69
Lire turcescl..................... . . » 10.94 > 10.98
Imperiali......................... . . » 9.94 * 9.97
Galbeni............................. . . » 5.67 » 5.70
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.— » 101.50
Ruble RusescI.................... . . » 122. 5 > 123.—
Discontulă » . . 7—10 */o  Pe ană.

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

8347—1884 tk. szâinhoz.

Arveresi hîrdetmânyi kivonat.
A brassdi kir. torvszâk mint tkvi hatosâg kozhirrâteszi, hogy Puș. 

cariu Jozsef vâgrehajtatânak Dezso Jozsef vegrehajtâst szenvedd elleni 
422 frt. 90 kr. tokekdvetelâs âs jârlâkai irânti vâgrehajtâsi tigyâben a 
brassdi kir. torvszâk teruletân lâvo a Krizbai liatâron fekvd a Krizbai 
514 szâmu tjkben A + alațt foglalt 8, 9, 13, 17, 19, 24, 26, 34, âs 
36, rendsz. alatti ingatlanokra 359 frt. kikiâltâsi ârban tovâbbâ a Krizbai 
903 sz. tjkben A + alatt foglalt 3159 heljr. szâmu ingatlannak felerâszâre 
18 frt. 50 kr., kikiâltâsi ârban a Krizbai 843 szâmu tjkben 3314/2, 
3721, 3722, 4602, heljr. szâmu ingatlanokra 227 frt. kikiâltâsi ârban, 
a Krizbai 43 sz. tjkben A -|- alatt foglalt 123, 124, 125, heljr. sz. in- 
gatlanoknak felerâszâre 100 frt. 10 kr-, kikiâltâsi ârban, a Krizbai 46 
sz. tjkben A + talatt loglalt 1—5, 7—10 r. sz. alatt felvett ingatlanokra 
243 frt. kikiâltâsi ârban oszesen 965 frt. 50 krban ezennel megâllapitott 
kikiâltâsi ârban elrendelte, âs hogy a fennebb megjelolt ingatlan az 1885 
6v Januâr h6 2-ik napjân dâlelott 9 orakor Krizba kozsâg irddâjâban 
megtartandd nyilvânos ârverdsen a megâllapitott kikiâltâsi âron aldl is 
eladatni fognak.

Arverezni szândâkozok vdgrehajtatd kivetelâvel tartoznak az ingat
lan becsârânak lO°/o-ât kâszpânzben, vagy az 1881 LX. t. cz. 42 §-âban 
jelzett ârfolyammal szamitott 6s az 1881 âvi November l-6n 3333 sz. a. 
kelt ingazsâgtigyministeri rendelet 8 §-âban, kijelolt ovadâk-kâpes ârtâk- 
papirban a kikuldott kdzhez letenni, avagy az 1881 LX. t. cz. 170 §-a 
drtelmeben a bânatpânznek a birosâgnâl eloleges elhelyezâsârol kiâllitott 
szabâlyszerfi elismervânyt âtszolgâltatni.

Kelt Brasson 1884 âvi Oktober h6 18-ân.
A brassoi kir. tszek mint telekkvi liatosâg.

B6esi, elnbk.__________________________________ Flira, jegyzo._______

$ Vindecare (Radicală și (Rapidă
de tdte

-7 Botele Nervose, Epileptice și Secrete 
numai prin, metoda mea.

Onorariele nu se dau decâtă după restabilirea completă.

BIS. PILTF. A. MADASF1NA,
membru ală mai multoră societăți sciențifice

106. Fau.’bourg' St. u^-zitoizie. — FAEIS.

I

£
*

*
Tratarea se face prin corespondență.

$

«K*

De observatu.
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. 1.

6. Place du Frâne, PARIS.

Mersulu trenurilorU
pe linia Predealu-Budapesta și pe linia Teiușii-Aradîi-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele'de nopte suntă cele dintre liniile grose'

l*redealu-15tidapesta Budapesta- S’redealfi

Trend Trenu Trenu Trenă Trenu Trenu Trenu Trenu
do do de omnibus accelerat omnibus

perââno persdne persâne

Bucurescf 7.15 __ — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brasovă ț 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
Feldiora 2.44 7.09 6.28 i 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 Mez6‘Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 Râv 5.46 11.41 4.31
Sigliișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.0y 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Agliiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiușîl 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă! 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 l 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cnccrdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirișă 8.48 4.10 6.38 Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —
f.lnsin . 10.08 5-59 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —

l 10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușft 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 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 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Cop șa mică 2.52 1.22 10.45 *

Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v 12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mez6-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 1’ ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Oradia-mare £ 1.54 11.14 7.30 .......„ r 9.20 10.15 3.15
P. Ladăny 3.14 1.47 11.05 * ț — 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

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiuștt-A'radft-Budapcsta Budapesta-Aradd-Teiiișd.

Trenu de Trend T renii Trenu de Trenfi
persdno omnibus omnibus pers tine omnibus

Teiușii 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iuha 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.bb
Vințulă de joșii 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Aradu 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 - Conopă 5.57 8.49
Zam /.49 3.48 Bârzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 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 josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.1b
Viena 6.20 — — Teiusîi5 12.53 7.00

Aradd-Timișdra Simeria (Piski) PetroșenI

Trenu Trenu de Trenu
omnibus persâne omnibus

Aradrt 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.0b
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timiș6ra 8.58 3.15 P etroseni

9 7.00

Timiș6ra-Aradii Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenă
persâne omnibus omnibus

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
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


