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Brașovu, 5 (17) Noemvre
„Unu poporti, care în dilele de restriște 

„nu-și perde curagiulti, care luptă cu capulu ri
dicată. pentru esistența sa, pentru drepturile sale, 
„pentru libertatea sa; unu poporti care este de- 
„cisti său se trăiască în libertate său se m6ră cu 
„gloriă, unti asemenea poporti nu p6te să piără, 
„ci consciu și hotărîtti fiindti de a’și urmări ținta 
„fără șovăire, trebue să ajungă la fericire și la 
„libertate. “

Aceste cuvinte, ce le-a pronunțată învățatulti, 
generosulti și patrioticulti episcopii dela Djakovar, 
Strossmayer, cu ocasiunea festivității sânțirei pa
latului academiei sudslavice de arte și de sciințe, 
sunt o puternică dovadă, că viuă și tare este 
consciința națională a poporului croații.

Dăr acele cuvinte ne mai mărturisescti, că 
Croații sunt așa de fericiți de-a avă în fruntea 
lorii în aceste timpuri grele unu prelată, care 
este la înălțimea chiămărei sale, unti adevăratti 
conducătorii sufletescii alti poporului.

Entusiasmulti, ce a domnitii în Agramti, 
între toți Croații fără deosebire de partidă, în 
decursul!! festivităților!! a cărorti centru a foștii 
persăna episcopului Strossmayer, ne probăză, că 
ideile și principiele ce le profesăză acestti nobilii 
archiereu sunt jidentice cu ideile și principiele, 
de cari să conduci! toți Croații în lupta sântă 
pentru libertate.

Episcopul!! Strossmayer declară sărbătoresce, 
că dânsul!! nu se mulțămesce numai cu măsuri 
de adi pănă mâne, cu-o instrucțiune națională 
slabă și mediocră, pentru că nu se mulțumesce cu sfăr- 
mituri de drepturi, ci aspiră la deplina libertate nați
onală. De aceea pe lângă îngrijirea ce-o dă necurmată, 
scăleloră poporale, episcopulă dela Djakovar își 
ține de datoriă de a jertfi totulă pentrn institu
tele de sciințe și de arte mai înalte naționale, 
fiindcă în aceste institute se cultivă sciința și 
sciința este putere, fără de care ună poporă nu 
pdte ajunge la libertate. „Dorința mea cea mai 
fierbinte — (fice Strossmayer — este ca din po
porală nostru să iăsă câtă mai mulți învățațî.“

Prelatulă croată în avântulti său națională 
dise la despărțire, mulțămindă cetățeniloră din 
Agramti pentru priimirea deosebitti simpatică ce 
i-au făcut’o, că Croația a doveditti prin acăsta 
festivitate, că ea este chiămată de a jucâ pentru 
popdrele peninsulei balcanice acelti rolti, ce l’a 
avută Toscana pentru Italia, âr Agramulă să fie 
ceea ce a fostă odiniără Florența.

Dorința este în sine nobilă și frumdsă, căci 
ea se basăză pe aspirațiunile poporului croată, 
care vrea să fie liberă și fericită. Nici ună amică 
ală culturei și ală libertății popărelorti nu le va 
pută luâ în nume de rău Croațiloră că și-au a- 
lesă o țîntă ideală așa de mare, ca aceea de a 
fi Toscana peninsulei balcanice. Numai unii, cari 
s’au conjurată în contra libertății popdrelorti potă 
să fie așa de mici la inimă ca se dispute Croa
țiloră și dreptulă de a avă asemeni idealuri.

Aceștia din urmă și-au arătată arama chiar 
și față cu pacinicele manifestațiuni din urmă ale 
Croațiloră. Nu le vine la socotălă că Strossma
yer revindecă Croațiloră o missiune specială ci- 
vilisătăre în Orientă, când ei țină că au mono- 
polisată pentru dânșii acăsta missiune, ce a espli- 
cat’o mai de aprăpe Beniamină de Kallay în 

discursulă său ținută în Academia de sciințe 
maghiară.

Scimă noi de unde vine rivalitatea între 
missiunea ce și-o atribue Croații și între pretinsa 
missiune a Maghiariloră dc a fi mijlocitorii cul
turei între apusă și răsărită. „P. Lloyd“ apelăză 
la antagonismulă dintre catolici și ortodocși în 
peninsula balcanică, apelăză la Sârbi, Bulgari și 
Români numai ca să pdtă dispută Croațiloră drep
tulă de-a avă și ei o misiune specială croată.

Dăcă e vorba de diversitatea de religiune 
și de scriere — cu litere latine și cirile — atunci 
ni se pare că o diversitate și mai mare pledăză 
în contra pretinsei misiuni culturale a Maghiari
loră, cari sunt în tăte privințele deosebiți de po- 
părele Orientului și nu posedă simpatiele nici 
unuia din ele. „Pester Lloyd“ o sâmte acăsta, 
de aceea pretinde dela Croați să-și vândă sciința 
loră în Orientă sub firma ungurăscă, căci, dice 
elă, numai identificându-șl misiunea loră cu mi
siunea maghiară, voră pută dobândi egemonia 
culturală asupra popăreloră Orientului . . .

Acesta este uegreșită înțelesulă cuvinteloră: 
„numai pe basa păcii cu țăra-mamă Croația își va 
pută ajunge țînta...“ De dragulă acestei păci 
făia ungurăscă se preface a fi ea parte ofensată 
(jicândă, că Maghiarii niciodată n’au impusă 
cultura loră Croațiloră, căci și ei au fostă ca și 
Croații de părere că: „cultura s& pdte lăți numai 
„și numai cu ajutorulu limbei naționale și a spiritu
lui națională, și că fiecare națiune e chiămată 
„de a-și câștigă acăsta cultură prin propriele sale 
„stăruințe și puteri...“

Ce mai farisei! Așa vorbescă ei ună ană du
pă ce au încercată să întroducă limba maghiară 
în administrația financiară a Croației; cu asemeni 
frase voiescă să înșele ei pe Croați acfi, când 
tătă lumea scie cum ei impună cu forța Româ- 
niloră, Slaviloră și Germanilor!! din Transilvania 
și Ungaria limba maghiară!

Spiritulă croată nu mai dă a(fi nici ună cre- 
(jământă spiritului maghiară ademenitoră. Cro
ații suntă deciși — ne spune episcopulă Stross
mayer — de a trăi ca națiune liberă de sine 
stătătdre său, dăcă nu, de a peri mai bine cu 
gloriă.

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

CRONICA POLITICĂ.
Oficiăsele din Pesta, în frunte cu »Pester Lloyd« 

suntă fbrte mâhnite de discursulă ce l’a ținută episco
pulă croată Strossmayerla despărțirea sa din Agramă. 
Ele vădă în cuvintele episcopului curată tendințe politice, 
chiar și în cuvintele că Croația va fi Toscana penin
sulei balcanice, ăr Agramulă va fi Florența. Ceea ce 
face, mai alesă pe »Pester Lloyd,« să considere festivi
tățile din Agramă ca o demonstrațiune antima- 
ghiară, este o corespondență ce a primit’o numita făiă 
din Agramă, în care i se spune că de Ia festivități 
au fostă eschișl toți aderenții partidei nați
onale. La banchete n’a fostă invitată nici măcar ună 
membru ală partidei naționale și despre calitatea toaste- 
loră se vorbescă lucruri curiăse. Acăsta corespondență 
îlă face pe oficiosulă »Pester Lloyd« să scrie ună articulă 
de fondă, în care nu’șl păfe înăbuși credința, că Croații 
’și primescă parola de la Newa.

*
Ducele de Cumberland n’a rămasă singură, ca 

să-și pledeze causa sa. Scrisorile sale adresate principi- 
loră germani au aflată răsunetă la multe guverne din 
statele federate ale Germaniei. Deocamdată guvernele 

din Saxonia și din Baden începă a eși pe față că sus
țină pe ducele de Cumberlandă. Se observă totă mai 
multă silința acestoră guverne, d’a face să se resol- 
ve cestiunea Braunschweigului în sensulă 
de a se reactiva ducele de Cumberland, pre- 
supunendu-se că acesta va încheia pace cu Prusia. Să păte 
întâmpla ca și alte guverne să-și ridice vocea totă 
în favdrea ducelui. Lucrulă e fărte naturală: resolvân- 
du-se cestiunea după placulă Prusiei, s’ar stabili ună 
precedentă, care ar pută fi fatală și altoră dinastii.

*
Se scie că la 20 Noemvre se întrunesce în Ber

lină conferința Congului. Mai țoți delegații puteriloră, 
invitate a lua parte la conferință, se află deja în capitala 
germană. Ceea ce araă spusă și altă dată, că Portugalia 
va trimite pe representantulă său cu anumite propuneri, 
s’a realisată. Miculă regată a presentată membriloră 
deja adunați în Berlină ună memoriu asupra relațiuni- 
loră sale cu Congo. In memoriu se arată pretențiunile 
de posesiune ale Portugaliei asupra Congului, cjiarele 
germane se consolăză cu speranța, că acestă memoriu 
nu va avea caracterulă unui protestă încontra hotărîri- 
loră conferinții, ci are scopulă să dea numai materi
ală acesteia. POte să fie și așa cum speră presa ger
mană, dar pe câtă scimă, Portugalia e hotărîtă a’șl apăra 
interesele sale cu totă energia, mai cu sămă că e susținută 
și de Anglia.

Discursulu episcopului Strossmayer.
(Urmare șt fine.)

»A doua serbare ce se face adli în aceste localițățl 
și înțcapitala Croației, este deschiderea galeriei de 
tablouri. Fiecare omă mai alesă fiecare preotă 
în fiecare 4*  să-șî facă testamentulă său. Eu suntă 
gata cu testamentulă meu. Am încheiată 
cu lumea și — mi se pare — lumea încă a în
cheiată cu mine. Am gustată destulă de multă 
frumsețile galeriei de tablouri; multe Ore fericite am 
petrecută privindă lucrurile de artă; m’am aprofundată 
în studiulă loră și am privită în spirită ună timpă de 
multă dispărută, ce era consacrată cultivărei artei. Cu 
totă inima dau acăstă colecțiune a mea națiunii, din ală 
cărei sînă am eșită. (Vii aplause.)’

Episcopulă descrie fOrte interesantă scOlele repre- 
sentante în colecțiune și accentuăză esemplare cu deo
sebire importante, ascultândă publiculă cu o atențiune 
fărte încordată și întrerupându’lă adeseori cu salve de 
aplause, mai cu semă când episcopulă arătă mai multe 
cărți de valăre, precum și o carte de rugăciuni din suta 
XV-ea, care costă 10,000 fl. ăr acum — după spusa 
episcopulni — prețuesce 100,000 fl. și o dărui academiei.

»Suntă omeni, cari (fică: Hei, acestă episcopă a 
verătă atâția bani în academiă, în universitate, în gale
ria de tablouri; ce folosesce acăsta poporului, care su
fere lipsă și miseriă, fome și sete 1 Cu' banii aceștia ar fi 
putută sprijini poporulă în privința materială în modă 
însemnată! Poporulă se ruinăză și acestă episcopă spri- 
jinesce numai institute scientiflce! Omulă nu constă nu
mai din sufletă nemuritoră, ci și dintr’ună corpă, care 
are multe trebuințe!... Acestora, cari vorbescă astfelă, 
i-așă sfătui să cerceteze, care suntă căușele, că popo
rulă nostru sufere nevoi materiale. Grija de binele ma
terială ală poporului este nobilă, dar e mai nobilă grija 
de binele spirituală! De capacitățile spirituale 
a ternă progresulă materială. (Zivio.)«

»Celă mai erudită scriitoră de economiă națională 
din timpulă de a<j.l, amiculă meu Lavalette, ale că
rui opuri ară fi demne să se traducă în limba croată, a 
pusă în fruntea opului său proposițiunea: Ună poporă 
care ș’a perdută credința’n Dumnezeu și în 
puterea sa, n’are nici ună viitoră! Da, dom
nii mei, lipsa de idealismă a creată stările 
economice-sociale de a(Jl. (Zivio.) Poporulă lu- 
crăză 6 (file, pentru ca în a 7-ea (fi să prăpădăscă câș- 
tigulă, în locă ca în acăsta (fi: după porunca lui Dumne
zeu, să se dedice odihnei, cultivărei inimei și a spiritu
lui. Creatorulă a sădită în fiecare individă și în națiuni 
simțulă de conservare. Fiecare poporă, care în 
dile de încercare nu’șî perde curagiulă, care. 



luptă cu capulă ridicată în susă pentru esis- 
tența sa, pentru drepturile sale, pentru liber
tatea sa; ună popor ă, care e hotorâtă să trăâs- 
că liberă seu să pără gloriosă; unăastfelă 
de popotă nu pâte dispără; iui trebue să’i 
răsară aurora libertății! (Zivio sgomotâse. Apla- 
use nesfârșite.) Ună pop oră, care e consciu de 
acesta și hotărâtă a urmări neîntreruptă 
ținta sa, trebue să-șî aplaneze calea cătră fe
ricire, cătră libertate! (Zivio.)

»Mai departe s’a ivită întrebarea pentru ce nu-inî 
întorcă grija mea pentru școl ele poporale. Recu- 
noscă însemnătatea scâleloră poporale, ele formâză po
porală. Și tocmai cei mai însemnați bărbați ai poporului 
nostru au eșită din elă; din coliba sărăciei s’au ridicată. 
Suntă mândru, că și eu m’amă ridicată totă 
dintro astfelă de sferă. (Zivio.) In cerculă meu 
sprijinescă și scâlele poporale după putință. De sacrifi- 
ciulă, ce mă țină obligată a-lă face, ca fiu credinciosă 
ală patriei mele, pe altarulă acelora, nu-mi va pără nici 
odată rău. Numai acei 40,000 fl., cu cari am contri
buită la intemeiarea seminarului din Djacovar, mi s’au 
răsplătită cu durerâsă nemulțămire de âmeni, cari în- 
drăsnescă a jucâ și adi ună rolă în viața publică.*  **)) Mă 
țiu totă așa obligată a promova progresulă scâleloră po
porale, precum mă țiu obligată a promova sciința, căci 
sciința e puterea, prin care ajunge cineva la 
libertate. Dar trebue să se scie prețui adevărata liber
tate. Ceea ce pentru unulă e libertate, pentru altulă e sclă- 
viă. Cea mai intimă dorință a mea ar fi, ca din poporă să 
iasă câtă mai mulțl învățat! și să fiejtotă așa de stimați, ca 
și soldatulă, ca și preotulă. Dorința mea ar fi, că tine
rimea nostră să considere ca cea mai înaltă nisuință a 
sa, de a dobândi ună locă în academia de sciințe.”

*) De d. Gaston de Fresnes: »Diminețele Spaniole* Nr. 8 
și 9, 23 Oct. 1 Nov. 1884.

**) Alusiune la D-r. Bajamonti din Spalato, care a înteme- 
iatti o întreprindere pe acțiuni. Episcopulă Strosmayer a cumpă
rații acții pentru 40000 fl. și le-a dăruită seminarului. întreprin
derea. a dată falimente și acțiunile și-au perduttt valorea lord.

Episcopulă ’și încheiă discursulă, dicândă că auto
nomia academiei și facultățiloră trebue asigurată. Sciința 
trebue să fie liberă. Apoi îmână academiei în amintirea 
acestei dile două medalii comemorative, una de argintă 
și alta de aură, dăruite de Papa Leo XII, care e ună 
amică ală Slaviloră de sudă. (Zivio nesfârșite.)

AUSTRIA Șl ORIENTULU.*)
Sub acesiă titlu >Românulă« publică următorulă 

articulă, privitoră la viitârele stări de lucruri din Enropa:
Austro-Ungaria își face fără sgomotă pacinica ei 

concistă a peninsulei balcanice, și, susținută prin mâna 
vîrtâsă a principelui de Bismarck, ea să lasă să alunece 
dulcișoră spre Salonică și Marea Egeă. Aceste suntă fapte 
sigure, positive, ce este totă atâtă de prisosă d’a le nega 
precâtă și d’a le ascunde. Este multă mai bine din 
contră, d’a privi lucrurile în față, d’a le desvăli cu cu- 
rățeniă; căci, dâcă evenimentele voră urma cursulă loră 
naturală, monarebia dualistă va deveni, pănăanu se sfâ/și 
acestă seculă, imperiulă Orientului, și acestă faptă merită 
să se ocupe lumea de dânsulă.

Avândă Intrarea pe două mări: Adriatica și Ar- 
chipelagulă, imperiulă Orientului face greutate imperiului 
Occidentului, guvernată de Ilohenzollernl, precum con- 
federațiunea Stateloră Germaniei sudului gravitâză în ju- 
rulă imperiului Occidentului. O! Acesta nu este ună 
plană închipuită, întemeiată pre presupuneri și zămislită 
de creerl bolnavi. Este destulă să vâză cineva faptele 

pentru a se convinge c’acestă plană este în deplină cale 
de esecutare.

Toți au audită vorbindu-se de podulă măreță făcută 
pre Sava între Semlină și Belgradă. La ce ar servi elă, 
de nu ca trăsura de unire între Austro-Ungaria și Ori
enta? S’a inaugurată de curândă linia căii ferate de la 
Belgradă la Nișă. Din ce elemente s’a compusă maio- 
ritatea asistențiloră ? Din Invitați venițl, în mare numără, 
din Viena și din Pesta. In serbările din acele dile, stra
dele și casele din Belgradă fură împodobite cu drapelurl 
Austro-Ungare și Serbe în mănunchi, semne d’o strânsă 
unire între ambele țări.

Aceste mănunchiuri au semnificarea loră pentru cei 
cari bagă de semă, și învederată este că nu s’a făptuită 
o liniă de 244 de chilometrii cu singurulă scopă d’a în
lesni transitulă a câtor-va mii de boi și oi ș’a câlor-va 
sute de kintale de grâu. Deschiderea liniei dela Belgradă 
a Nișă are cu totulă o altă însemnătate. Ea afirmă 
luarea în .posesiune a Serbiei de cătră Austro-Unga
ria, și se va da învoire cestei din urmă puteri d’a 
deplini în îndeletele lucrarea de asimilare, cu sci
ința urmărită de la tractătulă din Berlină. Da negre
șită, se va face ună schimbă mai activă ală produseloră 
pământului și ale Industriei, der fie-care scie că transac- 
țiunile comerciale suntă celă mai bună mijlocă — tot- 
deuna întrebuințată în lipsa gialeloră de tună — pentru 
a face sâ petrunză la cei slabi ideile și înrîurirea poli
tică a unui vecină tare și ambițiosă. Aceste voră fi, de 
sigură, pentru poporațiunile serbe, efectele imediate ale 
deschiderii liniei de la Belgradă la Nișă. Nu voimă altă 
dovâdă de câtă mărturirea ce a scăpată, între pahare, 
unuiu din asistenți la banchetulă inaugurării. »Calea fe
rată de la Belgradă la Nișă, strigă dânsulă, nu va avea 
dreptă singură resultată d’a desvojta relațiunile comerciale 
între Serbia și Austro-Ungaria. Ea va întărî încă și 
amicia arabeloră țâri și va deveni temelia ne-mișcătore 
a mutualii lorți prosperități.” Este fără îndoială o mare 
reservă în aceste cuvinte: dar pentru celă care scie citi 
și înțelege, declararea este pe câtă se pote mai limpede, 
Cu acâstă ocasiune, diarulă din Parisă »Le Soleil' emite 
următârele cugetări:

»Propășirea materială, âcă ce făgăduesce Austria 
mândreloră poporațiuni ale Serbiei, coboritoriloră, cuteză- 
toriloră tovaroșl ai lui Ștefană Dușană. Nu li se mai 
vorbesce de libertate, de gloriă, de mărire națională- 
Nu-i mai numesce Piemontezii Balcaniloră. Conceperea 
marei Serbii, a marelui imperiu ală Slaviloră Sudului, 
nu mai este decâtă ună visă stersă, o vedeniă ce a pe- 
rită. Adio visuri ambițiâse! Singura ambițiune a Sâr- 
biloră, devenițl umilii vasali ai Habsburgiloră, trebue sâ 
fiâ d’ași vinde boii și grânele prin târgurile Vienei și ale 
Peștei. Pentru acesta, sunt ajutați a’șl face o cale fe
rată. Ce le trebue mai multă? Se pote considera că 
d’acum înainte Serbia este, ca și Bosnia, o anexă a mo- 
narchiei Austro-Ungare.«

Aceste tâte însâ nu sunt încă decâtă prima stați
une ; scopulă este anecsarea Salonicului, punctă minunată, 
așe4&tă pentru a deveni marele întreposită ală comerciu- 
lui Europei centrale cu Orientulă. Deci, Austria speră 
s’ajungă aci în doi anî, în virtutea tractatului dela 1883, 
încheiată între dînsa Serbia și Turcia, și care prescrie ca la 
15 Octomvre 1866 sâ fiă sfirșită juncțiunea linii intre 
linia Belgradă-Nișă și Salonică, ce se face acum. Sunt 
numai 70 de chilometre de făcută pe teritoriulă otomană; 
doi ani suntă de ajunsă pentru acesta lucrare, și când 
trunchiulă care are sâ unâscă Nișă și Vranja cu Salo- 
niculă se va pune în esploatare, Austriacii voră avâ totă 
înlesnirea d’a străpunge Macedonia precum au străpunsă 

Serbia. Austro-Ungaria va fi atunci fârte apropiată de 
împlinirea visuriloră sale. Ambele ei capitale, Viena și 
Budapesta, voră fi sîmburile comerciului centrală austro-ger- 
mană care, avândă aste două puncte csfreme ale sale la 
Hamburg și la Salonică, va uni comerciulă Măriloră Nor
dului cji acela ală Mediteranei orientale. Atunci Habs- 
burgii voră îndeplini opera politică, constituindă spre a 
loră egemoniă confederațiunea balcanică, atrăgândă în 
sfera de acțiune a monarchiei austro-ungare Bulgaria, 
Rumelia-Orientală, Muntenegru, fără a uitâ pre România, 
țâră de sânge latină, pre care Austria a lucrat’o deja în 
vedere d’a-șl stabili predomnirea.*)  Nu s’a vorbită deja 
de proiectulu ce ar avea împeratorele Franță-losefă d’a 
visitâ Bosnia în primăvâra viitâre, ș’a primi la Seraievo 
pre regii României și Serbiei și pre principii Bulgariei și 
Muntenegrului? Ne îndoimă fârte c’atuncl pacea Europii va 
părea totă atâtă de asicurată pre câtă se pare acum a 
fi; căci, precum dice d. K-rohan, »când ună suverană 
puternică, care are țintiri ambițiose, alianțe tari și o mare 
armată, își face ună parteră de regi, popârele n’au de ce 
să fiă liniscite, Florile cari crescă în acele parterurl au 
colorea sângelui și mirosulă prafului de pușcă.»

Cu tâtă întâlnirea de la Skiernlevicl suntemă în 
ajunulă unei lichidări; este greu ca o operațiune atâtă 
de complicată, atingândă atâtea interese contrarii, să se 
potă face cu bură învoire. Șapoi, toți sciu că în politică 
lichidările se trătâză prin ceea ce cardinalulă Richelieu 
numea ultima ratio regum.

SOIRILE DILEI.
Soldații, cari au fostă asentați în 1872 în armata 

comună seu la honvedi, la 31 Decemvre voră fi sterșl 
din cadrele armatei și ’și potă primi în cele dintâiu diile 
ale lunei Ianuarie documentele de eliberare dela birourile 
de evidență militare, înapoindă pașaportele militare.

—0—
Foia maghiară »Ellenzâk« publică o corespondență 

din Pesta privitâre la demonstrațiunile studențiloră uni
versitari de acolo, în care se cjice: Luândă lucrulă seriosă, 
acea demonstrațiune a fostă forte comică deârece nimeni 
n’a arangiată vr’o sărbătorire a lui Horea. Prin urmare 
stimații domni studenți universitari s’au luptată cu ini- 
miculă care nu era nicăiri. Pe cândă studenții români 
își petrecâu bine în hotelu închinându’și în sănătate, 
studenții maghiari sberau și strigau afară pe la ferestre 
Ear cănd în colțulă unei strade studenții maghiari urlau 
o strofă dintr’ună cântecă revoluționară Koșutiană și 
strigau zăpăciți când >abzug Horea” când »trăiască Ko- 
suth, Horea, Hoitsy și Cloșca,» cânele unei dame acom- 
paniâ pe studenți urlândă de pe balconă. Culmea comi
căriei însă a fostă atunci, când frumâsei dâmne, care a 
aruncată cânele în odaiă, demonstranții i-au mulțămită 
strigându’i >să trăiască.»

—0—
In 13 Noemvre episcopulă Strossmayer și-a luată 

rămașă bună dela consiliulă comunală ală Agramului și 
dela aranjatorii festivitățiloră. La despărțire ’și esprimă 
mulțămirea sa pentru simpatica primire ce i ,s’a făcută 
și declară că cu aceste festivități Croația a dovedită din 
nou, că e chemată să jâce între popârele din 
peninsula balcanicărolulă, cel’a avută Tos
cana pentru Italia, âr Agramulă va avâ ro
lulă Florenței. Festivitățile au aflată răsunetă în

*) La 1856, când fu silită să-și retragă oștirile din principate, 
organele ei acreditate Țseră: — >Ce nu puturămtt câștigă pre ca
lea diplomatică, vomă luă pre calea economică.»

12.
FOILETON U.

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

1785 scrisă pe liasa (lociiinenteloru oficiale <le N. Densușianu. Bu- 
curescl 1884. Tipografia »Roniânulu,« Carolii Golii).

(Urmare.)
Armistițiulă dela Tibru espirândă la 19 Nov. co- 

mandantulă generală br. Preisz se decise se trimiță de 
nou pe v.-colonelulă Schultz la Moți, cu tâte că guver- 
natorulă Brukenthal 4^cea, că nu se cuvine și e pericu- 
losă ca să se tracteze cu nisce rebeli și că acordarea ce- 
rerei țăraniloră români de a fi eliberați de iobăgiă și 
militarisați nici nu stă în puterea guvernului, er aface
rea țăraniloră închiși la Galda se pote resolvâ numai pe 
cale judecătorescă. In 19 Nov. v. col. Schultz ajunse la 
Abrudă. Elă avea ordină de astădată ca se înduplece 
pe căpitani să iesă afară din munți, eventuală să câră 
dela țărani estradarea căpitaniloră și depunerea armeloră: 
Elă raportă despre resultatulă misiunei sale baronului 
Preisz cu dată 24 Nov. 1784.

In acestă raportă v. col. Schultz spune cum a 
mersă dela Abrudă la Câmpeni și de aici Ia Bistra in- 
formându-se dâcă căpitanii români l’au așteptată în diua 
de 19 Nov. Elă află că a fostă așteptată, însciință pe 
Horia în 20 Nov. să vină cu țăranii la elă în 21 Nov., 
ca să le dea răspunsulă. Peste nopte colonelulă durmi 
la Câmpeni; »tâtă ndptea, dice elă, am audită suflândă 
cu cornurile de vânată prin munții îrnprăsciați, probabilă 
că se dă sîgnalulă de adunare.» In diua de 21 Nov. 

veni Iloria prin munți cu o câtă de vr’o 600 de âmeni, 
cu bâte în mâni. Pe șesulă celă mică dela Câmpeni, 
unde îlă așteptă col. Schultz, pășiră înainte Horia si 
Cloșca cu vre-o 12 bătrâni, își descoperiră cu toții capetele și 
stătură liniștiți. Schultz le spuse că bătrânii și jurații împreună 
cu căpitanii loră să vină la 24 Nov. ârășl la comuna Tibru 
ca să audă porunca mai departe dela generalulă nâmță, 
care va veni acolo. Țăranii se escusară că nu potă face 
acestă drumă singuri și decă voră merge în cete nu potă 
stă buni pentru escesele, ce se voră comite. »Eu le răs- 
punseiu, scrie Schultz, că consciința loră nu pote să fie 
curată, de ore ce nu se încredă se vină singuri și așa 
se’ml spună sinceră, decă sciu că au păcătuită și prin 
faptele loră au mâniată pe împăratulă.” Atunci căcjură 
toți în genunchi strigândă tare: recunoscemă că amă 
păcătuită și ne rugămă de împăratulă să ne ierte.... amă 
fostă siliți să facemă pasulă acesta, ca starea nostră 
tristă să ajungă la urechile' împăratului. La întrebarea 
că cine i-a sedusă la acestă pasă ilegală, țăranii răs
punseră, că țâra întrâgă a făcut’o, că au resoluțiuni îm
părătesei, cu cari de geabă au alergată pela cele dere- 
gatorii... Horia și Cloșca scâseră din traistele loră nisce 
pachete de hârtii și arătară mai multe resoluții de ale 
cancelariei aulice scrise în limba latină. Schultz ordonă 
locot. Probst, pe care încă îlă luase cu elă, să esplice 
țăraniloră cuprinsulă aceloră resoluții și-i învită din nou 
să vină câțl-va din fie-care comună la 24 Nov. la Se- 
beșă să asculte porunca mai departe a împăratului. Tot
odată le spuse, câ numai așa voră dobândi iertarea îm
păratului dâcă voră predă armele în mânile armatei și 
dâcă îi voră estradă numai decâtă aici pe căpitănii loră, 

cari i-au amăgită și înșelată. Țăranii răspunseră că 
afară de.-câte o pușcă de vânată ei n’au arme, că elă 
Schultz, vede fârte bine, că n’au în mână decâlă 
bâtele loră, apoi că ei n’au pe cine estradă, căci 
n’au căpitani, de-âre ce tâte le-a făcută țâra și foculă 
a venită peste ei din Grișă.... »Vădândă, continuă Schultz, 
că dânșii se escusă mereu, am începută să-le vorbescă 
și mai răpede: că deârece cărțile vâstre sunt in mânile 
acestoră doi âmeni, cari se află înaintea mea și fiindcă 
aceștia înaintea vâstră trebue să fie âmeni de omeniă, 
eu iau cu mine pe âmenii aceștia (arătândă pe Horia și 
Cloșca) și-i ducă la marele generală, ca acolo în numele 
vostru să apere cererile vâstre. Atunci întrâga mulțime 
strigă cu sgomotă, că pe acești doi âmeni noi nu-i dămă 
și-o parte din ei se mișcă înainte ca să mă iea în mij
locă... Pe când ținâ sgomotulă acesta, Horia bătrânulă 
se retrase în mijloculă mulțimii, își lepădă cojoculă celă 
lungă și nu l’am mai putută deosebi de ceilalți, ear 
Cloșca rămase lângă mine nemișcată....*  Convorbirea sâ 
fini prin aceea că li să publică de nou țăraniloră pa
tenta împărătâscă și li se (jise: mergeți acasă, sfătuiți-vă 
și vă supuneți înalteloră porunci.

Acesta era așadâr, (Țce autorulă, resultatulă fata
lului armistițiu dela Tibru, timpă pierdută pentru revo
luțiunea din 1784. Țăranii încheiară armistițiulă atunci 
când se aflau la porțile Aiudului și ale Turdei și trupele 
loră crescâu și se îmulțâu pe fie-care <Ț> când spaima 
cuprinsese nobilimea și iobagii așteptau cu doră cetele 
resculațiloră, când armata era puțină în Transilvania și 
nu putâ începe nic” o acțiune.... Dâcă nu se făcea în
voiala dela Tibru în cele 8 (jile aprâpe toți iobagii ro- 

I



t6tă țâra. Acâstă împrejurare va produce în tâtă lumea 
convingerea, că Agramulă e chemată a fi centrulă știin
ței și civilisațiunei în peninsula balcanieă-

Croații potă fi mândri cu ună asemenea capă biseri- 
cescă, care se sacrifică pentru, binele națiunei sale.

—0—
O nouă supărare i-a causală lui «Pester Lloyd» 

foia lui Bismark ,Nordd. Allg. Ztg.,‘ care, vorbindă 
despre cestiunea valutei austriace, a amintită de »globulă» 
ungurescă. Supărarea fâiei din Pesta însă e numai o 
prefăcătoria. Tâtă lumea scie, că Ungurii nu visâză alt
ceva decâtă o turmă ș’ună păstoră, cu alte cuvinte ună 
»globă ungurescă.»

—0—
«Hermanst. Zlg.< ijice, că foia clușiană «Ellenzek,« 

care n’are deprindere să ’șl ție înaintea nasului nici o 
foiă, tună și fulgeră în contra României, încâlu cetitorului 
îi pere și au<|ulă și vederea. Apoi citâză o parte din 
acelă articulă privitoră la neadevărurile lui »Timesc și în- 
cheiă: «in același tonă obrasnică mai urmeză încă două 
colone.»

Iată articululă fâiei ungurești caracterisată în câ
teva cuvinte.

—0—
In dilele acestea, Slovacii, Cehii, Polonii, Croații și 

Rutenii au serbată jubileulă de 50 de ani dela apariți- 
unea cântecului «Hej, Slovane! (Susă, Slaviloră). Auto- 
rulă Jan Kolar a primită ună dară de 300 de galbeni și 
numerâse felicitări.

—0—
Pentru semestrulă de ârnă ală anului scolastică 

1884-—5 s’au înscrisă le universitatea din Cernăuți 255 
de ascultători. Intre aceșlia suntă : 10 din România, 3 
Ruși și 1 Lipovănă. Numărulă ascullătoriloră dela facul
tatea filosofică s’a mărită numai cu 6 noi studenți, 
causa e că locuri de profesori se găsescă forte rară. 
Mai multă a crescută numărulă ascultătoriloră dela 
facultatea teologică gr. or. și juridică. Profesorulă, care 
a cerută strămutarea universității la Brunn, a fostă fără 
veste pensionată. Causa e ușoră de înțelesă.

—0—
«Carpații» scrie: Aflămă cu deosebită satisfacțiune 

și recunoștință pentru guvernulă Italiei, care nu uită 
nici odată legătura nâstră de sânge, aflămă ^icemă că 
ministrulă agriculturii și comerciului italiană a numită 
membru efectivă în congresulă filoxerică internațională 
pre tănărulă Coslinschi, fiiulă simpaticului colonelă Cos- 
linschi. Numirea sa de cătră guvernulă italiană chiar 
este o deosebită onâre pentru noi și pentru care trebue 
să-i mulțumimă cu recunoștință. Onârea ce se face 
unui Română în străinătate se revarsă asupra țării în
tregi. Suntemă mândrii de acestă semnă de simpatiă și 
de onoruri din partea frațiloră noștri italieni și le mul- 
țămimă.»

—0—
.Agenția Havas‘ desminte știrea, că ministrulă de 

răsboiu română ar fi rechemată în țâră din causa cole- 
rei pe oficerii români din Parisă și Bruxela.

—0—
Orașulă Budapesta are de gândă să contrateze ună 

împrumută de 22 miliâne fi. și anume: pentru Instalarea 
unei mașine idraulice 8 milione, pentru canalisare 2 
miliâne, pentru esecutarea unui sistemă descentralisată 
de hale în piață și pentru mărirea abatoriului (loculă 
tăerii viteloră) 3 milione, pentru zidirea de scâle, pentru 
regularea părîului Racoșă și a părîuriloră de multe ale 
Budei 80000 pentru "mai multe construcțiunî deja votate 
2,700,000, pentru ună nou locală ală primăriei 2.500,000 

mâni din Transilvania erau revoltați. Dâr armistițiulă I ale preoțiloră n băteu și sub titlu de despăgubire le 
tin 12 Nov impedecă acțiunea țăraniloră și revoluțiunea I luau banii, vitele, bucatele fenulă, stringeaujoe ăranl 
română treci din stadiulă ofensivei în acela ală de-fcu grămada și cu alaiu n duceau ca pnsonien m închi-

fensivei. *
Scimă că br. Bruckenthal era de părere să pro

clame numai decâtă insurecțiunea generală a nobilimrei 
conformă vechiloră legi. Br. Preisz se opuse acestui 
plană. Dâr guvernatorulă, chiar și fără învoirea coman
dantului generală și a suveranului, scrise comitateloră, 
că în interesulă apărării proprie, funcțiunarii potă să chie- 
me Ia arme pe nobili și posesori. In urma acâsta mai 
multe comitate proclamară insurecțiunea nobilimii. Co
rnițele Albei, br. Sim. Kemeny, ceru și primi dela co- 
mandantulă iortăreții 2000 de puști și pistâle cu muni- 
țiune, ce le distribui între Ungurii din Alba-Iulia, Aiudă, 
Șardă și Vințulă de josă. După Alba veni Clușiulă. 
unde nobilimea se uniformă și se organisâ milităresce. 
Cornițele comitatului Clușiu, contele Ionă Csaky, luă ti- 
tlulă de supremă beliduce. Propaganda de insurecțiune 
se făcu asemenea în comitatele Huniădârei, Cetății de 
baltă la Târgulă-Mureșului, Haromsecă și în unele părți 
ale Ungariei, dâr pe lângă totă aventulă comitatele n’au 
fostă în stare să compună din nobilime o trupă mai în
semnată. Csaky din Clușiu ceru 50 călăreți ajutoră dela 
comitatulă Sătmărului, âr nobilii din cetatea de baltă ce- 
rură 50 âmenl armați dela comuna Bogacea. Cetele no- 
bililoră începură în timpulă armistițiului să facă răsboiu 
țăraniloră, cari nu s’au resculată; năvăleau pe neaștep
tate asupra comuneloră liniștite, atăcau, tăiau și pușcau 
pe âmenl pe drumuri, pătrundeau în casele țăraniloră și 

pentru deschiderea unoră nouă strade 1,700,000, pentru 
o baiă pe insula palatinală 300,000, pentru spitalulă epi
demică 230,000 fl.

—0—
Din Teșenă se scrie, că la 11 Noemvre n. coman- 

dantulă regim, de inf. N-r. 100, colonelulă Adolfă Sedl- 
mayer, a fostă victima unui atentată. Sergentulă majoră 
Lopatynski fusese pedepsită de colonelulă cu ună arestă 
de două dile, din care causă elă împușcă c’ună revol- 
veră asupra colonelului, și apoi se’mpușcă și pe sine, 
rănindu-se de morte. Colonelulă a fostă ușoră rănită la 
mâna stângă. Casulă se anchetăză.

—0—
Pe moșia baronului Leopold Ludwigstorff, lângă 

Manhartsberg, s’au împușcată în 10 și 11 Noemvre n. 
1684 de sălbătăcii, între cari 1578 de epurl. Intre vâ
nători s’a distinsă comitesa Alice Hardegg, care singură 
a împușcată 90 de epurl

—0—
«Dziennik Polski» comunică scirea, că în aceste 

dile episcopulă gr. cat. Silvestru S e m b r a t o v i c I se va 
numi mitropolită în Lembergăi

—0—
In laboratoriulă vestitului profesoră din Parisă 

Vulpi an, Dr. B. a înghițită patru centimetri cubici din 
dejecțiunile unei femei, care a murită avândă tâte simp- 
tomele de coleră. Dr. B. a voită să dovedescă Drului 
Koch, că microbii și baccilele n’au nici o influință asupra 
organismului și că dejecțiunile colerei nu sunt nici con- 
tagiâse nici infectătâre. Dr. B. se află în deplină să
nătate.

—0—
«Nordd. Allg. Ztg.» a primită din Cairo o comu

nicare directă, în care i se spune că nu mai este nici o 
îndoială, cumcă partea cea mai mare din garnisâna 
Chartumului a fostă măcelărită.

—0—
«Agenția Reuter» împărtășesce scirea, că Chinesii 

au atacată trupele francese la Kelungă, dâr au fostă res
pinși cu mari perderi. Canotiera chineză >Feihor« a fost 
prinsă de Francesl.

—0—
Astă sără se va juca la teatrulă germană piesa 

Rosenkranz și Giildenstern, comediă în 4 acte de M. 
Klopp.

------o——

Fortificarea Bucurescilorii.
Cetimă. în „Națiunea “ :
«In momentulă în care o parte din presă ne anunță, 

că soldații de geniu au dată primele lovituri de sapă la 
Otopeni și Tunari, puncte strategice pe care se voră a- 
ședa cele două dintâiu forturi menite a apăra viitârea 
liniă de întărire a Bucuresciloră, credemă că e timpă a 
ne ocupa și noi de acâstă cestiune, a cărei importanță 
se impune orl-cui, cu tâtă băgarea de sâmă ce ea 
merită.

După o convorbire recentă ce am avută cu persone 
competente, planu strategică definitivă primită și adop
tată de ministru de resbelă constă în împrejmuirea ora
șului București cu ună șiră de forturi forte apropiate 
unele de altele și de o potrivă depărtate pe o rază de 
12 kiiometre dela centru circumferenței. Acestă centru 
a fostă luată în capitală pe piața sfântului Gheorghe.

In dosu acestoră forturi la o distanță de 10 kilo
metri în spre orașă, a doua linie de apărare se va com
pune de întăririle continue a fortificațiuniloră capitalei 
flancate de forturi mici cu casemate. Lucrările voră în

sorile comitateloră. (Archiva contelui Iankovits Nr. 323 
și 507). Nobilii nu cruțau nimică ce le cădea în mână 
și nici nu-șl mai luau timpă să deosebâscă pe cei nevi- 
novați de cei vinovațl... ei comiteau o mulțime de incon
veniente și crudimi neumane... ei aveau mai multă în ve
dere prada și cupiditatea decâtă restabilirea liniștei. (Rapor- 
tulă administratorului fiscală din Huniădâra). Vice-comitele 
Albei Ladislau Ballo se laudă într’o scrisore cătră comi
tatulă Uniădârei, că după ce au luată cu ei câțiva sol
dați viteji din regimentulă Toscana, nobilii au prinsă în 
Trăscău 140 inăî și au ucisă 6, în Ighiu au prinsă 13 
și au ucisă 9, în Cetea și în Geoagiulă-de-susă au prinsă 
12 și au ucisă 4. Același vice-comite scrie cu data 21 
Nov. că au prinsă peste 300 din «tâlharii cari sugă sân
gele nobilimei» cari «trebue pedepsiți după legile patriei, 
ce amenință cu morte pe celă ce comite ună furtă în 
valâre de 3 fl.» Astfelă închisorile din Aiudă, Alba și 
Deva se umplură de țărani români, dintre cari mulți pe- 
râu în ele de fome de sete și de bătăi. Contele Ianko
vits (comisară împărăteștii) esaminândă prisonierii la 2 
Ianuarie se convinse, că mulți din cei arestați încă în No
emvre abiâ au putută scăpâ să nu mâră de sete; ei tre
buiau să plătâscă judelui de închisori câte 4 cr. pentru 
vadra de apă și într’o singură nâpte au murită dintre 
ei 7 inși cari n’avură bani și nici n’au căpătată să bea. 
— Așa debută nobilimea insurecțiunată.

Va urmă.) 

cepe imediată și trebuescă a fi terminate într’ună spațiu 
de cinci ani. Nu se va întrebuința decâtă cărămizi. 
Cheltuelile se voră urca la o sută două-^ecl de miliâne 
atâtă pentru costu cărămidiloră fabricate în regie câtă și 
pentru lucrările de terasamentu și cumpărarea artileriei 
de asediu care va apăra forturile.

Ne am permisă a observa persănei care ne-a dată 
aceste lămuriri, că pentru ce ministeru de resoelă nu a 
preferată idea de a întări mai întâiu hotarele nâstre, 
cum de esemplu Carpații 1 Ea ne a mărturisită curată »că 
ar fi atâtă de lesne cât și puțin costisitoră de a esecuta vr’o câte 
> va lucrări de artă prin care s’ar împiedecă cu desăvârșire 
.trecerea Carpațiloră. Insă din partea cea-laltă, la Nord 
«Est și la Est, hotarele nâstre suntă deschise și pentru 
,a le apără s’ar cere cheltuell forte mari. A fortifică 
.numai Carpați fără a se garantă despre Nord-Est și 
.Est este cu neputință pentru România, căci una e con
secința fatală a celei-lalte pentru a nu stârni niște sus
ceptibilități fârte naturale din partea puterii în spre care 
s’ar face asemenea lucrări, fără a pută răspunde că ele 
.facă parte dintr’ună sistemă generală de apărare, care 
»cuprinde tâtă linia hotareloră; la resărită ca la apusă, 
»la Nordă ca la Sudă. Pentru tâte motivele acestea nu 
.ne este cu putință a face lucrări de artă pe hotarele 
.năstre și trebue să ne mulțămimă cu întărirea capitalei 
«nâstre atâtă de bine situată ca puntă strategică.

«In viitoră, la casă de ună conflictă în Orientă, 
«România va deveni aliata acelui din puternicii sei ve
cini, care îi va presenlă avantagele cele mai însemnate 
«și mai probabile. Inamicu pătrundendă în țară cu forțe 
superiăre celora de care vomă pută dispune, armata 
«română va combate retrăgându-se treptată până sub zi
durile Bucureștiloră, unde tăie corpurile năstre de ar- 
• mată se voră găsi în scurtă timpă concentrate, lna- 
.micu, ori care ar fi elă, ar trebui să facă ună asediu 
»regulată și să distragă celă puțină 150,000 omeni, pen- 
«tru a blocâ București. Dar mai multă! In asemenea 
.condițium, cine ar mai cuteză să trăcă Dunărea? £tă 
«pentru ce fortificarea Bucureștiloră este necesară; eată 
«pentru ce națiunea trebue să primăscă fără cârtire a- 
«cestă nou sacrificiu de o sută-două-^ieti de miliăne de 
«franci.»

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

ULTIME SCIR1.

Berlintt, 16 Noemvre. — ErI după amăcjl 
la 2 6re, cancelarulu Bismarck a deschișii în pa- 
latulii său conferința Congului. Suntu represen- 
tate: Grermania, Austro-Ungaria, Belgia, Dane
marca, Spania, Uniunea nordamericană, Anglia, 
Olanda, Francia, Italia, Portugalia, Turcia și 
Rusia.

Londra, 16 Noemvre. — In cercurile par
lamentare se crede, că guvernulă va propune 
parlamentului să primăscă considerabila mărire a 
flotei și construirea mai multoru crucerl bine ar
mați, precum și a unui mare numără de tor
pilare.

ParistiL, 16 Noemvre. — Alaltaerl au murită 
dc coleră 56 persâne. Până eri diminăță au 
murită de coleră 29 persâne.

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

DIVERSE.
0 mirâsă prevă^toro. — La ună concertă gran- 

diosă, fiulă unui advocată a făcută cunoștință cu o ac
triță dintr’o familiă nobilă. In scurtă timpă cunoștința 
a luată ună caracteră forte intimă, și tânărulă fără în
voiala părințiloră s’a și logodită. Logodnicii duceu viață 
albă, pănă cândă într’o iji mirâsa a cerută de la viito- 
rulă ei bărbată care era rom cath, ca înainte de cunu
nia, elă să trâcă la confesiunea protestantă. Mirele nu 
i-a putută înțelege acestă capriciu, pănă ce într’o seră, 
mirâsa i-a descoperită motivele ei (jicendă, că la romano- 
catolicl legtăura căsătoriei nu să pâte nimici, âr în viața 
conjugală se ivescă momente cari reclamă despărțirea 
și în acestă casă e mai bine dâcă căsătoriții suntă pro
testanți. Mirele indignată de aceste cuvinte, în <jiua ur- 
mătâre i-a și trimisă actriței o scrisâre în care îi declară, 
că mai bine nimicesce legăturile d’intre ei înainte, decâtă 
după cununiă. Dorința actriței s’a împlinită, — dar prâ 
curândă.

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

Indrepetar. — In Nr. 210 la articlula de fonda colona 1-a 
rSnclulti 16 este a se ceti în tocii de întreprindătorti, surprinijS- 
torfi. — La corespondența din Sîgti, s§ se citâscă »D-le Redac
torii», după observarea făcută de Redacțiune în fruntea cores
pondenței.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr, Aurel Mureșianu.



(Juranlu la bursa de Viena
din 14 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungarâ6°/o 123.35 
Rentă de aurii 4°/0 • • • 93.60 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.40 
împrumutată căilor! ferate

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

lor! ferate de ost! ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.80

Amortisarea datoriei căi
lor! ferate de ost! ung.
(2-a emisiune) .... 119.—

Amortisarea datoriei căi
lor! ferate de ost! ung.
(3-a emisiune) .... 105.70 

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

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

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

vină ung........................98. —
împrumutul! cu premiu

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

Tisei și Segedinului . 116.— 
Renta de hărtiă austriacă 81.— 
Renta de arg. austr. . . 82.50
Renta de aură austr. , . 103.85 
Losurile din 1860 . . . 134 75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 872.—
Act. băncel de credită ung. 297.25 
Act. băncel de credită austr. 293.— 
Argintul! —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI................. 9.74‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.05 
Londra 10 Livres sterlinge 122.90

£Surs» «Ie HucurescT.
Cota oficială dela 6 Noemvre st. v. 1884.

Cump. vând.
Renta română («5%). ... — —
Renta rom. amort. (5°/0) • • — —

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

■’ )) V (5°/o) • • — —
» » urban (7°/0) . . — —
» » » (6°/0) . . — —
» , > (5°/0) • . - -

Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 3397a

< » » Națională- . . — —
Aură .... (8.80) . . — —
Bancnote austriace contra aură 2 07 2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 17 Noemvre st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . Cump. 8 80 Vând. 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 potă cumpăra în tutunge- 

ria Iui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețulu abonamentului pe jumătate de anu 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatu 

dela 1 Aprile c., care pentru Austro-Ungaria face 2 fi., er pentru România 8 lei.
ADMINISTRAȚIA „GAZ. TRANS.“

Nr. 233—1884.
S. u. D. Concursu. Zambach și Gavora

In urma pensionărei învățătorului George Gheorgliiță devenindă 
vacantă stațiunea învățătorăscă dela scdla gr. cat. românăscă din Borgo- 
Tiha, pentru ocuparea acesteia se escrie concursu:

Emolumentele împreunate cu acestft postu suntu:
1. Salariu anuale de 220 fl. v. a.
2. Șăse orgii de lemne de focăritxî ce le prestddă comuna esclii- 

sive pentru folosulu învățătorului.
3. Cortelu liberii și folosința unei grădini în mărima de 1400°E].
Doritorii de a ocupă aceștia postu, au a’și înaintă suplicele instruite 

cu carte de botezu, cu testimonie de cualificațiune, de eventualul!! ser- 
vițiu de până acuma și de moralitate, până inclusive 6 Decembre 1884 
la adresa presidiului senatului scolastică gr. cat. din Borgo-Tiha.

Din ședința Senatului scolastică districtuale gr. cat. ținută în Nă- 
săudu la 7 Noemvre 1884.

Președintele: Referentele:
<xreg©riu Moisilii, C. Moisilîî.

vicarii episcopescu foraneu. .__9

Fabrică de vestminte și recuisite bisericesci 
de ritu latinii și grecu

în Budapesta, strada Vațului, Vâczi uteza Nr. 17.

Falonu său Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachinu, 
prapuri. T6te felu
rile de stăguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoru pe

altariu, potiruri, Pie- 
tolilebnica, cădelnițe, 
Pacificalu, candele 
de altaru, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotu, cărți 
de Evangeliă etc.

Comande se etectuescă promptă. — Obiectele, cari nu voră conveni, se voră 
schimbă cu altele.

MersulU trenuriloru
pe linia l®redealu-S?aidapesta și pe linia Teiwșu-Aradu-SBaidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de nopte sunt! cele dintre liniile grose1

Predealu-BSudapesta Mndapeista--S*redeal  îi

Trenu Trenă Trenă Trenu Trenă Trenu Trenă Trenu
de omnibus - de de omnibus accelerat omnibus

p era 6 ne persone persdne

BucurescI 7.15 __ — Viena 8.25 8.35 3.30
1

8.00
Predealu 1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timiș! 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașov! 2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
Feldiora 2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vârad-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
Sighișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediaș! 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copșa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunel! . — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiusil 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiud!) 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințul! de sus! — 3.12 5.10 ’ ( 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apaliida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Ghiriș! 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apabida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

. ( 10.08 5-59 9.18 Vințul! de sus! 12.19 10.07 — —
CluȘlU 10.18 6.28 8.00 Aiud! 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușu 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunel! 1.44 12.03 ,—
Aghiriș! — 7.25 9.35 Blaș! 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedin! 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediaș! 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15
R6v 12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.21 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Vâsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
n r ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44
Oradia-mare £ 1.54 11.14 7.30

Brașov!
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 Timiș! — 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.

Teinșik-Aradii-Budapesta Budapesta-Aradii-Teiușft.

Trenă de Trenu Trenă Trenă de Trenu
persdne omnibus omnibus perfldne omnibus

Teiușii 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Va. jl cas.M.14 / 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bârzova 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 Siineria (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

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

Aradik-Timișdra Simeria (Piski) JPetroșeiil

Trenă Trenă de Tronu
omnibus persdne omnibus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 B*  etroseni 7.00

Timîș6ra-Aradîî Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă Trenu
persdne 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
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradtt 3.10 8.00 Simeria 12.37


