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ANULU XLVII.

212. Mercwrî 7 (19) Noemvre 1884.

dilele 
Roniâ- 
nostru

tândă că guvernulă austro-ungară a începută a 
se amestecă pănă și în afacerile interidre cele 
mai intime ale României, și atingândă memorata 
declarațiune a comitelui .Kalnoky, puse într’ună 
discursă electorală ală seu întrebarea:

„Ce ar dice cancelarulă austro-ungară, când 
ună ministru română ar declară în parlamentulă 1 
română
persecutați și că speră că guvernulă respectivă va 
luă mesuri de îndreptare?....“

Raportulu comisiunei delegațiunei ungare 
pentru afaceri esterne.

In urma declarațiuniloră comitelui Kalnoky, minis
trului de esterne, comisiunea ungară ’și-a făcută rapor- 
tulă său, care constată că politica ministerului de esterne 
urmăresce două scopuri: de a pace pe cătă va pi cu pu
tință si se bucure monarchia de bine cimentările păcii; 
2. în casă de turburare a păcii, monarchia nu e avisată“' vwr VW! u- UV t- U'l/PJU'PU'

u, că Românii din imperiulă poliglota sunt eschisivu la propria sa putere. Basa acestei politice 
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CRONICA POLITICĂ.

BrașovtL, 6 (18) Noemvre
Cu mare pompă au fostă primiți 

acestea, precum scimă, Regele și Regina 
niei de cătră Maiestatea Sa monarcliulu
în Budapeșta. Acâsta strălucită și solemnelă pri
mire, pe lângă aceea că dovedesce esistența ce
loră mai amicabile relațiunl între curtea austriacă 
și curtea română, mai are încă o importanță deo
sebită.

Pentru întâia 6ră dela inaugurarea dualis
mului, monarchulă nostru a primită în capitala 

-Ungariei pe suveranulă unui altă stată. Până 
acum t6te primirile oficiale de felulă acesta, chiar 
și primirile ambasadoriloră stateloră străine, se 
făceau numai în Viena. Foile ungurescl s’au 
plânsă de repețite ori, că
ignorată ca și când ea n’ar fi a doua capitală a 
monarchiei. Ei bine, acum li s’a împlinită do
rința. In capitala ungară au fostă primiți cu 
ceremonialulă obicinuită Suveranii României și 
la prân^ulă de gală, ce s’a dată în Buda în on6- 
rea loră, a putută luâ parte de astădată dom- 
nulă Tisza împreună cu ddmna Tisza.

Este semnificativă, că primulă suverană ală 
unui stată, care fă primită cu onoruri regale în 
Peșta, a fostă Regele României, semnificativă 
p6te și pentru situațiunea actuală politică și pen
tru relațiile de față ale monarchiei nostre cu 
statulă'vecină română.

A fostă, se’nțelege, numai o simplă întâm
plare, că tocmai pe când Regele Carolă se aflâ 
în Peșta, foile de acolo își esprimau mulțămirile 
loră pentru declarațiunea, ce a făcnt’o ministrulă 
de esterne Kalnoky în delegațiunea ungară în 
privința relațiuniloră amicale cu România și pen
tru cuvintele mustrătdre, ce le-a adresată cu acâsta 
ocasiune „unoră agitatori de origine din patria 
n6stră.“

„Ni se pare fdrte potrivită/ scrise organulă 
oficiosă ală guvernului salutândă sosirea Suve- 
raniloră României, „ca tocmai în acâsta di, când 
relațiunea amicală între monarchia ndstră și Ro
mânia se esprimă în modă învederată prin întâlnirea 
ambiloră Suverani în capitala ndstră, sS ne rea- 
mintimă cuvintele aspre, dâr de sigură nu prea 
severe, ce le-a pronunțată cornițele Kalnoky asu
pra purtărei aceloră agitatori. “

Aceeași fdiă susțină în diua următdre, că 
dâcă pân’acum n’a fostă posibilă de a se face 
o „intimă apropiare“ a .
„greșâla nu a fostă a Ungariei. “ „Acum însă 
s’au schimbată lucrurile, căci guvernulă română 
a dovedită, că se află în posesiunea mijldceloră 
de a împiedecă ori-ce turburare a buneloră rela
țiunl cu statele vecine și că autoritatea lui e 
de ajunsă spre a interzice elementeloră dema
gogice ori și ce propagandă culpabilă. “

Acesta e modulă cum înțelegă Ungurii no- 
uăle relațiunl cu România. Altă este întrebarea 
cum se înțelegă ele în România. Presa guver
namentală păstrâză în privința acâsta cea mai 
adâncă tăcere, pe cândă oposițiunea susține prin 
graiulă d-lui Cogălniceanu, că România se află 
astăzi sub ună adevărată protectorată ală Austro- 
Ungariei, ună protectorată mai rău deeâtă celă 
rusescă, de care a scăpată la 1848.

Amintirămă numele
Acestu distinsă diplomată ală României, consta-

țliarele guvernamentale din BucurescI, în vederea 
J apropiateloră alegeri, au publicată lista candidațiloră par- 

Peșta este cu totulu. tidei guvernamentale în colegiele electorale ale capitalei, l 
• punendă pe listă și pe d. C. A. Rosetti. fiarele opo-I 
siționale și-au esprimată mirarea loră, vâdendă între! 
candidații guvernamentali pe marele luptătoră pentru li
bertate, care declarase de mai multe ori, că nu mai face 
parte din partidulă d-lui I. C. Brătianu. Acum vine și 
d. Rosetti și’șl esprimă mirarea sa, în fruntea »Românu
lui* dela 4 Noemvre, că se vede trecută pe listă și totă 
deodată face următorea declarațiune:

»Considerândă că nu mai amă onărea d’a mai fi 
membru activă ală nici unei partide; considerândă că 
nici chiar comitetulă acelei partide n’a publicată, în nu
mele său, o listă de candidați; considerândă mai cu sămă 
că, în nici o întrunire publică alegătorii n’au adoptată 
nici o listă de candidați, înțelegeți cu înlesnire, domni 
alegători, că, ca cetățănă, nu potă, nu trebue să recu
noscă dreptulă unoră cetățeni — ori câtă de însemnați 
ar fi ei — d’a cere alegătoriloră să voteze pe nisce can
didați despre cari dînșii n’au fostă consultați în întruniri 
publice și pe cari, prin urmare, nu i-au confirmată de 
mai ’nainte și la timpă, prin aprobarea loră. A pro- 
cede altfelă ar fi o adevărată poruncă, și-mi place a 
speră că nici ună omă, care este și care merită a fi li
beră, nu pote votâ după poruncă. In orice casă, înțe
legeți neapărată, ca acum chiar dăcă aș fi mai putută i 

' primi mandatulă vostru de deputată, acăstă procedere 
m’ar fi făcută, m’ar fi îndatorată nu numai să nu pri- 

. mescă o candidatură pusă în asemenea modă, dăr încă 

. să și ppotesteză contra unei procederl care este, după 
mine, atâtă de insultătăre pentru toți. Implinindu-ml 
der datoria d’a protestă, dechiară în modă categorică, 
că nu potă primi mandatulă de deputată ală Bucures- 

‘ ciloră, oricum s’ar da elă acum; rogă der cu din adin- 
’ sulă pe orice alegătoră, care mai are o schîntee măcară 
, de amiciă și celă puțină cea mai mică considerare pen- 
. tru mine, d’a protesta contra acestei procederl refusândă 

d’a mă lovi astfelă prin votulă său la sfârșitulă carierii 
mele politice.

*

: prin urmare o formeză strînsulu raportă amicală 
Germania, care da suferită în nici unu punctă 
schimbare. Speranța aceea, că intima amicițiă 
Austro-Ungaria și Germania trebue să esercite o 
nică putere de atracțiune asupra tuturoră aceloră 
care dorescă menținerea păcii, s’a împlinită, 
rarea ministrului de esterne, s’a tratată la 
fără să se fi făcută vre-ună actă insrisă, 

i pentru singuratice eventualități concrete, ci 
înțelegere principială și pentru o astfelă de 
vederi și nisuințe, în puterea cărora cele trei mari pu
teri voră face se valoreze în deplină măsură influința 
loră morală, cu scopă d’a se asigura în tdte părțile pacea 
europănă și d’a se consolida totă mai multă 
starea basată pe tractatele esistente.

Relațiunile monarchiei cu celelalte state n’au fostă 
alterate întru nimică prin întâlnirea dela Skiernevice. 
Astfelă cu Italia continuă a esista cordiala și amicala a- 
lianță. Nu cu mai puțină satisfacțiune a luată comisiu
nea la cunoscință, că intre monarchiă și regatulă Serbiei 
esistă raporturi cordiale, precum și că guvemulă Ro
mâniei întâmpină cu cea mai binevoitore prevenire silin
țele ministeriului de esterne austro-ungară, îndreptate spre 
stabilirea celoră mai satisjăcetore și amicale relațiunl. In 
fine comisiunea recunăsce, că și atitudinea Muntenegru- 
lui a luată ună caracleră amicală. Cu privire la Turcia, 
care nu ’șl-a împlinită îndatoririle sale conformă tractatu
lui, de a construi partea aceea din căile ferate ori
entale ce cade pe teritoriulă turcescă, comisiunea ’șl 
esprimă convingerea, că ministeriulă de esterne și în a- 
căstă direcțiune ’șl-a făcută datoria și după asigurarea 
comitelui Kalnoky Turcia va fi constrînsă să esecute a- 
cele căi. Comisiunea comptăză și pe aceea1, că în pri
vința tractatului relativă la tarife guvernulă turcescă va 
recunăsce dreptele pretențiunl ale monarchiei. Tofă astfelă 
se speră, că relațiunile comerciale cu Grecia se voră re
gula printr’ună tractată comercială.

Turburările din Albania iau dimensiuni totă mai
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d - lui Cogălniceanu.

cu 
nici o 
dintre 
puter- 
state,

După asigu- 
Skiernevice>

nu numai 
și pentru o 
armoniă în

bugetulă în 
preliminată: 
145,960 fi.; 

to-

BugetaltiL ministerului de culte și in
strucțiune.

Comisiunea financiară a camerei deputațiloră a 
desbătută în ședința dela 11 Noemvre n. bugetulă mi
nisterului culteloră și instrucțiunei publice.

Referentulă Alex. O r s s a g h espune 
punctele sale principale și anume s’au 
cheltuell ordinare 5.515,231 fl.; pensiuni
cheltuell curente 138,452 fl.; investițiunl 148,025 fl. 

deunăzi cornițele Kalnoky în delegațiunî, totuși mai târ-/a^ 5.948,668 fl. Veniturile ordinare: 535,739 fl. 
(fiu ar pută avă 6re care influință periculăsă, căci, întin-1 La titlulă administrațiunea centrală 
(|endu-se statele din peninsula balcanică ar ave multă mărescă banii de cuartieră a doi funcționari dela 300 fl. 
să sufere și n’ar stă cu manile în sînă, privindă indife-:,a 400 fl- i aPoi se crează postulă unui ală treilea con- 
rente la cele ce se petrecă. Nu e tocmai multă timpă'silierii ministerială, dâr se desființâză postulă unui con- 
de când am comunicată, că sate întregi se jăfuescă, se ] s’lieră de secțiune. Acâstă schimbare e împreunată cu 
devasteză și locuitorii se măcelărescă de cătră Albanesii;un^ adausă de 1078 fl. 
revoltați. Acum o nouă scire din Nișă relacâză, că în 
districtulă Veles, escesele Albanesiloră se întindă totă ■ postului de consilieră ministerială și desființarea postului 
mai multă și că nu mai recunoscă nici o autoritate le- de consilieră de secțiune.

se

Al. H e g e d ii s întrăbă, că ce necesităză crearea

gală. De curendă sătulă Prapasiște, locuită de creștini, 
a fostă atacată de o trupă de AlbanesI, cari au prefă
cută în cenușa 60 de case, pertjendu-șl vieța și 5 locui
tori. Mai inspăimântătăre a fostă o altă cătă de 180 de 
Albanesi, cari au năvălită în sătulă Orăștia, prefâcen- 
du-lă mai totă în cenușă și omorîndă 14 locuitori. Spre 
restabilirea ordinei — de cumva nu va fi și mai rău — 
s’au trimisă trupe turcesc!.

Ministrulă Trefort dice, că ar pute spune multe 
despre motivele acestei măsuri, dăr se mulțămesce a 
aminti, că lucrările s’au înmulțită în modă considerabilă, 
pe cândă statulă personalului a rămasă totă celă vechiu. 
Motivulă principală e, că lucrândă cineva 30 de ani, 
fără a avea prospecte de înaintare, ’șl perde pofta de 
lucru. Uneori trebue negreșită și împrospătate puterile 
de lucru, și dăcă în ministeră nu suntă puteri speciale 
pentru o specialitate 6re-care, atunci trebue să s’aducă 
din afară astfelă de puteri speciale. Așa s’a întâmplată 
și dănnă^i. Diferența în cheltuell este fârte mică. Mi-



nistrulă nu se bucură de stată personală nare și nici nu 
cere îmulțirea Iui, decă nu e constrînsă la acesta.

Max F a 1 k: Actualulă ministru ’șl-a câștigată pe 
întregă târâmulă culturei patriotice merite atâtă de mari 
și aceste merite se recunoscă și de amici și de dușmani 
încâtă oratorulă votăză schimbarea propusă de ministru 
în administratiunea centrală fără nici o observare, cu 
atâtă mai multă, că ea nu e împreunată cu mari 
cheltuelî.

Madarass nu voteză schimbarea. Elă cere să se 
publice ună raportă amănunțită despre starea educați- 
unei poporului și a instrucțiunei publice, înainte de des- 
baterea bugetului.

Ministrulă Tr efort ’șl esprimă părerea de rău, că 
raportulă n’au apărută încă. Afacerea e împreunată cu 
multe greutăți interne, pe care nule amintesce din 
causa referințeloră nOstre confesionale. — 
Se votăză.

La titlulă consiliulă instrucțiunii țării se 
preliminăză ună plus de 300 fl. bani de cuartiră ai 
secretarului. După câteva vorbe schimbate, se voteză îm
preună cu mărirea salarieloră directoriloră studieloră 
superiore de 2500 fl. și cu înlocuirea respectiviloră can- 
celiștî prin diurniștl.

La titlulă inspectorii școlari, Hegedus de
clară acăstă instituțiune ca neamăsurată scopului. In 
provinciă inspectorii școlari nu facă nimică 
decâtă bău vinulă. Elă e de părere ca în aceste 
posturi să se numescă profesori meritați și cercurile de 
inspecțiune să se reducă.

Ministrulă Trefort admite, că între inspectorii 
școlari sunt și omeni mai slabi. Der elă îi ia de unde ’i 
găsesce, mai alesă din cercurile preparandiei, cu tote 
aceste elă nu ignorăză nici pe profesori. De altmintrelea 
inspectorulă școlară are de a face cu totă felulă de au
torități și ună institută dela scăla poporală n’ar pută 
desvolta acea autoritate, ce este necesară 
mai cu sămă față cu cicălelile confesionale.

Horanssky dice, că trebue reformată câtă mai 
curândă întrăga administrațiune și e în contra înmulțirii 
inspectoritoră școlari.

Ministrulă Trefort încă crede, că reforma admi- 
nistrațiunii e atâtă de necesară, încâtă nu se mai pote 
amânâ. — Se votăză.

La titlulă institutele de învățămentă, Ma
darass vorbesce despre a treia universitate a 
țării.

Ministrulă Trefort încă o ține de necondiționată 
necesară. Numai starea financiară a împedecată resol- 
varea acestei cestiuni. Prin înființarea ei ar dispărea 
și lipsa de medici militari. Și în privința academiiloră 
de dreptă să lămurescă părerile. Afară de cea din De- 
brețină nici una nu numără peste 100 de ascultători. 
Asla’i o risipă de bani. Dăcă ministrulă ar primi îm
puternicire, într’o jumătate de ană ar înființa univer
sitatea.

Adausulă cererei pentru universitatea din Pesta e 
de 39,952 fl. Ministrulă Trefort observă, că la fiecare 
universitate germană se află câte ună curatoră, pe când 
aci se ocupă cu aceste lucrări rectorulă, care nu se 
pricepe de locă cu conducerea. Elă e în tractare cu 
universitatea, dar acesta nu vră să lase nimică din au
tonomia ei. Totuși speră că lucrulă se va resolva.

La titlulă scola de esercițiu a scoleloră 
medii din Pesta, Trefortă 41C® că e adevărată ri
sipă cu localuri închiriate. Cu ună împrumută de 5°/6 
s’ară pute construi câteva case.

Hegedăs face atentă pe ministrulă, că părinții 

suntă nemulțămițl cu acestă gimnasiu modelă, lipsită de 
ori-ce disciplină. Copii suntă lăsațî în voia loră și ne- 
gligeați.

Ministrulă Trefortă dice. că institutulă acesta 
face progrese, dar decă vre să aibă profesori buni, atunci 
trebue introdusă sistemulă francesă: scola normală. 
Promite că va cerceta cestiunea și că e posibilă să se 
introducă ună nou sistemă, decă va trăi.

Darday și Busbach încă dică, că suntă o mul
țime de plângeri în contra acestei scole, dar să mulță- 
mesce cu promisiunea ministrului.

La titlulă Universitatea din Clușă, minis
trulă comunică, că acestă scălă superidră să desvOltă 
frumosă. Studenții suntă silitori și esistă o comunicare 
nemijlocită între profesori și ascultători.

Hegedus dice că acăstă scălă superiără e forte 
importantă și din punctulă de vedere ală naționalitățiloră. 
Ea ar trebui să esercite o mai mare putere de atracțiune 
și asupra locuitoriloră de limbi streine ai Ardălului, spre 
care scopă trebue să se întocmăscă și mai bine.

Darday laudă progresele universității și îi pare 
rău că suntă puțini ascultători; elă e de părere, că gu- 
vernulă ar pute să dea o parte din stipendii la ascultă
tori de la aceea universitate, de ărece cu ună stipendiu 
de 300 fl. păte cineva trăi acolo.

Ministrulă promite, că va îngriji pentru ridicarea 
acestei universități. Titlulă se votăză.

La titlulă academia din Sibiiu întrebă Dar
day, decă academiile confesionale se voră desființa.

Ministrulă declară, că aceste academii deja de multă 
ară fi încetată, dăcă ar atârna de elă acesta. De alt
mintrelea elă speră în interesulă pubhcă, că cestiunea 
mai curendă său mai târdiu se va resolva.

La titlulă subț ionar ea de scâle medii, Hege
dus cere lămuriri în afacerea scolei reale din Waag- 
Neustadl.

Ministrulă Trefort observă, că acăstă scălă se 
întreține din bani dotați și de cătră comună. Acăstă 
scălă e importantă din causa Slovaciloră din împrejurime. 
— Titlulă se votăză.

La titlulă preparandiele deprofesorl obser
vă referentulă, că ministrulă propune mărirea lefuriloră 
profesoriloră. Pentru cuartiră se dă numai câte 100 fl. 
o sumă cu care nu se păte căpăta locuință. Elă reco
mandă acăsta atențiunii ministrului de finanțe.

Ministrulă de finanțe Szapary nu face nici o obiec- 
țiune, numai comisiunea să ’ngrijască de acoperirea aces- 
toră sume.

Ministrută Trefort (jice, că va găsi mijloculă și 
calea, dăcă va fi necesitate de ajutoră. De o cam dată 
nu atinge cestiunea. In anulă viitoră va face o încer
care în acăstă direcțiune.

Ștefan Rakovssky observă, că institutori popo
rali buni potă mai bine lucra în contra agita- 
țiuniloră naționalitățiloră. Elă recomandă, că pe 
viitoră să fie îndreptată atențiunea asupra acestui punctă 
de vedere.

Se alege apoi ună subcomitetă pentru cumperarea 
dă case în personele: Moritz Wahrmann ca președinte, 
Lad. Lukacs, Alex. Hegedăs și referentulă.

La titlulă asilurile de copii întrăbă Iosef Ma
darass, dăcă se va aduce ună proiectă de lege asupra 
asiluriloră de copii și dăcă se vede vr’ună progresă în 
privința instrucțiunii limbei maghiare în scOlele poporale.

Ministrulă Trefort: Pentru acestă scopă 
suntă reuniuni private, subvenționate de gu
vernă. In maghiarisare se constatămarî pro
grese.

La titlulă pentru scopurile instrucțiunii 
poporale, Madarass propune că cum s’a adausă 
mai multă în anulă acesta pentru herghelii să se adauge 
și pentru scdle la milionulă din anulă trecută încă300,000 fl.

Ministrulă Trefort observă cu bucuriă simpatiele 
luî Madarass pentru îmtrucțiune. Dar n’are încătrău, 
trebue să ție contă de finanțele țărei. Și așa se trece 
peste bugetă. (Ilaritate). In viitoră și așa instrucțiunea 
poporală se va desvolta mai departe. — Titlulă se votăză.

La ti.lulă pensiunile institutoriloră popo
rali, Darday observă, că vină o mulțime de plângeri 
asupra îndatoririi de a contribui singuraticii institutori 
confesionali la fondulă de pensiuni.

Ministrulă Trefort replică, că acum nu păte stârpi 
acestă rău. La sferșitulă anului va revisui legea atunci 
se potă luă și alte îngrijiri. — Titlulă se votăză.

La titlulă institutulă surdo-muțiloră din 
Waitzen, Rakovssky dice,, că deși bugetulă e pră 
încărcată, s’ar pută înființâ ună ală doilea institută, mai 
cu sămă că camera a aprobată acăsta încă în anulă tre
cută Suntă mii de surdomuți, cari rămână neinstruiți.

Ministrulă Trefort spune, că ar fi peste 20.000 
de surdo-muți neinternați, și nici ună ală doilea institută 
n’ar fi de ajunsă; dar nu suntă bani. Mai vorbescă și 
alții și titlulă se votăză cu propunerea lui Rakovssky.

Titlulă institutulă orbiloră 38,985 fl. se vo
tăză. Se primesce și suma preliminată relativă la șter
gerea împrumutului făcută pentru construirea institute- 
loră de învățămentă ale statului. Suma totală 285,372 fl.

Venituri: Din fondulă universității venită brutto: 
250,184 fl. Venită curată: 190,469 fl.

Gontribuiri pentru întreținerea singuraticeloră in
stitute de învățământă 75,688 fl. Acelea se basăză pe 
contracte.

La bugetulă institutului orbiloră se adauge suma 
propusă de Hegedus pentru ajutorarea eleviloră eșițl 
din scălă.

La titlulă stipendii pentru studiare 78,379 fl. 
propune referentulă, ca stipendiulă Goldberg să se lase 
la disposițiunea universității din Clușiu.

Ministrulă Trefort promite, că va luâ disposițiunî 
în acestă privință, dăcă actulă de fundațiuue permite.

La titlulă galeria de tablouri istorice, s’au 
preliminată 300 fl. cheltuelî de călăloriă, fiindcă în țâră 
sunt multe tablouri, care trebue esaminate de bărbați 
speciali. Pentru cumpărare de tablouri etc. s’a pusă 
suma de 1000 fl. — Titlulă (3500) se votăză.

In urmă comunică ministrulă, că statulă a resol- 
vată cu bine ună procesă cu colegiulă din Debrețină. 
Cu acăsta s’a terminată discuțiunile asupra bugetului 
culteloră.

SOIRILE DILEI.
Ni-se scrie din Cohalmă cu data de 13 Noemvre 

n.: »Aslă<jI a fostă în opidulă nostru alegerea protopres- 
bilerului gr. or. pentru tractulă Cohalmului, condusa de 
delegatulă consistorială d-năNicolan Cristea. Numărulă 
alegătoriloră: 16 clericali și 32 mireni, cu totulă 48: de 
față la actulă alegerei ău fostă 42. S’a alesă cu majo
ritate precumpănităre d-nulă Nicolau D. Mircea, paro- 
chulă locală, carele a administrată acestă tractă 14 ani 
Dânsulă a fostă, uniculă concurentă, altmintrea calificată 
în totă respectulă pentru acestă postă. N’a lipsită nici 
notarulă confusiuniloră, (?)care era să inundeze cu negrălă. 
actele sinodale, (more consueto), nici banchetulă înbel- 
șugată.

—0—

13.
FOILETON U.

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

1785 scrisă pe’ basa doeunienteloru oficiale de N. Densu.șianu. Bu- 
curesci 1884. Tipografia »Roiuânulii,« Carolu Giibl).

(Urmare.)
Rubrica «împăratulă Iosifă și revoluțiunea* (pag. 

299—320) cuprinde date fdrte interesante. Cea dântâiu 
scire despre revoluțiune sosi la Viena în 12 Nov. dim. 
P’atunci nu erau telegrafe și drumuri de feră, șoselele 
erau de totă rele și curierii-gardiști abia puteau percurge 
drumulă între Sibiiu și Viena în 8—10 dile. Scirea 
despre isbucnirea revoluțiunei în Transilvania îlă sur
prinse pe împăratulă Iosifă într’ună modă cu totulă ne
plăcută, căci dînsulă se află tocmai p’atunci în răsboiu 
cu republica Olandei. In acăsta situațiune critică împă
ratulă scrise în biletulă adresată la 15 Nov. guvernato
rului Brukenthal, că «trebue cu totă seriositatea și câtă 
mai grabnică să se pună capătă întâmplării atâtă de 
triste și fatale, cum e revoluțiunea țăraniloră români.* 
împăratulă ordonă ca trupele împreună cu funcționarii 
administrativi să țină judecată statară asupra scelerați- 
loră mai renumiți, și pe cei condamnați să-i esecute pe 
locă cu gâdele, der se nu se comită nici ună abusă cu 
măsura acesta.... Preoțimea de religiunea grecâscă să 
fie invitată de-a liniști poporulă...., pe capulă căpitanului 
răsculațiloră să se pună ună premiu de 300 galbeni....
în fine împăratulă cere raportă detailată despre aceea, 
cum s’a născută revoluțiunea. — Comandantului gene

rală br. Preisz îi ordonă Iosifă II ca să distribue t u n u rl 
la trupe, fiindcă tunurile voră face cea mai puternică 
impresiune asupra mulțimii; îi promise întăriri dela tru
pele din Ungaria; ceru ca măsură de precauțiune ca re- 
gimentulă I română de graniță, compusă din soldați 
cam nedisciplinați să fie îndată retrasă; dăcă po
porulă resculată nu va pută fi înduplicată să se 
împrăștie atunci să întrebuințeze forța, dăr numai până 
atunci până când trupele țăraniloră se voră retrage; în 
fine îi ordonă să raporteze despre tăte consiliului aulică 
de răsboiu. Cam asemenea să adresă împăratulă cătră pre- 
șed. locoteninței. și cătră comandantulă generală din Buda.

Din aceste ordine severe se vede, cjice autorulă, 
câtă de impresiunată fu împăratulă la cea d’intâiu scire 
că Românii s’au resculată. Der peste 7 dile Iosifă, ami- 
culă țăraniloră, recunoscu însuși că nu cu tunuri și cu 
legi statare trebuiau întâmpinați țăranii desperați. In 22 
Noemvre împăratulă adresă guvernului transilvană ună 
rescriptă energică, în care îșl esprimă adânca indignare 
pentru crucjimele comise de nobilime cu țăranii prisonierl, 
dojeni aspru pe br. Bruckenlhal, pentru că a voită să 
proclame insurecțiunea generală a nobilimii, la care nici 
nu era îndreptățită fără ordină împărătescă și ordonă 
guvernului să suspendeze neamânată legea statară și sâ 
publice amnestiă generală pentru țăranii răsculațl. In ce 
privea amnestia cancelarulă Eszterhâzi să opuse ca să nu 
fie generală, cum dorea împăratu'ă, mai alesă după ce 
s’a pusă ună premiu de 300 de galbeni pentru prinderea 
capului revoluțiunei. împăratulă aprobă și căpitanii fură 
eschișî din amnestiă. — Ca se p6tă află causa adevă
rată a turburăriloră, împăratulă a credută de bine d’a 

institui o comisiune imparțială compusă din per' 
sone civile și militare. Afacerea acesta o încredință îm 
păratulă contelui Antoniu Jankovits, dându-i de ajutoră 
pe generalulă Papilla și numindu-lă comisariu regescă. 
Lui Jankovits împăratulă i-a dată o instrucțiune în care 
(jice între altele: »Iobagii din domeniulă Zlatnei s’au 
plânsă în mai multe rânduri cu insistență în contra asu- 
pririloră... și cu t6te că eu am ordonată de repețite ori 
să se cerceteze aceste plângeri, der din nefericire, până 
astăzi totă înzâdară. Ce e dreptă s’au numită comisiuni 
pentru scopulă acesta, der aceste au făcută numai ca ță
ranii să fie și mai multă maltratați, âr răulă nu s’a stâr
pită nici odată din rădăcină.* împăratulă adauge că a 
ordonată ca fără de a cruță pe nimeni contele Jankovits 
să facă să înceteze tote abusurile și să schimbe pe func- 
țiunarii, pe cari îi va află, că au lucrată în contra da
toriei loră. Totodată a ordonată cancelariei ca să i se 
trămiță comisarului regală tote actele privitore la plân
gerile din domeniulă Zlatnei și elaboratulă privitoră la 
regularea urbarială. ,Cu deosebire,* dice împăratulă, 
«trebue să se delature numai decâtă iobagionatulă, încâtă 
se estinde asupra personeloră ... dăcă până acum cu tote 
ordinele mele, nu se va fi pusă ună capătă apăsării, ce 
desonorâză omenirea.*

De altă parte șefulă cancelariei ungaro-transilvane 
cornițele Eszterhâzi se îngrijea numai și numai de sărtea 
nobilimii și de apărarea privilegieloră ei. Elă făcu o se- 
riă de propuneri diametrală opuse cu vederile împăratu
lui, precum cea în privința restrîngerei amnestiei, apoi 
propunerea ca să se amâne regularea urbarială. La acăsta 
din urmă propunere împăratulă răspunde că... ,este tim-



Din Pesta ni-se comunică: »Sâmbătă în 15 Noem- 
vre n. s’au promovată la gradulă de doctori în dreptă 
din partea universității din Pesta trei Români: d-nii Ionă 
Mețiană fiulă episcopului, Oct a vi ană Russu dela 
Sibiiu și Duma Floriană dela Oradea mare.»

—O—
»Kolozsv. Kdzlony» reproducândă articlulă din dia- 

rulă nostru ,Ciocoii din Opinci» face următârea obser
vare: »Acești domni facă politică daeo-română, cu aceș
tia trebue să ne înțelegemă, să ne tocmimă; pe recu
noștința cărora nu putemă conta. Aceștia ducă la pri
mejdia rasa loră, făcendă pretențiuni egoistice în numele 
ei și compromițândă pe sârmanulă poporă, care sufere, 
lucră șî tace ca Maghiarulă.»

Sitacuisses, philosophus mansisses, >Ko- 
lozs. KozlP N’ai înțelesă articululă, și prin urmare secă 
scrii.

—0-
Sâmbătă nâptea spre Duminecă a ninsă în Brașovă, 

ridicându-se stratulă de zăpadă la o înălțime de o ju
mătate metru.

—0—
Știrile primite în cursulă săptămânei de pe piețele 

europene au fostă de totă rele, spune ,Gurierulă finan
ciară.» Colera a luată proporțiuni îngrijitore în Parisă 
și temeri seriâse suntă că răulă se va agrava încă mai 
multă din di în (ji. Acestă faptă a produsă naturalmente 
asupra bursei din Parisă cea mai rea impresiune, cari 
n’a lipsită d’a se transmite imediată mai tuturoru piețe - 
loră Occidentului. La bursa Parisului în primele mo
mente ale ivirei flagelului, panica a fostă mare; valorile 
s’au oferită în mari cantități, și de aci a decursă însem
nate pierderi, mai cu semă în Rentele de StaLă. In Bu
curești, efectele panicei de la bursa Parisului s’au resim
țită multă; <|iua de Marți a înregistrată o bursă din cele 
mai posomorite; s’au făcută oferte numerose, cumpără
torii au fostă rari, din care causă Băncile Naționale, Da- 
cia-Romania și Construcțiunile au încercată perderl sim- 
țitâre. însăși Renta amortisabilă pe care Sâmbăta tre- 
cntă o lăsasemă la 93* 1/a, a căQută deodată la 92% în 
perderl adică de 1%. La acăstă situațiune a contribuită 
evidentă multă și raritatea aurului ale cărei tendințe au 
ajunsă a nu mai lăsa nici o siguranță transacțiuniloră 
și a face imposibilă orl-ce calculă speculatorului. Lucrulă 
e ușoră de înțelesă când vomă spune, că lunea trecută 
prima aurului sărise de la 8,50 (Sâmbătă) la 8,67 și 
Marți la 9,25% pentru a cădea apoi la 8,80, 8,40 și 
8,60 cu tendințe de reurcare.

pulă ca să se facă dreptate acestoră omeni și tocmai pre
cum Românulă rebel a fostă spânzurată, decapitată și puș- 
cată său condamnată la alte pedepse grele, totă asemenea 
să se pună capătă și plângeriloră sale, prin introducerea unui 
urbariu corespundătoră, urbariă, care prin puterea regelui se 
împune să-lă observe atâlă domnulă câtă și iobagiulă...»

Cancelarulă Eszterhâzi mai cerea ca să se restrîngă 
puterile contelui lankovits In Transilvania, să nu pâtă 
numi funcționari noi, să lase cestiunea urbariului la o 
parte și să se restrîngă numai la cercetarea causeloră 
revoluțiunii. Impăratulă decise ca contele lankovits să
i se lase împuternicirea d’a pută destitui pe funcționarii 
comitateloră și ai fișcului. fir câtă pentru urbariu să i 
se dă numai informațiunl, ca dînsulă se pâtă instrui pe 
poporă, âr punerea în aplicare a urbariului trebue să se 
încredințeze guvernului și comitateloră. Asemenea Zicea 
Eszterhâzi că va fi rău ca lankovits să se presinte îna
intea țăraniloră cu promisiuni și să fie cu blândețe, ăr 
împăratulă îi observă, că trămisulă lui trebue să fie im
parțială și ecuitabilă.

Intre altele cancelarulă Eszterhâzi propuse înfiin
țarea de scoli în ținuturile muntene, >ca să putemă face 
cetățeni ai statului din omenii aceștia, cari sunt aseme
nea fâreloră sălbatice.» — Injuria acâsta asupra Româ- 
niloră împăratulă o respinge Z'cendă: ,pote că totă cu 
același succesă s’ar transformă fârăle acestea sălbatice, 
dăcă celă puțină domnii pământești ai acestoră Români 
ar căpătă prin scâlă nisce principii mai bune» (vielleicht 
wăre es ebenso ausgiebig.... dass einstweilen die Grund- 
herrn dieser Walachen durch Schulen bessere Grundsătze 
Uberkămen). (Va urmă.)

—0—
In Qilele acestea ună industriașă italiană din Gorz, 

ducându’șl fetița s’o boteze, la întrebarea preotului, că 
ce nume vrâ să i se dea, răspunse: >Italia Irredenta.* 
Preotulă Qise că nu se p6te acesta, dar îndustriașulă îi 
răspunse că renunță la numele de »Italia,» dar nu și la 
celă de »Irredenta.» In fine se făcu învoiala, ca în ma- 
tricula de boteză să se trăcă cu numele »Redenta.»

—0—
Ministrulă de culte Trefort a adresată camereloră 

de comerță și îndustriă ună apelă, de a da înformațiunl 
despre articulele de industria de artă, și anume: de ce 
soiu, de cine și unde suntă făcute în țâră și cu ce pre
țuri se vândă. Scopulă e de a se înlătura concurența 
străină, ridicându-se industria de artă indigenă. In sco
pulă acesta se va înființa și o reuniune în Pesta.

—0—
,Lpz. Tgbl.» scrie, că Americanii au începută a 

fabrica cămăși din hârliă, constândă din 7 pături, așa 
că dăcă cea de dăsupra se murdăresce, se pote ușoră 
luâ josă, rămânendă alta curată.

Ni se scrie, că unica societate românâscă de cul
tură în comitalulă Solnocă Dobeca, societatea diletanți- 
loră teatrali din Betlenă se stirbesce. Prima diletentă 
d-șora Ludovica Diugană, cunoscută deja prin de
buturile sale din Betlănă și Lăpușulă ungurescă, s’a logo
dită în 13 Noemvre n. cu d. VasileRebreanu, sub- 
notară cercuală în Chiuza.

—0—
»Telegrafulă‘ spune, că după terminarea stagiunei 

operei italiane, se va representa în românesce >Faust.« 
Rolulă Margarettei se va juca de D-ra Chorlotta Leria, 
care este angajată de Direcțiune pentru acestă scopă. 
Meritulă acestui evenimentă musicală în țâra nâstră se 
datoresce maestrului Stefănescu, care, pe lângă buna-vo- 
ința și dorința cu care lucrâză pentru propășirea The- 
atrului Națională, desfășură o energie și o activitate 
demnă de multă laudă, spre a putea pune basă unui 
începută de operă la noi.

—0—
Comisiunea însărcinată cu ancheta facultății de 

medicină din Iași s’a pronunțată pentru menținerea ei.

----------- z-ț-----------

Instrucțiuni pentru publici! asupra mâsu- 
riloril apSrătore în contra colerei.
1. Colera este o bâlă molipsitâre pe care o iau 

âmenii sănătoși dela bolnavii de coleră, dela morțl de co- 
leră seu dela diferite lucruri cari s’au aflată în case unde 
a zăcută cineva de coleră. Colera se mai produce prin 
curți, măidane și strade necurate, unde bolnavii de co
leră au depusă excrementele și materiile vărsate, precum 
și prin apa de băută și de spălată amestecată cu ase
menea necurățenii; necurățeniile bolnaviloră producă tot- 
d’auna coleră îndată după ce au fostă depuse în acele 
locuri, ci de multe ori după trecerea de mai multe Z>le. 
Ne putemă apărâ în contra coleri, dâcă ne ferimă d’a 
intră în casele unde au zăcută bolnavi de coleră, de a 
atinge lucruri cari vină din asemenea case precum și 
morți de coleră, dâcă ținemă casa, curtea și strada cu
rată și dâcă nu întrebuințămă apă necurată.

2. Omenii cari trăiescă regulată, cari se culcă de 
vreme, cari nu mănâncă lucruri crude, ci bucate fierte, 
calde, în cătățime moderată, cari locuescă în case lumi- 
nâse și bine aerate, cari nu bâu multe băuturi spirtose, 
sunt mai puțină espuși la coleră decâtă aceia cari tră- 
escă neregulată, mâncândă multe pâme, murături și alte 
alimente crude, cari sunt dedați băuturiloră, cari locu
escă în case strimte, întunecâse, necurate.

Să nu să mănânce dâr în timpu colerei lucruri 
crude, negătite, precum salată, castraveți, ardei, pâme, 
ci numai bucate gătite la focă, lapte fiertă, pâme făcute 
compotă. Să nu mâncămă și să nu bemă nimică din- 
tr’o băcănie, dintr’o brutărie, dintr’o cârciumă ori braga- 
gerie în care se află ună bolnavă de coleră.

3. Omenii deprinși cu viața regulată cată să nu 
schimbe obiceiurile loră.

Nimeni să nu se espue la răcâlă, să nu âsă de di- 
minâță din casă pe nemâncate, ci să mănânce ori se bea 
ceva caldă.

4. Apa stătută, apa de gârlă necurată, apa din 
puțuri din apropierea grajduriloră, hasnaleloră și a al- 
toră locuri din cari se potă strecura necurățenii în puță 
și orice apă care este turbure și cu mirosă, pote deveni 
vătemătâre. Apele de gârlă în care s’au scursă necură
țenii din private, din spălătorii și alte lături sunt forte 
periculâse.

5. Apa necurată devine bună de beută prin ferbere. 
Apa din isvore aflate în depărtare de orașă se pâte bea 
fără pericolă. Cine este însă silită să bea apă de puță 
ori de gârlă, va face bine să o fârbă și să o pue să ră- 
câscă într’ună vasă bine acoperită într’ună locă curată, 
ori să o umple în sticle care le va țină bine astupate.

6. Pe câtă se pâte se nu șâză mulțl âmenl într’o 
singură cameră și familiile, care posedă mai multe în
căperi să le ocupe tâte spre a nu se strică aerulă prea 
multă din necontenita șădere și dormire înt’o singură ca
meră; să se deschiZă de mai multe ori pe Z1 ferestrele 
și ușile pentru aerarea casei.

7. Camerile, intrările, coridârele, scările, plimbăto- 
rile și curțile caseloră să se țină cu desăvârșire curate, 
gunâele și alte necurățenii să nu zăbovâscă multă timpă 
în curți, lăturile să nu șâZă în curți formândă baltace.

8. Cei sănătoși se nu mănânce și se nu bea în ca
mera bolnavului; să nu mănânce bucate care s’au aflată 
in acea cameră, să nu bea apă care s’a aflată acolo în
tr’ună vasă deschisă. Cei cari îngrijescă pe bolnavă 
să-și spele mânile de mai multe ori pe Zb mai alesă în
aintea mâncării, să schimbe vestmintele când sunt mân
jite dela bolnavă și să le desinfecteze în modă arătată 
la art. 11. Dâcă suntă siliți a merge în alte case, să 
se curețe mai întâiu și să schimbe vestmintele.

9. Dâcă o familiă locuește într’o singură cameră și 
cineva din familiă să bolnăvesce de coleră, este necesară 
ca să fie transportată la ună spitală îndată, nu numai

din causă că acolo va fi mai bine căutată, ci și pentru 
ca să nu să bolnăvâscă și ceialalți membrii ai familiei.

10. Obicinuită colera începe cu dureri mici de ini
mă ori cu ordinare fără nici o durere. Dâcă asemenea 
lolnavl se caută îndată, ei se vindecă mai tot-dâuna, 
dâcă însă ei nu oprescă ordinarea, atunci să arată ade
vărata coleră, cu vărsături, cu eșire afară necontenită, cu 
cârcei la pulpe, cu stingerea glasului, cu încetarea udu- 
ui, cu sudori reci; dâr și tâte aceste suferințe au leacă, 
nolnavii de coleră nu trebuescă se mâră toți, ci cei care 
chîamă medici de timpuriu scapă în mare parte. Cei 
săraci să cheme dar îndată pe mediculă comunală ală 
secțiunei în care locuescă. Bolnavii se nu pâi’Ză timpulă 
cu lâcurl băbești și cu doctorii de casă, ci se câră aju- 
torulă unui medică dela începutulă bâlei, când scăparea 
este încă cu putință.

(Va urmă). 
---------O---------

ULTIME SCIRl.
Londra, 17 Noemvre. — Wolseley a pri

mită la 14 Noemvre n. săra o scritâre dela Gror- 
donu, care își esprimă bucuria, că trupele en- 
glese înaintâză, și speră că până la sosirea lorii 
se va pută susțină. Mahdiulă să află cale de o 
di de departe de Chartnm.

Newyork, 17 Noemvre. — Maioritatea 
lui Kleveland numără definitivii 1078 voturi. De
mocrații serbăză victoria electorală prin festivități.

Parisii, 17 Noemvre. — Alaltaerî a mu
rită aci 72 persăne de coleră. După „Temps“ 
s’ar fi ivită alaltăeri în Londra 187 cașuri de 
coleră.

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

DIVERSE.
Cum pâte progresa ună tipografă. — Din Londra 

,The Printers Register,» dă următârele reguli după cari 
ar trebui să urmeze ună tipografă: Concurința ce pre
domină astăZi cere ună capă limpede. Rachiurile sâu 
berea prâ multă turbură creerii. In a doua liniă e ne
cesară să cunâscă tâte amănuntele profesiunii sale. Ma
culatura să nu fie tolerată. Unui tipografă espertă nu’i 
este ertată a scăpa nimică din vedere, nici chiar lucrurile 
cele mai neînsemnate. Elă trebue să cunoscătotă atâtă de 
bine personalulă său precum cunâsce caracterele, mașinele 
și întregulă materială cu care lucrâză. Lucrătorulă slabă arun
că într’o săptămână mai multe litere josă și strică cu cioca- 
nulă și cu sula mai multă decâtă ară strica ună lucră- 
toră bună într’o lună. Pe când ună lucrătoră neîndemâ
natică e nevoiLă a face o lucrare de acsidință de două 
sâu de mai multe ori, care la urma urmeloră rămâne 
totă o cârpăceriă, lucrătorulă bine esercitată în arta sa 
o face de odată aslfelă, ca ea să corăspundă ecsigințeloră 
artei și scopului pentru care este menită. Tipografulă 
care voiesce a lucra cu succesă este ținută să fie de
prinsă și cu meseriile atingătâre de arta sa, și mai în 
specială cu producțiunile fonderiei, invențiunile și îmbu
nătățirile cele mai nouă în ce privesce mașinăria, c’ună 
cuvântă să fie în curintele progresului Zilnică. La co
manda litereloră să cere o cunoștință deplină în alegerea 
caractereloră cu cari s’ar putâ câștiga satisfacțiunea cli- 
ențiloră. La facerea prețului să se mulțumâscă cu ună 
câștigă moderată. Mulțl suntă de părere, că perderea 
unui lucru care se oferă pe ună preță atâtă de minimă 
încâtă să nu acopere nici cheltuelile, ar fi o pagubă. 
Acestă calculă este cu totulă greșită; la jună lucru la 
care nu este nici ună câștigă nu pâte fî nici o pagubă. 
Ună tipografă espertă trebue să scie să dea stabilimentului 
său întregă, și la totă ce stă în strînse legături cu elă, ună 
aspectă astfelă încâtă ■ să impună cliențiloră săi siguranța, 
că elă efectuâză ori ce lucru în condițiunl câtă se pâte 
de bune. Relativă la acâsta s’ar pută învocâ, și cu multă 
cuvântă proverbulă pe care, ZLnicîi, industriașii și co- 
mercianții nu’lă potă aprecia destulă de bine: Cine vo
iesce să fie stăpână pe afacerile sale, caută să fie și 
sclavulă loră.

Secetă pentru gângăviă. — Cei ce suferă de gân- 
găviă, dâcă vrea să se scape de ea n’au decât să repe- 
teze de cinci ori de-a-rendulă următârea frasă, scâsă 
dintr’ună romană, a cărui acțiune se petrece în Po- 
lynesia:

»Luo avea de la soția sa Kaikilanimaipano duoi fii, 
Keawehnanikawalon și Kaikikapumahana. Celă dintâiu 
se căsători cu Akahiilikapu fiica lui Kahakumakalinei. *

-------o-------
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Cursulu la bursa de Viena
din 17 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aurii ungarâ6°/0 123.50 
Rentă de aură 4°/0 • • • 94.15 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.50 
Imprumutulti căiloră ferate

ungare.......................... 144.20
Amortisarea datoriei căi-

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) ... 98.—

Amortisarea datoriei căi- 
lorti 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-

mișil.............................100. —
Bonuri cu cl. de sortare 99.50 
Bonuri rurale transilvane 100.50

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

vinii ung.............................98.—
Imprumutuia cu premiu 

ung.................................... 116.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.90 
Renta de hărtiă austriacă 81.30 
Renta de arg. austr. . . 82.60
Renta de aurii austr. , . 104.05 
Losurile din 1860 . . .134 50
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  872.—
Act. băncel de credită ung. 297. — 
Act. băncel de credită austr. 294.60 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI.................. 9.74‘/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.05 
Londra 10 Livres sterlinge 123.05

Bursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 6 Noemvre st. v. 1884.

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

» convert. (6%) • • — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — —
Credit fonc. rural (70/0) . . — —

* » » (5°/o) • • — —
» » urban (7°/0) • ■ — —

, (6%) • • - -
> > > (5%) • . — -

Banca națională a României —■ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 339r/a

« » » Națională . . — —
Aurii .... (8.80) . . — —
Bancnote austriace contra aurii 2 07 2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 18 Noemvre st. i>. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.79 Vând. 8.82
Argint românesc .... . . » 8.70 8.80
Napoleon-d’orI................ . . > 9.66 > 9.69
Lire turcesc!..................... . . » 10.94 > 10.98
Imperiali......................... . . » 9.94 > 9.97
Galbeni............................. . . » 5.67 > 5.70
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.— > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . > 124. 125.—
Discontulă » . .. . 7—10 °/0 pe ană.

__ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potii cumpSra în tutunge- 

• ria Iui Gross (în casa prefecturei.)

"A-06* domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe jumetate de anu 
seu pe unu anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatîi 

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

Nr. 233—1884.s ”■D Concursu.
In urma pensionărei învățătorului George Gheorghiță devenindă 

vacantă stațiunea învățătorăscă dela scdla gr. cat. românăscă din Borgo- 
Tiha, pentru ocuparea acesteia se escrie concursu:

Emolumentele împreunate cu acestă postu suntu:
1. Salariu anuale de 220 fi. v. a.
2. Șăse orgii de lemne de focărită ce le prestdcjă comuna eschi- 

sive pentru folosulii învățătorului.
3. Cortelu liberu și folosința unei grădini în mărima de 1400°OJ
Doritorii de a ocupă acestă postii, au a’șl înaintă suplicele instruite 

cu carte de boteză, cu testimonie de cualificațiune, de eventualulu 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- 
săudii la 7 Noemvre 1884.

Președintele: Referentele:
Gregoriu Moisilu, C. Moisîlu.

vioară episcopescă foraneu. 2_ o

Nr. 11677—1884. _ w 1_3Concursu.
Să escrie concursă: pentru ocuparea postului vacantă de adjunctă 

economică orășenescu de a doua categoria, împreunată c’ună salariu anu
ală de 700 fl. și 100 v. a. ca bani de locuință; mai departe în urma 
eventualei ocupări a acestui postă de cătră ună comisariu de polițiă său 
subnotariu, spre reîntregirea unui postă devenită vacantă de comisară 
de polițiă pe lângă unu salară anuală de 500 fl. respective 600 fl. și 
100 fl. bani de locuință, său spre reîntregirea un ni postă vacantă de 
subnotară, pe lângă ună salară anuală de 600 fl. și 100 fl. respective 
150 fl. v. a. bani dc locuință; și în fine spre ocuparea unui, eventual- 
mente a două posturi de practicanți magistratuali cu ună salară de câte 
400 fl. anuală.

Competenții pentru unulă din aceste posturi au să documenteze 
că au absolvată cursulă de 4 ani de dreptă și pe lângă acăsta că au 
depusă celă puțină esamenulă de stată politică, și că nu au trecută încă 
peste etatea de 40 de ani.

Petițiunile loră astfelă instruate au să le aștărnă celă multă până 
în 9 Decemvre a. c. la 5 6re după prâmjă subscrisului magistrată.

Brașovă în 13 Noemvre 1884.
Magistratulâ orășenescu.Mersulu trenuriloru

pe linia Bredealîi-Budapesta și pe linia Teiuștt-Aradă-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Bredeală-Budapesta Budapesta—(Predealu
Trenu 

de 
persdne

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Trenu 
de 

persdne

<

BucurescI 7.15
Predealu 1.09 — —
Timișii 1.33 — —

(
Brașovă 2.06 — —

2.16 6.30 5.45
Feldiora 2.44 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodii 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sigili șora 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediașii 6.00 12.11 1.23
Copșa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Grăciunelu — 1.45 3.22
Teiusti 7.38 2.26 4.15
AiudăJ 7.55 2.48 4.44
Vințuld de susO — 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19

' Cucerdea 8.24 3.36 5.47
Gliirisii 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Clușiu ( 10.08 5-59 9.18

10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbău — 7.10 8.59
Aghirișu — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedinti 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
R6v 12.51 9.52 2.05
Mezo-Telegd 1.21 10.27 3.08
Fugyi-Vâsârhely — 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10.56 3.55
Oradia-mare J 1.49 11.04 4.06

1.54 11.14 7.30
P. Ladăny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 .4.40 2.37
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

9.50
10.15
10.50

Trenu 
de 

persdne

Viena
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny 

Oradea mare (
(

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușiu ( 
(

Apahtda 
Gliiriș 
Cucerdea
Uiora 
Vințulfi de : 
Aiudii 
Teiușă 
Crăciuneld 
Blaștt 
Micăsasa 
Cop șa mică 
Mediașîi 
Elisabetopole 
Sigișora 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susfl

Brasovii>
Timișiî
Predealu

BucurescI

(

(

8.25
8.00

11.24
2.01
4.11
4.21
4.29
4.40
5.02
5.46
6.09
6.28
6.52
7.32
7.51
8.12
8.24
8.38
8.57
9.23
9.50

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

1.15
1.44
2.00
2.34
2.52
3.27

. 4.01
4.50
5.08
6.47
7.36
8.09
8.41
9.20

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenă 
omnibus

8.35 3.30
1

8.00
6.55 9.45 2.47

10.55 12.18 6.36
2.04 1.59 10.09
5.13 3.20
9.37 3.25
9.45 —
9.59 —

10.28 3.56
11.41 4.31
12.15 —
12.48 —

1.48 5.28
3.21 6.01
3.54 —
4.34 —
4.52 —
5.11 —
5.40 7.08
6.00 7.18
6.29 —
8.14 8.29
9.49 8.53
9.58 —

10.07 —
10.42 9.17
11.32 9.40
12.03 —
12.24 10.12
12.43 —
1.22 10.45
2,24 11.07
3.06 11.29
4.17 12.15
4.51 12.30
7.07 1.32
8.10 2.04
8.46 2.24
9.20 2.44

10.15 3.15
6.00 3.25
6.57 4.03
7.32 4.28

10.25

Nota: Orele de nopte suntîi cele dintre liniile grăse-

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușâ-Aradd-Budapesta Budapesta-Aradd-Teiușd.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenfi
persdne omnibus omnibus persdne omnibus

Teiușft 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.bă
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradfr 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 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
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 Branicica 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
Aradii 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 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradâ-Timis6ra9
Simeria (Piski) Petroșeni

Treniî Trenu de Trenti
omnibus persdne

tu .
omnibus

Aradîî 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.0b

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timis6ra5 8.58 3.15 P etr oscii i» 7.00

Tiiniș6ra-Aradiî Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Tronfi
persdne omnibus omnibus

Timiștira 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.3£

10.09Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nămeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradik 3.10 8.00 Simeria 12.37


