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213. Joi 8 (20) Noemvre 1884.

Din oausa S-tei serbători de Joi, ^iarulu nu 
va apare deoâtft Vineri sera.

Brașovâ, 7 (19) Noemvre
„Scornituri tendenți6se“ — acesta este r&s- 

punsulu, ce’lti primimu, ori de câte ori ne în- 
cercămtt noi simplii muritori de a pătrunde în 
secretele diplomației aceloră dintre corifeii popo
rului nostru, cari, fie îmbrăcați în talarft său în 
„căpnturi“ profane, sunt de convingere, că tăte 
câte le făcu și le întreprindă. sunt bine făcute 
și întreprinse și cari în consecență își spală 
mânile decâte ori se întâmplă ceva, ce după ju
decata sănătăsă a nației gregare nu corespunde 
nicidecum justeloru ei cerințe și vatămă intere
sele ei de viață.

„Scornituri tendențiăse....“ este răspunsulu 
ce’lă. dă și onorabilulu secretară consistorială dela 
Aradă la articlulă și la corespondența din nu- 
mărulă de Duminecă (210) ală făiei năstre, pri- 
vităre la alegerea de deputată dietală în cerculu 
Boroșineului.

Intr’ună cercă curată românescă din comi- 
tatulă Aradului se alege ca deputată ună duș
mană ală desvoltării năstre naționale. Dintre 
preoții acestui cercă toți, afară de vre-o 4—5, 
votâză pentru acelă dușmană și în contra candi
datului națională română... și la tăte astea nu 
părtă vina nici guvernulă diecesană, nici preoții 
cari au votată, pentru că — ne spune onor, se
cretară consistorială — consistoriulă nu s’a ames
tecată în acâsta alegere, er câtă pentru preoții 
din cerculă Boroșineului dânsulă „crede, că fie
care îșl va sci justifică procederea sa.“

Unde nimeni nu este de vină, nimeni nu 
păte fi acusată. Și dâcă cu concursulă preoți- 
mei năstre se alegă ca deputați în comitatulă 
Aradului dușmani ai limbei și ai naționalității 
române, ar urmă de aici ca se privimă acesta 
durerăsă îutemplare ca o nenorocire elementară, 
ce a venită peste capetele năstre, cum vine o 
furtună, care nimicesce speranțele țăranului mun- 
citoră.

Vede însă chiar și ună copilă de scălă, că 
o asemenea părere nu are nici ună temeiu. Dâcă 
interesele naționale române trebue se sufere aȚi 
lovituri atâtă de grave în comitatulă Aradului, 
acâsta este în adeveră o bătaia a lui Dumnedeu, 
dâr ea este provocată prin multele păcate ale 
inteligenței preoțesc! și mirenesci. încercarea 
onor, secretară consistorială de a-i luă de pe 
umeri grâua sarcină a răspunderei ce-i imcumbă 
este și rămâne dâr zădarnică.

Pronunțândă cuvântulă „ responsabilitate “ 
amu pășită pe unu terâmă, care pare ai fi cu 
totulu necunoscută d-lui secretară consistorială. 
D-sa împreună cu mulți alți soți de principii ai 
d-sale voră fi păte de părere, că preoțimea ro
mână din Aradă n’are să răspundă pentru fap
tele său negligențele ei politice decâtă numai 
consciinței sale. Dâcă este așa atunci vederile 
năstre sunt departe unele de altele, ca ceriulă de 
pământu.

După acâsta perniciăsă teoria a liberei și 
necontrolatei consciințe individuale se înțelege, că 
fiecare preotu, care a dată votulă seu pentru 
candidați unguri, ar pută să-și justifice ușoră 
purtarea sa. Unde rămâne însă datoria națională

a preoțimei năstre? Ori dără preoții n’au nici 
o răspundere față cu națiunea?

Onorabilulu secretară consistorială vrea sa 
ne convingă, că cei 45 de membri distinși ai 
consistoriului nu s’au amestecată de locă în afa
cerea electorală dela Boroșineu. Să admitemă 
că tăte s’au întâmplată fără scirea loru. Intre- 
bămă acum, că văcjându ei resultatulă alegerei, vă- 
(jândă, că a învinsă cu voturile preoțiloră ro
mâni ună dușmană ală causei române, potă ei 
să se împace cu consciința loră de Români? Nu 
erau ei datori, ca cetățeni liberi și ca Români 
inteligenți, ce sunt ca să prevină pericu- 
lului amenințătoră punândă ună candidată na
țională și făcândă să se alegă acesta, în loculu 
candidatului ungură?

Ori a făcută guvernulă diecesană pressiune 
în favărea candidatului ungură ori nu, elă este 
și remâne responsabilă pentru resultată, căci 
sciută e, că poporulă se conduce de preoțime 
și dâcă preoțimea împreună cu poporulă este lă
sată pradă lupiloră, atunci cu atâtă mai mare 
etse păcatulă celoră ce sunt chiămați a-o conduce.

S. părinți din Aradă sunt în orice casă răs- 
ponsabili de resultată, căci în politică numai re
sultatulă hotăresce. De aceea a fostă de ajunsă 
să scimă, că la Boroșineu s’a alesă ună Ungură, 
contrară ală causei năstre, ca să ne formămă 
judecata, după care preoții noștri de p’acolo în- 
cepă a părăsi causa națională.

Să dea Dumnezeu să nu fie așa. Când 
fapte neîndoiăse, fapte leale românescl ne voră 
dovedi, că preoțimea nâttră din comitatulă Ara
dului este earăși la înălțimea chiămărei sale, 
noi vomă fi cei dintâi, cari ne vomă închină ei.

Conferința africană.
După multe negoțiațiuni și corespondințe diploma

tice pe la tOte statele europene, în cele din urmă totă 
i a succesă dibaciului cancelariu germană, ca să întru- 
nescă pentru a doua 6ră diplomația europână, în splen- 
didulu său palatu din Berlină, pentru de a discuta des
pre afacerile coloniale din Africa, UDde se află și unele 
colonii germane pe la riulă Congo. Bismarck, Sâmbătă 
în 3/15 Noemvre, deschise în palatulă său o adunare 
strălucită de diplomați, geografi și călători din tote păr
țile lumii, care adunare are de scopă, de a luă disposi- 
țiunl în privința Africei ce pănă acum a servită numai 
Englesiloră, cari se aprovisionau din Africa cu sclavii cei 
negrii care se lucre plantațiunile cele întinse din America. 
Pote că după acestă conferință va resări și pentru po- 
porele africane ună sore mai blândă ală umanității ș. 
ală civilisațiunii. Conferința Congului este, dice »N. f* 
Presse/ celă mai mare spectacolu, ce l’a dată Bismarck 
lumii uimite, ea este unăd nou triumfă ală spiritului 
său invențiosă, încoronarea forții sale creatăre diplo
matice. Ea ne arată chiar prin composițiunea sa pe 
măestrulă diplomată, care diplomaticesce a învinsă dea- 
rendulă Danemarca, Austria, Franța, Rusia și Anglia, 
a împedecată pănă acum orice coalițiune între cei învinși 
și a sciută să-și cucerescă inițiativa în tăte cestiunile în 
tăte certele dintre statele lumii, chiar și în părțile cele 
mai depărtate ale lumii. Ca liberală vei condamna po
litica sa înternă față cu poporulă germană, deră și celă 
mai mare dușmană ală său va trebui să admire arta lui 
diplomatică în afaceri esterne. După cum a citată Bis
marck pe Rusia cea victoriăsă de dinaintea porțiloră Constan- 
tinopolului la congresulă din Berlină, așa chiămă elă astăzi 
pe Anglia, dămna măriloră, înaintea unui foră europenă 
unde voră ședea la masa verde între marile puteri eu
ropene : Spania, Portugalia, Holanda, Belgia, Șvedia, Nor
vegia și Danimarca, America, Asociațiunea internațională,

geografii și călătorii misionari scientifici, în frunte cu des- 
coperitorulă Stanley. Acăstă conferință va avea de a se 
ocupă cu libera navigațiune, cu liberulă comerciu în unele 
părți ale Africei cu posițiunea juridică a teritoriului de 
pe lângă rîulă Congo, cum și cu aplicarea principiiloră 
stabilite de congresulă de la Viena pentru rîurile inter
naționale. Tolă deodată va trebui să stabilăscă princi- 
piulă, că sub ce condițium se potă privi în viitoră ocu- 
pațiunile de teritorii ca drepte posesiuni.

Tote puterile europene vină cu bucuriă la acăstă 
conferință, afară de Anglia și de Portugalia, cari în- 
cheiară ună pactă spre a eschidâ orice putere 
din Africa meridională, deră acuma conferința africană 
dela Berlină va pune capătă pentru totdăuna tendințeloră 
egoistice englese. Cestiunea africană ș’a dată de omulă 
său, care va sci să facă a se deslegâ într’ună modă salu
tară tote cestiunile controversate și a se luă măsuri de 
îndreptare și pentru bieta omenime negră, care pănă a- 
cum a gemută într’ună modă nedemnă de principiile 
creștine sub jugulă barbară ală creștiniloră albi. De atfl 
încolo sclavagiulă va trebui să înceteze și la țărmurii 
rîului Congo din Africa, ceea ce va fi celă mai mare 
triumfă ală cancelarului germană pentru emanciparea și 
ridicarea rasei negre la demnitate omenăscă.

*
Conferința africană din Berlină se compune din 

următorii membri: Pentru Germania principele Bismarck; 
contele Hatzfeldt, secretară de stată în ministeriu de es
terne; Busch, subsecretară de stată; de Russerov, con
silieră intimă de legatiune. Austro-Ungaria: contele Sze- 
chenyi. Belgia: contele van Straten-Ponthoz; baronulă 
Lambermont, ambasadoră estra-ordinară și ministru ple- 
nipotențiară, secretară generală ală ministeriului afa- 
ceriloră esterne; ca coordinată Baming, directorulă 
generală ală ministeriului afaceriloră esterne. Danimar
ca: de Vind. Spania: Contele Benomar; coordinată 
Francisco Coello, colonelă ingineră, președinte onorară 
ală societății geografice din Madridă. Statele Uni
te americane: Iohn A. Casson; coordinată Henry S. 
Sanford, ministru mai înainte ală Stateloră Unite. Fran
ța : baronulă de Courcelă; coordinațl Ballay, Des- 
buissons, Engelhardt. Anglia: Sir Edward Malet, coordi
națl Hon. Robert H. Meade, secretară generală asistătoră ; 
H. Percy Anderson, președintele despărțământului africană 
în oficiulă de esterne ; Archer-Crowe atașată comerci
ală pentru Europa; A. W. Hemming, funcționariu în mi
nisteriu colonială. -Italia contele de Launay; coordinațl 
baronulă Negri, ambasadoră estraordinară și ministru 
plenipotențiară; Mentegazza senatoră, prof. și directoră 
ală museului antropologică etnografică din Florența. Ță
rile de josă :van Howen; coordinațl de Bloeme, agentă 
principală ală societății nou africane niderlandice dela 
Congo și din Angola. Portugalia: Marquis de Penafiel 
de Serpa Pimentel; coordinată Luciano Corduno, secre
tară permanentă ală societății geografice din Lisabona. 
Rusia: contele Capnist ambasadoră centraordinară și mi
nistru plenipotențară pelângă regele Olandei; coordinată 
Domojirov locotenentă la marină, atașată pe lângă amba
sada rusăscă din Berlină. Șvedia și Norvegia: generalulă 
baronulă de Bildt. Turcia: Said pașa.

BUDGETULU IMPERIULUI GERMANU.
Proiectulă de lege privitoră la stabilirea bugetu

lui imperiului pe anulă 1885—86 și îmânată consi
liului federală stabilesce veniturile și cheltuelile cu 622, 
942,357 mărci. Noulă bugetă militară și anume proiec
tulă de împrumută presentată consiliului federală suntă 
din punctulă de vedere politică interesante, prin aceea 
că dă lămuriri asupra întăririloră de trupe în 
Ostulă și Vestulă imperiului. Deja în anulă acesta 
s’au esecutată în parte mare aceste întăriri și din cele 
35 de miliâne destinate pentru scopuri militare, din îm- 
prumutulă de 45 miliâne ce avea să se facă, deja s’au 
cheltuită 10 miliâne înainte. Din aceștia 2.200,000 
mărci se vină pentru complectarea artileriei, mărindu-se 
fiecare din cele 8 baterii ale regimenteloră de artileriă 
din Alsația, Pomerania și Prusia ostică de la 4 la 6 
tunuri. Afară de acesta statulă de pace ală regimente-



lorii de infanterie bavareze și saxone, ce se află în Al- 
satia, s’a ridicată la statulă regimentelor^ de infanteriă 
prusiane din corpulă ală 15 de armată. De asemenea 
s’au preliminată în bugetă și sumele corăspundătâre 
pentru întărirea fortificațiuniloră dela granițele ostice și 
vestice. Relativă la mișcările și nouăle formațiuni de trupe 
ce se voră esecutâ la granițele ostice e demnă de ob
servată, că la corpulă 1 de armată (Kdnigsberg) dela 1 
Aprilie 1885 se va înființa ună stată majoră de divisi- 
une de cavaleriă, precum și câte o inspecțiune a land- 
webrului pe lângă corpurile 1 și 2 de armată (Konigs
berg și Bromberg). întinderea fortărețeloră Thorn și 
Kustrin cere, ca posturile comandanțiloră celoră două 
locuri, ce au fostă ocupate pănă acum de câte ună 
comandantă de a doua, respective a treia clasă (co- 
mandantulă de regimentă, resp. de batalionă) să se ocupe de 
comandanți de întâia, respective a doua clasă. Apoi se 
va transferă ună regimentă de cavaleriă și ună bata
lionă de vânători la Allenstein, âr câte ună batalionă de 
infanteriă la Ortelsburg, Osterode, Soldau și Tilsit; mai 
departe la Riesenburg, unde se află deja ună escadronă 
din regimentulă de Ulanî ostprusiană Nr. 8, se voră 
transfera încă două escadrâne împreună cu statulă ma
joră ală regimentului și la Stalluponen erăși două esca
drâne. La Thorn se va duce batalionulă de pioneri po- 
merană Nr. 2 din Stettin; în fine totă la Thorn se va 
transfera ună regimentă de cavaleriă și la Lyck două 
batalione de infanteriă.

Precum vedemă din acâstă dare de sâmă, Germania 
e cea'dintâiu, care n’are încredere în susținerea păcii. 
E aliată cu Austria, e bună pretină cu Rusia, trăesce 
în relațiuni cordiale cu Italia, cu Francia chiar și cu alte 
state; cu tote acestea simte necesitate de a-șî mări gar- 
nisonele de pe la granițele dinspre Francia și Rusia, de 
a se fortifica mereu și de a țină ună numără conside
rabilă de trupe în permanență. In modulă acesta Ger
mania lucrâză pentru ....pace!

. CRISA FINANCIARA.
Brașovă 7 (19) Noemvre.

Panica ivită pe piața Bucuresciloră prin 
falimentarea marei case din Londra, Spartali, a 
produsă o contusiune generală în t6te afacerile 
României. Urmările acestui bancrută colosalii 
(se dice: de sute milidne franci) voră aduce mare 
calamitate în țâră. Primulă efectu a fostă că 
agiulu aurului s’a urcată în două dile dela 8.60 
la 14°/o, va se dică cu 5.4Oo/°.

Intr’o posițiune atâtu de critică este fârte 
greu a te pronunță asupra schimbăriloru ce sunt 
posibile pe fie-care momentă. Piața nostră încă 
a fostu amarii sguduită de evenimentulu bucu- 
resceanu, încâtu astădi, negociarea în bilete ro
mâne este aprâpe nulă. Omenii alergă în tâte 
părțile să scape de ele, dâr nu le mai oferă ni
meni nimică. Și plină e piața nâstră de bilete, 
una după cum amu disu și altă-dată, pentru că 
negoțulu Brașovului cu România este fârte mare, 
a doua pentru că mulți privați, pe cari nici nu-i 
taiă capulă la jocă de bursă, speculăză cu bilete 
române. X.

Afacerea alegerii de deputată ală Boroșneului. 
(Coresp. part a Gaz. Traus.)

Ar a dă, 5/17 Noemvre 1884.
Domnule Redactorul Atâta în corespondința din 

Aradă, câtă și în articululă de fondă scrisă pre basa a

celei corespondințe și publicate în Nrulă 210 dela 4-/16 
a lunei curente ală diarului D-Vostră, despre alegerea de 
deputată dietală în cerculă Boroșineului, vădândă între 
altele că să atribue și guvernului diecesană o ingerință 
mare în favârea candidatului guvernului, suntă auctori- 
sată din partea Preasânției Sale părintelui episcopă lână 
Mețiană a dechiarâ și a vă rugă d-le Redactoră, să bine
voiți a și publică în prețuitulă d-vostră diară ca și acea 
corespondință, ca și mai multe altele de asemenea na
tură, este numai o scornitură tendențiâsă.

Guvernulă diecesană, cum ilă numesce corespon
dința său consistoriulă de aici cum îlă numimă noi, con
stă din 45 membri, între cari suntă toți bărbații mai 
distinși din locă și din comitată fără osebire de colorită 
politică, deci dâcă ar stă aserțiunea din corespondința 
de susă, atunci ar urmă că toți inteligență noștri fără 
osebire, prin urmare și cei ce se numescă pre sine na- 
țiunali ar fi lucrată pentru candidafulă guvernului, său 
ar urmă că, acea partidă națiunală cum se numesce ea 
ar trebui să scie ce felă de dispusețiuni ar fi luată gu- 
vernulă diecesană în causa din cestiune.

Ei bine, provocămă pre d-lă corespondentă și pre 
ori carele dintre cei 45 membri ai guvernului diecesană 
să spună pe onârea loră, decă acum seu altcândva s’ar 
fi vorbită măcar ună cuvântă de asemenea lucruri în 
consistoriu ?

Dar se va presupune pote, că dâcă n’a făcută con
sistoriulă, ar fi făcută ceva capulă diecesei, adecă Prea- 
sânția^Sa părintele episcopă. La acesta nu-mi rămâne 
decâtă să dechiarâ, că de când s’a escrîsă alegerea de 
deputată dietală în cerculă Boroșineului până astăzi, la 
Preasânția Sa n’a umblată nici vr’ună preotă și nici pro- 
topopulă Boroșineului și nici Preasânția Sa n’a scrisă 
nic-T o literă în acăsta afacere, deci și imputarea acesta 
o dechiaru de o scornitură tendențiosă, âr dâcă prin a- 
câsta s’ar simți cineva nedreptățită, să dovedâscă con- 
trariulă.

Dară pâte d. corespondentă îșî basâză aserțiunea 
sa pre presupunerea, că maioritatea preoțiloră ar fi vo
tată cu candidatulă guvernului și nu cu cela ală partidei 
națiunale. Eu nu sciu care preotă, cum și pentru ce a 
votată așa? dar dâcă s’ar întrebă unulă ori altulă, sâu 
toți la olaltă, credă că fie-care și-ar sci justifică proce- 
derea sa.

Dâcă ați sci și d-vostră d-le Redactoră, că după ce 
între cei vr’o 20—30. inteligențl români din Aradă, între 
cari și cei ce-și arogă rola de națiunaliști, și între cari 
și corespondentulă d-vâstră, nu s’a aflată măcar unulă 
să-și pună candidatura în Boroșineu, și dâcă ațî mai sci, 
între ce împrejurări, cine și cu ce scopă a candidată în 
ora ultimă și pre d. Bozgană din Chișineu, de deputată 
la Boroșineu, atunci altcum ați scrie, adecă în altfelă de 
cunoscința de causă,

Să sperămă însă ca viitorulă celă mai de aprâpe 
va lămuri tâte așa precum s’au întâmplată, și atunci 
altfelă va fi și opinia publică.

Primiți etc. Ignațiu Pappu,
secretarii consist.

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

SOIRILE DILEI.
Se dice, că congresulă bisericii române gr. or. este 

convocată pe Duminecă, 11 Noemvre v.
—0—

Ni se spune, că între Ialomiță și Dîmboviță ună cri- 
veță cumplită a suflată, vr’o 7 dile de-arândulă, băgândă 
mare grâză în âmeni.

I
«Kolozs. Kozl.< aduce scirea, că studenții maghiar 

în dreptă dela universitatea din Clușiu au spartă a 5-a 
âră tote ferestrele croitorului Bernât Finiasz. Casa croi
torului fiindă situată în apropierea unui birtă, studenții 
maghiari, de câte ori eșiau noptea din acestă birtă în
drăgosteau cu bâtele ferestrile croitorului.

Ș’apoi astfelă de omeni mai pretindă că suntă me
niți a civilisâ Orientulă?

—0—
Din Sătmară ni se scrie: »D. locot. lână Iovescu 

de la regim, de inf. Nr. 5, ună oficieră distinsă, șl-a 
încredințată pe culta d-șâră Bella Mayer din Sătmară/ 

—0—
Ni se scrie, că în câmpia Ardâlului timpulă a fostă 

bună și favoritoră sâmânăturiloră de tâmnă, In 14 No
emvre a ninsă pentru ântâia dată.

—0—
Datoria flotantă a Austriei la 30 Septemvre espirată 

era de 411,997,902 fior, din care 68,244,092 în titlurj 
hipotecare și 343,753,810 în bilete de bancă.

—0—
Aflămă că compania austriacă de navigațiune cu 

vapâre pe Dunăre va rambursa, cu începere de la 1 
Aprilie 1885, împrumutulă său în obligațiuni emisă în 
1871.

—0—
Cetimă în «Curierulă financiară:* După cum amă 

anunțată încă de la înființarea Domenului Corânei, că 
acâstă instituținne nu pdte decâtă să fie o binefacere pentru 
Stată, astădi mai multă decâtă ori-când, vedemă că nu 
ne amă înșelată în prevederile nostre. Aflămă în ade- 
vără că M. S. Regele, inpinsă de sentimentele cele inai 
înalte, a începută deja a proiectă ameliorafiunl. Cea 
d’intâiu care se presintă naturalmente la ochi este bise
rica și scâla. In acestă scopă, d. Ioană Calenderă, Ad- 
ministratorulă Domenului Corânei, a și începută să vi- 
siteze diferite moșii pentru a vedea prin elă însuși tre
buințele, mai cu sâmă ale scâlei și ale bisericei: cărți, 
vestminte sacerdotale, haine la băeții săraci din eomune 
etc., nimică nu va lipsi și în curândă se voră acorda.* 

-0—
Regele a clădită in Azuga o scdlă de pâtră cu lo

cală și pentru învățători. Maiestatea Sa a dăruită acâstă 
șcdlă comunei, spune »Telegrafulă.‘

—0—
Cassa Adolfă M. Hirsch din Bucuresci, a suspen

dată plățile, învoindu-se cu creditorii a plăti 40%.
—0—

Vineri s’au închisă și pecetluită prăvăliile ce ținea 
dispărutulă Andrea Papadato, care a fugită lăsândă în 
Galați datorii peste suma de 80,000 lei.

—0—
Solemnitatea deschiderei facultăței de 

teologie s’a făcută Duminecă la ora două după amâdl, c^ice 
«Voința Națională,* printr’ună serviciu oficiată la mitro
polia de I. P. S. S. Mitropolitulă primată, în asistența 
profesoriloră nouei facultăți, a eleviloră și a d-lui Toci- 
lescu, secretarulă generală ală ministerului culteloră și 
instrucțiunei publice, în absența d-lui ministru Chițu. 
După săvârșirea serviciului la catedrală, profesorii și e- 
levii au trecută la facultate în localulă Academiei unde 
I. P. S. S, Mitropolită, d. Tocilescu și alții au ținută dis
cursuri cu acâstă ocasiune, pe cari le vomă publica în
dată ce ni le vom procura.

—0—
Archimandritulă Țeofilă, legatulă exarchului bul

gară, a fostă omorîtă în Dibra (la marginea nordvestică 
a Macedoniei). Amănuntele suntă acestea: Pe la sfâr-

14.
FOILETON U.

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

1785 scrisă pe basa (lociiinenteloru oficiale (le N. Uensnșianu. Bu
curesci 1884. Tipografia >Roniânulu,* Carolâ Gbbl).

(Urmare.)

Noulă comisâră regescă contele Antoniu Jankovits 
din Bănată îșî începu activitatea sa în 26 Noemvre 1784, 
tocmai pe când în Transilvania și Ungaria proclamându- 
se legea statară începu de nou barbara justițiă a nobili- 
mei asupra țăraniloră. In comitatulă Albei se esecutară 
în modă sumară în trei cj'le H țărani, între cari și că- 
prarulă Ursă Uibară. Intr’o scrisâre cu data Aiudă 28 
Noemvre se cl.ice: »Tabla din Aiudă ține ședință în Alba 
și omâră pe Români cu țâpă și cu râtă...« țliarulă de 
atunci »Magyar Hirmondo* publică mereu buletine despre 
crâncenele esecutări ale nobilimei cu tote detailurile pre
cum : ... pe țăranulă Mihocă îlă despicară de viu în 4 
bucăți și bucățile le spândurară în 4 locuri anumite*. . .

Nobilimea din comitatulă Aradului puse vârfă acestei 
oribile justiție. In 25 Nov. vice-comitele Aradului An- 
dreiu Forrai, scrise contelui Jankovits că a prinsă 2—3 
țărani din fie-care comună și-i va condamnă la mârte pe 
toți. In aceea di nobilimea și funcționarii din comitatulă 
Aradului se întruniră în ședință și condamnară la dife
rite pedepse de morte pe 42 de țărani. Sentința ce 
pârtă data de 25 Noemvre 1784 este îngrozitâre. In in
troducere se dice că scopulă ei este »de a intimida pe 

răsculațl printr’ună esemplu oribilă.* In 16 puncte unii 
suntă condamnați să fie trași în țâpă de vii, alții să fie 
frânțl cu râta cu sâu fără lovitura de grația; cei acu- 
sațl pentru profanarea bisericeloră ungurescl au fostă 
condamnați să li se taie mai ântâiu mânile, a- 
poi capulă, âr corpulă să li se pună pe rugă; 
âr alții fură condamnați să fie spândurați sâu să li se 
taie capulă cu paloșulă âr cadavrele loră să se imple- 
tâscă pe râte; cei mai mulți erau condamnați a fi ese- 
cutațl înaintea diferiteloră comune. Sentința se încheiă 
așa: »Ear ceilalți locuitori din comunele, ce se țină de 
districtulă Mureșului și cari au luată parte la răscâlă.... 
pentru ca memoria crimei loră atroce să se transmită și 
și la sfânta posteritate și ca să nu rămână nerăsbunațl 
pentru faptele ce le-au comisă, afară de rebonifîcarea 
daunei care se va constată.... și pe care comunele voră 
trebui se-o rebonifice succesivă, se condamnă cu toții la 
ună numără corâspundătoră de bastâne și lovituri cu 
sbiciulă, âr’ copii la vergi.... și voră rămână scutiți de 
pedâpsă numai cei ce voră probă că n’au luată parte 
la răscâlă.* Sentința acesta înainte de a se revisuî 
la Aradă să și pusese în esecuțiune. Ună sub- 
prefectă scriea p’atuncl cătră c. lankovits: »Forrai 
celă tânără dimpreună cu pandurii comitatului bate în 
modă crâncenă pe toți locuitorii, cari fugă cu toții prin 
păduri, vinovațî și nevinovațl/ Dâr contele lankovits in- 
terdise încă în 26 Nov. in numele Regelui de a se ese
cutâ sentința de mai susă înainte de sosirea lui la Aradă. 
In 2 Decemvre sosiră în Aradă lankovits cu generalulă 
Papilla (Română de nascere) și aici se începu ună pro
cesă nou cu țăranii răsculațl, deârece, Qice lankovits în- 

tr’ună raportă cătră împăratulă — «țăranii toți nâgă 
faptele ce li se impută, dânșii n’au fostă confrontaț’ nici 
cu locuitorii, nici ei între ei și nu e constatată dâcă au 
fostă cu toții căpitani.* Totodată lankovits interzise co
mitatului de a mai arestâ și a supune la pedepse cor
porale pe bărbați, femei și copii. împăratulă Iosifă 
schimbă pedâpsa de mârte în privința tuturora condam- 
națiloră în pedâpsă de lucrări publice dela 1—3 ani și 
căte 60 sâu mai puține bastone, ear despăgubirea dela 
comune o cassâ cu totulă.

Contele lankovits mai ordonă comitatului se desem
neze p’ună judecătoră, care împreună c’ună oficeră din 
armata imperială și cu protopopulă Petru Geresity din 
Aradă se înduplece pe locuitorii fugiți și rătăciți prin pă
duri a se înlârce ârășl liniștiți pe la casele loră. Comi- 
siunea acâsta reuși a liniști pe âmeni, îi dojeni și le luă 
promisiunea, că voră rebonificâ pagubele cu cJUe de lucru. 
Raportulă ei, în care se mai cj'ce) că locuitorii au de
clarată, că rescola a făcut’o țăranulă Mihaiu Fareu din 
Obârșa care a venită din Ardâlă cu pretinsa poruncă a 
împăratului ca să se stingă nâmulă ungurescă, a ajunsă 
dela cancelariă la împăratulă, care hotărî că «despre re- 
bonificarea pagubeloră nu pâte fi vorbă, deorece locuitorii 
și așa nu au nici o avere și afară de aceea mai suferă 
și pedepse corporale.*

In 15 Decemvre cont. lankovits sosi în Transilvania 
la Deva. De abia sosi aici și și primi dela iobagii 
din comitatulă Uniădorei și ală Albei o mulțime de 
plângeri, în contra tirăniei domniloră săi. Iobagii se plân
geau că nobilii îi silescă să le rebonifice pagubele ce li 
le-au causată răscâlă, femeile loră se plângeau că li se 



ș'tulă lui Iuniu a. c. mitropolitulă grecescă Antimos 
se ’ntâlni cu înalț! funcționar! din Dibra într’o baiă mi
nerală din apropierea acestui locă. Curândă după acesta 
se lăți sgomotulă, că s’a plănuită unii atentată asupra 
archimandritului Teofiliî și a foștii chiar avisată despre 
acesta. Când părintele Teoclă sosi în diua de Sf. Ilie 
în Lazaropolje, a fostă prinsă, cum se dice din ordinulă 
autoritățiloră din Dibra, de cătră zapcii și adusă aci le
gată. Archimandritulă Teofilă află, că nici o autoritate 
nu l’a invitată aci și se duse la judecătorulă turcă cu 
care credea că stă în relațiun! amicale, ca să se plângă 
de ce i s’a făcută și să câră doi conducător! pănă la 
Lazaropolje, Judecătorulă îi împlini dorința. Cum pără
si părintele Teofilă Dibra, se alăturară pe lângă elă doi 
țărani, cari însă în curândă îlă părăsiră, ca să apuce 
altă direcțiune. Abia se depărtară puțină, când audiră 
împușcătură și pe preotulă strigândă: >Nu’i nimenea pe 
aci, ca să vâdă cine mă omoră?« In diua următdre apă
rură cei doi conducători la mitropolitulă Antimos, care 
le dete 100 de lire. Imediată după acestă omoră, auto
ritățile locale arestară pe toți notabilii bulgari din Laza
ropolje, fiindcă aceștia au cerută cu energiă să se caute 
și să se pedepsescă ucigașii. Se crede de toți’ că »ami- 
culă< archimandritului Teofilă, judecătorulă e părtașă cu 
alți funcționari Ia complot ă. E ironică că tocmai aceste 
autorități suntă însărcinate cu anchetarea crimei.

—0—
In apropiere de Franklurt s’au lovită la 14 Noem- 

vre n. două trenuri, unulă de persone cu altulă de marfă. 
Vagănele trenului de persone s’au grămădită mai înteiu 
unulă peste altulă, au ruptă lanțurile și apoi s’au răsturnată 
de amândouă laturile liniei. Locomotivele sau sfărâmată. 
Aspectulă e îngrozitoră: bucăți din corpurile nenorociți- 
loră călători suntă amestecate cu sf'ărîmălurile vagâneloră. 
Pănă acum s’au scosă 20 de cadavre. Numărulă răni- 
țiloră întrece pe ală morțiloră.

—0—
Astă sără se va juca la tealrulă germană *GraJ 

Esscx', dramă în 5 acte de Dr. H. Laube.

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

Instrucțiuni pentru publici! asupra măsu- 
rilorii apSrătore în contra colerei.
11. Dacă cineva s’a bolnăvită de coleră, trebue 

să se curățe (desinfecteze) totă ce vine dela acelă bol
navă, totă ce elă a atinsă, pentru ca să nu se molip- 
sâscă locuitorii acelei case, precum și alte persâne. A- 
câstă desinfectare trebue să se facă cu cea mai mare 
grabă.

Excrementele și materiele vărsate să se desinfec- 
teze chiar în camera bolnavului înainte de a se vărsa 
în latrină (hasna) cu săpună verde (săpună mole de po- 
tasă) o parte săpună topită în 20 părți apă turnându-se 
acâstă amestecătură în 61ă, spălându-se cu densa 61a, 
lighânu, patu și alte mobile precum și pardosâla mânjită 
asemenea se voră desinfecta cu săpună verde o parte 
la 20 părți apă (5 la 100) tâte pânzăturile (rufele) pă
tate cu excremente ori cu materii vărsate. Pânzeturile 
necurate înainte de a se scote din camera bolnavului și 
înainte d’a se da la spălată se voră muia într’ună vasă 
umplută cu 5 părți săpună verde topită în 20 părți apă; 
dacă nu se ia acâstă măsură spălătoresa se bolnăvesce 
cea dintâiu de coleră, de vreme ce spălarea pânzături- 
loră astfelă desinfectate este cu desăvârșire nevătămă- 
tore. Scaunulă privatei și pardosâla privatei se voră 
spălă asemenea cu săpună verde (săpună mâle de po- 
tasă) 5 părți la 100 părți apă, nu numai în casă de a- 

iea totă ce au și bărbații loră suntă aruncați în închi
sori. Țăranii români (jiceau că iobagii unguri nu suntă 
supuși la sarcinele publice ca ei și cereau se fie despăr- 
țiți de unguri și să li-se dea funcționari germani. Auto- 
rulă înșiră o mulțime de puncte grave ale plângeriloră 
țăraniloră, după archiva contelui Jackovits, cari plângeri 
culminâză în aceea, că domnii pământesc! storceau pe 
bietulă iobagiu până la piele, îlă prindeau chiar la jugă 
ca pe vite și dispuneau de munca și averea lui după 
plăcă și chiar pe Românii liberi sâu nobili se sileau cu 
tâte mijl6cele a-i supune Ia servicii iobăgesci. ,Mai bine 
suferimă mortea decâtă să ne întorcemă sub tirănia de 
mai înainte,* pliceau țăranii și câtă pentru imputarea că 
ar fi necredincioși împăratului o respingeau (jicândă că 
nobilii au strigată în gura mare, că își voră pune altă 
împărată, și dâcă împăratulă lasă pe iobagi să tracteze 
astfelă cu dânșii, atunci voră chiămâ în țâră pe Turci 
sâu pe Pruși.

Din Deva contele Jankovîls înainta împăratului 
primulă său raportă în 6 Ianuariu 1785. In acestă ra
portă tjice, că a aflată acolo la 200 de țărani prisonierl 
și că pe cei mai mulțl, cari au alergată și ei numai cu 
poporulă, i-a liberată; (Jice că-i vină mereu plângeri de 
la țărani și că cu magnații și nobilii nu mai p6te birui. 
Aceștia ceră despăgubire și aspră pedepsire și nu-i p6te 
convinge, că cu măceluri și mijlăce violente nu se potă 
liniști massele, dâr sperâză că cu timpulă voră începe și 
ei să cugete mai umană.

(Va urmă).
---------O--------- 

devărată coleră ci și la ori-ce ordinare în timpulă moli
mei (epidemiei) de coleră. In hasna se va vărsa în fie
care dî prin gura fie-cărei latrine (pe la scaunu latrinei) 
celă puțină câte 1 litră de calaican (sulfată de feră) to
pită în apă, să nu se verse în latrină ori în hasna (canală) ma
teriile cari vină dela ună bolnavă de coleră fără a se 
desinfecta, căci atunci se otrăvesce totă hasnaua și 
omenii sănătoși cari întră în acea latrină se potă molipsi.

In lipsă de săpună verde se potă desinfecta pân
zăturile necurate, vasele, mobilele, pardosâla, excremen
tele și materiele vărsate cu o parte acidă carbonică to
pită în 20 părți apă, cu acâstă amestecătură se pote a- 
semenea spăla scaunulă privatei.

Numai în lipsă de acidă carbolică și de săpună 
verde, oala de năpte, excrementele și materiile vărsate 
se potă desinfecta cu chlorur de zinc, 5 părți la 100 
părți apă sâu cu piâtră vînătă (sulfată de cupru) sâu 
cu calaican (sulfată de feră) o parte la 10 părți apă, 
turnându-se în oală ori lighiană în cătățime mare pentru 
ca materiile să fie cu desăvârșire acoperite.

12. Cadavrele celoră morț! de coleră se voră des
infecta asemenea îndată după morte, învălindu-se într’un 
cearșafă muiată în acidă carbolică, o parte topită în 
20 părți apă. Așternutulu loră nu se va scote din camâră 
înainte de a fi desinfectată în modulă arătată la art. 13. Mortul 
se va pune în grabă într’ună sicriu (cosciug) care se va 
mai stropi pe din întru și pe din afară cu accidă car
bolică 5 la sută și se va închide. In lipsă de acidă car
bolică cadavrulă se pote desinfectâ cu chlorur de zincă 
5 părți în 100 apă ori cu ipochlorid de calce puindu-se 
în cosciugă și acoperindusă cadavrulă cu prafă de ipochlo
rid de calce. înmormântarea se va face îndată după ce 
mediculă comunală va fi verificată mârtea. Nu se va 
aduce în biserică nici ună mortă de coleră.

13. După scâterea mortului din casă și după în
sănătoșirea bolnavului se voră desinfectâ camerile în care 
au zăcută în timpulă bolei ori în care a fostă așezată și- 
criulă. Mobilele se voră depărtâ dela păreți pentru ca 
aerulă să tragă bine și în juru mobileloră. Diferitele lu
cruri cari au trebuință a fi desinfectate, precum vesminte, 
saltele, plapomi, perne, covâre, se voră pune pe scaune 
sâu se voră atârna pe fringhii întinse în cameră, se voră 
aduce în acele camere mângâie cu' cărbuni aprinși, cari 
se voră acoperi cu cantitate mare de puciosă (pentru o 
cameră de mărime mijlocie 2 pănă la 3 oca puciâsă) și 
apoi se voră închide ferestrile și ușile, lăsându-se închise 
celă puțină 8 ore, în care timpă trebue să vadă cineva 
prin ferâstra închisă dâcă nu se aprinde ceva spre a pre
veni la timpă ună incendiu. După isprăvirea desinfecți- 
unei se voră deschide ușile și ferestrele și se va aera 
casa mai multe (jile.

14. Birja în care s’a transportată la spitală ună 
bolnavă de coleră trebue să se desinfecteze bine prin 
udarea perneloră, covoreloră, burdufului și a totă inte
riorului ei cu acid carbolică 5 la 100 sau prin afumarea 
cu puciosă într’ună șopronă bine închisă. Este pericu- 
losă pentru cei sănătoși d’a se servi de o birjă necurată, 
mânjită cu materiile vărsate de ună bolnavă de coleră.

15. Cei săraci voră primi dela primăriă gratisă 
acidă carbolic, puciâsă și orice altă materială pentru 
desinfecțiuni.

Bolnavii săraci voră fi căutațl în casele loră fără 
plată, de medicii comunali ai secțiunei în care locuescă, 
care le voră da șî medicamente fără plată.

Vice-președintele Consiliului dr. I. FELIX. 
Secretar, A. RUSESCU.

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

SOCIETATEA PENTRU AJUTORAREA VEDUVELORU.
Subsemnatulă comitetă are onore a aduce la cunos- 

cință Onoratului publică.
1) Că la petrecerea arangâtă în Săcele în Febru

arie a. c. de Reuniunea Dâmneloră române pentru aju
torarea văduveloră sărace greco-orient. din Brașovă și 
Săcele s’a încassată 137 fl. v, a., din cari, scoțându-să 
spesele a rămasă venită curată 80 fl. v. a.

2) La colecta, resp. înscrierea de membre, între
prinsă de D-na Amalia ved. Lăpădată, s’a obțânută urmă- 
torulă resultată: Maria G. Eremia din Bordeiulă verde 
în România s’a înscrisă ca membră fundatâre cu 2b fl.; 
âră membre ordinare cu minimulă anuală de 1 fl. s’au 
înscrisă următorele Domne: Susana Frateșă 1 fl., Efro- 
sina Urdea 1 fl., Ana Belu 1 fl., Văd. Maria Babeșă 1 
fl., Maria Mocană, 1 fl., Elena G. Tomoșoiu 1 fl., Paraș- 
chiva I. Dariu 1 11., Văd. Ana G. Drăgușă 1 fl., Stanca 
N. Pană 1 fl., Ana Giulea 1 11., Amalia Lăpădată 1 fl., 
D-lă Radu Popea a contribuită 1 fl.

3) Pentru statute au contribuită:
Bucură Boroșă 1 fl., Susana Frateșă 10 cr., Efros. 

Urdea 10 cr., Parașchiva Oncea 10 cr., Ana Belu 10 cr., 
Maria Babeșă 10 cr., Maria Ovesea 10 cr., Maria Bur- 
duloiu 10 cr., Maria Mocană 10 cr., Emilia Popa 10 cr., 
Maria Cazacă 10 cr., Maria Dorea 10 cr., Parașchiva 
Dariu 10 cr., Ana Drăgușă 10 cr., Maria Viei. Popea 10 
cr., D-lă Radu Popea 10 cr., George Mandai 10 cr., 

Ana Muntână 10 cr., Voicu Roșculeță 20 cr., I6nă Mo- 
roiană 10 cr., Maria Cuită 10 cr., Maria Pană 10 cr., 
Maria Dragomiră 10 cr., Maria Pâtea 10 cr., Maria Nes- 
toră 10 cr., lână Bodână 10 cr., Stelina Irimie 20 cr., 
Maria G. Irimie 20 cr., Elena Tomoșoiu 10 cr., Ana 
Giuglea 10 cr., Ana Burduloi 10 cr., Ana Tomoșoiu 10 
cr., Maria Perlea 10 cr., Ana Perlea 10 cr.,

Acestea sume se cuitâză cu mulțămită din partea 
Comitetului și pe calea acâsta.

Brașovă, 1 Noemvre v. 1884.
„Comitetulă reuniunei doiniielorîî rom. pentru ajutora
rea vCduvelorii gr. or. din Brașovă și Săcolo.“ 

prin
St Iosifu 

acturâ.

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

ULTIME SCIRl.
Berlinu, 18 Noemvre. — Consiliulu fe

derală a respinsă, în ședința plenară de eri, ho- 
tărîrea Reichstagului pentru desființarea legii de 
expatriate.

Ijondra, 18 Noemvre. — „Times“ anunță 
din Shanghai, că Chinesii iau măsuri, ca să spargă 
blocada insulei Formosa prin corăbii iuți englese 
și americane din diferite puncte litorale. In luna 
trecută 20,000 până la 30,000 de soldați chinesi 
au trecută Yanțechiaugulă spre sudă în apropiere 
de laculă Poiana.

Cetinje, 18 Noemvre. — „Pol- Corr.“ 
comunică: Trecerea fugariloră din Herțegovina 
în districtulă Dulcigno progresăză în modă sa- 
tisfăcătoră. Pănă acum au trecută 400 de fu
gari, între cari și cunoscuții conducători Stoiană 
Covacevici și Serdaru Tungus. Unui altă des- 
părțămăntă i s’a dată locuințe în Podgorița, 
unde s’a așezată și voivodulă Petcu Vucalovici. 
In Nicsici și prin prejură să fi rămasă puțini 
fugari. Cererea loră cătră prințulă Nichița, de 
a fi trimiși în Rusia pe cheltuiala Muntenegru- 
lui, a fostă respinsă.

Paris, 18 Noemvre. — Alaltaeri au mu
rită de coleră 49 persâne. Dela metjulă nopții 
până eri dimindță la 6 6re au murită de coleră 
20 persâne.

Madrid, 18 Noemvre. — In Beniopa (pro
vincia Valencia) au murită 9 persâne de coleră.

DIVERSE.
Ună câne înteliginte. — »La Revue scientifique* 

publică următârea scrisore: »Posedă ună mare câne 
»terre-neuve< numită Blocă, căruia îl placă forte mulă 
prăjiturile, adese-orl pe când trecâmă pe dinaintea unei 
cofetării, cânele se oprea și mă privea ca și cum m’ar 
fi'invitată d’a mă arăta generosă; adese ori cedamă ru- 
gămintei sâle și cu cinci centime făcâmă ună fericită. 
Cânele observă, negreșită că ’n schimbulă monetei mele 
i se satisfăcea pofta; elă se folosi de acâsta, căci acum 
nu mai amă nevoe d’a servi de intermediară între cofe
tară și dânsulă; ori de câte or! i se dă cixe! centime, 
elă ia moneta în gură c’o satisfacere vădită, și se duce 
la cofetarulă celă mai apropiată; acolo, lasă să cadă moneda 
și nu plâcă înainte d’a i se fi dată o prijitură, pe care mi-o 
aduce înainte d’a o mânca pentru am-I arăta negreșită că nu 
s’a lăsată să-lă fure. Nu mai e nevoe să vă spună, că dâcă în 
schimbulă unei monete i se dă ună altă obiectă, dânsulă nu 
se greșesce afară numai dâcă voiesce elă ast-felă, căci într’o 
(ji fu vinovată d’ună actă de înșălătoriă. Luăndă ună nasture, 
elă îlă duse în grabă la cofetară, 'îlă lăsă să cadă în
aintea lui și, fără a așteptă ca să i-se verifice piesa, elă 
luă o prăjitură și plecă în g6nă. Trebue să adaugă, că 
cânele meu n’are asemene obiceiuri rele, dânsulă refusă 
chiar d’a comite din nou acâstă faptă lipsită de delica
teță, ori de câte ori i-să ofere ună nasture, căci afară 
de acestă momentă de uitare, nu avemă nimică de (jisă 
asupra onestității sâle.«

*

Lipitorea-barometru. — Meteorologia poporară, în- 
temeiându-se pe observațiuni multiple, dă nisce indica- 
țiun! totă așa de seriâse ca și acele ale barometreloră 
celoră mai bune. O simplă lipitore pâte să înlocuiască 
mica brâscă verde a cărei gimnastică este bine cunoscută. 
Decă (jiua va fi frumâsă, lipitorea rămâne nemișcată în 
fundulă fiolei, unde se strînge în spirală. Dâcă are să 
plouă dânsa se rădică la partea superiâră a apei și se 
menține câtă timpă ține plâea. In casă de mare vântă, 
lipitârea se agită mereu. In casă de mare furtună, dânsa 
ese din apă și, agățându-se de orificiulă sticlei, pare a 
fi în prada unui mare neastâmpără care se tradă prin 
mișcări convulsive.

Editoră: Iacohtt Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurelu Mreșiauu



Cursulu la bursa de Vîena
din 17 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 123.40
Rentă de aură 4°/0 . . . 94.30
Rentă de hârtiă 5% . . 89.50
Imprumutulă căiloril ferate 

ungare.......................... 143.80
Amortisarea datoriei căi- 

lord ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) ... 98.—

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

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

Bonuri rurale ungare . . 100.75
Bonuri cu cl. de sortare 160. —
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt.............................100. -
Bonuri cu cl. de sortare 99.50
BopurI rurale transilvane 100.50

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

vină ung.........................98. —
Imprumutuld cu premiu 

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

Tisei și Segedinului . 115.90 
Renta de hărtiă austriacă 81.30 
Renta de arg. austr. . . 82.65
Renta de aură austr. . . 104.05 
Losurile din 1860 . . . 134 50
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  872.—
Act. băncel de credită ung. 296.75
Act. băncel de credită austr. 293.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI.................. 9.74*/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.25 
Londra 10 Livres sterlinge 125. —

ISurwa de BSucuresei.
Cota oficială dela 5 Noemvre st. v. 1884-,

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

» convert. (6°/0) . . — —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — —
Credit fonc. rural (7°/0) . . — —

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

> (5°/o) ■ • — -
Banca națională a României — 1350
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 323

« » » Națională . . — —
Aură .... (11.50) . . — —
Bancnote austriace contra aură 2 07 2.08

Cursulu pieței Brașovă
din 19 Noemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. — Vend. —
Argint românesc................. » * —
Napoleon-d’orI..................... . > 9.69 > 9.72
Lire turcesc!......................... . » 10.94 > 10.98
Imperial!............................. . » 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- 
?ZLsilvaniei“ se potă cumpăra în tutunge- 

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

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

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

Nr. 233—1884.

s- "•D- ’ Concursă.
In urma pensionărei învățătorului George Gheorglfiță devenindii 

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

Emolumentele împreunate cu acestă postă suntu:
1. Salariu anuale de 220 fi. v. a.
2. Șăse orgii de lemne de focăritu ce le prestăcjA comuna esclii- 

sive pentru folosulă învățătorului.
3. Cortelă liberă și folosința unei grădini în mărima de 1400°n.
Doritorii de a ocupă acestă postu, au a’și 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 presidlului senatului scolastică gr. cat. din Borgo-Tilia.

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

Președintele: Referentele:
Oregoriu Moisiltl, €J. Moisilu.

vioară episcopescă foraneu. o_ o

Nr. 11677—1884. (Concursă. 2—3

Să escrie concursă: pentru ocuparea postului vacantă de adjunctă 
economică orășenescă de a doua categoriă, 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 ună salară anuală de 500 fl. respective 600 fl. și 
100 fl. bani de locuință, său spre reîntregirea unni 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 Decernvre a. c. la 5 6re după prânfiă subscrisului magistrată.

Brașovă în 13 Noemvre 1884.
Magistratultl orășeneseti.

MersulU trenuriloru
pe linia JPredealit-ÎSiiidapesta și pe linia Teiuștt-Aradii-JBudapesta a câlei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de nopte suntfl cele dintre liniile grose-

l*redealu-15iidapesta

Trenă 
accelerat

Trenu 
de 

persone
Trend 

omnibus
Trenu 

dc 
persâne

BucurescI 7.15 __

Predeală 1.09 — — 3.50
Timiști 1.33 — — 10.15
Brașovă

Feldiora

2.06 — — 10.50
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28

Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodtt 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sigliișora 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediaștt 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
Crăciuneld — 1.45 3.22
Teiușu 7.38 2.26 4.15
Aiudtt] 7.55 2.48 4.44
Vințulu de suștt — 3.12 5.10
Uiorai — 3.19 5.19
Cncordea 8.24 3.36 5.47
GhirișâJ 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
Aghirișd — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedinii 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
Oradla-mare ' 1.49 11.04 4.06

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

Viena 2.00
1

6.20 2.00

Budapesta- -Predealti

Trenu 
de 

persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30
1

8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Vâsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Râv 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —

8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulă de susti 12.19 10.07 —
Aiudiî 12.45 10.42 9.17
Toinsii 1.15 11.32 9.40
Crăciuneliî 1.44 12.03 —
Blaștt 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediaș a 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva' 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44

f 9.20 10.15 3.15
Brașovă — 6.00 3.25
Timiști — 6.57 4.03
Predealu — 7.32 4.28

BucurescI 10.25

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teinșik-Aradd-Budapesta Budapesta-Aradu>Tciușft.

Trenu de Trenu Trenu Trenă do Trenă
persâne omnibus omnibus persâne omnibus

Teiușiî 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
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 Aradft 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 Bărzova 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 Siiucria (Piski) 10.12 2.58
Aradd 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 6.15
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradîi-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenu de Trenă
omnibus persdne omnibus

Aradii 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 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.0o
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
TimisdraJ 8.58 3.15 1* etroseni5 7.00

Tiiniș6ra-Aradîî I’etroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă Trenă
persone omnibus omnibus

'irimișdra 12.25 5.00 1’etroșeni 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
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


