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Brașovu, 9 (21) Noemvre
Cela ce urmăresce cu deamănuntulfi starea 

lucruriloru. în țările de sub corona Sfântului Ște
fană și starea lucruriloru în țevile de sub domi- 
națiunea turcâscă, e cu neputință să nu găsăscă 
drecare asemănare. înrudirea Ungurilor!! cu 
Turcii reese de sine, fără să se mai gânddscă 
cineva la imposanta manifestațiune de înrudire, 
ce a făcut’o tinerimea maghiară, înainte de răs- 
boiulh ruso-româno-turcescu, înmânându o sabiă 
de ondre lui Abdulfi Kerim pașa, grdza și spaima 
popfirelorfi din peninsula balcanică.

Ca să putemu face o paralelă între aceste 
două ndmuri, vomfi presentâ acji cetitoriloru noștri 
unfi tablou câtfi se pdte mai complectă și esactă 
despre miserabila situațiune a poporațiuniloră de' 
sub nenorocita stăpânire turcdscă.

Turculă nu s’a putută împăcâ nici odată cu 
idea, că trebue să fie egală cu popdrele cucerite. 
Pentru elfi ori-cine, care nu e Turcfi, e o ființă in- 
feridră, nu merită a se bucură nici de drepturile 
omului, nici de drepturile de cetățdnfi.

Clasa conducătdre s’a compusă totdduna și 
se compune din persdne, care numai numele de 
dmenl nu-lfi merită. „Făcu ce vrdu,“ a fostfi și 
este devisa Turcului. De aceea administrațiunea 
și justiția suntfi unfi lanțfi de vițiuri intolerabile.

De cultură Turculfi a fugitfi totdduna ca 
draculă de tămâe. Urmarea a fostă, că în ca- 
pulfi administrațiunei și justiției au fostfi și 
suntfi numai incapacități, cari nu cunoscfi altă 
lege, decâtfi legea arbitriului.

Proverbulfi (j’ce: „Cum e stăpânul fi, așa și 
sluga.41 Esemplulfi rău alu celorfi mari se imi- 
tdză de întregii aparatulfi administrațiunei și jus
tiției. Toți funcționarii, dela celă mai înaltă, 
pănă la celă din urmă, nu se distingă decâtă 
prin incapacitate, negligență, corupțiune și lă- 
comiă.

Pe lângă suferințele ce le îndură nenoroci
tele poporațiunl din peninsula balcanică din par
tea stăpânirei turcesc!, mai au să’ndure și tâlharii, 
omoruri și totfi felulfi de crime, care au devenită 
flagele permanente. Nu e destulă că percepto- 
rulfi te despdiă, judecătorul!! te nedreptățesce, 
zapciulfi te omdră în bătăi; mai trebue să pri
vesc! — dăcă vrăi să mai rămâi cu viăță — 
cum briganzii îți jăfuescfi și puținulfi avută ce 
ai mai putută scăpă din mânile stăpânirii turcescl. 
Și ce face stăpânirea turcăscă ? Dă ordină să se ur- 
mărăscă tâlharii. Dar ordinulfi e dată de ochii lumii, 
ir nu ca să se esecute. Funcționarii mergfi mână 
în mână cu tâlharii. Casulfi cu părintele Teofilfi, 
despre care amfi vorbită în nostru, ne
spune că judecătorulfi turcfi e părtașă la omo- 
rîrea archimandritului. Și cine s’au arestată? 
Totfi aceia, cari au îndrăsnitfi, să câră pedepsi
rea culpabililoru. Astfelfi stă cu administrațiunea 
și justiția.

Să trecemfi la instrucțiă.
Când te gândesc! la starea înapoiată, în 

care se găsescfi poporațiunile din provinciile tur
cesci pe tărâmulfi instrucțiunii, ți s’ar părea, că 
peninsula balcanică s’ar aflâ cine scie în ce colțfi 
de pământii, âr nu în Europa civilisată.

Amfi spusă că Turculfi fuge de cultură, și 
fiindcă elfi se’mpacă mai bine cu ignoranța, ține 
în întunerecfi și pe celelalte popdre. Puținele

scdle, ce cu mari sacrificii s’au putută. înființâ 
; pe ici colea, stau pe locu fără să mdrgă unfi 
! pasfi înainte. Stăpânirea, câtfi de ignorantă e, 
| a sciutfi desbinâ diferitele naționalități, ațîțân- 
du-le una încontra alteia prin agitatori, și fă- 
cându-le să se ruineze și moralmente.

Care e urmarea? Stlbăfăcirea poporațiuni- 
lorfi, agitațiunile continue, ferbere generală, re
volte și câte și mai câte nenorociri. Acolo, unde 
Turculfi n’a pututfi isbutf, să omdre fisicesce și 
moralmente pe „neegalii“ săi, și-a pregătitfi tă- 
răbuțele și a plecatfi; dovadă e Dobrogea și Te- 
salia.

Dar Sublima Pdrtă nici odată nu s’a gân
diți!, că celfi ce-și consumă puterile, ca să omdre 
alte naționalități, se omdră pe sine; nici odată nu s’a 
gânditfi, că suferințele oțelescfi naționalitățile, pe 
când asupritorulfi slăbesce. Din puternica împărăția 
turcăscă, care îngrozise tdte nâmurile, a<Ș.i n’a mai 
rămasfi decâtfi unfi corpfi putredfi. Popdrele, 
cărora, secuii întregi a căutatfi să le stdrcă mă
duva din ele, simtfi necesitatea d’a gusta liber
tatea, d’a nu mai trăi în ignoranța, în care au zăcutfi 
și zacfi încă și acj.1, simtfi că omulfi trebue trac- 
tatfi ca omfi, âr nu ca vită. Desmembrarea unei 
părți din imperiulfi turcescfi, întâmplată în acești 
ani din urmă, ne-a datfi o nouă dovadă, 
supritorulfi ’și pregătesce singurii ruina.
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despre îmbunătățirea raporturilor^

CRONICA POLITICĂ.
Vorbindă despre reforma camerei magnațilorii, 

«Pester Lloyd*  dice, că nici unii stată din Europa nu 
simte atâtă de multă necesitatea de a ave o cameră a 
magnațiloră, care să stea pe base solide și să fie res
pectată de națiune, ca Ungaria, care e periclitată de 
aspirațiunile naționalitățiloră. încă o dovadă 
ne dă așa dară foia ungurăscă, că orice reformă, orice 
nouă instituțiune în Ungaria nu se facă decâtă în contra 
nemaghiariloră; tote câte le spune ea în 
de fondă despre ștergerea 
riloră de castă, 

*) Elă nu amintesce de România, de Serbia și de 
Bulgaria, căci părerea sa este, precum se pare, că tdtă 
lumea pâte înțelege, că aceste state voră forma o con- 
federațtune sub suveranitatea împăratului Austriei.

sociale, potă avă valâre pentru Unguri, âr nu pen
tru naționalități. »Aspirațiunile naționalitățiloră pericli- 
tâză patria» suntă cuvinte destuii de tari, <jise de o foiă 
oficiosă, că se scimă, că numai la bine nu ne putemă 
așteptă din partea stăpânirii ungurescl.

*

(fiarele unguresc! spună, că dieta ungară, care se 
va întruni din nou după încheiarea desbateriloră în de- 
legațiunl, se va ocupa imediată cu afacerile croate. 
Măsurile luate în contra Starcevicianiloră și desființarea 
tribunaleloră de presă în Croația au fostă aprobate de 
guvernulă din Pesta, dar Ungurii suntă ffirte mâhniți din 
causa imposantei manifestați uni, ce s’a făcută episcopului 
Strossmayer în Agramă. Acele festivități mărețe au 
dovedită, că opinia publică croată, a poporului se lovesce 
’n capă cu opinia guvernamentaliloră, pe cari Croații îi 
întitulâză Maghiaro ni. Nu se potă împăca Ungurii 
cu idea, că episcopulă Strossmayer a fostă primită ca 
ună principe de întrâga poporațiune. »Pești Naplo» nici 
nu mai scie ce scie de înfuriată ce este: «Episcopulă 
Strossmayer — (jice ^ia ungurăscă — demonstrăză în 
Agramă în contra Regelui, în contra țării și în contra 
guvernului. Ne mai aurită cutezanță! Elă lasă a i se 
aduce omagii în Agramă, ca unui creatoră ală Croației 
mari, ca unui dușmană ală Ungariei! Elă nu e preotă, 
ci ună omă politică. Toldăuna a fostă elă nnă agita- 
toră sudslavică. Acestă pășire este proclamarea Marei 
Croație, pe care elă vrea s’o creeze cu credincioșii săi. 
Trebue să se pună capătă acestei comedii și Strossmayer 
să fie tractată ca ună inimică ală statului.

Ovațiunile făcute unui episcopă, care se sacrifică 

pentru cultura poporului său, suntîî considerate de foile 
ungurescl ca agitațiunii Câtă scâlciare în creeri ungurescl!

*
Se scrisese mai ’nainte de unele diare din Româ

nia, căd. Crețulescu ambasadorul^ română de pe 
lângă guvernulă din Petersburgă, n’are să se mai întărcă 
la postulă său. Scirea acâsta însă n’a fostă adevărată, 
căci o telegramă din Petersburgă cătră «Pol. Corr.< 
spune, că numitulu ambasadoră ’șl-a reocupată postulă 
său, și încă spre marea bucuriă a guvernului ru- 
sescă. D. Crețulescu, spune telegrama, a fostă totdâ- 
una represenlantulă unei politici de bune relațiunl între 
Rusîa și România. Intârcerea sa la Petersburg se con
sideră ca ună simptomă, că guyernulă română vrea să 
întrețină relațiunl cordiale cu Rusia și acăstă schirpbare 
se pote consideră, dice telegrama, ca o urmare a în- 
țălegrei celoră trei monarchl la Skiernevice, 
dedreue atitudinea de mai înainte a politicei române se 
pdte aduce in legătură cu îngrijirea ce esistă despre nnlă 
conflictă între Austro-Ungaria și Rusia.

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

DESMEMBRAREA TURCIEI.
(liarulă «Sylloghi,» ocupându-se de planulă ce s’a 

pusă la cale de cele trei mari imperii europene, adecă 
de cestiunea desmembrării Turciei, tjice că din acăsta 
voră avă avantagii materiale Austria, Rusia, Grecia, 
Muntenegru și Bulgaria ,*)  pe când Germania se va mulță- 
mi cu avantagii indirecte și morale. Intr’ună numără 
trecută alu fdiei ndstre amă arătată sub titlulă «împăr
țirea Turciei» în ce constau aceste avantagii și ce va 
primi fiecare din puterile amintite.

Ceea ce ne înteresăză acum, este împrejurarea că 
în 1876, după cum spune «Sylloghi,« cu câteva luni 
înainte de declararea răsboiului ruso-turcă, prințulă 
Valori a dată la lumină o broșură sub titlulă «Vii și 
Morții,*  în care a precisă unele evenimente ce s’au îm
plinită tocmai după prezicerea sa. Intre altele prințulă 
Valori predice și următdrele:

«Germania se va întinde de la Kiel pănă la marea 
Adriatică cu său fără Triestă și de la Zuydersee pănă la 
Nimenă cu său fără Boemia. Austro-Ungaria se va în
tinde de la Pesta pănă la Balcani cu său fără Grecia. 
Rusia se va întinde de la marea Albă pănă la Bosforă 
cu său fără Constantinopole. Anglia va rămânea în sta
rea actuală plus Egiptulă.»

Atâtă din profețiile prințului Valori, câtă și din 
destăinuirile d-lui Saissy, pe care le-amă comunicată 
cetitoriloră noștri, resultă că o mare schimbare se va 
face într’ună viitoră apropiată în Orientă. Cine urmă
resce cu atențiune mersulă stateloră din Orientă și schim
bările ce se facă pe fiecare ană în situațiunea acestoră 
state, n’are decâtă să ’și câștige convingerea, că catas
trofa cea mare se apropiă cu pași repezi.

SOIRILE DILEI.
Reuniunea română de gimnastică și cântări va dâ 

Duminecă în 11 (23) Noemvre în sala Hotelului Nr. 1 
ună concertă, care va fi urmată de danță.

—Cl
in ținutulă Cohalmului executorii de dare, în zelulă 

loră celă mare de a’șl câștiga merite înaintea stăpâniloră 
au ajunsă deja să pună secuestru pănă și pe averea ne- 
mișcătdre. Locuitorii se’ndatorăză, ’și vândă totă pe pre
țuri fdrte mici, numai ca să ridice secvestrulă. Din acâs- 
tă causă miseria cresce cu pași repezi.

—0—
Hoțiile poștale nu mai înceteză. MercurI în 12 

Noemvre n. s’a trimisă din Jassbereny o sumă de vr’o 
6000 11. cătră firmele din Solnocă. In locă de bani s’a 
găsită la posta din Solnoc sdrențe de hârtiă în punga cu 
bani. Oficiele poștale au vrută să țină hoția ascunsă, 



dar comercianții din Solnocii cerâu bani și cei din Jass- 
bereny spunâu că au trimisă. Și așa hoția s’a dată pe 
față.

—O—
La recrutarea pentru anulă 188 5, suntă chemate 

cele trei clase ale tineriloră născuți în anulă 1865, 1864, 
și 1863. După § 42 ală art. de lege XL din anulă 
1868 suntă îndatorați toți tînării [orașului Brașovă, și 
anume acei aparținători clasei prime după etate, acei din 
clasa a doua și a treia, a se presenta la asentarea din 
an. 1885, și a se însinua prin graiu ori în scrisă, seu 
prin părinții, rudele ori tuturorii loiă pănă la 30 Noem- 
vre 1884 stil, nou, în localitatea de conscriere, strada 
Căldărariloră Nr. 519, etagiulă ală II lea. Asemenea 
suntă îndatorați a se însinua în personă la loculă ară
tată, pănă la diua hotărîtă de 30 Noemvre, toți tinerii 
streini aflători aici, cari cadă în classa aniloră 1865, 
1864 său 1863, aducăndu-șl cu sine totodată și docu
mentele de acasă, spre a se presenta la assentarea pen
tru anulă 1885. Aceia, cari voră întârzia de a se pre- 
sentâ la timpulă hotărîtă, se voră pedepsi, fără de nici 
o considerare că suntă indigeni său streini, cu amende 
tn bani, ăr la casă de neavere cu arestă.

—0—
încetarea repentină a negoțului cu bilete române 

nu a putută să dureze multă timpă. Cam slăbuță, ce e 
dreptă, dar cu tote astea au reîncepută negociările. Su
me mai mici s’au oferită cu fi. 8.25—8.35 o piesă de 
20 lei noi. Pentru prețulă acesta se aflâ și cumpărători.

—0—
Cornițele Panciovei, Stancici, a cădută în dis- 

gratia d-lui Tisza. Se cjice, că va fi destituită. Causa e 
că representanța orașului Panciova a respinsă unanimă 
propunerea, ce se făcuse d’a se introduce limba ma
ghiară ca limbă protocalară și d’a se numi pe viitoră 
numai funcționari, cari sciu limba maghiară. Cornițele 
încă s’a declarată în contra propunerei. Trebuia să scie 
însă Stancici, care la alegeri a sprijinită guvernulă, că 
celă ce dă odată apă pe mora guvernului, trebue să dea 
totdăuna, altfelă e spulberată. Și spulberați trebue toți 
câți dau mână de ajutoră dușmaniloră.

—0—
Comisiunea cimitireloră a consiliului comunală din 

Viena a hotărîtă să nu se mai desgrope victimele ca
tastrofei dela Ringlheater, ci să se ridice monumentulă 
pe loculă unde suntă îngropate. S’a mai hotărîtă, ca 
suma de 15,000 fl. destinată pentru facerea monumen
tului să se ridice la 25,000.

—0-f-
Se dice că la 5 Aprilie 1885, cu ocasiunea unei 

adunări de episcopl slavi în Welehrad (Moravia), se va 
serba milenarulă morții apostolului Metodiu. La serbare 
voră lua parte atâtă episcopii romano-catolicl, câtă și 
episcopii uniți de sub Papa, din tote țările slave. In 
Olrnâtz, Cracovia și Lembergdeja s’au formată comitete, 
ca să pregătăscă serbarea. In Welehrad, care a fostă 
odiniâră reședința episcopală a lui Metodiu, se voră ri
dica barace pentru vr’o 30,000 peregrini.

—0—
In regimentulă 1 de geniu, care e dislocată în 01- 

mutz, s’au găsită în urma unei perchisițiunî vr’o 400 de 
esemplare din c^iarulă socialistă «Zukunft*  atâtă pe la 
soldați, câtă și pe la sergenți. S’au făcută mulțime de 
arestări. Se crede că și în alte casarme sunt astfelă de 
foi socialiste.

—0—
Cetimă în «Telegrafulă :« »In Galați urmălârelecase 

suntă încurcate in falimentulă Spartalli din Londra cu 

diferite sume: D. Vrionis cu lei 70,000; Ducernay 16,250; 
Rubinslein 8,000; Wechsler 30,000, Marty & comp. 
5,000; Schwab și comp. 20,000; Chatiner 48,000; The- 
ologă freres & comp. 125,000; Valsamachi 25,000; Brun- 
ner 25.000 Bernstein 43,759; Zamfirato 25,000; Bardo- 
vitz 8,000: Heilpern 45,000; Feitler 100,000; Zografos 
45,000; Dava 17,000; Tâpoli 7,000; Tenen, casieru 
băncei României din Galați 32,000; și Corovisianu 8,500 
lei. Se dice d- Cerlenti din Bucuresci e împărtășită 
cu 500,000 și domnu Salomonă Hechter cu 200,000; lei.< 

—0—
Unulă din întreprindătorii austriacl, cari au fostă 

însărcinați cu construirea căiloră ferate din Serbia, a 
fostă acum câteva dile la Atena, unde, însoțită de mi- 
nistrulă Austro-Ungariei Trautenberg, a visitată pe prim- 
ministrulă Tricupis, căruiă i-a propusă, ca să i se dea în 
întreprindere construirea căii ferate Larissa-Salonică. Prim- 
ministrulă grecescă a declaraLă că guvernulă elină e dis
pusă a da concesiunea acelei companii, care ar vrea să 
întreprindă în acelașă timpă și construirea liniei Larissa- 
Pireu.

—0—
Imprumutulă Greciei de 170,000,000 se va emite 

în subscripțiune publică în luna lui Decemvre. Se speră 
că elă se va acoperi în Germania și Anglia.

—0—
Generalulă francesă Vasseur va sosi la 19 Noem

vre v. în Atena cu doi căpitani, fiindă chemată să reor- 
ganiseze armata grecescă.

—0—
Foile germane dau următarele amănunte despre ve

niturile dilnice ale unoră principi germani: Regele Ba- 
variei 11,050 mărci,, regele Saxoniei 5560 mărci, regele 
Wurtembergului 5271 mărci, marele duce de Hessen- 
Darmstadt 2964 mărci, marele duce de Sachsen-Weimar 
2301 mărci, marele duce de Oldenburg 1385 mărci. 
Celă mai mică venită îlă are prințulă Reuss din liniă 
mai veche, care are numai 294 mărci venită pe tji

—0—
In Ottensen ș’a serbată în filele acestea ună culegă- 

toră tipografă surdomută de la foia .Nachrichten*  
cununia sa cu o domnișbră totă surdomută. Președintele 
«Reuniunei Surdomuțiloră,» Claudius, a ținută la masă 
ună toastă, pentru tânăra și «tăcuta*  păreche, în limba 
surdomuțiloră — prin semne. Toastulă trebue că a pro
dusă o împresiune unică în felulă ei.

—0—
In curendă se voră întreprinde două espedițiuni 

nouă la polulă nordică. Una va fi condusă de vestitulă 
Nordenskjold, sub patronagiulă admiralității rusesc!, și va 
dura 3 ani. Scopulă e să ajungă la polă. Alta o voră 
întreprinde Americanii sub conducerea inginerului Mel- 
ville.

—0—
Șefulă biuroului statistică ală Elveției, d. Kummer, 

a calculată, că numărulă locuitoriloră diferiteloră țări 
ale Europii, dăcă voră continua a se’nmulți în măsura 
de pănă acum, va fi în anulă 2000: Italia 56,142,968, 
Francia 64,180,400, Marea Britaniă 142,789,145, Ger
mania 164,678,076, Austro-Ungaria 70,090,508.

Tricolorul ii român eseu.
(Corep. particulară a «Gaz. Trans.«) 

Din Cămpiă, 14 Noemvre 1884.
Grele vremuri amă ajunsă noi Românii în patria 

nâstrăl La judecătorii noi — cei ce nu scimă ungu-

resce — nu avemă ascultare; la universități sunfemă 
atacați hoțesce, bătuți și persecutați, din scoli ne elimi- 
năză, pe la stațiunile căiloră ferate ne respingă cu dis- 
preță, ne batjocurescă și ne trimită la Bucuresci; în 
timpă ce esecutorii nu încetăză a ne smulge perinele de 
sub capă.

In Oșorheiu orașă săcuescă, Românii suntă așa de 
urgisiți și desprețuiți, încâtă chiar și copii de 5— 6 ani 
iesă la părtă și dăcă vădă vre-ună Română trecendă pre 
stradă, aruncă după elă cu petrii, îlă flueră, îlă scuipă 
și-lă batjocurescă cum le vină Ia gură.

Gu greu așă pută crede, ca cineva să p6tă vorbi 
în Oșorheiu românesce, fără a fi insultată. îmi aducă 
aminte de spusele unui bravă bărbată de a nostru, care 
mai înainte de asta cu vre-o patru ani, voindă a călători 
spre Câmpiă, înoptase în Oșorheiu. Limba maghiară nu 
o sciâ și așa trebui se vorbăscă românesce. Pentru co
miterea acestei «crime*  trebui să sufere nisce insulte așa 
de mari, încâtă intimidată de rusticismulă ce’lă întâm
pinase, trebui în prăjma nopții să fugă afară din orașă, 
spre a’și căuta refugiu în o comună învecinată.

Presiunea de maghiarisare, ce se face asupra ne- 
fericițiloră Români ce locuescă în acestă orașă, e nespusă 
de mare. 0 parte din familiele române ce locuiau odată 
în mijloculă acestoră săcui, trebuiră să ia lumea în capă. 
Micuță, fârte micuță este astăzi numărulă aceloră Ro
mâni, cari în acestă orașă săcuescă de totă înapoiată 
și-au păstrată intactă și nemaculată caracterulă loră 
națională.

Progresulă ce-lă face junimea română în scâlele a- 
cestui orașă e tare neînsemnată. Limba dimpreună cu 
totă ce e românescă suntă espuse la batjocurile cele mai 
infame. Ba așa este de mare ura față cu totă ce-i ro
mânescă, încâtă chiar și limba latină se neglege la aceste 
scâle mai multă doră ca la ori care altele, p6te numai 
din motivulă că este înrudită cu limba românăscă. Adese
ori se re’ntorcă micuții studențl români la casele părin
tesc! cu capetele sparte ne mai voindă să audă nici de 
numele de scâlă, căci pe băncile unguresc! scâla e pră 
amară.

Te vei mira pote, d-le Redactară, dâcă’ți voiu spune, 
că nu mai îndrăsnimă să cumpărămă nici hârtiă din 
librării, care ar avă colorile năstre naționale. Sciu eu 
de ce? precum se vede se temă săcuii acestui orașă 
de ele.

Nu de multă mă duseră păcatele în librăria d-lu 
Csiki Gergely cu dorința ca să-mi cumpără nisce hârtiă 
colorată. La întrebarea d-Iui Csiki, că ce colori poftescă 
i-amă răspunsă că: roșu, galbenă și vânătă, fiindă 
că amă ună amoră pasionată cătră aceste trei și prea 
frumâse colori. La autjulă. acestora, vădă numai pe d-lă 
Csiki că încrețesce fruntea, tremură din buze, se tur
bură și ca ună șârpe veninosă se aruncă asupra mea, 
mă trage în dispută și mă provâcă cu furiă să-i spună, 
cum potă eu să fiu română în patriă ungu- 
râscă?

Nu amă voită a întră în vorbă cu ună înfuriată, 
ci luându’mi pălăria voiamă să iesă. Dlă Csiki însă mă 
opresce, mă provâcă să-i răspundă , dăcă recunoscă eu 
că noi Românii sun te mă sălbatici și proști. 
Insultată în modă ne mai pomenită am eșită în fine din 
librăria d-lui Csiki mulțămindă lui Dumnezeu că amă 
scăpată numai cu atâta, dintre câți erau acolo.

Unii Câmpănu.
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Revoluțiunea din 1784.
(Revolnținnea lui Horia în Transilvania și Ungaria 1784 — 

1785 scrisă pe liasa docnnientelorii oficiale do N. Densușianu. Bu
curesci 1884. Tipografia > Românul u,< Carolu Giibl).

(Urmare.)

Ală doilea raportă din Alba-Iulia pârtă data de 2 
Febr. In acesta spune c. Iankovits, că dintre 400 de 
prisonieri a liberată în Alba-Iulia 266, considerându-le 
ca pedâpsă miseria ce au suferit’o în închisori și că ase
meni disposițiuni au luată în privința celoră 50 de pri
sonieri din Cluși și a celoră 8 din Sibiiu; spune în fine 
că a dispusă ca în viitoră ordinele urbariali să fie obser
vate cu esactitate, atâtă de iobagi câtă și de domni, sub 
urmările acțiunei fișcale.

*
In ală XXIX-lea capitală o vorba de petițiunile no- 

bilimei (pag. 338—366). In 30 Noemvre, comitatulă Hu- 
niădârei presentâ contelui Iankovits ună lungă memo
riu asupra revoluțiunei, în fondă ună actă de acusați- 
une contra națiuneî române. In introducere acestă me
moriu esprimă surprinderea, că tocmai acum în timpă 
de pace când se află vreo câteva regimente regulate și 
ațâți grăniceri în țeră li-a trecută Româniloră prin minte 
să facă o răscălă generală și apoi dice:

.... «Suntemă datori a descoperi consciinciosă cău
șele acestoră lucruri.... Plebea română n’are consciință 

de ce e dreptă și echitabilă. Crescerea Româniloră e 
perversă, principiele religiunii creștine nici popii loră nu 
le cunoscă. De aceea părinții noștrii au judecată că 
numai prin pedepsele cele mai secere potă aduce acâsta 
plebe la ascultare și astfelă înstituiră în adunările țării 
nu numai în contra singuraticiloră făcători de rele dâr 
și în contra comuneloră culpabile pedepsele ce suntă cu
prinse în partea III art. 43 și în alte locuri ale Consti- 
tuțiuniloră Aprobate.... In seculii trecuțl domnii pămân- 
tescl încă aveau o mare autoritate înaintea supușiloră 
săi, pentru că ei se bucurau de dreptulă săbiei. Și întru 
adevără cu multă înțelepciune făcuse lucrurile acestea 
părinții noștrii, pentru că mai înainte ună domnă pămen- 
tescă avea atâta putere într’ună cercă, câtă are astăzi 
ună ofițeră subalternă într’ună regimentă, delictele cele 
mai mici le pedepsea densulă, ăr despre cele mai mari 
numai raportă comitatului. Numai cu astfelă de legi 
și numai c’ună astfelă de metodă a fostă posibilă să ne 
bucurămă în cursă de mai mulțî secuii de cea mai dulce 
pace în acâsta patriă a nostră atâtă de iubită și nici că-I j 
trecea cuiva prin minte în Transilvania să se târnă 
de supușii săi. Grija strămoșiloră noștrii era cum să 
alunge pe inimiculă esternă, numai de acesta purta frică, 
ba mai multă persecută Ungurulă pe Ungură și celă per
secutată se apără cu ajutorulă Românului, a supusului 
său. In timpurile cele mai turburate, când Turcii și Tă
tarii năvăliau în Transilvania, lucrurile de valore se în- 
gropau și se ascundeau în pămentă înaintea Românului 
credinciosă, ear după ce se restabilea pacea elă le da 
înapoi domnului seu: ear astăzi domnulă fu perdută și 
ucisă de acela, pe care’lă crescuse din copilăria sa. Și

cum s’au întâmplată tote acestea? De unde atâta schim
bare?»....  »

Memoriulă esplică acâsta arăfândă mai înteiu că 
autoritatea funcționariloră și a domniloră a căzută ....ță- 
ranulă îi acusă după voia sa și fără nici o frică de pe- 
dâpsă și apoi în urma acestoră acusărl să rânduescă în- 
vestigațiuni, fără a se mai decide vreodată... onărea ofen
sată a funcționariloră nu s’a restituită niciodată....  Nu
mai rămase altă modă de a țînea pe țăranii în supunere 
decâtă frica și rigorea legiloră. Der pedâpsa de mdrte 
instituită de strămoșii și părinții noștrii în legile funda
mentale ale patriei după temperamentală națiuniloră, a 
fostă schimbată în închisâre pe timpă mărginită. Atunci 
cutezarea țăraniloră crescu și mai multă prin ușurarea 
pedepseloră. Ordinațiunile mai nouă au schimbată legile 
criminale și în privința comuneloră. Legea vechiă Const. 
Aprob, tit. 41 art. 10 prevedea cașurile cum să se pe- 
depsâscă cu amende și comunele pentru crimele comune 
și când să se tragă în țepă primarulă și doi jurați....
După ordinațiunile mai nouă însă mulțimea nu se pote 
pedepsi și acum țăranii ca să rămână nepedepsiți, (jică, 
că delictulă l’a comisă mulțimea.... Cu slăbirea legiloră 
criminale slăbi autoritatea funcționariloră și scării tare 
și respectulă față cu domnii pământesc!, așa că de ună 
timpă încoce țăranii români, cari ușoră credă în lucru
rile neiertate și cari âmblă cu o nespusă lăcomiă după 
minciuni, începură să vorbâscă într’ună modă sacrilegă, 
că Maiestatea Sa n’ar pută suferi nobilimea ungurâscă... 
de aici îșl luă ocasiune amăgitorulă acelă de Horia să 
facă pe țărani să crâdă, că Majestatea Sa l’ar fi împu
ternicită pe elă să stingă pe Unguri cu Românii, încâtă



Durerea de gură și de piciăre la vitele 
cornute mari.

Băla acâsta s’a Introdusă în țâră din Bulgaria, mai 
întâiu în județele Dolj, Teleorman și Vlașea, și nepro- 
ducândă mortalitate între vite. Cu t<5tă atențiunea ce 
la timpii s’a atrasă autoritățiloră și locuitoriloră asupră-i 
s’a întinsă în mai multe comune din județele Garjă, Oltă, 
Vîlcea, Argeșă, Muscelă. Dâmbovița, Prahova și Ilfovă, 
căci este una din bălele cele mai molipsilore, fiind-că pe 
unde âmblă vitele bolnave împrăștiă balele ce curgă din 
gură și ună licuidă ce transudă din pielea dintre unghîi 
și împrejurulă unghieloră, care venindă în contactă cu 
vitele sănâtâse le molipsesce.

Acâstă bolă începe uneori printr’o mică indisposi- 
țiune, în totd’auna cu căldură în gură, pe pielea dintre 
unghii și împrejurulă unghieloră în care tocmai după 
câtva timpă se ivescă nisce beșicuțe ce crăpă și.lasă 
nișle rănișâre.

Boia în gură trece între 4, 6 penă la 8 dile; ear 
la picăre păte să ție fârte multă și chiar să aducă căde
rea unghieloră.

Boia acăsta slăbeșce animalele fiind-că nu potă 
mânca și le aduce câte-va (Ji'e în neputință de a munci; 
ear vaciloră le încetăză laptele.

Feri*dă  vitele de a umbla pe locuri pe unde au 
trecută vite bolnave său de a veni în atingere directă 
său indirectă cu balele său cu licuidulă ce secretăză un- 
ghile animaleloră bolnave, le ferimă contra bălei.

Odată intrată băla în comună, celă mai bună mij- 
locă este de a molipsi înșine tăte vitele ca ast-felă se 
scurtămă durata epizotei.

Molipsirea se face prin luarea de bale dela vite 
bolnave și frecarea cu ele a gurei celoră sănătăse.

Acăsta nu trebne s’o facemă de câtă atunci când 
s’a constatată de cătră ună medică veterinară că băla 
din localitate este durere de gură și de piciăre.

O probă care ne păte convinge că este în adevără 
durere de gură și de piciăre avem atunci când la ani
malele care au durere de gură au și la piciăre și cu tăte 
acestea nu măre nici o vită. z

Când durerea de gură și de piciăre s’a ivită într’ună 
sată, și dacă s’a făcută său nu inocularea (molipsireă) 
este bine să ungemă pielea dintre unghii și împrejurulă 
unghiiloră cu păcură care are puterea de ă opri ca să 
se molipsăscă vitele când calcă pe materia molipsităre și 
odată vita molipsită prin alte părți să facă să nu se 
ivăscă durerea și. la piciăre său dacă se ivesce se fie 
fărte ușoră. Lucru fărte importantă căci se scie că 
băla este mai păgubităre când înbolnăvesce și unghiile 
de câtă când înbolnăvesce numai gura.

Păcura e bună și atunci când suferă unghiile, 
pentru acăsta trebuieseă unse o dată pe 4» în timpă de 
4—5 (|ile.

Pentru durerea de gură se păte întrebuința mai 
multe doctorii precum spălarea, de două ori pe 4’> 
a gurei, cu oțelă, sare și miere în părți deopo
trivă etc.

Insă celă mai bună mijlocă este de a unge odată 
în c|i, trei <|ile de-arândulă gura viteloră și mai cu deo
sebire gingiile și partea dinăuntru a buzeloră cu ună pă- 
mătufă muiată în acid de sare (acid chlorhidric 
concentrat) o parte și 4ece părți apă.

»TelegraJulU.*
-------o-------

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală «Gaz. Trans. «)

Pesta, 20 Noemvre. — Comisiunea came
rei deputațiloră a începută desbaterea asupra 
proiectului de reformă a camerei magnațiloru. 
Iranyi a făcutu propunerea să se respingă pro- 
iectulu pentru formarea consiliului de stătu, ai 
cărui membri ar fi să s’alâgă pe ș6se ani prin 
votu secretă de cătră consiliele municipale, de 
comitate și orașe. Desbaterea se continuă Vineri.

Bucuresci, 20 Noemvre. — Alegerile 
comunale au eșită. în t6tă țăra în favdrea 
guvernului. Alegerile pentru corpurile legiuitdre 
au începută, alaltăeri în cea mai mare linisce. 
Deja resultatulu alegeriloru în colegiulu ânteiu 
electorală e cunoscută, e peste totă favorabilă 
guvernului. Camerile se deschidă la 22 Noemvre.

Berlinii, 21 Noemvre. — Iieichstagulă 
s’a deschisă eri. Pasagiulă din discursulă tro
nului, care vorbesce despre afacerile esterne, sună: 
Bunăvoința, cu care puterile participante au răs
punsă învitărei la conferința Congului, este o do
vadă despre simțămintele amicale și despre în
crederea ce au t6te celelalte state în Germania, 
precum și că recunoscă nisuințele ei pacinice.

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

DIVERSE.
Esperîințe ouriose.—Nisce speriințl curiose face pe 

totă lumea, din Londra să se alerge la Saint-James-Hall. 
Acolo se păte asistă la demonstrațiunile făcute de doc- 
torulă Carter Moffat, ex-prosectoră ală colegiului chirur
gilor!! din Edimburg, c’ună aparată inventată de dânsulă 
și care se numesce ammoniaphone. Mai ântâiu îți vine 
să primesc! cu 6re-care bănuială său chiar să consideri 
dreptă fantastice 4'sele conferențarului. Densulă pretinde 
că a plecată dela faptulă bine cunoscută că clima Italiei 
produce cele mai frumdse voci din lume; dânsulă a ana- 
lisată cu îngrijire aerulă acestei țări; a găsită că acestă 
aeră cuprinde o porțiune estraordinară de peroxydă de 
hydrogenă și de amoniacă; în fine a constatată în modă 
sperimentală că aceste gazurl au anume efectulă d’a spori 
volumulă glasului și d’ai lămuri timbrulă. Intemeiându- 
se pe acăsta d. Moffat a construită ună aparată de in- 
halațiune, care permite să se dea laringelui nisce băi de 
aeră italiană artificială. Doctorulă Moffat a dată inhala- 
țiunei sale numele de ammoniaphonă și a renunțată la 
clientela sa scoțiană pentrh a merge să predice prin lu
me virtuțile «aerului italiană în butilii.*  T6te aceste pară 
fărte suspecte. Ei bine! după mărturirea chiar a persă- 
neloră cari au încercată noulă aparată și cari se nu- 
meră a4I cu miile, efectulă inhalațiunei ar fi imediată și 
netăgăduită. De abia plămânii au aspirată puțină aeră 
încărcată cu peroxyd de hydrogen și de ammoniac și la- 
rynxulă a începută să se dilate; cdrdele vocale au dobân
dită ună gradă de sonoritate neobicinuită, vocea a deve
nită mai plină și mai mlădiăsă. Cântăreți, oratori, — 
d-na Mărie Roze, lady Macfarren, miss Carlingferd, pentru 
a cită numai câte-va nume de artiști lirici — s’au de- 
chiarată minunate de efectulă produsă asupra gâtlegiului 
loră printr’o simplă inhalațiune.

0 nouă invențiune. — D. Mayerhofer, ingeniar din 
Berlină, a inventată de curândă ună aparată d’ună mare 
folosă pentru siguranța serviciului de transporturi pe dru- 
mulă de feră. Acestă aparată, pentru a cărui perfec
ționare a lucrată doi-spre-4ece ani cu ajutorulă mai mul
tora colaboratori, permite impiegatului însărcinată cu 
funcționarea sa, d’a vedea într’o oglindă linia pe care 
trebue s’o controleze, împreună cu tdte trenurile ce cir
culă pe dânsa și scie în fie-care momentă, cu cea mai 
mare esactitate, unde se găsescă trenurile în mișcare. 
Când unulă din ele s’apropie d’ună altulă la o distanță 
prea mare, impiegatulă pote imediată semnala pericolulă 
trenului amenințată. Aparatulă constă într’ună tablou 
de sticlă pe care se vâdă indicate de nisce liniî orizon
tale liniile ferate și, prin linii verticale și numere, stațiu
nile. Nisce mici săgeți represintândă trenurile, se mișcă 
pe liniile orizontale. Ele sunt puse în mișcare prin pu
terea electrică produsă de locomotive cu ajutorulă con
tactului periiloră metalice cu nisce băn4I de zincă, așe- 
4ate d’a lungulă șineloră. In acestă modă, trenulă în- 
sâmnâză într’ună figurile mișcăriloră sâle pe tabloulă de 
sticlă. Aparatulă a fostă espusă 4'lele acestea la Berlin 
pentru a fi esaminată.

0 descoperire înseninată. — O însemnată desco
perire medicală a fostă sperimentată cu succesă la New- 
York. Chirurgii din acestă orașă, 4lce «Medical Ricord*  
din New-York, sunt unanimi a recundsce superioritatea 
unui nou anestesică care permite a se face operațiuni 
chirurgicale fărâ nici o durere și fără a se adormi pa- 
cientulă. Acestă substanță minunată este estrasă din 
foile de coca din Peru și se numesce hydrochlorat de 
cocaină. Dânsa era recunoscută de chimiștî, dâr n’au 
fostă nici o dată întrebuințată ca anestesică. Chirurgii

nici pătră pe pătră să nu mai rămână.... Primițivii și 
imediații autori ai turburăriloră, continuă memorialu, — 
suntă țăranii din domeniulă fiscală ală Zlatnei, ear nu 
iobagii vr’unui domnă privată și Românii jurară mărte 
nu numai nobilimii, ci tuturoră Unguriloră.... Mai de
multă plângerile în contra roboteloră nici de nume nu 
erau cunoscute... ear de când nouăle ordinațiunl i-au 
luată în apărare în contra ori cărei asupriri Românii 
îșl perdură încrederea și respectulă cătră domnii loră.. 
așa că astăzi iobagii să îndoiescă dâcă mai suntă obligați 
să Iacă robote și să plătăscă domnului dările iobăgescl.

Caracteristică este descoperirea ce-o face mai de
parte comitatulă Huniădârei contelui lankovits 4‘c^ndtt 
în memoriu: ....«Dâcă turburările Româniloră născute din 
ură națională și religiâsă nu se voră desrădăcinâ câtă 
mai repede și din fundamentă, dăr nu numai să se po- 
tolâscă, atunci ele potă să strice multă de adreptulă chiar 
domniei Maiestății Sale. Căci dâcă voră țină turburările 
aceste pănă la primăvăra viităre, atunci voră luâ parte 
pe întrecute și Românii din cele lalte părți ale princi
patului, cari ascultă cu cea mai mare supunere tote câte 
li se spună în numele religiunii și ală naționalității. Apoi 
afară de Românii din Transilvania câtă e de mare încă 
numărulă loră în Bănată, în Țâra Românăscă, Moldova 
și mai în totă lliriculă? De altă parte nu să păte speră 
îndreptare radicală, dăcă nu se voră pedepsi conformă 
legiloră vechi și comunitățile.... pentru că atâtă este de 
dură gintea Româniloră încâtă numai prin pedăpsa cu 
mărte se pote înspăimântă.....  (Va urmă.). 

din New-York n’au întrebuințat’o pănă aci de câtă pentru 
operațiuni oftalmologice. Se face dintr’ensa o soluțiune 
în proporțiune de duoi la sută, din care să lasă se cadă 
cinci sâu șâse picături la câteva minute de intervală, 
pe ochiulă care trebuie să fie operată și neeimțibilitatea 
este instantaneă. Se pote astfelă opera o cataractă sâu 
ori-ce altă bălă de ochi, fără ca bolnavulă să resimță 
cea mai mică durere. Acăsta nu e decâtă ună începută, 
der aplicațiunea hydro-chloratului de cocaină va fi ne
greșită generală în chirurgie peste puțină timpă.

0 plantă rară. — Meissonier are o deosebită pa
siune pentru grădina sa, ca toți Omenii renumiți. Grădi- 
narulă său, ună distinsă botanică, cunoscea semințele 
tuturoră planteloră și înzadară se’ncerca Meissonier să ’lă 
prin4ă vr’odată cu ceva. «Acum l’amă băgată în buzu- 
nară,« 4’se Meissonier cătră nisce amici, cari mâncau la 
prân4ă la densuslă și ie arătă ună pachetă de sol4i uscațl de 
heringi. Apoi chemă pe grădinară. «Cunosol aceste semin
țe?*  întrebăMeissonier. Grădinarulă privi semințele cumare 
atențiune. «Cum nu,*  4lse «este semința plantei 
Polpus fluscimus, o plantă tropică fărte rară.c In 
câtă timpă răsare sămânța?*  întrebă Meissonier rî4ândă 
de bucuriă. «In vr’o 14 4'le>' răspunse grădinarulă. 
După 14 4ile ăspeții se’ntruniră ârăsl la masă la 
Meissonier și după masă grădinarulă se anunță. >De mi- 
nume,« strigă artistulă și se duse cu ăspeții în grădină, 
ca să vâ4ă minunea. Grădinarulă ridică acum ună ca- 
pacă de sticlă, sub care se află ună mică strată bine 
ingrijită, și unde stau eșite afară din pământă trei rân
duri de capete de heringi sărați. Toți au rîsă și Meis
sonier concediă imediată pe grădinarulă, pentru ca în 4iua 
următăre să-lă ia ârășl în serviciu.

0 invențiune ouriosă. — Ună învățată francesă, 
4ice »Le Journal des Inventions,*  are în permanință în 
curtea sa doui drugi de feră, înfipți în pământă, de fie
care din ei e fixată ună conductoră de fire de aramă 
acoperită, și care e pusă în legătură c’ună telefonă pe 
care-lă consultâză de două seu de trei ori pe di și care 
n’a lipsită nici o dată d’a-i semnala, cu două-spre^ece 
seu cinci-spre-4ece ore mai nainte, diferitele furtuni 
cari au bântuită orașulă de mai multe luni. Cândă 
timpulă e spre furtună, se produce pe placa vibrătăre a 
acestui telefonă ună sgomotă specială care cresce cu câtă fur
tuna se apropie, și care, în momentulă când isbucnesce, 
ia o intensitate comparabilă acelei produse de grindină 
pe geamuri. La fie-care fulgeră, sgomotulă e analogă 
acelui a unei petre care ar cădea în cutia sonoră a te
lefonului. Perturbațiunile atmosferice, schimbările de tem
peratură suntă de asemene anunțate printr’ună sgomotă 
particulară, pe care-lă designeză sub numele espresivă de 
«strigătă de pasere.*  Nu e necesară pentru a au4i a- 
ceste strigăte d’a sperimentâ p’o liniă întinsă; e de ajunsă 
pentru acesta să se facă o instalațiune ca aceea de care 
vorbimă, adică d’a luâ dduă puncte pe pămâtă, depăr
tate unulă de altulă de șâpte sâu oplă metri celă puțină.

Principele de Bismarck, alegătorii. — O polemică 
îndestulă de hazliă s’a încinsă între diferitele (fiare din 
Berlină cu ocasiunea participării principelui de Bismarck 
la alegerile din 18 Octomvre. Mai multe 4iare contes- 
tâză cancelarului germană dreptulă d’a fi alegătoră și se 
întemeiază pe faptulă următoră: Acum câtva timpă o 
plângere de ultragiu în contra d-lui de Bismarck a fostă 
respinsă de tribunală, sub pretextă că cancelarulă ger
mană face parte din armata activă, ca generare. Sciută 
este că oficiarii n’au dreptulă d’a fi alegători, țfiarele 
ceră să fie lămurite asupra acestui punctă: D. de Bis
marck mai face parte din armata activă? Dâcă nu, tri- 
bunalulă s’a greșită în sentința sa. Dâcă da, elă n’are 
dreptulă d’a fi alegătoră, și alegerea d-lui Lowe, pentru 
care principele a votată, trebue să fie anulată pentru vi
ciu de formă.

CASATORIA. — Duminecă în 11 (23) Noemvre se 
va celebra cununia d-lui Dimitrie I. Poppu, culegătoră 
tipografă, cu d-șora Elisabeta 1. Arejta., în biserica Sf. 
Treimi de pe Tocile.

Le urămă fericire!
------ o------
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-A-Visiă. După ce subscrisulă am dobândită 
autorisare la traducerea Opului «Judecățile Sântului Petru*  
dela autorulă mirână ,Andrâ Le Pas*  și după ce acelă 
opă în scurtă timpă a ajunsă și edițiunea a III în ori- 
ginalulă francesă, care numai decâtă s’a tradusă în limtia 
germană; amă onore a atrage atențiunea prâ On. Pu
blică română asupra opului susă memorată, și înainte 
de tâtă a însemnă numai atâta, că mie nu mi e datina 
a petrece timpulă scumpă cu împrumutări fără valâre 
din literatura altoră națiuni luminate, deci fie convinși 
P. 0. abonențl, cari ar binevoi prin comandele d-loră a 
mă avisâ, că voiescă a avâ acelă opă tradusă de mine, 
cu prețulă celui originală de 1 fl. v. a., că: voră do- 
dândi o lectură precâtă de amusantă pre atâtă de in
structivă! îndată ce voră fi insinuați atâția abonențl, 
câtă va fi asigurată tipărirea cărții, numai decâtă se va 
da tiparului. Cu totă onârea:

Gregoriu Cardoșlu.
Parochu românii gr. cat. în Cizeriu 

(Sclagiu poat rcat.)

Răsunetul u este titlulă unui frumosă volumă de 
peste 200 pagine, formată mică, în care sunt culese 
diferite cântece naționale pentru usulă tinerimei de 
ambe-sexe. E tipărită cu litere petit e edată de tipo
grafia Alexi din Brașovă. — Prețiilu 25 cr.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurelu Murefian



Curgulu la bursa de Viena
din 20 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 123.55
Rentă de aură 4°/0 . . . 94.45
Rentă de hârtia 5°/0 . . 89.05 
Imprumutulti căiloră ferate 

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

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

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

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 105.60

Bonuri rurale ungare . . 100.75
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

vinii ung.............................98.—
Imprumutulti cu premiu

ung...................................116.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80 
Renta de hărtiă austriacă 81.35 
Renta de arg. austr. . . 82.60
Renta de aură austr. . . 103.90 
Losurile din 1860 . . . 134 75
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................  870 —
Act. băncel de credită ung. 294.30
Act. băncel de credită austr. 293.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI................ 9.72 */ a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.05 
Londra 10 Livres sterlinge 122.85

Bursa de Rueiiresci.
Cota oficială dela 7 Noemvre st. v. 1884.

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

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

» „ ,, (5%) . .
» » urban (7%) . .

» (6%) • •
» » > (5%) . .

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

« » > Națională . .
Aură....................................
Bancnote austriace contra aură

Curnp. vând.

1335,25,26
332,330
231

207 2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 21 Noemvre st. p. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.30 Vând, 8.33
Argint românesc .... . . » 8.10 8.15
Napoleon-d’orI................. . . » 9.67 » 9.70
Lire turcescl..................... . . . 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 potfli cumpăra în tutunge- 
ria lui <wross (în casa prefecturei.)

Nr. 11677—1884. „ 3—3^oncursu.
Să escrie concursă: pentru ocuparea postului vacantă de adjunctă 

economică orășenescă de a doua categoria, împreunată c’ună salariu anu
ală de 700 fi. și 100 v. a. ca bani de locuință; mai departe în urma 
eventualei ocupări a acestui postă de cătră unu 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 unu 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 acesta 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 aștârnă celă multă până 
în 9 Decemvre a. c. Ia 5 bre după prândă subscrisului magistrată.

Brașovă în 13 Noemvre 1884.
Magistratului orăsenescii.

mu li

SCĂPARE
de chinurile bătăturiloră sale (oclu de găină), pdte dobândi fiecine 
în câteva (țile c’ună modă care nu face durere, garantându-se suc- 
cesulă celă mai sigură, numai prin keralynulu farmacistului 
Sclineid din farmacia St. George, Wien I. Wimrnergasse 33. 
Prețulu unui l/s flaconă 60 cr., ună flaconă întregă 1 fl., prin poștă 
cu 10 cr. mai multă.

Spre a căpătă acestă veritabilă și cu efectă leacu, să se câră 
espresă keralynîî dela farmacistulă Scliueid și să se‘ ferâscă 
fiecare de imitațiuni și anunciuri lăudărdse unoră asemeni mijldce.

De observații.
Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescă ajutoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese.

Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de dmeni.

Proj. Dr. Albert,
distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalia de aurii cl. £.

6. Place du Frone, PARIS.

MersulU trenunloru
pe linia JiPredealîi-lSndapesta și pe linia Teiușft-Aradu-Budapesta a eălei ferate orientale de statil reg. ung.

Bredealîî-SSudapesta Budapesta- Predealu

Trcnft Trenă Trenă Trenu Trenu Trenu Trenu Trenă
do omnibus de de omnibus accelerat omnibus

persdne persdne persone

BucurescI 7.15 ___ _ — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timisă 1.33 __ _ . 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36

2.06 , _ _ 10.50 P. Ladiiny 2.01 2.04 1.59 10.09
BrașovK (

2.16 6.30 5.45 Oradea mare 4.11 5.13 3.20
Feldiâra 2.44 7.09 6.28 ( 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Vâsârhely 4.40 9.59 — 1
Homorodtt 3.51 8.53 8.51 Mezd-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sigliișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48
Mediașii 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Coasa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciuneltt — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiusft 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudd 7.55 2.48 4.44 Clnsin 8.57 5.40 7.08
Vințulii de susti — 3.12 5.10 ( 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Gliiris 11.15 8.14 8.29
Ghirisu 8.48 4.10 6.38 Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uidra 12.12 9.58 —

( 10.08 5-59 9.18 Vințulii de susti 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiudd 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu —. 6.54 8.34 Teinsă 1.15 11.32 9.40
GhirbSu __ 7.10 8.59 Crăciuneld 1.44 12.03 —
Aghirișd — 7.25 9.35 Blaști 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedind 11.33 8.11 11.04 Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașii 3.27 2.24 11.07
Bucia 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29 1

Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Râv 12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezd-Telegd 1.21 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Vâsârhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24

1.49 11.04 4.06 Feldidra 8.41 9.20 2.44
Oraaia-maro 1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
P. Ladiiny 3.14 1.47 11.05 Brașovă £ — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișu — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: Oi ele de nopte suntfl cei e dintre liniile grose-

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușâ-Aradd-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenă de Trenă Trenă Trenă de Trenă
’ persdne omnibus omnibus persdne omnibus

Teiușiî
Alba-Iulia
Vințulii de josă

9.502.39
3.40
4.04

8.20 Viena 8.25 8.35
10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
11.09 Szolnok 11.14 12.28

Șibotă
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 Aradft 3.35

4.00
5.30
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
Aradu 12.32

12.00
8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

4.208.45 6.10 Șibotă 11.14
Szolnok 4.09 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 — — Teiuștit 12.53 7.00

Aradu-Timiș6ra
i i Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenu de Trenă
i

omnibus persdne omnibus
< ii ii

Aradu 6.00 12.30 Simeria 3.08 •

Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Tlmiștâra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timiș6ra-Aradtt Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă Trenă
persone omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.3£
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradâ 3.10 8.00 Simeria 12.37


