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ce’lă

o mare

nu potă 
urmărită

căreia dispăru 
de brigandagiu

plage este, că

supra controlului navigațiunii și cu privire Iu comercîulă 
eslernă. Din partea Portugaliei s’a cerută să facă ce 
s’a esecutată deja în pari materia în Europa, adecă 
să ofere lumii o garanțiă practică, că libertatea naviga
țiunii, ce s’a propusă în stipulațiunî, să devină o reali
tate, — o garanțiă asemenea aceleia, care, precum sciți, 
s’a dată din partea stateloră riverane în pri
vința Dunării.»

Anglia merge mai departe chiar cu atitudinea sa pacînică 
«Daily Telegraph» scrie: «Chiar dăcă prințulă Bismark 
ar vre să internaționaliseze tote rîurile africane, ceea ce 
ne cade fârte bine pentru scopurile nâstre practice, noi 
n’amă perde nimică, ci mai curândă amă câștigă, căci 
Francia n’ar mai pută pune la Senegală o vamă diferen
țială.» Prin urmare Anglia se mulțămesce cu 
ce le va luă conferința, când e vorba de a 
concurența Franciei.

hotărîrile 
scăpa de

colorile nâstre naționale! Ce să mai când
șovinismulă se propagă până și de armeni un
guresc!, cari te amenință cu bătaia, fiindu-că 
ai îndrăsnită, să afirmi că ești Română 
„în patria ungurâscă,11 care stă să te sârbă ca 
p’o stridiă, fiindă-ca nu vrâi să recunosc!, că Ro
mânii sunt proști și sălbatici!

Acesta e traiulă ce’lă. ducemă sub stăpâ
nirea ungurâscă, a cărei poliția — și anume cea 
din capitală — se împărtășesce din căștigulu 
pungașiloră, sub administrarea 

'pachete cu bani. E ună șoiu 
civilisată.

Și causa tuturoră acestoră
stăpânii acestoră țări se’mpacă cu cartea, dar nu 
se’mpacă cu cultura inimii, din care odrăslescă 
tâte sentimentele nobile. Nu se’mpacă prin ur
mare nici cu idea, că trebue să fie egali cu ne
maghiarii, cari — după „idea de stată maghiară11 
— n’au nici dreptulă de a fi liberi.

Fapte ne-au cerută în totdăuna foile ungu
rescl, și fapte le damă în fie-care (jh Dar surdă 
și mută e stăpânirea la tâte plângerile nâstre.

Ună discursă umflată pe la Oradea mare, 
ună articulă de fondă într’o fâiă oficiâsă ungu
râscă, înăbușescă tâte plângerile nâstre; câte-va 
frase bombastice despre „constituționalismulă li
berală11 ungurescă dau alarma în lumea largă, 
că nu potă fi mai fericite popâre ca cele de sub 
stăpânirea ungurâscă.

Așa e. Ungurii au proclamată constiiuțiu- 
nea, precum au proclamat’o și Turcii în 23 De- 
cemvre 1876. Dar dârme somnulă celă lungă, 

I pentru celelalte nâmuri, din momentulă în care 
s’a proclamată.

Acolo unde e constituțiune, abusurile se 
[Stârpescă, plăgile se vindecă, legile se reformâză 
spre mulțămirea și fericirea popâreloră. Unde e 
constituțiune, stăpânirea nu e pentru unulă mumă, 
âr pentru altulă ciumă, ci îngrijesce deopotrivă 

1 de toți. Dâcă Maghiarii ar fi propagatori ai li
bertății, n’ar fi dăruită sabia de onâre sugrumă
torului libertății popâreloră dela Balcani.caro■ » x x
i Dâr dâcă istoria desvoltării popâreloră n’a 

con-' v A A 1 \
r „ fostă in stare să indrumeze pe Maghiari pe căile CclCl i i i .

w cele bune și să le deschidă ochii, că nu prin 
pușij • „ . v . .... 1

asuprire se câștigă simpatiile și se întăresce ună 
stată, cu atâtă mai puțină le vomă deschide 

Șnoi capulă.

Când ’și voră simți puterile consumate și 
scopulă neajunsă — căci nici nu e cu putință — 
’și voră aduce aminte de ce le-amă spusă în 
totdăuna, dâr va fi prâ târdiu. Peninsula 
nică

I 
I

Brașovu, 10 (22) Noemvre
Amu arătată în numărul ă trecută ală fâiei j 

nâstre, în ce miserabilă stare ’și terăscă Țilele 
popârele din peninsula balcanică, pe care sârtea 
amară le-a condamnată să sufere stăpânirea apă- 
sătâre turcâscă. Amă disă și aceea, că între tra- 
iulă aceloră popâre și între traiulă nostru, 
ducemă sub stăpânirea ungurăscă, este 
asemănare.

E lucru cunoscută, că Maghiarii 
esista decâtă ca stăpâni. Celă ce a
firulă istoriei loră, și-a câștigată deplină asăstă 
convingere. Când n’au fostă stăpâni, s’au re
voltată. Cu astfelă de inclinațiuni de castă dom- 
nitâre, au căutată totdăuna să asuprăscă pe ne
maghiarii și, ca să’și pâtă asigura stăpânirea,
urma neapărată să’și compună totă aparatulă ad-1 
ministrativă și justițiară din elemente, care sus- 
ținii cu încăpățînare, că numai „ Maghiarulă 
e omă.“

Nemaghiarii au fostă și suntă totdăuna con
siderați ca nisce esistențe, menite a duce povara 
statului, fără să aibă în schimbă altă recompensă, 
decâtă cele mai cumplite persecuțiuni. Domnia 
arbitrară a fostă și este basa „ideii de stată 
maghiară.11

Să luămă administrațiunea. Foile năstre, ale 
neiuxxghiariloră, suntă mai în fiecare di pline de 
acte arbitrare, săvârșite de satrapii comitateloră. 
Celă mai grozavă tablou alu administrațiunii un
guresc! ni’lă oferă epocele electorale. Corupțiunea, 
amenințările, bătăile, persecuțiunile, suntă acte. I 
care nu'mai în Turcia ’și potă găsi sâmenă. Vreij 
nu vrei, administrațiunea te silesce cu argumente 
fiaice să pui umărulă și să susții domnia ar
bitrară.

Justiția o fi făcândă dreptate când se cârtă 
Stană cu Brană, dâr nu face dreptate atunci, 
când e vorba de ună actă arbitrară săvârșită în 
contra nemaghiariloră de âmenii stăpânirii. Te 
plângi în publică, că s’a comisă ună actă care1 
amenință esistență naționalității tale, justiția te1 
declară de periculosă patriei, de agitatoră, 
subminezi „idea de stată maghiară11 și te 
damnă. Pentru nemaghiari nu esistă justiția, 
decă ar esista, mulți satrapi ungurescl ar fi 
la loculă ce’lă merită.

Instrucțiunea ne este și mai amenințată. Se j 
aducă legi peste legi, în scopulă de a ne res-i 
trînge totă mai multă terămulă instrucțiunei na-! 

ționale. Cărțile românesc! se scotu una câte una 
din scoli. N.uă nu ne este ertată să spunemă 
copiiloră noștri: cine suntemă, cum amă trăită în 
acâstă țâră, cum amu fostă în tâte timpurile per
secutați ; nu ne este ertată a avâ societăți lite
rare, biblioteci naționale, căci tâte acestea suntă 
„periculâse11 patriei, suntă isvâre și cuiburi de agi
tațiune. Dar ceea ce e și mai nedemnă, nu ne pu- 
temă ridica scâle pe bani noștri, necum să contribue 
statulă cu ună bană măcar pentru noi. Con- 
tribue, dar cu o condițiune: scâla să fie ungu- ; o atitudine fârte pacînică. Cei din Londra ceră numai, ca 
râscă, să nu te mai numesc! lână ci „ 
nu Ștefană ci „Pista,11 nu Pavelă ci „ 
ună cuvântă să te lepedi de nâmulă tău.

Ce să mai vorbimă de persecuțiunile și scan
dalurile, la care suntemă espuși și atunci, când | 
ne întrunimă la câte o petrecere; < 
nimă să punemă pe peptă său într’ună bețigașă mare preță și pentru guvernulă portugesă în cesfiun! a-l5O°/0.

i

bălca-
e celă mai prâspâtă esemplu.

*
fiarele rusesc! se ocupă de câtva timpă 

dinea Vaticanului față cu Rusia. In Iunie a. c. papa a 
primită o deputațiune greco-unită, compusă din supuși 
ruși, care s’a plânsă despre persecuțiunile din partea gu
vernului rusescă. Papa a promisă, că se va adresă Ța
rului din partea Vaticanului o petițiune. «Posener Ztg.«, 
comunică unele părți din aceea petițiune, care cuprinde 
cam următorele:

»Se dă navală pe față asupra bisericeloră nâstre eato- 
lice-unite; altarele se sfarmă, organele se tăndărescă și se 
predau tâte clerului ortodoxă. La tote plângerile și jurămin
tele, s’a răspunsă: »E voința împăratului!....« Cu baionetele 
a trebuită să deschidă trupele ușile bisericiloră,' de care 
femeile și copii se ținău ca eșite din minți, sperândă că 
astfelă voră pute împedecă Intrarea. Fiind-că paturile 
pusciloră nu erau de ajunsă, au împușcată. Sângele & 
cursă torentă.... Căile spre Siberia s’au umplută cu ce
tele exilațiloră. Tote acestea se facă numai pe basa 
denunțăriloră gendarmiloră, agențiloră polițienesc! său 
preoțiloră ortodox!.... Ceremă grațiă ritului nostru u-
nită.... In orice casă vomă fi ascultători cu condițiunea, 
ca să nu ni se rupă unirea nâstră cu sfântulă scaună 
din Roma.«

’ Papa ’și dă tăte silințele, ea să aducă o ușurare 
clerului unită. De aci provine disputa dintre fiarele ruse 
și diarele Vaticanului.

*

După cele mai nouă sciri, se pare că taactările din
tre Francia și China au întrată într’o fașă seriăsă, care 
va aduce o resoîvare pacînică a acestui conflictă. Se 
tractâză pe de altă parte chiar oficiosă între guvernulă 
francesă și celu englesă, pentru a se stabili ună aran- 
geamenlă, negreșită pe basa cereriloră Franciei: să i se 
dea ca zălogă insula Formosa și Chinesii să evacueze 
Tonchinulă. In aceste condițiunl Francia e dispusă să 
înceteze cu înarmarea.

cu atitu-

SOIRILE DILEI.
.Revoluțiunea lui Horia,» opulă d-lui Nicolae Den- 

sușianu nu pâte trece granițele în Ardâlă. Ni se scrie 
că ună pachetă de vr’o 20 esemplare, ce se espediase 
mai multoră abonați, a fostă oprită la Predelă sub cu
vântă, că sunt cărți «suspecte,» și s’a și telegrafiată 
despre acâstă »crimă« ministerului ungurescu.

Și adecă cum nu s’ar opri, când Horia nu s’a che
mată «Pista» și când d. N. Densușană nu se numesce 
«Hunsdorfer*  ? Istoria »hoțiloră« de păgubași e pericu- 
lâsă «ideii de stată maghiară «

—0—
Tendința bileloră române a începută a se îndreptă 

mai spre bine. Cursulă loră a atinsă ieri fl. 8.60

CRONICA POLITICĂ.
Conferința din Berlină lucreză până acum în cea 

j mai bună înțălegere. însăși Anglia, despre care diarele 
germane scriau, că va face g. eutăți conferinții, păstrâză

i _ ----------  ----- t---------- — ------------- -------------- , „a
Iânos,11 ’ prințulă Bismarck se aducă pe tapetă numai aceea idee,

Pal11 ; cu care a f°st^ ventilată de Anglia mai’nâinle. Iată ce a' cepută a ninge din 14 Noemvre n. nâptea, fără să înoe- 
sensă în anulă trecută lordulă Granville la Lissabona, teze pănă acum.
propunendă instituirea unei comisiuni internaționale, care 
să aducă Congulă în ordine: «Guvernulă M. Sale nu 

| numai e de părere, că o astfelă de comisiune nu va în-' țională, că cassa Spartali et Comp, din Londra, care în- 
când îndrăs- tempina greutăți politice, ci crede chiar că ea va fi de 1 cetase plățile, a convenită cu creditorii spre a le plăti 

-» V. .X CIT. z.: . . 1 .X . r. r. .X î « z. z. ( : .V. Y n K/X /

totă
pentru o piesă de 20 lei nuoi.

—0—
Ni se scrie din jurulă Gurghiului, că p’acolo a în-

Stratulă de zăpadă e forte grosă.
—0—

Circulă sgomotulă prin Bucuresci, dice Voința Na-



Cetimă în «Carpații*  din Craiova: .Starea sămâ- 
nătureloră de tâmnă este din cele mai rele, cum se aude 
prin părțile acestea; ploile neîntrerupte au fostă o mare 
piedică pentru facerea sămânăturiloră, ast-felă că în multe 
părți abia suntă la dijmuită și nici treeratulă nu e ter
minată. Zăpada de acum și frigulă iernii pote se lase 
în cea mai rea stare pre cei cari n’au putută a se în
griji din vreme. <

*) O liră sterlingă are după cursulă de acji 12 fl. 
28 cr.

-0-
Alegerile colegiloră I și II pentru camera României 

au eșită în favorea guvernului.
—0—

Piața României perde din marele falimentă de la 
Londra ală casei Spartali & comp, următorele sume:

Bucuresci: Hechter 8,500, lire steri.*)  Ioanidi, 9,000; 
Marmarosch & Blanc, 1000; Cerlenti, 16,000: Banca 
României, 5000; Ghermani, 2000; Hirsch, 4000; Credi
bilă mobiliară, 5000.

Galați; Steinberg, 2,900; Schwab & Co. 500; Teo- 
logu, 5,000; Valsamachi, 800; Bruner, 1300; Bernstein, 
1,350; Zamfiratos, 1,000; Zografos, 1800; Vrioni, 2,000; 
Dinerman, 650; Banca Otomană, 1,200; Reisch, 800, 
Marty, 200; Svoronos, 1,200. Chatiner, 48,000; franci 
Loebel, 20,000; Pardovitz, 4000; Heilpernă, 45,000; 
Vrioni, 20,000; Rubinstein, 8000 M. Vochsler, 27,000; 
Thenen, 32,000; Curvisianosă. 10,000; Dara 17,000; 
Czuntu, 4,000; Buges, 8,650.

Brăila: Feltleră, 4,000; Capitană, 2,200; Emben- 
ciosă, 1,000. Representații în Galați ai acestei case 
erau frații Caravia.

—0—
In Berlină a începută în oficiulă sanitară imperială 

ună cursă de baccill de coleră, care va dura 11 dile. 
La cursă voră lua parte mai mulțl medici militari prusian!.

—0—
Se telegrafâză din Madridă, că studenții au făcută 

demonstrațiunl pe strade strigândă: Să trăiască libertatea 
inștrucțiunii!« S’au făcută patru arestări. Studenții, cari 
s’au încăerată cu poliția, s’au dusă înaintea prefecturii 
cerendă eliberarea celoră 4 colegi ai loră. Prefectulă a 
răspunsă, că s’au dată pe mâna tribunalului.

0—
Joi, în săptămâna trecută, a murită în Constanli- 

nopolă secretara și președinta haremului imperială, Atter 
Kalfa, în etate de 83 de ani. Cadavrulă a fostă aședată 
în mausoleulă Sultanului Mahmud.

—0—
Vice-regele Choangului a împărțită proclamațiunl, in 

care se promite fiecărui chinesă premii însemnate, pen
tru capetele oficeriloră seu suboficeriloră FrancesI, ce i 
le va presentâ, atâta au așteptată. Răsbunarea loră s’a 
îndreptată întăiașl dată în contra aceloră Chinezi, cari 
încă înainte de răsboiulă francesă actuală s’au bănuită, 
că stau în legătură cu «dracii*  de străini. Ținutulă Can
tonului a fostă învăluită în flăcări, ne cruțându-se nici 
ună sată. In Kanton n’a rămasă în viătă nici ună creș
tină, bisericile s’au închisă și s’au împresorată cu sol
dați. Institutulă filantropică de fete sărmane l’au ata
cată chinesii și l’au jefuită. Casele le-au prefăcută în 
cenușă.

Devastările au fostă împreunate cu crudiml ne mai 
aurite.

—0—
Astă seră se va juca la teatrulă germană *Die  bei- 

den Reichenmiiller^ comediă cu cântece în trei acte de 
Anno. Mâne seră se va representa *Der  See-Kadet.<- 

CORESPONDENȚA. NtiSTRA DIN COMITATE.

Din giurulu Gurghiului, 19/11 1884.
Înainte de a pleca A. Sa principele de cordnă 

Rudolfă cu princesa Stefania din Gurghiu, unde a fostă 
la vânată de urși, — dorirea le-au fostă, ca tineretulă 
aflătoră în jurulă Gurghiului fără deschilinire de națio
nalitate să se întrunăscă în Gurghiu înaintea castelului, 
spre a întinde ună jocă fiecare după datina loră popo- 
rală-națională.

Deci dară prin cei încredințați cu acăstă afacere 
s’au și luată disposițiunile necesare, în 9/10 a. c. a. m, 
înaintea castelului susă numită o mulțime de tineretă, 
juni și june adunați, imbrăcațl în vestminte de sărbătâre 
fie-care după portulă loră națională, și anumită: din 
Petelea Sașii, din comunile săcuesci Koszvenyes și Jo- 
bagytelke Maghiarii săcui și din Hodacă și IbănescI 
Românii.

Mai înainte de toți s’au pusă la rendă tinerii sași, 
cari se vedâu că suntă bine dispuși și au jucată o ju
mătate de oră.

După aceea au urmată tinerii maghiari săcui, cari 
au jucată totă cam o jumătate de 6ră. Aceștia încă 
erau veseli, bine dispuși, și cu curagiu mare se încercau 
a face figuri grele, care mai de care pre întrecute, firesce 
fără lactă, — după cum suntă jocurile loră. VedI bine, 
atâtă Sașii câtă și Maghiarii au fostă lăudațl.

Mai în urmă apoi au începută junimea română a 
jucâ. înainte de tote deodată s’au pusă la rendă mai 
mulțl tineri români bine îmbrăcațl în vestminte de săr- 
bătore naționale, țărănescl, dăr curate, toți cu ciomege 
în mână anume pregătite pentru jocă cu o măestriă 
mare. Aceștia au începută după cum e datina Românu
lui a jucâ cu pași lini .hora lungă*  — după care în 
curendă au urmată figurile «călușeriului*  și le-au succesă 
a juca așa, încât spre mărirea numelui loră de «Română*  
au fostă admirați și aplaudați de toți câți erau de 
față.

S’au începută după aceea alte jocuri naționale, în 
care au pășită mai mulțî ficiori si fete. Gu ce tactă 
s’au jucată acestea tote, nu sunt în stare a Ie descrie, 
fără destulă atâtă, că A. Sa principele și princesa, de 
cum au începută junimea română a jucâ, au scoborîlă 
din ambitulă castelului josă și au rămasă în mijloculă 
jucăușiloră admirândă, pănă ce au finită joculă. Acâsta 
a durată timpă de o oră și jumătate.

După aceea AA. LL. au începută a conversa cu 
junimea și principele a cumpărată dela unulă curăua 
(șerparulă de încinsă), eră dela altulă ciomagulă cu care 
a jucată ș. a., eră princesa a cumpărată dela fete brâe 
de încinsă și mai multe alte lucruri femeesci.

Ce este dreptă, trebue să atingă aci, fără de păr
tinire, că fetele române cu portulă loră națională au 
fostă admirate, cămășile și cre.tințele cusute cu mătase 
răsucită în diferite colori și alese în forme cu mare mă
estriă au atrasă atențiunea tuturora câți erau de față, și 
au fostă lăudate. Deja A. Sa princesa a oferită pentru o 
cătrință a unei fete române 20 fl. v. a. însă fata n’a 
vrută a primi sub cuvântă, că o va bate mumă-sa, dacă 
face târgă fără scirea ei, dar i-a promisă princesei, că 
cu altă ocasiune când va veni la Gurghiu, bucurosă îi 
va da altă cătrință mai frumâsă ca acea, care era pre 
densa.

Eră ceva frumosă, a vedâ, cum A. Sa principele 
de o parte încunjurată de tineri flăcăi români, vorbindă 
despre unele, eră princesa de altă parte încunjurată de 
ținerile fete române, vorbindă despre altele.

Dintru începută tineriloră români jucăuși le era 

rușine a striga și a chiui după cum le este datina loră 
în jocă, acâsta s’a observată și A. S. principele i-a pro
vocată să aibă voe bună și să chiuiască după cum sciu 
dânșii. Atunci au și începută conducătorii jocului și după 
dînșii și ceilalți cu toți deodată într’ună tonă a strigă și 
a chiui:

înălțate împărate,
Pune pace nu te bate,

Că țâra se sărăcesce,
Poporuta se pustiesce.

înălțate împărate.
Fă-ne și nouă dreptate,

Că sun te mă copii de munte,
Și scimtt sta la luptă ’n frunte.

Și mai multe altele, care tdte le-au causată A A. 
LL. mare plăcere, și deja pe toți, pe unulă ca pe altulă, 
pe tineri i-au și remunerată, poftindu-le ună rămasă 
bună pănă la o altă revedere, âr junimea a strigată: 
«Să trăiască*  și asemenea au poftită Altețeloră Loră cale 
bună și sănătate. Cinoinatu.

Facultatea de teologia din Bucuresci.
Cu ocasiunea deschiderii facultății de teologiă, P. 

S. S. archiereulă Ghenadie Enăceanu, decanulă ei, a ros
tită următorulă discursă:

Nu trecutulă istorică ală unui stată justifică exis
tența unei facultăți de teologiă, ci necesitatea ei față cu 
Statulă și importanța acestei facultăți în cultura nâmului 
omenescă.

In adevără, Statulă astădl tinde să dea cu tura cea mai 
înaltă tuturoră claseloră societății; și 6re dreptă ar fi ca 
numai clerulă să nu se niveleze în cultură cu celelalte 
clase ale societății ? Și când ne este vorba despre clerulă 
ortodoxă și în specială despre celă românescă, apoi scimă 
cu toții că trecutulă clerului nostru nu presintă o sin
gură pală în raporturile lui cu statulă și mai alesă cu 
societatea românâscă. Din contră când elă se bucura 
de o cultură mai înaltă, îlă găsimă totdâuna în fruntea 
sciinței românescl; și când împrejurările istorice făcuse 
ca culțura în țâra românâscă să fie streină și rară, a- 
tuncl acestă cleră ortodoxă și românescă conduse eco
nomia domestică a Româniloră; dovadă trecutulă nu așa 
depărtată ală mănăstiriloru năstre. Clerulă românescă, 
dacă în cultivarea sa va rămână ortodoxă, cum și tre
bue să rămână, nu păte să nu fie necesară Statului și 
societății; și la acâsta îlă obligă preceptele și constituirea 
bisericei ortodocse. Are Statulă necesități politice, cle
rulă cultă ală bisericei românescl dispune de facultatea, 
și datoria îlă obligă ca ducendă cu sine în China ■ -e 
esemplu, său în Japonia mântuirea creștină, să o ; s- 
sinte acestoră popăre în formele culturei românescl. Și 
ârășl, pentru necesitățile sociale ale statului clerulă lu- 
mescă este celă mai propriu ca să-i ușureze sarcinele, 
lucrândă asupra voei și intențiunei cetățănului și cu mo
dulă acesta împuținândă actele ce cadă în sarcina justi
ției și a administrațiunei. Voiu mai adaugă <5re că numai 
ună cleră cultă va sci să învețe pe 6menl preceptulă 
moralei creștine? Iacă rolulă clerului cultă și oroiodoxă 
dintr’ună Stată; și elă nu va putea nici odată să-și îm- 
plinâscă acestă rolă curată socială, dâcă nu va avă la 
îndemână o facultate de teologiă, care să-lă prepare și 
să-i ofere mijlăcele scientifice pentru misiunea lui.

Se afirmă că obiectivitatea este caracterulă distinc
tivă ală sciinței moderne și demonstrațiunea instrumen- 
tulă ei de convingere. De altă parte, în frumosele arte 
se imitâză natura și se caută realisarea frumosului. Dar 
să ne întrebămă mai seriosă, care este obiectivitatea 
cantitățiloră matematice și a raporturiloră dintre numere,

16.
FOILETON U.

Revoluțiunea din 1784.
(Revoluțiunea lui floria în Transilvania și Ungaria 1784 - 

1785 scrisă pe basa documentelor# oficiale de N. Densnșianu. Bu- 
cnrescl 1884. Tipografia .Românul»,« Carolă Gobi).

(Urmare.)

In fine comitatulă adresâză contelui lankovits ur- 
mătărele rugărl: corifeii și cei mai de frunte culpabili, 
cari să voră prinde să se pedâpsâscă fără amânare cu 
pedâpsa de morte. Asemenea să se pedepsâscă în modă 
esemplară preoții Româuiloră, cari sub pretextulă reli- 
giunii învățară plebea ca să estermineze pe Unguri. In 
locurile de unde s’au începută turburările să se pedep
sâscă nu numai corifeii, dâr și primarii și jurații, conformă 
legiloră Aprobate. Să se strîngă dela Români t6te ar
mele și să se reguleze. satele risipite.... Câtă pentru re- 
gularea urbarială, ca să nu apară că țăranii au stors’o 
numai prin turburările loră de acum, să se amâne pe 
timpă mai îndelungată ...

A doua petițiune a comitatului Huniădbrei fu îna
intată monarchului sub titlulă: Lacrymarum nostrarum 
libellus.... Asemenea adresă și comitatulă Albei o peti
țiune contelui lankovits cu aceleași idei și cereri.... Intre 
altele ceru nobilimea din Alba: ca corifeii, primarii sate- 
loră și jurații să fie trași în țâpă, âr ceilalți locuitori ai 
sateloră revoltate să fie decimați; armata să capete 
ordină ca la simpla cerere a comitatului să de ajutoră 

suficientă, omorîndă, tăindă și împrăștiândă pe țăranii 
revoltați; răsculații prinși să fie pedepsiți imediată cu 
mărte; casele risipite prin munți să se pustiâscă câtă 
mai în grabă...; să se adune tote armele dela Români; 
să se publice că în oricare sată care se va răsculâ preo
ții români, primarii și jurații cu trei inși lângă dânșii se 
voră pedepsi cu mârte; comunele răsculate să fie datdre 
a plăti în 5 ani pagubele causate.

Nobilimea din comitatulă Clușului se justifică în 
Martie 1785 într’ună memoriu înainLea împăratului (Ji- 
cândă, că în lipsa ajutorului militară și ca să nu fie es- 
puși și de aici în colo furiei plebei au trebuită să ia ar
mele și să iâsă la răsboiu și insurecțiunea acâsta a per- 
mis’o însuși guvernulă, pe basa legiloră Aprobate..., La 
imputarea că și-au făcută uniforme nobilii răspundă, că 
pe lângă motive de economia au voită prin costumă să 
inspire ârecare terâre țăraniloră răsculațl...., âr rangurile 
militare le-au adoptată din causa disciplinei și a ordmei. 
După acea arată cu esemple din istoriă că așa ceva s’a 
mai întâmplată. In ce privesce procurarea armeloră la 
acâsta, tjică ei, au fostă siliți prin nefericirea frațiloră 
loră și de grijă că nu cumva la primăvâră să încâpă 
revoluțiunea din nou, cu care grănicerii români amenin
țau pe față. Decă s’ar interzice nobililoră purtarea ar
meloră, țăranii români auijindă de acâsta ar comite orice 
violențe în contra loră.... Așadâr nobilii prin insurec
țiunea loră n’au comisă vr’ună actă de infidelitate, ci au 
dată numai o probă mai multă despre lealitatea loră 
cătră Maiest. Sa și cătră patriă....

Magnații din Transilvania diceau într’ună memoriu 
deosebită arătată contelui Jankovits că schimbarea for

mei celei vechi a administrațiunii Ardâlului este causa 
adevărată a revoluțiunei. La 1761 ^s’a desființată ve- 
chiulă sistemă de imposite și de atunci a urmată o ad- 
ministrațiune arbitrară. Deodată se aruncă partea cea 
mai mare a contribuțiunei asupra comitateloră lipsite de 
industriă și a națiunei secuescl (sistemă propusă de br. 
Brukenthal) și atunci când poporulă începu să strige, 
atunci autorii acestui sistemă atribuiră causa nemulță- 
mirei nu greutății peste măsură a impositeloră, ci greu
tății servicieloră iobăgescl. In 1762 se desființă vechia 
administrațiune politică a comitateloră,.... Românulă fu 
admisă să stea înaintea judecății față cu domnulă și cu 
funcționarulă său și ori ce plângere a țăraniloră era 
primită cu amândouă mânile și acum autoritățile comi
tateloră aveau numai să esecute poruncile mai înalte....
In multe locuri chiar funcționarii comitatensi compuneau 
și scriâu plânsorile țăraniloră și domnulă pământescă nu 
mai avea credință la nici o instanță. O altă sorginte a 
urei contra domniloră a fostă flică Magnații, regulamen- 
lulă decretată la 1771 pentru a înlrână pretinsele cru
diml ale domniloră pământesci asupra țăraniloră.... gră
nicerii împreună cu armata regulată începură a se ames
tecă în afacerile iobăgescl.... și oficerii de naționalitate 
străină nu mai vorbiau decâtă de aceea, cum tractâză 
domnii pământesci cu iobagii loră, ofîcerii, cari nu cu- 
nosceau legile fundamentale ale patriei, cari cjică : >ță- 
ranulă afară de prețulă muncei sale nu are nimică.*  
Tote aceste vedându-le țăranii români deveniră și mai 
cutezători.... când sosiau patente și ordine dela guvernă 
adeseori aucjiai pe Români strigândă : .porunca acâsta 
nu-i dela împăratulă, ci e dela domni....*  



precum și nafuralitatea armoniei musicale? Eu credă a 
fi mai sciințifică afirmațiunea că unele sciințe au ună ca
racteră obiectivă, ăr altele se fundeză pe universalitatea 
principiului loră; și Teologia este sciința care, avându’și 
obiectulă său reală, pe Dumnezeu, se bucură totodată și 
de universalitatea principiului ei. Și apoi, dâcă scolas
tica evului mediu a recursă și la sofismă ca la instru
mentă de convingere în Teologie; dâcă mistica seculeloră 
precedenți a întrebuințată entusiasmulă, și cu modulă a- 
cesta a înlocuită convingerea prin afectare, vina nu este 
a Teologiei, ci a direcțiunei culturale din acele epoce. 
Teologia secuiului alu XlX-lea este totă atâtă de demon
strativă ca și sciința secuiului nostru. Ea întrebuințâză 
argumentulă istorică, se fundeză pe legea morală și se 
urcă pe universalitatea principiului său, pentru ca să 
vadă și mai clar realitatea adevăruriloră sale. Și cum 
credemu noi că vomă da locă moralei său elocinței bi- 
sericescl în rîndulă sciințeloru moderne, fără ca să adop- 
tămă dogmatica și în genere sciința teologică? Morala 
este totd’auna consecința directă a principiului ei; și, 
vorbindă teologicesce, morala crescină este bună și ne
cesară, pentru că personalitatea omului din acăstă mo
rală este resultată din atributele Dumnedeului celui viu 
și sublimă; âr tonulă musicei va atinge sublimulă numai 
atunci, când sufletulă musicanlului va fi mișcată de sen- 
timentulă respectului pentru acestă Dumnezeu și pene- 
lulă pictorului va realisâ frumosulă când, pe lângă copi- 
area naturei, va mai avă în sufletulă său și ună ideală 
de representată. Acesta este importanța teologiei și față 
cu sciința și în genere cu cultura omenescă; âr teologia 
ortodoxă cu biserica sa va face a se înțelege mai de a- 
prăpe sublimulă culturei omenescl și va proba că alătu
rea cu animalitatea omului mai esistă și ună ideală la 
care elă, tindendă neîncetată, se sublimiseză.

Pentru noi Românii, facultatea de teologie are și 
o importanță sciințifică națională. Literatura, limba și 
chiar istoria trecutului nostru presintă fenomene cari suntă 
înțelese mai alesă teologului. Literatorulă română va 
rămânea în nedumerire față cu materiile ce compună 
sbornicele manuscrise și tipărite din bibliotecile năstre 
publice. Filologulă nostru, dacă nu va fi vărsată și în 
cele teologice, nu îșl va pute da sâmă de expresiunile 
ca rugăciunea minței, imprelestilă etc. însuși istoriculă 
lipsită de aceste cunoscințe, va trebui se facă din Mateiă 
Basarabu omulă celă mai tirană; căci este sciută, că 
acestă Domnitoră și cei ce sâmână cu dânsulă a des- 
moșLenită pe moșnână, ca să înzestreze mănăstirile. De 
mintea teologului înarmată și cu celel’alte cunoscințe voră 
fi interpretate după vrednicie grijele Româniloră pentru 
cei morțî, conăciturile de la nunți, cumetriile etc. In 
genere, înființarea facultății de teologiâ cu organisarea 
ei solidă va înlesni studiulă trecutului nostru istorică și 
va adăuga la părerile savanțiloră noștriî încă o modestă 
părere teologică, care nu păte fi desprețuită când mai 
tăte fenomenele vieței istorice a Româniloră suntă reli- 
giose. Da, facultatea de teologie, ce astăzi primesce solem- 
nisarea ei, se pune pe base sociale mai solide, și ea pre
sintă clerului română posibilitatea culturei celei mai înal
te și societăței mijloculă de a’șl regula privirile sale și 
în limitele vederiloră teologice. Acestă actă mare în is
toria culturei nâmului românescă obligă pe clerulă de la 
o margine a țărei și pănă la cea-l’altă și chiar pe soci
etatea năstră ca prin organulă aleșiloaă ei să strige și 
să cpcâ '■

Trăâscă MM. LL. Regele și Regina României și să 
se bucură că astăzi s’a realisată și cu șciința românâscă 
devisa: »Nihil sine Deol' Să trăițl, înaltă Prea Sânțite 
Stăpâne, bunulă nostru Archipăstoră, și să Vă bucurați 

că nu în zadară »v’ați pusă sufletulă vostru pentru oi!*  
Să trăâscă onor, guvernă ală regatului română și să se 
bucure și elă că și-a plecată urechea sa la păsurile țărei 
și a dotată Biserica și cu acăstă instituțiune.<

Mai târziu cu ocasiunea celoră doue călătorii ale 
Maiestății 'Sale în Ardâlă — 4ică Magnații — când Ma
iestatea Sa ascultă pe ori și cine și adunâ cu sacratele 
sale mâni petițiunile dela țărani, atunci aceștia interpre
tară pe dosă și acăsta grațiă a Maj. Sale, căpătară cu- 
ragiu și începură să molesteze cu petițiunî și instanțele 
inferiore.... Disposițiunea din 1778 ca domnii pămentescl 
se dă singuri numărulă necesară de recruți, încă servi 
se escite ura țăraniloră. In 1783 când se ținu confe- 
rența comisiunei de espropriare să vorbea că se voră luâ 
dela magnați și nobili unele posesiuni și se voră dâ ar
matei. Poporulă își făcu de aci falsa ideă că acum se 
iau pământurile ereditare dela domni și se împărțescă 
Intre țărani. Când s’au înființată regimentele grănițărescl 
preoții români asigurară pe țărani că dâcă voră luâ ar
mele voră scăpă de serviciele iobăgescL Mai multă, 
dânșii vorbeau cu cutezanță că Maiest. Sa urăsce pe mag
nați și pe nobili.... Conscriptiunea militară dela Alba- 
Iulia și Hațegă a deșteptată în poporă credința că den
sulă la porunca împăratului trebue să capete arme; că 
nobilimea trebue esterminată; că după ce voră pustii pe 
nobili proprietățile loră se voră împărți între dânșii.... In 
comitatulă Zarandului închisă în munți și locuită de Ro
mânii cei mai sălbatici astăzi domnesce numai Hoiia cu 
tâlharii săi... Dâcă nu se va da ună esemplu severă față 
cu poporulă... foculă revoluțiunei nu se va stinge din 
inima lui deărece: câte sate românesc I ațâți Horia 
suntă în Ardelă și nu-i voră pută liniști cu nici ună 
felă de regulamente urbariale.... Este dăr de lipsă să se 
aducă armată din Ungaria și să se suprime revoluțiunea....

Autorulă amintesce și de ună ciudată plană pen-

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.«)

Pesta, 22 Noemvre. — Comisiunea ca
merei deputațiloră a primită proiectulă. de lege 
relativă la reforma camerei magnațiloră, pe basa 
căruia desbaterea generală va începe Luni.

DIVERSE.
Tunurile-revolveră. — A apărută la Shangai o bro

șură asupra lupteloră de pe lângă rîulă Mină, scrisă în 
colaborațiune de doi ofițeri din marina americană, pre- 
sențl pe teatrulă ostilitățiloră.

Vomă lăsa d’o parLe descripțiunea și apreciațiunea 
loră în privința forței celoră două flote și a gradului de 
instrucțiune ală marinariloră, lucruri care nu învață ni- 
mică nou, rămâne însă ună puntă interesantupentru a fi 
dată la lumină. Ofițerii americani spună că eșirea din 
luptă trebuia să fie fatală in favdrea flotei franceze prin 
faptulă înarmărei sale cu tunuri revolvere și a superio
rității serviciului torpileloră; ei estimeză că în acesta 
constă singurulă învățămentă, pe care sciința răsboiului 
maritimă îlă păte trage din acestă angagiamentu. Pute
rea tunuriloră-revolvere, spună ei, valorea loră nesti
mată în luptele pe mare și eficacitatea unui serviciu de 
torpilă bine organisată, bată la ochii tuturoră marinari
loră. O plăe de obuse, aruncate pe năvile de resbelă 
franceze de tunurile — revolveră Hotchkiss, făcea să cadă 
adversarii loră ca grâulă sub seceră. Rânduri de omeni 
nu putâu să se urce atâtă de iute pe punte pentru a 
umplea golurile făcute în rândurile tunariloră chinezi. Mi
cele obuse străbăteu păreții naveloră și sfărămăturile loră 
duceau mortea în tote direcțiunile. Torentele de feră 
aruncate pe bastimentele chineze au fostă atâtă de omo- 
rîtăre că se păte înainta că ootă sute de ămenl din o 
miă, cari erau pe flota imperială, au fostă omorîțl. După 
ofițerii americani, înalții funcționari de Ia arsenalulu Fu 
Ceu au refusală d’a confia marinariloră loră mitrailese 
Gatlings ale arsenalului; ei afirmă că marea maioritate 
a ofițeriloră nu se găsea pe vase în timpulă luptei; pu- 
nândă în practică acestă aforismă chineză, că prudența 
e cea mai bună parte a valărei. Importanța rolului tu- 
nuriloră-revolvere în luptele pe mare n’a scăpată nici 
din vederea ofițeriloră englezi, martori la luptă. E inutilă 
a spune că ofițerii francezi cari au făcută ună usă atâtă 
de strălucită, îșl dau ună contă fdrte esactă de eficaci
tatea acestei arme. Cu tote acestea ună principiu trebue 
edusă din acăstă luptă: nici ună bastimentă nu va pu
tă să se presinte în viitoră la luptă dacă arinamentulă 
tunuriloră așezate în locurile deschise nu va fi ferită de 
tirulă tunuriloră cu ună tiră repede. Va trebui dar ca 
orl-ce piesă de artileriă să fie acoperită astădi printr’ună 
blindajă de metală, ca servanții săi să fie de asemenea 
protejați nu contra efecteloră proiectileloră mari, ceea-ce 
ar atrage cuirasarea totală a vasului, dar contra acelora 
date de tunurile de mecanismă, calibru mică, ale căroră 
sfărâmăturl facă astădi imposibilă șederea pe puntea ce
loră mai multe bastimente. Pentru a termina, vomă 
spune că tunurile-revolveră Hotchkiss cari întră în înar
marea celoră mai multe bastimente franceze suntă de 

tru liniștirea poporațiunei. Era vorba ca toți locuitorii 
domeniului Zlatnei se părte cusută pe spatele țundrei, 
semnulă furciloră tăiată din pănură albă, sub pedâpsă 
de câte 50 de bastdne de câte ori nu voră voi se porte 
acestă semnă (Colecțiunea I. c. Ios. Kemeny Tom. I.)

Aceste erau, (Jice autorulă, cuvintele cu cari salută 
nobilimea ungurâscă deșteptarea Româniloră.... Și cine 
era nobilimea acăsta din Ardelă?... O mână mică de 
ămenl de 46,819 indivizi (după tablourile publicate în 
1837) cari nu representau nici chiar poporațiunea unui 
districtă, ămenl reslățiți prin totă țâra, fără teritoriu et
nică, fără limbă viă în comitate, o clasă, care sub ti- 
tlulă fictivă de națiune, domni secuii întregi asupra a- 
cestei nefericite țări și care acum cu țâpa și cu rota voia 
să prelungescă și mai departe esploatarea materială și 
domnia politică asupra unui poporă înlregă.... din no
rocire însă învinuirile nobilimei ungurescl nu aflară la 
nimeni credință. ...

*
Armislițiulă dela Tibru espirâ fără nici ună resul

tată și Horia dete ordină poporului să se ridice din nou. 
S’au trimisă patru țărani armați cu pistăle, ca să citâscă 
ordinulă în fie-care comună din partea de josă a Mure
șului. Primarii și preoții erau pretutindeni siliți se pu
blice țăraniloră acestă ordină. In urma acăsta, iobagii 
de pe Mureșu se puseră de nou în mișcare.

*
(Va urmă). 

calibru 37 milimetri, au 74 centimetri lungime, cântă- 
resce 204 kilogr. și aruncă unii obusă de o greutate de 
455 grame încărcatei cu 22 grame iarbă.

Ce va se c|ică, să nu știi latinește. — Avramii 
Jțic avea unii procesă la judecătoria ocolului... din Bucu- 
rescl și propusese martori spre descărcare. La diua în
fățișării strigându-i-se causa, Ițic răspunde trăgândă după 
dânsu pe Șloim Blumenfeld.

— Ei! ți-ai adusă martori? întrâbă ajutoru judecă
toriei, ună tânără licențiată în dreptă de curândă numită 
în postă.

— Da, să trăițl, Tomnili judichitoră, răspunde Ițic 
arălândă pe Sloim.

— Ce felă numai cu ună martoră ai venită?
— Numai cu unu, finchi pintrichi numai elă ai 

vizută cum s’a petrecută.
— Apoi nu știi adagiu latinescă: Unus testis, nullus 

testis? îlă interpelă magistratu triumfătoră.j
Și, fiindă că bietu Ițic se uita cu nehotărîre când 

la public, când la judecătoră. >
— Aide, du-te a casă, T (Jise acesta; și Ia înfăți

șarea următore să vii cu mai mulțî martori,
— Dară pintruce să vii mai mulțl martori; finchi 

pintrichi numai unu ai vizută? să încercă să întrebe Ițic.
— N’amă ce’ți face: Testis unus, testis nullus, îi 

răspunse împlacabilulă licențiată. (Dreptu).
Fumulă de tutună. — Doctorulă Zulinski publică 

într’ună diară medicală din Varșovia resultatulă unei 
lungi serii de spenințe făcute de elă, atâtă asupra omu
lui câtă și asupra animaleloră, pentru a verifica efectele 
fisiologice ale fumului de tutună. Dânsulă constată mai 
ântâi că acestă fumă este o otravă energică, chiar în 
dose slabe. Pentru omă, acăstă otravă este puțină vătă- 
mâtdre, când nu e inhalată cu mare belșugare, dăr ar 
pută deveni astfelă în casulă când fumătorulă ar luă obi- 
ceiulă d’a înghiți fumulă. după cum se dice în deobște. 
Doctorulă Zulinski s’a asugurată că acestă caracteră toc- 
sică nu e dătorită în modă esclusivă nicotinei. Fumulă de 
tutună, curățită de nicotină pe care o cuprinde, nu rămâne 
mai puțină o otravă, de și într’ună grădă mai maică. Densulă 
coprinde ună altă principiu tocsică, coli din a (ună 
alcaloid) afară de acăsta oxyd de caubonșiacid hydrocyanic. 
Efectele produse prin abusulă tutunului depindă de alt
minteri fărte multă de natura acestui tutună și de mo
dulă d’al arde. Fumătorulă de țigări absărbe mai multă 
otravă de câtă fumătorulă de țigarete’ acesta mai multă 
de câtă celă ce fumăză din pipă; în fine, fumătorulă 
care se servesce d’o narghilea său de orl-ce altă 
apărată care face să trăcă fumulă prin apă, ră- 
duce efectele vătămătăte la minimumă. In genere, 
tutunurile puțină colorate suntă cele mai slabe. Dăr 
acestă carăcteru este adeseori înșelătorc, fiind-că 
ună mare numără de tutunuri suută albite în modă ar
tificială pentru a satisface gustulă maiorității fumătoriloră, 
și albite cu ajutorulă unoră arginți chemici cari nu suntă 
în totd’auna fără pericolă. Mai multe tutunuri c’ună as- 
pectă .palidă și puțină vătămătoră presintă gravulă ne
ajunsă d’a produce ună fumă ardătoru, din causa puter
nicei proporțiunl de fibre lignăse pe cari le cuprindă. 
Tutunurile de acestă felă pricinuesce adese-ori inflama- 
țiuni ale limbei, din causa temperaturei loră urcate și 
naturei iritante ale fumului. Trebue deci să fie evitate, 
maî cu săraă de fumătorii în vărstă cari săntă mai es- 
puși cancerului limbei său a buzeloră. Tutunurile negre 
suntă ele adeseori vătămătore; dăr suntă cele mai puțină 
periculose.

Telegramă grabnică. — Una din depeșile speciale 
trămise din Paris diarului »L’Indăpendance belge< din 
Bruxelles, trămisă de urgință, a sosită la destinațiune în 
optă minute. E maximulă de iuțălă de transmisiune 
ce a dobândită pănă acum telegrafia electrică în Bruxel
les și Paris.

Catastrofa de la Eurville — O îngrozitdre catas
trofă s’a produsă lunea trecută în ferăria de la Eurville, 
Haute-Marne (Francia)- O căldare a făcută esplosiune, 
omorândă 17 lucrători și a rănită 32. Esplosiunea s’a 
produsă la trei ăre diminăța. Acăstă catastrofă a în
spăimântată întregulă departamentă. Eurville e o co
mună de 1600 locuitori.

t NECROLOGU. — Adamă Rescoviciu posessoră, 
representantă vir. comitatensă și c. r. locotenentă în re
tragere, după suferințe îndelungate în 1/13 Noemvre a 
repausată în ală 58-lea ană ală vieții.

Fie-i țărîna ușorăl

BIBLIOGRAFIA.
Resu.netu.lil este titlulă unui frumosu volumă de 

peste 200 pagine, formată mică, în care sunt culese 
diferite cântece naționale pentru usulă tinerime! de 
ambe-sexe. E tipărită cu litere petit e edată de tipo
grafia Alcxi din Brașovă. — PrețulH 25 cr.
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Cursulu la bursa de Viena
din 21 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6»/0 123.45
Rentă de aură 4°/0 . . . 94.70
Rentă de hârtiă 5°/o • • 89.85 
Imprumutulă căiloru ferate 

ungare.......................... 143.75
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.90

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

Amortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostă 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

Bursa «le BucurescI.
Cota oficială dela 9 Noemvre st. v. 1884.

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 115.90 

Renta de hărtiă austriacă 81.40 
Renta de arg. austr. . . 82.65
Renta de aură austr. . . 104.05 
Losurile din 1860 . . .135 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  872.—
Act. băncel de credită ung. 298. —
Act. băncel de credită austr. 295. — 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’ori................ 9.71‘/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60. - 
Londra 10 Livres sterlinge 122.85

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

vină ung.............................98.—
Imprumutulă cu premiu

ung.................................... 117. —

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

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

> H „ (5°/o) • • — —
> > urban (7°/0) . . — —
» > > (6%) • ■ — —
> ♦ > (5%) . . — —

Banca națională a României — 1335,25,26
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 332,12,330

« > > Națională . . — 231
Aură — —
Bancnote austriace contra aură 2 07 2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 22 Noemvre st. r. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 60 Vând. 8.65
Argint românesc................. . « 8.20 8.25
Napoleon-d’ori..................... . « 9.67 • 9.70
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- 
L. silvaniei“ se potd cumpăra în tutunge- 
■ ria lui €2ross (în casa prefecturei.)

Carte de bucate
CEA MAI NOUA

(I
cu 4165 de recepte 610 pagine; numai 

cu prețuit! de fi.—80 cr; cu X chipuri.

Cu trimitere pe poștă numai fi.—90 cr. 

Se pote procură dela librăria editore H.

Zeidner în Brașov^ precum și dela 

tote celelalte librării.
9|10

li

?

Subsemnata filială primesce depuneri de bani 
spre fructificare pre-lângă interese:

de începând!! dela 1 Ianuariu 1885, 
fără anunciu (plătibile a vista) 
cu anunciu de 1 lună
„ „ „ 3 luniw

plătesce institutulu însuși jumătatea contribu- 
țiunei de 10 procente.

Brașovti, 17 Noemvre 1884.
„A B B I M A«

Institutîî de credîtu si de economii
9 
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Mersulu trenuriloru
pe linia Predeal tt-Budapesta și pe linia Tei ușii-Aradu-Budapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealu-Budapesta Budapesta--Predealtl

ieiia Tronu Trenu Trenă T renii Trenu Trend
de omnibus de de omnibus accelerat omnibus

peradne persone 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
Timișă 1.33 — —- 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36

Rrasovă 2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1,59 10.09
2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20

Feldiâra 2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Vâsărhely 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sighișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teinsu 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susfl — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucertlca 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirisă 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

( 10.08 5 59 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —
Clușiu 10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Ghirbău __ 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana __ 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia __ 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișâra 4.50 4.17 12.15
R6v 12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.21 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Vâsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
A V ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44
Orauia-mare . 1.54 11.14 7.30 Brașovfi

9.20 10.15 3.15
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05 — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Fredealâ — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: Orele de □opte stintă ce' e dintrț liniile grose'
•

Tipografia ALEXI, Brașovti.

Teiușft-Aradi'i-Budapesta Budapesta- Aradik-Teiușik.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenu
persdne omnibus omnibus persane omnibus

Teiusft 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Albă-Iuiia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.00
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 1K43 Aradik 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada , 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.36 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

Aradik
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.b6
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.1o
Viena 6.20 — — Teiușik 12.53 7.00

Aradik-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeui

Trenu Trenu de Trenu
omnibus persâne omnibus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.0o
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Tlmiș6ra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timișdra-Aradik Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Treni Trenii
persone omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeui 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
Aradik 3.10 8.00 Simeria 12.37


