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Brașovu, 12 (24) Noemvre
Presența episcopului'Strossmayer în Agramă 

și entusiasmală, cu care a foștii întâmpinată acestă 
vrednicii archipăstorîî în totă timpulă festivită- 
țiloru din partea p'oporațiunei croate, n’au pu
tute râmând fără de efectu asupra situațiunei in- 
teriâre politice a Croației. Se asigură, că ucdsta 
situațiune s’a îndreptată, dâr nu în favdrea Ma- 
ghiaroniloră și a patroniloră lorii din Pesta, ci 
în favdrea ideei representate de partidele oposi- 
țiunale croate.

Precum anunță diarulu „Vaterland“ din 
Viena s’au făcută în Agram sub egida episcopu
lui Strossmayer încercări pentru fusiunea celoru 
două partide oposiționale croate, adecă a inde- 
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politice “ 
recomandă Croațiloră de a trăi în bună pace cu 
Ungaria, ca nu cumva să se dărime constitu- 
țțpnea dualistică. Dâr mișcarea croată a luată 
nisce dimensiuni prea mari, decâtă ca să se mai 
p6tă opri, chiar dăcă episcopulă Strossmayer n’ar 
fi predicată 
de tdte 
lorii. “

ale episcopului Strossmayer și spre a ș'-a oferită mijlocirea sa și nici nu i s’a cerută acâsta» 
precum nici Angliei nu i s’a cerută; dară cu acâsta s’au 
schimbată esplicări amicale și confidențiale, despre care 
însă mai bine e să nu să vorbăscă. Acăstă mediațiune, 
se <}ice în resumată, a fostă o mediațiune greșită, 
și de aceea mai bine e a lucră, ca și cum nu s’ar fi 
gândită nimenea la ea. Relativă la blocarea Formosei 
s’au schimbată note cu Anglia, care a recunoscută în
dreptățirea blocărei, dar a întrebată, decă de aci resultă 
obligamentulă de a declara și celelalte puteri neutralitatea. 
Francia a răspunsă, că e vorba numai de o blocadă 
pacinică ca cea din 1827 de la literalii Greciei. Cu An
glia s’a stabilită în acăstă privință o deplină înțele
gere. Francia nici nu va urmări corăbiile de pe mare 
nici nu le va face perchisițiă, dar va ataca 
corabiă, care s’ar apropia de vre-ună postă blocată, 
sionarea flotei francese e deplină asigurată, 
a interdisă numai înrolările. Starea actuală
preferită unui răsboiu declarată pe față, deărece ea 
oferă posibilitatea, d’a începe în ori ce momentă 
trădările. Acăstă 
nici o dificultate 
vată o atitudine 
despăgubire, prin 
pote constrînge China, să recunoscă principiulă despă- 
gubirei. In locă de bani însă se potă stipula pe 20 de 
ani esploatarea mineloră de cărbuni dela Chelungă și ve
niturile vamale dela Tam-Sui.

patrioțiloră înfocați, ca înainte 
să fie cu „iubire pentru libertatea patriei

CRONICA POLITICĂ.
conferența de Vineri sâră a comisiunii de 21,In

în care s’a continuată desbaterea asupra proiectului de 
reformă a camerei magnațiloră unguresci, ministrulă Tisza 
șî-a esprimată dorința, d’a se primi proiectulă de lege 

pendențiloră cu Starcevicianii, cari încercări n’au în generală ca basă a desbaterei speciale. Totdeodată 
rămasă făr’de succesă. 
mita f6iă, „guvernulă croații și partida lui, cu 
t6te că pentru momentă dispune de maioritate, 
trebue să-și pârdă tdte speranțele sale pentru 
viitoru. “

Ddcă se va adeveri acâsta scire, atunci epis
copulu croată, care cu „cutezanța“ lui a pusă în 
uimire pe politicii dela „Pești Napl6,“ a sciută 
se aplice o lovitură teribilă politicei suprematiste 
maghiare tocmai în acelă momentă, când, după 
eschiderea din dietă a Starcevicianiloră, cei din 
Pesta credeau, că au devenită ârăși stăpâni ab- 
soluți peste situațiune.

Suntă dâr prospecte sigure, că mișcarea 
croată, ce a fostă inaugurată cu bombardarea 
tableloră de pe la zidirile publice, pe cari se află 
marca țării unguresci și înscripțiuni ungureșci, se 
va continuă și va luâ din ce în ce dimensiuni 
mai mari.

Pe timpulă memorateloră turburări, se 
vorbea despre ună plană secretă ală partidei 
dinastice de a sparge dualismulă cu ajutorulă 
Croațiloră. Acăstă partidă se cțke, că ar avea 
de gândă a pune în loculă dualismului ună 
trialismă, creându-se ca contra-pondă față 
Ungaria o mare Croațiă, cu misiunea de a 
preunâ t6te elementele [rudite din Orientă sub 
sceptrulă dinastiei habsburgice.

Nu putemă sci până încâtă aceste presu
puneri potă fi basate în adevără. Lucru consta
tată este înse, că esistă la curtea din Viena și 
ună curentă puternică antidualistă și că factorii, 
cari producă acestă curentă, privescă cu plăcere 
la năsuințele Croațiloră de a se emancipâ de tu
tela Ungariei.

Este clară că preponderanța Ungariei ame
nință mai multă său mai puțină t6te creați- 
unile mai nouă ale politicei descentralisătâre din 
Austria. Nu ne pâte surprinde prin urmare, că 
cei ce au causă a se teme de acâstă preponde- 
ranță și de o nouă alianță între Germani și Ma
ghiari, încuragâză pe sub mână tendințele croate 
de emancipare.

Politica slavofililoră din Austria mai ur
măresce încă și scopulă de a emancipâ cu în- 
Cetulă monarchia nâstră 
maniei. De aici vine, 
manifestă acâstă politică, xxxvx.x^wix,
Germanii și Maghiarii se unescă instinctivă spre 
a-o combate.

Foile centraliste germane se unescă și acum 
ou pressa maghiară spre a combate „agitațiunile

„Prin acâsta,“ dice nu-! reflect ăză, că numirea de «camera magnațiloră» nu se ' 
păte mențină, deărece nu toți membrii ei voră fi mag
nați. Szilagyi polemisăză în contra ministrului preșe
dinte. Proiectulă se primesce în generală, rămânendă 
ca adi să se voteze asupra basei organisării.

*
«Ung. Post» anunță, că dieta croată îșî va 

reîncepe lucrările sale după Crăciună. Cea dinteiu lu
crare va fi alegerea membriloră în deputațiunea regnico- 
lară. Din causa scurțimei timpului bugetulă nu se va 
tracta amăsurată constituțiunii. ci guvernulă țării va cere 
încuviințarea unei Indemnități pe vr’o patru luni și va 
întrebuința timpulă pentru lucrarea proiecteloră impor
tante, ca astfelă să se presinte dietei cu materială de 
ajunsă. Proiectele principale privescă ridicarea credi
tului țării și a economiei poporale, precum și înființarea 
unei scole de agricultură la granițele de susă. «Drau» 
comunică scirea, că rescriptulă regală, care răspunde la 
adresa dietei croate, provăcă să se facă alegerea deputa- 
țiunei regnicolare. 0 asemenea provocarea se va adresa 
și dietei unguresci nemijlocită după vacanța Crăciunului.

*
Reichstagulă germană s’a deschisă printr’ună dis- 

cursă ală tronului de cătră împăratulă Wilhelm. După 
ce discursulă amintesce despre diferitele reforme, înce
pute deja și care trebue duse la capetă; după ce arată 
binele ce are să-lă aducă comerciului africană conferința 
întrunită în Berlină, cjice că bunăvoința, cu care a fostă 
primită invitarea la conferința Congului de cătră puteri, 
este o dovadă despre simțămintele amicale și despre în
crederea ce au statele streine față cu imperiulă germană. 
Acesta se datoresce succeseloră răsboinice, care însă nu 
ceră ca fericirea popâreloră să se caute pe altă cale de- 
câtă prin menținerea păcii. Imăpratulă ’șl esprimă bu
curia, că amiciția cu Austro-Ungaria și Rusia, 
prin întâlnirea dela Skiernevice, s’a sigilată 
astfelă, încâtă durata ei neconturbată s’a a- 
sigurată pentru multă timpă. Prin acâsta s’a în
tărită și s’a garantată pacea.

*
La 29 Noemvre, președintele consiliului de miniștrii 

francesă, Jules Ferry, a resumată în colecțiunea acteloră 
diplomatice, ce s’a împărțită între deputați, politica 
esternăși situațiunea Franciei astfelă: Ținta o- 
perațiunei a doua este Formosa. Chinesii nu potă ră
mâne indiferenți față cu ocuparea Chelungului. Silua- 
țiunea în Tonching e bună și asigurată în contra tutu- 
toră eventualitățiloră. Despre situațiunea generală diplo
matică Ferry declară, că în Europa domnește deplină li
niște si că în urma întelnirei celoră trei împărați pacea 
s’a asigurată pentru multă timpă. Numai ddue 
cestiunl esislă: Egiptulă și Tonchingulă. In privința Egip
tului, Francia merge cu Europa și anume cu Germania, 

■ Austria și Rusia. In privința Chinei, Francia a primită 
> din partea Germaniei, Stateloră unite și Angliei numai 

dovedi 
Berlină 
rințele 
acâsta 
rită cu bunăvoință mijlocirea sa în conflictulă franco- 
chinesă, dar a fostă refusată. Germania nici odată nu

cu 
îm-

de sub tutoratulu Ger- 
că ori de câte ori se 

directă sdu indirectă

) 
ori ce 
Provi- 
Anglia 
e de

d’a începe în
stare de altmintrelea nu presintă 

cu neutralii. Chiar Anglia a obser- 
amicală. Cu privire la cestiunea de 
ocuparea și fortificarea Formosei se

Bismarck și Conferința Congului.
»limes < a primită o scrisore din Parisă, în care 

afirmă, că conferința Congului urmăresce cu totulă 
scopuri decâtă cele enunciate. Iată ce se dice în

de o binevoitdre neutralitate. Conferința din 
are scopulă eschisivă de a regulă refe- 

din Africa vestică. InțSlegerea în privința 
e o nouă garanțiă a păcii. America și-a ofe-

i-se 
alte 
scrisăre:

»Ținta principală a principelui de Bismarck este 
de mai mulțl ani, să învrăjbăscă pe Francia cu Anglia; 
începutulă l’a făcută în congresulă dela 1878, fiind-că 
era convinsă, că nu pâte domni absolută asupra conti
nentului, câtă timpă Francia și Anglia voră fi amice.

«Cancelarulă imperiului a urmărită acestă scopă prin 
Conferința dela Londra și după cum dovedesce anglofobia 
(jiareloră francese, elă și l’a ajunsă. Insulta făcută dra
pelului germană. în Parisă, prinderea oficieriloră fran- 
cesi asupra faptului desemnândă fortărețele germane, 
au rămasă nepedepsite și totă numai de placulă 
Franciei nu s’a ridicată trimisulă germană din Madridă 
la gradulă de ambasadoră. Numai singură baronulă de 
Courcelă a fostă în Varzină și numai lui i s’au făcută 
de cătră principele de Bismarck destăinuiri confidențiale 
asupra întrevederii de la Skierniewice și a Conferinței 
din Berlină. T6te acestea s’au făcută numai și numai 
spre a câștiga pe Francia pentru Germania și d’a isola 
pe Anglia.«

»Ideia urmărită de principele de Bismarck cu actu
ala Conferință, la care nu ia parte nici ună bărbată de 
stată însemnată, este său d’a impune tuturoră Stateloră 
ideile săle său, dăcă singură Anglia se va opune, să 
arate în chipulă celă mai lămurită isolarea ei. Totă ce 
se va face în Berlină, are numai scopulă d’a aduce o 
ruptură complectă între Francia și Anglia.«

»Dăcă Anglia va fi isolată și Francia va fi în armoniă 
cu Germania, atunci Rusia și Austria voră fi libere a-șl 
arăta compensațiunile ce voiescă pentru dănsele dincolo 
de Dunăre. Italia este paralisată prin înțelegerea dintre 
Francia și Germania. De altmintrelî este sigură, că o 
asemenea înțelegere nu se va putea dobândi prin renun
țarea la Alsația-Lotaringia, de vreme ce nici principele 
de Bismarck nici cornițele de Moltke nu voră face o 
asemenea concesiune, și fiindcă Anglia ar saluta cu en- 
lusiasmă o asemenea soluțiune. De aceea principele de 
Bismarck trebue să aibă o altă basă pentru resolvarea 
acestei probleme, spre a arăta întregei lumi complecta 
isolare a Angliei.»



SOIRILE PILEI.
Comuna Făgărașă a ținută de unădi o adunare po

porală în afacerea transformării Făgărașului cu magistrată 
în tată forma. Cea dintâiu petițiune în acâsta privință 
a fostă respinsă de ministerulă de interne, fiindcă Fă- 
gărașulă nu plătesce suma de dare, ce o cere legea. Adu
narea a hotărîtă să se alâgă o comisiune de 25, care, 
după ce va stabili suma de dare, să intervină din nou 
pentru ridicarea Făgărașului la rangulă de orașă încă 
în acestă ană.

—0—
Joi în 8 Noemvre o comisiune se duse de vă^u 

mai multe locuri publice, între acestea vă^u și fosta 
grădină a lui Karaszek în scopulă de a construi în Sibiiu 
ună gimnasiu ungurescă de stată. Consiliarulă din mi- 
nisteriu de culte și de instrucțiune Klamarik a fostă tri- 
mesă anume dela Pesta în scopulă acesta. După drep
tate și după dreptă acestă gimnasiu ar trebui să fie 
gimnasiu românescă de stată pentru că se află în mijlo- 
culă a mai multe mii de Români pe cândă Unguri în 
Comitatulă Sibiului suntă puțini. Dar. ministru Trefort 
nu numai că nu înființâză gimnasii de stată pentru Români 
dar nu lasă nici pe Români să-și facă gimnasii din 
banii loră proprii. Și apoi dacă nu avemă omeni învățațî 
totă Românii suntă de vină și nu Ungurii care ne pună 
pedeci pe tbte terenele culturii naționale?

—0—
Comitetulă fmanțiară ală camerii deputatiloră a 

aprobată propunerea ministrului de finanțe, ca câtă va 
dura esposițiunea din Pesta, să se dea funcționariloră sub 
alternl ună adausă de scumpete, pentru care scopă se 
voră și prelimina 253,000 de florini. Voră căpăta toți 
aceia funcționari, cari au ună salară mai mică de 1000 
fl. și suntă însurați, câte 15 percente, eră cei neînsurați 
câte 8 percente.

—0—
Trenulă accelerată, care mergea la 17 Nov. n. de 

la Hatvan la Pesta, a fostă în mare periculă. Mai mulți 
boi se rătăciseră pe linia căii ferate și au fostă 
sdrobițl de trenă, care s’a oprită imediată. Aprope o bră 
întrâgă a stată pe locă, pănă ce s’a putută curăți rotele 
locomotivei și ale vagbneloră de carnea boiloră sfă- 
rîmați.

—0—
Studenții universitari au ținută, c|ice «Românulă* *,  

o întrunire în localulă societății studențiloră în medicină, 
și au decisă a se trimite o delegațiune la Rege pentru 
a-i espune cestiunea d-rului Romniceanu.

Galda și la Zlatna și dâcă se voră.ușurâ taxele și cele
lalte dări.

*
Cele cinci sate din domeniulu Ofenbăii aliate cu 

satele: Ponoră, Sălciora, Mogoșă, Remeți, Lupșa, Valea- 
Vinții, Valea-Șază au încheiată în 29 Nov. cu funcțio
narii din acelă domeniu o dibaciă convențiune prin care 
țăranii de acolo se obligă a luâ în paza loră în po
triva resculațiloră pe toți funcționarii și lucrătorii din 
Ofenbaia, decă aceștia se voră obligâ a nu cere ca să 
vină soldați în ținutulă acesta; ca garanță funcționarii 
se nu-se depărteze din Ofenbaia;.... ună judecătoră 
nâmță dintre ei să judece tbte cestiunile ivite între Ro
mâni, âr pe viitoră nici ună Ungură să nu se mai pbtă așe- 
dâ în domeniulă Ofenbăii. Despre acâstă convențiune se făcu 
ună actă în scris. Oficiulă mineloră din Zlatna se rugă de 
guvernă în numele funcționariloră din Offenbaia, ca se aprbbe 
convențiunea, dâr fără resultată. Tesauriariatulă se adresă 
cătră comandantulă gen. br. Preisz cu rugarea ca să afle 
ună mijlocă bre care ca armata să nu trâcă prin dome
niulă Ofenbăii. Br Preisz însă răspunse, că ar fi fbrte 
periculosă să se aprbbe acea convențiune, pentru că ar
mata, vrândă se mârgă asupra celorlalți răsculați, trebue 
neapărată să trâcă prin numitele comune contractante. 
Și cornițele Albei, br. Sim. Kemeny, protestă la guvernă 
contra convențiunei dela Ofenbaia, Țcândă că mai al să 
acelă punctă, care eschide pe Unguri din domeniu este 
in contrazicere cu legile Aprobate.

*
(Va urmă.).

Delegațiunea se compune din d-nii Inotescu, Frun- 
zescu, Obreja și Paladi.

—0—
«Națiunea*  află, că în curândă va apare în Bucu- 

resci ună mare diară politică ală junimiștiloră sub direc
țiunea politică a d-lui Petre Carp.

—0—
Sâmbătă s’a presentată dice »România*  la paiață 

delegațiunea studențiloră facultății de medicină din Bu- 
curescl pentru a cere intervențiunea Regelui în cestiu
nea Râmniceanu. D. generală Crețeanu, învocândă ună 
regulamentă ală palatului, a declarată delegațiunii, că nu 
o pbte primi în corp ore, ci numai individuală prin- 
tr’ună representantă. Delegațiunea a desemnată pe d. 
Inotescu care a obținătă audiența pentru eri Duminecă.

—0—
Intr’o adunare ce s’a ținută în Parisă, cu scopă 

d’a se organisâ ajutore pentru bolnavii de coleră, ună 
membru ală societății a istorisită, că a făcută numărose 
încercări cu microbi și cu baccili-come, înghițendu-le și 

bândă apoi puțină apă sedativă, care-i ombră. In timpă de 
doue luni, a înghițită peste 150 de mici sticluțe. Ca să 
dovedâscâ, societarulă scose o sticluță, ca să o bea. Lu
mea adunată începu a țipă de spaimă. Ședința a trebuită 
să se încheie.

—0—
La 20 Noemvre n. s’au întâmplată în Madridă 

bătaie între studențl și polițiă, au fostă mai mulți răniți.

CORESPONDENȚA NOSTRADIN COMITATE.
Năs&udu, 19 Novemvre 1884.

Domnule Redactară! Vă rogă ca să binevoiți în 
interesulă unoră comune românesc! a luâ notiță în celă 
mai de aprbpe numără ală venerabilei «Gazete*  despre 
scrierea de concursă pentru ocuparea a patru posturi de 
notari cercuali în cerculu administrativă ală Năsăudului.

Pretorele cercuală ală Năsăudului publică cu da- 
tulă de 31 Octomvre a, c. Nr. 264421884 în foia ofici
ală comitatensă «Bistrizer Wochenschrift*  dela 9 Noemvre 
a. c. concursă pentru ocuparea următoreloră posturi de 
notari cercuali: 1. Pentru cerculu notarială: Rebrișbra, 
Rebra-mare și Parva cu locuința în Rebrișbra (o jumă
tate de oră depărtare dela Năsăudă) cu ună salară a- 
nuală de 400 fl. v. a. și ună adausă de 40 fl. v. a. 
Terminulă de alegere pre 30 Noemvre a. c. 10 bre a. m. 
2. Pentru cerculă notarială: Salva, Hordou și Bichigiu 
cu locuința în Salva (o jumătate de oră depărtare dela 
Năsăudă), cu un salară anual de 400 fl. v. a. și ună adaus de 
21 fl. Terminulă de alegere pe 2 Dec. a. c. 10 bre a. m. 
3) pentru cerculă notarială: Telciu și Romuli cu locuința 
în Telciu (2 bre depărtare dela Năsăudă) cu ună sa
lară anuală de 400 fl. v. a. Terminulă de alegere: 3 
Decemvre a. c. 10 bre a. m.; 4) pentru cerculă nota
rială: Lușca, Prislopă, Entradamă și Minlhiulă românescă 
cu locuința în Lușca (r/4 oră depărtare dela Năsăudă) 
cu ună salară anuală de 400 fl. v. a, si ună adausă de 
27 fl. v. a. Terminulă de alegere pe 1 Decemvre 1884, 
10 bre a. m.

Scopulă acestei comunicări este pe de o parte de 
a dâ o publicațiune câtă mai lățită despre aceste con
cursuri, pre de altă parte de a îndemnă candidați nota
riali cualificațî de naționalitate română, ca se competeze 
și acesta cu atâtă mai vârtosă, cu câtă afară de sala- 
riulă notarială maî potă reflectă la venite încă de 400— 
600 fl.,

Fiîndă în comitatulă nostru lipsă totală de candi
dați notariali după recerințele legii, concurinții români 
cualificațî potă contă cu siguritate, că voră fi aleși cu 
atâtă mai verlosă, căci afară de o singură comună, la 
carea însă este puțină de a se reflectă, tbte celealalte 
suntă curată românesc! și așa credă, că înfluința și nă- 
suința străină de a virî streini în posturile notariale amin
tite se voră sfărîmâ în purcederea bărbăteslă a repre- 
sentanțiloră comunali ca valurile mării în stânci.

Târdiu am ajunsă la cunoscință despre escrierea 
de concursă pentru ocuparea susă amintiteloră posturi 
de notari cercuali; afară de aceea am așteptată încă câ
teva dile, ca să vădă publicată concursulă și în vre-o 
foiă românâscă, ceea ce însă nu s’a întâmplată, din care 
causă și acestă a mea comunicare e cam întârdiată.

Nu potă se nu impută aspru pretorelui nostru, fi- 
indă că densulă ca Română din mijloculă nostru și ca 
unulă carele cunbsce împrejurările și lipsurile poporațiunii 
din cerculă său, nu a aflată lucru vrednică a trimite con
cursulă spre publicare și la o foiă românescă; prin acâsta 
să dea o publicare mai -estinsă și așa să facă posibilă,

ca să competeze Români cualificațî din afară de comita
tulă nostru sciindă d-sa destulă de bine, că comitatulă 
nostru e săracă în genere de bărbați cualificațî în acestă 
ramă ală administrațiu>ii și în speciă de bărbați de na
ționalitate română. Someșianulă.

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

INDUSTRIA ROMANA IN ANGLIA.
Cu o via plăcere reproducemă următarele rânduri 

apărute în Țarulă englesă «The Queen*  din 15 Noem
vre curentă asupra țesăturiloră și produseloră industriei 
nostre naționale aflate expuse la Londra în momentulă 
de față.

«Exposițiunea de lucrări moderne române la domnii 
Howell și James este interesantă sub mai multe puncte 
de vedere. Lăsândă la o parte scopulă filantropică ur
mărită de grațiosa Regină ca României și de societatea 
formată sub patronagiulă ei, de a încuraja industria po- 
pulațiunei rurale a acelei țări rău cunoscute, aceste lucrări 
posedă multă din farmeculă care caracterisă desenulă și co
lorile lucrăriloră mai bine cunoscute provenite din Algeria, 
pe când modulă cum suntă esecutate aceste desenurl este 
admirabilă și pbte servi de lecțiune folositare cusătore- 
seloru nostre englese. Stofele indigene țăsute cu mâna 
suntă minunate; atâtă suntă ele de mlădiose, de gingașe 
și de fine, și nu perdu câtuși de puțină din frumsețea 
loră când suntă colorate. Unele din ele suntă brodate cu 
multă artă după nisce mici desenurl convenționale lu
crate cu mătase gălbâie; altele din ele au borduri de firă 
trasă cu cusături de mătase. Costumurile naționale pe 
cari le cunbscemă din gravuri, decă nu și în natură, 
producă ună efectă din cele mai fruntașe și voră fi de 
sigură fbrte populare pentru toilete de fantasie său ba
luri costumate: pe de altă parte costumurile copiiloră nu 
au novoie decâtă de o mică modificare la mâniei și de 
ună brâu mai potrivită pentru a face din ele îmbrăcă
mintea cea mai fruntașă pentru fete ajunse la acea vârstă 
ingrată la care nimică nu șâde bine decâtă o rochiă și 
o pestelcă în care mișcările potă fi cu totulă libere.

Lucrarea și esecutarea cusăturiloră este minunată 
și varietatea împunsăturiloră mare.. E de observată însă 
că predomină cusătura încrucișată în tbte formele ei și 
ceea ce face meritulă principală ală lucrăriloră este fe
ricita combinațiune a coloriloră și a deseneloră. Unele 
din borduri, lucrate cu firă de aură și argintă pe ună 
fonda încrucișată negru, ar puta cu mare succesă servi 
de garnitură la o rochie și credemă că dorința carita
bilă a Reginei române, de a obține pentru țărancele sale 
comande din Englitera, va fi satisfăcută de 6re-ce e 
fbrte probabilă că asemenea garnituri voră găsi multă 
căutare. Fustele, cum suntă ele, facă draperii minunate 
pentru dosuri de claviră seu de bibliotecă pe când din 
unele bucăți pătrate se pbte cu avantagiu face perine. 
Scorțele indigene cari ar figură cu avantagiulă într’ună 
cabinetă de studiu său o cameră de fumată au culori 
vii'și par a fi nedestructibile.

O colecțiune frumosă de fețe de masă și de per
dele aparținândă Reginei României, care le-a împrumutată 
exposițiunei, dovedescă câtă de bogată pbte fi cusătura 
acesta națională când nu se uită cineva la preță.

într’ună cuvântă, acâsta exposițiune, de și mică, 
produce ună efectă generală fbrte interesantă atâtă sub 
punctulă de vedere ală noutăței, câtă și sub acela ală 
meritului artistică ală obiecteloru ce conține. Este de 
regretată însă, că unele din aceste obiecte, lucrate spre 
a corespunde cu ceea ce se crede a fi gustulă englesă,

17.
FOILETON U.

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

1785 scrisă pe basa tloeunienteloru oficiale de N. Densușianu. Bu- 
curcsci 1884. Tipografia >Roraâuulii,*  Carolu Gbbl).

(Urmare.)

Porunca ce a dat’o Crișană în numele lui Horia 
comuneloră după espirarea armistițiului de la Tibru, ca 
să se revolteze din nou, este de următorulă cuprinsă: 
«Eu, George Crișanu, căpitanulă militară, trimetă acestă 
«poruncă din mânile lui Horia prin acești patru omeni, 
«cari suntă trimeși ca se citâscă porunca acâsta din 
«sată în sată, dela preotă la preotă, câtă ține dela 
«Prisaca pănă la Homorodă, și acela care nu va veni, 
«să fie legată cu toți, copii săi și casa să se aprindă pe 
«ei și să vină armați cu pusei, cu bâte și cu furci 
«de feră.«

Altă poruncă scrisă cu litere cirile, se află în ar- 
chiva c. Jankovits, a fostă trimisă în ținutulă Geoagiu- 
lui de josă, âr preotulă unită popa Zacharia din Bretea 
a dată și elă o poruncă țăraniloră din satele vecine ca 
să vină armați la elu. In 29 Nov. o trupă de vr’o 400 
țărani ocupă de nou Ilia. Ataculă asupra Devei se 
fiesă pe diua de 30 Nov.; o trupă avea se înainteze 
spre Deva din partea de susă a Mureșului și alta din 
partea de josă. Țăranii din munții Abrudului se împăr- 
țiră în patru trupe: una se află în munții Mogoșului

sub comanda lui Ionă Horia, (țăranii dela Mogoșă, din 
Ponoră și Remeți); a doua trupă se aflâ la Ofenbaia 
sub comanda lui Ionă Cloșca (țăranii dela Lupșa, Ofen
baia, Ciora, Brezești ș. a.); a treia trupă se aflâ la 
Albacă sub comanda lui Horia, bătrânulă; a patra se 
aflâ în Zarandă sub comanda lui Crișanu.... Faurii
din Albacă, Lupșa, După-pelră și Geoagiulă de josă 
fabricau ârăși diua și nbptea lănci pentru poporă. Că
pitanii își făcuseră planulă să mergă din nou asupra 
Abrudului, ca să-lă prefacă în prafă și cenușă apoi să 
ocupe Zlatna, se atace castelulă Galda cu tbte puterile, 
să ruineze Aiudulă, să năvălâscă pe două părți în co
mitatulă Clușiului și asupra Sân-Craiului și a Zamului. 
Astfelă voiau se înainteze cu toții spre inima Transil
vaniei. Ostilitățile se începură prin aceea, că mai multe 
patrule de soldați, trimise prin munți să facă recunbsceri 
și se ducă patentele guvernului, fură prinse, luânduli-se 
caii, pușcile, săbiile ș. a. și mulți din soldați fiindă 
omoiîți.

*

Guvernulă transilvană publică la 30 Noemvre am- 
nestiă generală pentru toți aceia, cari se voră întorce 
ârăși la liniște și pace și voră depune armele. Insă ță
ranii Ziceau că mai bine voră să pâră cu toții, decâtă 
să se mai întorcă ârăși la starea de mai înainte; mai 
departe diceau că patentele sunt date de nobilime, dâr 
nu de împăratulă și amenințau pe preoți, cari ceteau 
poporului aceste patente. Amnestia a fostă propusă și 
lui Horia prin nobilulă Ales. Ghendi, dâr Horia răspunse 
că dânsulă n’are lipsă de grația împărătâscă, că va li
niști poporulă numai decă voră fi liberați cei închiși Ia



suntă colorate cu anilină care de câtva timpă începe a 
fi întrebuințată în văpsirea lâneloră; însă aceste exemple 
suntă rare și acolo unde isvodurile naționale cele vechi 
au fostă păstrate și culorile tradiționale menținute efec- 
tulă este, precum amă ijfis’o, minunată.

„Voința Națională."

Ce trebue se se venijă, ce trebue să se păstreze?
Acesta este titlu unui articolă pe care d-lă E. Me- 

rice îlă publică în »Journal d’Agriculture pratique,*  dela 
16 Octomvre st. n.

Editoră: Iacobă Mureșiauu. 
Redactoră responsabilă: Dr. Aurelu Mureșiau

Dar grâulă fiindă ună ce care se vinde pentru 
consumare pâte să dispară repede din târgurile Europei, 
care ceră să fie aprovisionate cu o nouă cantitate. Iar 
pe de altă parte este peste pâte de a prevedâ starea 
recoltei din anulă viitoră. 0 recoltă, în genere bună, în 
tâte țările după cum a fostă în anulă acesta, pâte să 

* și 
la

fie urmată de o recoltă insuficientă în anulă viitoră, 
prin urmare în casulă acesta trebue să se facă apelă 
tâte reservele din anii- trecuțl.

Deja se vorbesce în Slatele Unite de o micșorare 
a semănăturiloră de tâmnă cu grâă, și dacă acestă faptă 
sigură s’ar putea adeveri, va esercita o înfluință asupra 
prețuriloră. "" "(va urma) „Economia rurală."Acestă interesantă articlu îșl are importanța in 

de 
fă-

multe puncte cu privire la starea agriculturei nâstre, 
aceea am credulă de bine de a-lă traduce în parte, 
cându-mi tot-odată și observațiunile mele.

»Cestiunea care ne servesce de basă este o pro
blemă care ocupă în accestă momentă miile de cultivă- ( 
tort, cari au făcută in anulă acesta o bună recoltă de ( 
grâu, și tocmai pentru cuventulă acesta, se găsescă în . 
fața unui preță scădută care de abia va pute să plătâscă 
cheltuelile. In fața acestei cesliuni, fie-care agricultoră 
are dreptulă de a se întrebă: dacă trebue cu ună ast- 
felă de preță scădută să-și vândă grânele; sâu dâcă n’ar 
fi mai bine a așteptă ună viitoră mai bună? Agricul
torii polă se tragă ore-carl lumini din faptele generale 
cunoscute relativă dela aprovisionarea grâului din uni- 
versă, precum și dela consumațiunea dela țâră care a 
începută. Datele în acâsta privință, deși au âre-care în
doială,dar cu tote acestea nu este mai puțină adevărată, 
că se apropie în cât-va de adevără.

»Europa este în lume principala cumpărătâre de grâu, 
și Englitcra, cea mai mare cumpărătâre printre națiunile 
Europei. După socotelile ministrului de agricultură din 
Londra, țările din Europa care cumpără grâă, au trebu
ință de 93,600,000 hect. de grâă, spre a’și complecta 
dificitulă loră; dar țerile Europei care vând grâă, ca Ru
sia, Austria, Italia si altele, potă să vândă escendentulă 
loră pănă la o concurență de 28,800,000 de hectolitri. Res-1 
tulă însă de 64,800,000 de hect. Europa trebue să’lă 
aducă de afară. Europa pote să facă sâ-i vină din Sta- 
tele-Unite, apoi din India; în urmă de la Republica Argen- 
tină, și în fine din Australia și Noua-Zelanda, fără de a 
mai compta și pe unele țări productâre, dar de o impor
tanță mai mică. India a esportată în anulă din urmă 
12,600,000 de hectolitri, și escedentele sale în anulă 
acesta, suntă estimate la 18,000,000 de hectolitri 
de grâă. Republica Argentină a esportată în anulă 
din urmă 3,600,000 de hectolitri de grâu. In anulă 
acesta nu se cunâsce încă care ar fi adevărata produc- 
țiune, dar se pote prevedea și se pote compta pe 4,680,000. 
de hectolitri. Australia și Noua-Zelandă au avută în celă 
din urmă ană, ună escedentă de 2,160,000 de hectolitri. 
In anulă acesta probabilă va fi de 2,880,000 de hectoli
tri, și provenințele din alte țări se estimâză la 1,800,000 
hectolitri: se găsesce dar ca Europa pote să se aprovi- 
sioneze cu 27,360,000 de hectolitri de grâă, afară de 
grâulă care îlă aduce Statele-Unite.

Dacă Europa cumpără tâte acestea escendente, ea 
ar avea să mai aducă din Statele-Unite încă 27,360,000 

hectolitri de grâă.
Recolta grâului în Statele-Unite este evaluate la 180 

miliâne de hectolitri. Trebuințele țârei pentru consu-

Bursa de Bucuresci.
Cetimă în >Curierulă Financiară* : Săptămână 

ca aceea pe care o închidemă at)I n’a avută de sigură 
mulți ani speculațiunea din Bucuresci.

rea 
de 

~ Soirea despre a-
parițiunea cholerei la Paris scimă că produsese deja în
cdilele trecute o mare descuragiare în piață și însemnată 
depreciare în cursuri. De astădată însă, lucrurile nu se 
mărginiră aci; piața 
fere o lovitură nouă 
perderi simțitâre și a 
derută.

Telegrafulă ne 
soirea că casa Spartaly și comp, din Londra, făcândă 
comerciulă de cereale, a încetată pe neașteptate plățile cu 
ună pasivă fârte însemnată și avendă efecte în circulație 
de peste 20 milione lei, din care o bună parte pe piețele 
române și în deosebi la Bucuresci, Galați și Brăila. 
Acestă scire produse o adevărată panică în piața nostră; 
mai tâte casele de bancă de primulă ordină fiindă inte
resate în sinistru, începură a se îngriji de acoperirea po- 
lițeloră trase asupra casei Spartaly și pe cari acâsta nu 
avea a le mai plăti.

De aci aurulă puțină ce se mai găsea pe piață dis
păru cu desăvârșire și prima lui față cu argintulă și bi
letele de bancă cătjă de odată dela 9°/0 — unde con
tribuise a-lă ridică și enormele reporturi cu care s’a fă- I 
cută lichidația finelui lunei — la 15 și 157a, cursă pe 
care nici odată nu-lă atinsese în România. Odată acestă 
preță atinsă, speculațiunea începu atunci se facă o dis- 
tincțiune între biletele de bancă și argintă; ea dele pre 
ferință ună momentă metalulului albu, care putându-se 
strecură în mai bune condițiunl în Bulgaria, în Constan- 

1 tinopolă și chiar în Austro-Ungaria, începu să fie cerută 
la ghișeurile Băncei Naționale în schimbulă bileteloră 
acesteia.

S’au găsită atunci niște îndivitji de rea credință 
cari, spre a face panica și mai mare începură a respândi 
vorba, scriindă și prin diare, că Banca Națională refusă 
schimbulă bileteloră pe argintă, și, ce e mai gravă, că 
ea n’ar fi avândă nici chiar stoculă de monetă notată 
în situațiunile sale săptămânale. Acestoră neadevăruri 
însă cu dreptă cuvântă nimeni nu le-a dată credămentă; 
Banca le respunse schimbândă la momentă în argintă 
tote biletele ce i se presentau, boitele sale fiindă pline 
de acestă melală. In același timpă însă, pentru a’și con
serva încasulă, ea recurse naturală la o măsură usitată 
în tote țările, măsură pe care o adoptă cailele trecute 
Banca Angliei, a Franciei și altele; ea redică Ia 5°/0 do
bânda împrumuturiloră pe deposite, menținândă însă scon- 
tulă la 40/0. Măsura acâsta calmă puțină entusiasmulă 
amatoriloră de argintă și esercita până la ună punctă o 
ușâră dar favorabilă influență asupra agiului aurului.

Crisa monetară, lovitura primită din Londra, scum
pirea desordinată a aurului dintr’ună momentă în altulă, ■ 
au esercitată o influență nenorocită asupra pieții; trans- 
acțiunile în efecte fură reduse în marginele cele mai 

, strimte și cursurile dederă înapoi în niște proporțiuni în- 
. grijitâre....

....Cătră finele săptămânei, situațiunea s’a ameliorată 
i ore cum; spaima a mai dispărută puțină și aurulă se 

remarcă prin o eftinire relativă însemnată. De la lâ^a 
elă a căzută la 11.50°/0 și apoi la 10% cassa; pentru 
finele lunii s’a încheiată afacerea cu 9%.

de

de 
mațiune și semănată se evaluâză la 2 hectolitri pănă la 
la 2 hectolitri și 16 litri de omă. Pe basa de 2 hect- 
și 16 litri, și pe 56 miliâne de suflete, Stalele-Unite vor 
avâ trebuință dar de 
grâă din producțiunea 
esportațiune.

India cheltuesce 
grâului, dar economiile 
să compenseze pe de 
menteloră. dificultățile 
transporta grâulă de la ună locă la allulă după râcoltă 
sau la portulă de îmbarcare. Distanța mijlocie a regiu- 
niloră indiene care producă grâu, equivalâză cu acela 
care esistă între Chicago și poturile Staturiloră-Unite pe 
Atlantică, cu acea diferință că cheltuelile de tronsportă 
pe calea ferată, suntă mai ridicate decâtă în America cu 
50 la sută, și chiar cu sula la sută când se servescă de 
lacuri și de canale.

Cultivatoriloră indieni, când nu le convină prețurile, 
bagă grâulă în gropi făcute anume, și aștâptă pănă când 
se urcă prețulă. O aslfelă de problemă se observâză și 
in alte țări producătore, așa că escendentulă de 27,360,000 
de hectolitrii de care s’a vorbită mai susă, pote forte 
uine să rămână în reservă, așteptândă urcarea prețuriloră, 
aceia ce pâte să facă Staturile-Unite. Recetele efectuate 
în localitățile unde se strângă grânele, arată în de ajunsă 
că cultivatorii au trimisă puține cantități de grâu. Spe
culatorii se prefacă că reducă prețurile actualminle, do- 
minândă târgurile în interiorulă lumei, ei suntă în genere 
stăpâni pe timpulă când se face o recoltă bună, și de 
acâstă dată ei profită de situațiune, făcândă ca prețulă 
grâului să se cobâre mai josă de adevărata lui valâre 
intrinsecă.

120 de miliâne de hectolitri de 
totală, și restula rămâne pentru 

mai puțină pentru producțiunea 
pe carî le câștigă de aicî, trebue 
altă parte imperfecțiunea instru- 
de conservare și cheltuelile de a

nâstră a fostă condamnată să su- 
și din cele mai grele care a causat 
pusă pe speculatori într’o complectă

aduse în adevără Dumineca trecută

dețele Tecuciu și Tutova, unde cheltuește fără cruțare, 
însă fără a comite omoruri sau alte crudiml.

In privința acestui bandită se povestescă multe anec
dote, din cari vomă nara câteva:

Intr’una din dilele trecute, Dragoșă eși înaintea unui 
bulgară grădinară pe când se întorcea acasă, după ce 
desfăcuse tote zarzavaturile sale, din care câștigase vr’o 
500 franci. De odată banditulă îi întinse revolverulă 
cerendu-i 20 fr., bietulă bulgară, la începută, se.jura că 
n’are nici ună bană, dar acâsta nu era destulă, fiindcă 
Dragoșă avea nevoe de 20 fr,, încâtă grădinarulă nostru 
lu silită să-și deslege chimirulă, pe care-lă oferi bandi
tului. Onestulă hoță, însă, nu voi să ia mai multă de 
20 fr. și se mulțumi a spune bulgarului că se numesce 
Dragoșă. într’o altă <ji, Dragoșă întâlni ună popă călare 
pe ună cală a cărui șea era mai frumâsă de câtă a ca
lului său; elă pretinse preotului să facă schimbă cu șe- 
lele, iar popa vădândă pe condrumețulă său înarmată 
pănă la dinți, primi să prefacă acestă schimbă, cu con- 
dițiunea să-i spună cine este? Banditulă sausfăcu pe 
popă, care rămase uimită și se mulțumi numai cu atâta. 
Se elice că Dragoșă are ună cală fârte bună, pe care 
scie să-lă conducă, de orece a fostă sergentă la călărași 
de unde a deșertată.

In urma acestoră sgomote aflămă că s’a rânduită 
o poteră de mai mulți călărași sub conducerea unui ofi- 
țeră. Sperămă că peste puțină vomă anunța cititoriloră 

t noștri prinderea acestui rege ală plaiuriloră.
Plutirea pe sub apă. — Din orașulă Kiel se scrie 

cătră »Weser Zeitung,*  că Friederică Zschiegner din 
Potsdam, inventalorulă apăratului de sburată pe scenă 
,Progresulă« a espusă modelulă unui mecanismă. care 
ar face posibilă, de a pluti pe sub apă cu o luntre sâu 
barcă. Barca se dice că se mișcă fârte iute, pentru că 
șurubulă ei face într’o minută 200 de învârtituri. Cârma 
este aplicată la mașină, care funcționâză prin putere me
canică nu prin abură sâu prin electricitate, și totă apa- 
ratulă se pune în mișcare printr’ună singură omă, care 
se află pe ună scaună dinaintea mașinei. Elă trage de 
o curea și pune totă mecanismulă în mișcare; totdeodată 
acestă mecanismă este aslfelă construită, încâtă acâsta cu
rea de sine să trage în mecanismă. Mișcarea înainte și în- 
dârătă a bărcii se face printr’o apăsătură simplă cu picio- 
rulă. In partea anteriâră a bărcii se afla ună coîfă afundă- 
toriu și două brațe de gumi, ce mergă pănă în apa care în- 
lesnesce omului din bărcă, ca să nimicâscă o mină sâu 
să pună una Ia o corabiă dușmănâscă, sâu să trâcă 
printre corăbiile dușmanului, fără se fie observată, sâu 
să ducă depeșile făr de a’lă pute observa cineva. Cufun
darea bărcii pănă la patru metri adâncime se face prin, 
aceea, ca se deschidă și se închidă nisce ușițe dela nisce 
lă^î, în care întră și ese apa. La mecanismulă de mâ
nată șurubulă, este aplicată o transmisiune asupra unei 
pumpe de aeră și de apă, care deșartă lăcjile de apă. 
și printr’ună fâle cu ventilă ce merge pănă la suprafața 
apei se aduce aeră prospătă.

Moravurile la țeră. — Ună bielă omă are neno
rocirea d’ași perde femeia. Dânsulă o mormântâză, ne- 

, apărată; apoi la întârcere dela cimitiră, elă prâmjesce 
cum se cade, se culcă și apoi reîncepe viâța lui obici
nuită ca și cum nimică nu s’ar fi întâmplată. Peste câ
teva dile îi mâre o vacă.
ranulă îșl smulge pârulă, 
trei săptămâni d’arândulă 
sărmanulă dobitocă.

— Haide, omule, îi dice într’o di preotulă, scan- 
dalisată de acestă modă d’a vedea lucrurile; ce faci tu 
nu-i cum se cade. N’ai avută cea mai mică părere de 
rău pentru femeia ta, pe când pentru vacă plângi de mai 
bine de două săptămâni.

— Nu mergu lucrurile așa, părinte. Și dovâdă e, 
că de când am perdută femea, am găsită mai bine 
de cjece amici cari mi-au propusă o altă soțiă, dâr 
nimeni pănă acuma nu mi-a promisă o altă vacă.

Atunci scena să schimbă: ță- 
plânge de î-se rupe inima și 
nu pâte vorbi fără duioșie de

BIBLIOGRAFIA.
„Scola Practică,“ magazină de lecțiuni și materii 

pentru instrucțiunea primară de Vasile Petri tomulă III. 
numerulă 6 și 7 pro Septemvre și Octomvre a. c. au 
apărută și conțină: După esamenele de vără: VII. Disci
plinarea scolariloră. — Raportă despre esamenele de vară 
de la unele scâle elementare din districtulă Năsăudului 
(încheiare.) — Servitorulă neîndurată. Lecțiune practică 
din istoria biblică pentru scolele elementare, despărță
mântul superioră. — Predarea lui ,ac scrisă. Lecțiune 
practică pentru clasa elementară. — Substanlivulă. Lec
țiune practică din gramatica română, de V. Mândrână 

I— Etymologicum magnum Romaniae. (Încheiare). învă- 
țămentulă rurală din Elveția. — Noua lege școlară din 
Belgia. — Varietăți. — Bibliografia. — Abonamente se 
mai primescă cu tâte numerele de la începută, le redac- 
țiune în Năsăudă (Naszod, Transilvania.)

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

SOIRI TELEGRAFICE.
Viena, 23 Noemvre. — Cu ocasiunea ju

bileului ministrului de răsboiu, Maiestatea Sa a- 
păru la amâtjl în ministerulă de răsboiu, își es- 
primă prin graiu felicitările sale; mai târziu apă
rură archiducii, deputațiunile armatei și atașații 
militari străini. Impăratulu Germaniei încă îșl | 
esprimă felicitările sale.

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

DIVERSE.
Banditulă Dragoșă. — Tutova din Bârladă află că 

acestă bandită, care a evadată lunile trecute din închi- 
sâre, umblă tjiua în ametja mare prin cârciumele din j u-



Curaulu la bursa de Viena
din 22 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 123.40
Rentă de aură 4°/0 . . . 94.90
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.20 
împrumutului căiloru ferate 

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

lorfl ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.90

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

Amortisarea datoriei căi- 
lorii 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

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

ung...................................116.90
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.85 
Renta de hărtiă austriacă 81.75 
Renta de arg. austr. . . 82.70
Renta de aură austr. . . 104.05 
Losurile din 1860 . . .135.—
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 871.—
Act. băncel de credită ung. 299.50 
Act. băncel de credită austr. 296.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI................9.72 V,
Mărci 100 împ. germ. . . 60. — 
Londra 10 Livres sterlinge 122.70

Bursa de Jtucurescl.
Cota oficială dela 10 Noemvre st. v. 1884.

Cump. vend.
Renta română (5%). ... — —
Renta rom. amort. (5%) • ■ — —

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

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

> (5%) . . — -
Banca națională a României — 1335
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 327

« » » Națională . . — —
Aură.................................... — 10.50%
Bancnote austriace contra aură 2'07 2.08

Cursulu pieței Brașovă
din 24 Noemvre st. p. 1884.

Bancnote românesci . . . Cump. 8 60 Vend 8.65
Argint românesc .... > 8 20 * 8.25
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 RusescI................. » 124. » 125.—
Discontulă » ... 7—10 % pe ană.

n^. Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potil cumpăra în tutunge
ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețulu abonamentului pe jumătate de anti 
seu pe unii anii, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatuB

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

Zambach și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesci

de rîtu îatinu și grecu
în Budapesta, strada Vațului, Vâczi utcza Nr. 17.

Falonu s6u Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachină, 
prapnri. T6te felu
rile de stdguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoru pe

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

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

Societatea comercială română Bassarabiauu Calfoglu & Comp.
BULETINU

BRĂILA 10 NoemVre 1884.

Vemletorft Cumperctoră Felulă Kilo Libre Pretulti5 NotiteJ

A. Emberico Petricci.oni Grâă 180 58% 71 Caică
A. Carandino Carnavali 640 59% 64 50 Mag. cu bil.

M. Lemoni 1. Bellet 160 58% 62 —.
Th. Dimitriadi Peirano Fils & C-ie. 505 57% 63 50 Caică
G. Haracopo P. Carnavali n 500 60% 80 — Mag. cu bil.

P. 0. Vamvuris M. Schmierer &C-ie. o 490 56% 59 75 Caică
G. Haracopo N. P. Cuppa n 530 58— 63 75
G. Grosovich C. Nicolaidi & C-ie. Orză 100 42% 34 — Magasiă

P. D. Vamvuris I. DNicolopulo&C-ie. Porumb 650 58— 56 — Caică
Soc. Comercială Qouis Dreyfus&C-ie. 200 60% 56 25 Magasie

Giavidi Sechiari Freres & C-ie. 250 58% 53 75
P. D. Vamvuris M. Schmierer & C-ie. Fasole 180 % 23 —
Ath. Lombardo Peiruno Fils & C-ie. n 415 20 60 Caică

Mersulu trenuriloru
pe linia 3*redealîi-l?ndaitesta  și pe linia Teiușu-Aradtt-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealft-lSiidapesta ISudapesta—Predealîi

BucurescI
Predealu
Timișă

Brașovâ

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu
Sigliișora
Elisabetopole
Mediașă
Copșa mică
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușft
Aiudă
Vințulă de
Uiora
Cncerdea
Ghirișu
Apahida

Clușiu

Nedeșdu
Ghirbeu
Aghirișă
Stana
Huiedină
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezo-Telegd 
Fugyi-Vâsărhely 
Vărad-Velințe

susă

Oradia-mare

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

( 
(

(
(

(
(

Trenu. 
accelerat

Trenu 
de 

persone

Trenu 
omnibus

7.15 _ _
1.09 — —
1.33 — —
2.06 — —
2.16 6.30 5.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27
7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19

8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 5-59 9.18
10.18 6.28 8.00

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
— 7.25 9.35
— 7.49 10.16

11.33 8.11 1.1.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

12.51 9.52 2.05
1.21 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— 10.56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

Trenu 
de 

persâne

9.50
10.15
10.50

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea mare ( 4.11 5.13 3.20

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

8.57 5.40 7.08
( 9.23 6.00 7.18

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

f 9.20 10.15 3.15
Brasovtt >’ ( 6.00 3.25
Timișă — 6.57 4.03
Predealtt — 7.32 4.28

BucurescI 10.25

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose1

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teiușft-Aradu-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenu
persâne omnibus omnibus persâne omnibus

Teiușft 9.502.39
3.40

8.20
9.10

Viena
Budapesta

8.25 8.35
Alba-Iulia
Vințulă de josă

10.42 8.00 6.55
4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28

Șibotă
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 Aradft

Glogovață

3.35 5.30
4.00 6.20

Siineria (Piski) 5.44 1.22 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
Zam

7.15
7.49

3.09
3.48

Conopă 5.57 8.49
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
Radna-Lipova

9.40 5.58 Gurasada , 8.22 11.57
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
Aradft 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușft 12.53 7.00

Aradft-Timișftra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenu Trenu de Trenu
omnibus persâne omnibus

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

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timis6ra5 8.58 3.15 P etroseni 7.00

Timișftra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu do Trenu Trenii
persâne omnibus omnibus

TimisftraJ 12.25 5.00
i
Petroșeni 8.56

Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.3^
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
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


