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ANULU XLVII.

217. Mercuri 14 (26) Noemvre 1884.

Brașovu, 13 (25) Noemvre
Când mădularele unui organismă nu func- 

țiunâză tdte în regulă; când unulă său altulă 
dintr’însele nu-și împlinesce chiămarea, fie din 
ceuse interne, fie că i s’a pusă vr’o piedecă din 
afară, atunci se <j.ice că acestă organismă sufere.

Cetimă câte odată prin foile ndstre, că orga- 
nismulă nostru națională sufere. Acâsta nu 
însâmnă alta decâtă că factorii, din care se 
compune poporulă, nu lucră toți așa precum se cere 
ajutându-se unulă pe altulă și cu toții servindă 
marei cause naționale. Și dâcă este adevărată, 
că organismulă nostru națională sufere, atunci 
nu puțină contribue la acesta neajunsurile ndstre 
pe tărâmulă vieței bisericescl, singurulă adăpostă 
ce ni-a mai rămasă în lupta grea pentru esis- 
tența națională.

Intre cele două biserici române din Transilvania 
și Ungaria, biserica greco-orientală posede o estinsă 
autonomiă, bine definită și garantată prin lege. A- 
câsta autonomiă a fostă câștigată cu mari sacrificii și 
nu este în biserică ună singură membru înțelegătoră, 
care să nu sâmță, că mai alesă în vitregele îm
prejurări actuale acăsta autonomiă trebue să fie 
păzită și apărată de fiecare ca lumina ochiului.

Acăsta o semțimă cu toții și tAcmai de aceea 
trebue să cuprindă mare întristare pe cei ce ur- 
marescă cu atențiune de câțiva ani încăce mer- 
sulă lucruriloră în sînulă metropoliei române 
greco-oi ientale.

Organismulă acestei metropolii sufere atjl 
cumplită, funcționarea lui regulată este, împede- 
cată, din causă că unulă din mădularele lui a 
amorțită. Și nenorocirea cea mai mare este că 
aaestă mădulară nu este nici mâna stângă, nici 
cea drăptă, ci este chiar capulă, care trebue să 
cugete și să lucre necurmată, dăcă este ca cele
lalte mădulare ale corpului să fie bine conduse 
spre împlinirea esactă a misiunei loră.

Și într’adevără urmărindă cele ce se petrecă 
față cu importanta cestiune a convocărei și în- 
trunirei congresului națională bisericescă și vă- 
dândă, cu ce indiferență este tractată acăstă ces
tiune de factorulă celă mai de căpeteniă în viața 
bisericăscă, o indiferență care ar pune în uimire 
chiar și pe fataliștii orientali, trebue să venimă 
la convingere, că capulă bisericei gr. or. Metro
politulă este bolnavă, — greu bolnavă.

Când omulă este bolnavă, elă se află mai 
multă său mai puțină într’o stare psihică anor
mală și-și pierde voia de a se ocupă de afaceri, 
cari sunt împreunate cu mari griji și cu multă 
răspundere. P6te într’ună asemenea momentă 
de rea disposițiune a primită P. S. Sa Me- 
tropolituln scrisărea ministrului de culte Trefort, 
în care acesta îșl esprimă dorința de a se amâna 
congresulă, ca să nu coincidă cu aniversarea re- 
voluțiunei lui Horia.

Dăcă ar fi fostă în tătă vigărea sa corporală 
și spirituală Metropolitulă și-ar fi dată contă de ceea 
ce face și ar fi răspunsă ministrului: Barâtom, ori cât 
ași voisătemulțămescă, de astă-dată nupotă să-ți 
facă pe voiă, pentru că legea e lege și biserica 
n’are nici ună amestecă cu politica (jilei. Dăr 
Metropolitulă suferea, și în acăsta stare nu numai 
că n’avea putere de a resista dorinței ministru- 
Ini, dăr păte că însuși a dorită ca să-și mai a- 
mâne grijile archipăstorescl pentru câtă va timpă. Rusiei la alianța austro-germană, Zice corespondentulă.

că acesta s’a întâmplată 
In cele din urmă s’a te- 

la Budapesta și actulă a 
st. n. la Sibiiu.

Intr’aceea s’a hotărîtă pentru întrunirea con
gresului terminulă de 11 (23) Noemvre. S’a fă
cută din nou arătarea Maiestății Sale despre 
convocare. încuviințarea prea înaltă s’a și 
dată, dăr fatalitatea a voită, ca ea să zacă 
vre-o <|ece (jLile la ministc-rulă de culte nees- 
pedată și unii dică, 
fără soirea ministrului, 
legrafiată de urgență 
sosită în 17 Noemvre

Mai era prin urmare timpă, ca să se trimiță 
membriloră aleși ai congresului scrisorile de con
vocare și episcopii dela Caransebeșă și dela Aradă 
se pronunțară pentru neamânata convocare. Dăr 
aceste cereri au aflată pe Escelența Sa Metropo- 
Iitulă ărăși în disposițiunea cea mai rea și resul- 
tatulă a fostă, 
că acum e 
gresulă.

Odată 
întrunăscă, 
totă așa? Noi scimă că statutulă organică dis
pune, ca în casă de împedecare a metropolitului 
presidiulă congresului să fie condusă de episco- 
pulă celă mai bătrână în funcțiune.

Dăcă dăr 
nu păte să-și 
biserica, de ce 
însănătoșare, să 
ce să sufere întregă organismulă bisericei din 
causa indisposițiunei capului ei, când elă păte fi 
înlocuită de altulă?

E cu putință și aceea ca estrema indisposițiă 
a Metropolitului să aibă și o altă sorginte. Păte 
că ea să nasce și din cansciința datoriei neîmpli
nite. Dăcă cumva in trei ani de dile, dela 
congresulă trecută până ai}!, nu s’a lucrată 
mai nirnică și nu s’a făcută mai nici o pregătire 
pentru congresulă, ce are a se întruni și acăsta 
din vina Mitropolitului, care pare a fi ună duș
mană principiară ală resolvărei la timpă a acte- 
loră metropolitane, atunci înțelegemă de unde 
vine aversiunea Escelenței Sale pentru lucrările 
congresului.

Și într’ună casă și într’altulă autonomia bi
sericei este amenințată prin acăsta stagnare a 
vieței sale constituțiunale.

Escelența Sa sufere — suntem convinși dăr nea
semănată mai multă suferă fiii bisericei. sufere 
poporulă nostru în urma fataleloră lui indisposițiuni. 
Esistă o lege bisericăscă, esistă ună dreptă con
stituțională, ce trebue să-lă eserciteze fie-care fiu ală 
bisericei, suntă în fine interese de viață ale poporului 
română, cari nu iărtă ca pentru capriciile unei 
persăne bolnave, fie acăsta chiar și Metropolitulă, 
să se jicnăscă și să se calce în piciăre.

., că după tdte acestea a declarată, 
prea târdiu, ca să se convbce con-

e prea de vreme ca congresulă 
altădată e prea târdiu. Pană

să se 
când

Metropolitulă este bolnavă și 
împlinâscă chiămarea față cu 
nu lasă, celă puțină până la 
conducă altulă afacerile? De

nu se mai p6te ascunde, că alianța a luată altă formă 
și s’a produsă ăre care neîncredere în Ungaria, care însă 
din motive tactice nu se p6te manifestă așa pe față, pre
cum s’a observată acăsta de răspunsurile ministrului de 
esterne la diferitele întrebări ale delegațiloră.

»Pester Lloyd‘« ocupându-se de acăstă corespon
dență <Jice, că prin înțelegerea monarchiei nOstre cu Ru
sia alianța a rămasă și în formă și în cuprinsă aceeași. 
Ministrulă Kalnokv numai la o întrebare n’a răspunsă și 
anume: în care cașuri îndatorirea de apărare reciprocă 
devine faptă între monarchia nostră și între Germania? 
De asemenea nimenea n’a avută intențiunea, Zi°e f6ia 
tisaistă, să aducă pe cornițele Kalnoky în perplexitate 
prin diferitele întrebări ce i s’au făcută.

Luândă apoi foia pestană în apărare pe cornițele 
Andrassy, dice că acesta în politica esternă nu s’a con
dusă nici de .sângele său maghiară,« cum <Jice cores
pondentul, nici de istoria patriei sale. Elă n’a făcută 
nici odată politică antirusescă, ba din contră a fostă ună 
timpă, (Șice «Pester Lloyd,« când Andrassy era acusată 
de o pre mare amicițiă față cu Rușii, când i s’a luată 
în nume de rău, că s’a dusă la Reichstadt, ca să pună 
acolo la cale o înțelegere cu Rusia, că densulă 
mai târziu, din considerațiune cătră Rusia, n’a ascultată 
de slrigălulă celă silea să ocupe milităresce Serbia și că 
n’a aprobată demonstrațiunile turcofile ale eompatrioțiloră 
săi etc. Nu e vina lui dacă în urmă, după esperiințele 
făcute, n’a pre avută încredere în promisiunile rusescl. 
Cornițele Andrassy a căutată să reguleze afacerile orien
tale în înțelegere cu puterile, ăr nu numai cu Rusia, cum 
ar fi vrută acăsta.

La învinuirea corespondentului, că Maghiarii suntă 
în mare parte din motive personale contrari ai actualului 
ministru de esterne, fiindcă ei dorescă săj aibă câtă 
mai curendă ărăși ună Ungură în fruntea afaceriloră es
terne, o respinge »Pes(er Lloyd« că Unguriloră
le e indiferentă persona de la esterne, numai să lucreze 
bine 
tului

>

și în interesulă monarchiei. Scopulă coresponden- 
este, să intrigeze în contra comitelui Andrassy.

O apărare oficiăsă.
In Z'lele trecute, »Koln. Ztg.« a publicată o cores

pondență din Viena, care se ocupă de pășirea comitelui 
Kalnoky în delegațiunl. Corespondentulă dice, că Kal- 
noky urmăresee altă politică de cum a urmărită cornițele 
Andrâssy. Pe când acesta credea, că alianța cu- Ger
mania e de ajunsă să scape monarchia habsburgică din 
ori ce periculă, succesorulă său baronulă Haymerle a 
căutată să lege relațiuni intime cu Italia, și i-a și succesă. 
Cornițele Kalnoky s’a silită însă să întrețină monarchia 

. totdeună bune relațiuni și cu Rusia. Prin alăturarea
11

Regularea Dunării.
Proiectulă de lege, ce s’a presentată camerei depu- 

tațiloră, pentru regularea Dunării pe întinderea Deveny- 
Radvany, prevede suma de 17 miliOne fl. pentru acăstă 
lucrare, din care 600,000 fl. deja s’au adausă în buge- 
tulă pe anulă viitorii. Durata lucrăriloră e prevădută pe 
12 ani. Acăsta suma de 17 miliăne însă, precum și du
rata lucrăriloră nu presintă o valăre absolută, căci suntă 
ămenl speciali, cari 4>că, că cheltuelile voră trece peste 
suma propusă și în casulă acesta și lucrările voră suferi 
o întârziere.

>Pester Lloyd,« arătândă importanța acestei lucrări 
Zice, că cu începutulă ei afacerea întregei regulărl a Du
nării întră în stadiulă esecutării practice, ceea ce dove- 
desce, că Ungaria și pe acestă câmpii îșl indeplinesce 
îndatoririle sale. Dar de acăstă lucrare e legată chiar 
sărta producțiunii economice a țării, Z'ce foia ungurăscă, 
care continuă astfelă:

Jn critica periădă, care a începută pentru ramura 
principală a produsului nostru națională și ale cărei apa- 
rifiunl se voră accentuâ păte și mai tare, lucrarea pro
iectată acum formăză ună momentă, care nu oferă mai 
puține temeri ca speranțe... Problema, a cărei resoWare 
s’a propusă, atinge mai ânteiu siguranța ținuturiloră ri
verane, care, cu regularea progresivă pe pămăntulă aus
triacă, suntă espuse la pericule totă mai mari; afacerea 
privesce apoi întregă complexulă politicei năstre de co
municare și în fine îndatoririle internaționale ale țării. In 
nici una din aceste trei privințe agendele năstre nu săcă 
cu actualulă proiectă de lege. Cu referință la apărarea 
țărmiloră se ivescă și alte cestiunl, care prlvescă parte 
celelalte întinderi atinse de Dunăre, parte totalitatea pro- 
blemeloră năstre pe tărâmulă regulării fluviului.... Dar 
nu ne e permisă, d’a mai amână lucrarea. Acesta e o 
întreprindere din cele mai grele, dar nu se păte respinge, 
căci dăcă cere sarcine mari, îșl are și ea avantagiele ei.«



PROIECTULU UNUI CODICE CIVILU.
Comisiunea alâsă pentru desbaterea proiectului unui 

codice civilii s’a ocupații în ședința cea mai de curândă 
de dreptulii de moștenire, modificândii în modii esențialii 
textulă proiectului.

Astfelă §. 119 s’a înlocuită prin alțî doi paragrafl 
noui, cari sună: Capacitatea de a testa începe cu împli
nirea anului ală 14-lea ală etății testatorului; escepțiune 
facă frații vre unui ordină, cari au depusă jurământulă 
paupertății, și surdomuții. In privința capacității de tes
tare a persdneloră bolnave de spirită se aplică regulele 
generale despre capacitatea acțiunii. Dâcă se afirmă, că 
testatorulă, care nu mai pâte usâ de mintea sa, în tim- 
pulă testării a fostă cu mintea ’ntrâgă, acostă afirmare 
trebue dovedită prin dmeni precepătorl, cari au cercetată 
bine starea spirituală a testatorului, sâu prin alte dovedi 
sigure.

Paragrafulă 120 s’a modificată astfelă: Acei mino- 
reni, cari au trecută de 14 ani, dar n’au ajunsă 
ală 18-lea ană ală etății, apoi surdo-muții potă face 
numai testamentă publică. Orbii potă face numai 
testamentă verbală seu publică. In §. 123 s’a espri- 
mată, că persone juridice, reuniuni și societăți con- 
cese, decă în timpulă testării n’au fostă constituite 
legală, totuși potă dobândi ce li s’a testată, dâcă 
constituirea loră s’a făcută după mortea testatoiu’ui, dar 
celă multă în timpă de 10 ani după mdrte. La funda- 
țiuni, testamentulă pote forma totdâuna ună documentă 
de fundațiune.

In §. 125 s’a adausă: De altmintrelea, în privința 
efectului unei rătăciri a testatorului se aplică regulele 
generale ce privescă afacerile de dreptă. Paragrafulă 
126 s’a modificată astfelă: Dâcă motivulă hotărîrei voinței 
testatorului lovesce în lege sâu în moralitate, disposițiunea 
se combate. La §. 132 s’a esprimată, că martori testa
mentari nu potă fi nici aceia, cari au fostă pedepsiți 
pentru mărturiă seu jurâmântă falsă. Comisiunea a con
simțită în fine, ca să nu fie necesară nici uni tas actus» 
nici r o g a t i o în privința martoriloră testamentari.

SOIRILE DILEI.
Măsurile escepționale, pe care le anunțase minis- 

trulă-președinte ungurescă Tisza în cuvântarea sa din 
Oradea mare, în contra agitațiunii socialistice, antiunga- 
rice și antisemitice, despre care a amintită și mesagiulă 
de tronă ungurescă, de o camdată nu se voră esecutâ. 
După cum spune »PoI. Corr.c acestea măsuri se voră 
aduce înaintea dietei ungurescl numai în a doua sesiune 
dietală.

Dacă într’adevără scirea acâsta este adevărată, 
atunci naționalitățile și cu «Șiaristica loră potă mulțămi 
lui Dumnezeu, că ministru-președinte ungurescă Tisza 
»s’a îndurată* și le-a mai dată »grațiă,< ca să se 
mai pâtă văeta și plânge înaintea lumii pentru drepturile 
loră călcate și confiscate, precum și pentru nedreptățile, 
batjocurile și ocările, ce le suferă <ji cu di dela ele- 
mentulă ungurescă pentru apărarea naționalității.

—0—
Aflămă, că procesulă de presă intentată n-lui G. 

Bar iță, redactorulă »Observatorului* din Sibiiu, se va 
tractâ la 3/15 Decemvre înaintea curții cu jurați în Sibiiu. 

—0—
După datele statistice ale ministeriului de culte și 

instrucțiune publică, gimnasiele româneșcl au pe anulă 

1884/5 următorulă numără de școlari: gimnasiulă din 
Brașovă 140, gimnasiulă din Blașă 411, gimnasiulă 
din Năsăudă 171, gimnasiulă din Beiușă 214; totală 
936 școlari.

—0—
Baronulă Alexie Nopcea, la o vânătăre ce a făcut’o 

pe muntele Isvoră, a dată de ună ursă, asupra căruia a 
și împușcată. Ursulă, de și lovită de glonță, se aruncă 
asupra jitarului de pădure Surdu. Intre amândoi se în
cinse o luptă desperată, căreia îi puse capătă ună glonță 
din pușca pictorului Kemendy. Surdu scăpă viu cu patru 
grele răni de mușcăturile ursului. Pelea acestuia e lun
gă de 206 centimetri

—0—
In săptămâna trecută s’a născută în Pesta 237 

copii și au murită 171 persdne. Intre copii născuțl suntă 
157 legitimi și 80 nelegitimi; după sexă 127 băețl și 110 
fete.. Morți s’au născută 21 copii.

—0—
Preotulă rutână din Crășnișâra, în Marmația, plecă 

cu sania acum câteva cjile, însoțită de soția și de copi- 
lulă său, la Lonca. Pe drumă fură atacați de ună cârdă 
de vr’o 20 de lupi. Caii se speriară și o luară la fugă. 
Soției preotului îi cădii de spaimă copilulă din p61ă. 
Nenorocitulă tată, văfjândă acâsta, sări din saniă, care 
merse mereu înainte cu femeia ce leșinase. Acum începu 
o luptă fiorosă intre preotă și lupi. Preotulă împușcă 
cu revolverulă două din fâre, dar în urmă fu sfâșiată și 
elă și copilulă de lupi. Când ajunse sania în Lonca, 
femeea, care era în speranță, născuse copilulă morlă, 
dându’șl și ea imediată sufletulă. Intr’o 6ră peri întrâga 
familiă.

—0—
In 9 comune din comitatulă Sibiului esistă durerea 

de unghii între vite.
—0—

»Sloboda» anunță, că studenții universitari din 
Agramă, întrunindu-se ca să alâgă comisiunea pentru 
balulă studențiloră din anulă acesta, au desbătută cesti- 
unea, că 6re să fie său nu invitată Banulă Khuen. Ma
joritatea s’a esprimată în contra invitării și era p’aci să 
se disolve adunarea. In fine, considerândă că, prin es- 
chiderea demonstrativă a Banului, nici ună funcționară 
n’ar cerceta balulă, s’a hotărâtă să fie invitată

—0—
Organulă episcopului Slrossmayer, intitulată .Glas- 

nik«, a fostă la 21 Noemvre n. confișcată.
—0—

Legațiunea română din Parisă a telegrafată minis
terului de esterne, că tote sgomotele răspândite de fia
rele româneșcl în privința colerei suntă exagerate. Situ- 
ațiunea actuală nu presintă nici ună periculă seriosă.

—0—
»Voința Națională află, că M. S. Regele a semnată 

decretulă, prin care se acordă d-nei Maria V. Cuțarida, 
doctoră în medicină de la facultatea din Parisă, medalia 
»Bene Merenti* clasa II pentru publicațiunile sale sci- 
ențifice.

-0
Municipalitatea din Roma hotărîse să organiseze o 

mare manifestațiune națională în diua reîntrărei regelui 
Humbert în Capitală. Regele însă a răspunsă munici- 
palităței, prin marele său șambelană, că ar dori, ca suma 
destinată de orașulă Roma organisărei unei demonstra- 
țiunl în onârea familiei regale, să fie întrebuințată pentru 
ajutorarea familieloră sărace, care au suferită din causa 
colerei.

Regele Italiei Humbert a dăruită 1000 franci unu1 
soldată neapolitană, care fusese apucată de coleră și se 
lupta cu mârtea, dar pe care a supus’o. Când regele 
visită spitalulă, apropiându-se de patulă soldatului, acesta 
se ridică de odată în susă și 4‘se cătră regele: »Acum 
moră liniștită, căci amă vădhtă pe Majesfatea Vâstră.» 

—0—
Rectorulă universității din Madridă, în urma năvă

lirii gendarmiloră și organeloră polițienescl în șalele uni
versității, ca să urmărâscă pe demonstranți, sl-a dată 
demisiunea, care s’a și primită. GendarmI călări împrăș
tie de pretutindenea adunările studențiloră, dintre cari 
s’au arestată vr’o 60.

—0—
Trupa germană de operete va jucâ astă-sâră piesa 

>0 diese Mdnner,* comediă în 4 acte de Julius Rosen.

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

UNU JUBILEU MILITARU DE 50 ANI.
Duminecă în 11/23 Noemvre și-a serbată contele 

Bylandt-Rheidt ministrulă de răsboiu austro-ungurescă, 
jubileulă militară de cinci deci de ani. Acestă generală 
se află de optă ani de în fruntea ministeriului de 
răsboiu. In acâstă posițiune însemnată contele Bylandt a 
introdusă ună șiră de reforme în armata monarchiei 
pe basa principiului teritorială. Contele Bylandt a avută 
pănă acuma iscusința și tactulă, de a sciută să’și câș
tige simpatiile delegațiuniloră întru ună gradă, după cum 
nu s’a întâmplată nici unuia dintre antecesorii săi. Res- 
pectulă, ce l’a arătată elă totdeuna cătră corporațiunile 
representative, precumă și darulă, cu care a sciută să 
facă să înțălegă și celă mai încăpățînată delegată, chiar și 
materiile cele mai grele, i-a atrasă iubirea tuturora. 
Pelângă aceea contele Bylandt ca ministru de răsboiu a 
ținută mai cu sâmă contă de finanțele monarchiei, și a 
șciută totdâuna să’șl mărginâscă pretențiunile sale.

Contele Artur Bylandt-Rheidt întră ca cadetă în 
regimentulă de pedestrime Nr. 26 — pe atunci Wilhelm 
I. regele Olandiei, — dar fu în scurtă timpă strămutată 
la regimentulă ală doilea de artileriă, din care trecu Ia 
corpulă de bombardare și după ce absolvi studiele fu 
denumită în regimentulă ală doilea de artileriă subloco- 
tenentă. In regimentulă acesta fu înaintată Bylandt- 
Rheidt ca locotenentă, apoi trecu în statulă maioră ge
nerală, în care înainlă la rangulă de căpitană, mai târ- 
diu fu detașată âră la ală doilea regimentă de artileriă, 
apoi la statuii» maioră de artileriă; ca maioră fu atașată 
la regimentulă ântâiu de artileriă și ca locotenentă-colo- 
nelă la regimentulă de infanteria Nr. 14. Ca colo
nelă fu Bylandt comandant ă de artileriă la comanda 
Nr. 9 apoi ală regimentului ântâiu de artileriă, pănă 
fu numită președinte ală comisiunei militare technice 
și administrative și în acesta posițiune fu promovată 
ca maioră generală și ca locotentă marșală campestru. 
înainte cu optă ani fundă denumită ministru de răsboiu 
ală imperiului austriacă, fu înaintată contele Bylandt 
Rheidt în Maiu 1882 generală de artileriă. Espedițiunea 
din Î848—49 o făcu în Ungaria parte ca comandant ă 
ală unei baterii călărețe, parte ca ofițeră ală statului 
maioră și fu rănită în lupta dela Solnocă din 22 Ianu
arie 1849. Pentru serviciile sale fu decorată cu crucea 
militară pentru merite. Ca căpitană fu câtva timpă pro- 
fesoră de limba francesă la academia de geniu, în anulă 
1855 fu comandată la misiunea militară pelângă contele 
Crenneville în Parisă ca maioră și locotenentă-colonelă, 
ca colonelă la despărțământulă artileriei în ministeriulă
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Revoluțiunea din 1784.
(Revoluțiunea Ini Iloria în Transilvania și Ungaria 1784 — 

1785 scrisă pe basa dociiinenteloră oficiale de N. Densușianu. Bu- 
curesci 1884. Tipografia , Românul ii,* Caroltt Gbbl).

(Urmare.)
Armata se pune în mișcare din tote părțile spre 

munții Abrudului. Situațiunea era critică. Vâdându-se 
încunjurațl de tote părțile de oștire, țăranii munteni se 
puseră numui decâtă în stare de apărare. La Mogoșă, 
la Remețl, la Buceșă și Vulcană făcură repede tăiăturl 
colosale de păduri, baricadară comunele mărginașe și 
închiseră tote drumurile și trecăîorile. Horia dede po
runcă comuneloră să tragă clopotele, dâcă se voră apro- 
piâ trupe imperiale, și să nu lase să între în comune 
nici ună soldată, căci dacă voră asculta de poruncile 
sale, Românii din Ardâlă nu voră mai fi iobagi. Opera
țiunile militare în contra răsculațiloră se începură la 27 
Nov. Cu fiecare trupă mergeau și preoți cari aveau mi
siunea de a dojeni pe țărani și după cum ordonă epis- 
copulă NichiticI.... »preoții să se pue înaintea oștii mili-
tăresci, și să dea înaintea rebeliștiloră primejdia cea ne
trecută în care se află.... și cu totă chipulă, care se pâte 
să-i îndemneze spre plecăciune să-i aducă la pace*....

In 29 Noemvre. — raportâză comisarulă guvernu
lui — v. colon. Schultz a pornită cu 143 soldați de in
fanteria și cu 68 husari săcui, ca să ocupe Ponorulă și 
Remeții, dâr fu întâmpinată pe vârfurile și la strâmtorile 
munțiloră de țăranii răsculațl. Aceștia începură să tragă 

cu puscile, soldații să se apere pănă când într’o încăie- 
rătură de 4 6re 15 soldați fură răniți, unulă (?) rămase 
mortă, 17 tâlhari fură tăiațl și 3 prinși; în fine 
v. colonelulă s’a retrasă cu trupa sa, asupra căreia 
la retragere răsculații pușcară din tufe. Intre alții 
fură răniți în picioră comisariulă comitatului și în 
mână cu o furcă de feră și «locotenentulă Londvai. 
,Se pare, încheiă raportulă, că v. col. Schultz cugetă 
acum cu totulă altfelă despre resculații aceștia de cum 
vorbia mai înainte.* — Resculații făcuse în grabâ mare 
tăieturi de păduri ca să împedece retragerea lui Schultz. 
Din causa acesta locot. Probst, care alergă cu 60 husari 
în ajutorulă v. colonelului n’a putută străbate pănă la 
elă. Schultz scăpă numai prin aceea, că în urma po
runcii lui Horia țăranii să retraseră cătră Bălășieni. In 
lupta dela Remeți, în care țăranii au învinsă, spună ra
porturile oficiale că ei strigau: «Odată cu capulă ficiori, 
că vine Horia cu țâra.* — In 27 Nov. maiorulă Stoia- 
nich plecă din Deva cu 320 soldați ca să ocupe Zaran- 
dulă. Elă ajunse la Bradă tocmai după ce trupa țăra- 
niloră plecase spre Abrudă. Căpitanulă Crișanu aucjindă 
că armata a intrată în Zarandă, se întdrse înapoi cu 
trupa, alungă pe Stoianich din Bradă, îi tăiă linia de 
retragere cătră Deva și după o luptă înverșunată îlă a- 
runcă spre țâra ungurâscă. Maiorulă Stoianich se retrase 
spre Halmagigși trimise după ajutoră în Ungaria. Gri- 
șană cu țăranii îlă urmări necurmată. Ga să sca
pe din critica situațiuue Stoianich încheiă cu trupa 
lui Crișană în prâjma Halmagiului o împăciuire »ca ță
ranii de aici înainte se fie militari și să fie supuși numai 
împăratului.1 — In același timpă se întâmplă o luptă la 
Lupșa. Maiorulă Dolcinengo vrândă a străbate cu o 
trupă de 70 soldați cătră Bistra, îndată ce eșl din co
muna Lupșa fu atacată de țărani și respinsă cu perderl 

însemnate. Locotenentulă Mesterhazi alergă în ajutorulă 
maiorului, dâr țăranii îi ținură drumulă la Valea Vinții 
șî pușcară pe Mesterhazi și 8 soldați.

înfrângerile armatei băgară spaimă mare în nobi
lime. Comitatele și guvernulă se rugau de împăratulă să 
trămită mai multă armată în Ardâlă. Br. Preisz se es- 
cusâ cu .lipsa de provisiuni.* împăratulă scrise cu data 
13 Decemvre baronului Brukenlhal, că rapârtele se con- 
tradică și nu pote să-și facă o judecată sigură, dâr vede 
că ordinile sale parte n’au fostă urmate, parte s’au pro
cedată cu mijloce prea slabe. Intr’aceea se apropia diua 
decisivă. In 4 Decemvre vice colonelulă Kray cu 400 
grăniceri săcui plecă în ajutorulă maiorului Stoianich. 
Elă era însoțită de episcopulă NichiticI. In aceeași di, 
4 Dec., episcopulă convocă o adunare de preoți și ță
rani la biserica din comuna Țebea, singura comună din 
totă Zarandulă, care nu luase parte la revoluțiune și 
după ce îi dojeni seriosă, preoții și țăranii declarară că 
sa voră supune. Asemenea adună pe preoți și țărani 
din 25 comune în Bradă apoi alte comune în Crisciâră 
și astfelă se liniștiră satele din Zarandă numai cu simpla 
autoritate a episcopului. Mai remaseră în stare de re
voluțiune numai comunele din partea de cătră Blăsceni. 
In 7 Dec. episcopulă și armata plecară să liniștescă și pe 
țăranii pe aici, însă la marginea hotarului dintre 
Mihălenl și Blâșiem, unde se strimtorâză valea Crișului, 
avangarda armatei fu întâmpinată de vreo 600 țărani 
armați, cari o opriră să trâcă pe acolo. Episcopulă tri
mise la țărani doi preoți ca să-i dojenâscă și îmblân^âscă 
și pre când țăranii discutau cu preoții, cari le promitâu 
iertare și dreptate din partea guvernului, vice-colonelulă 
Kray făcea disposițiunile de atacă. După ce preoții s’au 
întorsă fără resultată Kray deschise foculă asupra țăra- 
niloră din două părți, 6r în centru îi atăcă cu cavaleriă. 



de răsboiu, în anulă 1866 fu aplicată ca adlatus pe 
lângă directorulă artileriei dela armata operătâre. Ca 
președinte ală comisiunei technice, administrative mi
litare, fu decorată pentru meritele sale deosebite, pentru 
armarea cea nâuă a armatei, cu ordinulu corânei de feră 
clasa II, ca ministru de răsboiu Imperială fu decorată 
pentru meritele ce și-lea câștigată pentru construcțiunea, 
producțiunea și procurarea materialului nou de artileriă 
cu ordinulă coronei de feră clasa I. In 19 Octomvrie 
1878 cu ocasiunea operațiuniloră terminate în teritoriulă 
ocupată fu decorată ministru imperială de răsboiu cu 
marea cruce a ordinului leopoidină.

Instrucțiunea publică în Francia.
D. Antoniu Dubost a făcută, dice >Românulă,« a- 

nulă acesta raportulă asupra bugetului inslrucțiunei pu
blice în Francia. Acestă raportă, dice >Le Temps‘> se 
pâte resumâ aslfelă: »Am făcută în trecută cele mai mari 
sacrificii pentru instrucțiune și realisată mari progrese. 
Vom face în viitoră și mai mart progrese; pentru 
momentă însă nu putemă face nimică.» In reali
tate se face mai puțină decâlă nimică, căci în locă d’a 
înaintâ bugetulă caie a câștigată aprope 100 miliăne în 
cești 10 ani din urmă, care trebuia să obție încă 150 
miliăne în cei 10 ani viitori, se opresce de odată, merge 
chiar îndărătă, se cobără dela 139 miliăne la 132, deci 
are o scădere de 7 miliâne.

Raportulă dice că toți cei cari au studiată servi- 
ciulă actuală ală instrucțiunei publice suntă convinși, că 
trebuescă să se cheltuăscă 240 său 250 milione pe ană.

Suntemă șicuri, dice diarulă francesă, că acesta 
sumă este încă mică. Citindă ună calculă făcută de ra- 
portatoră, vedemă că densulă după ce măresce primele 
sale prevederi cu 30 miliăne, vorbeșce despre necesitatea 
de a se înființa 30,000 pe posturi de noi institutori.

In privința casei de economii școlare, care împru
mută bani său dă subvențiuni comuneloră pentru con
struirea și mobilarea scâleloră, raporlulă amintesce că ea 
a fostă înființată în 1878, a primită dela 1878 la 1884, 
542,200,000 lei, și că ea este adll aprăpe deșărtă și n’a 
făcută încă nici jumătate din lucrarea ce trebuia să facă, 
căci raportatorele calculă, că peste câțl-va ani va trebui 
să se mai verse în acăstă cassă mai multă de 600 mi
liăne, ceea ce va ridică cheltuelile totale la 1 miliardă 
142 miliăne. Raportatorele face mai multe combinațiunl 
spre a curmă dificultățile ce va întâmpină viitorulă bu- 
getă. Ele ajungă tâte la ună împrumută. Spre a plăti 
interesele și amortisâ capitalulă sumeloră împrumutate, 
dânsulă nu crede că sumele ce trebuescă înscrise în bu- 
getă, în condițiunile cele mai bune, să fie mai mici ca 
30 miliăne.

Ce trebue să se vândă, ce trebue să se păstreze?
(Urmare și fine.)

Conclusiune. — Ce voră dice agricultorii noștri la 
aceste cantități enorme de grâu, cu care Europa se ali- 
mentâză din alte țări; âr țâra năstră pe care unii au 
încă vechiulă și răulă obiceiu de a o numi grânarulă 
Europei: pe când în realitate din statisticele și studiile 
ămeniloră capabili care se ocupă dilnică cu producțiunea 
țăriloră agricole, nici nu ne maț numără cu numele de- 
câtă ne amintescă între țările a căroră producțiune este 
păte cu tolulă neînsemnată. Cu alte vorbe, deși n’ar 
produce țara năstră nici ună bobă de grâu, târgurile și

0 luptă înverșunată se încinse, care dură până săra 
târziu. In fine armata învinse, 85 de țărani căzură în 
luptă, mai mulți fură răniți și 15 prinși. Despre perde- 
rile armatei rapărtele nu amintescă nimică. Intre țăranii 
căluți se află și căpitanulă loră Mihaiu Bibarță din Blâ- 
șienl. Acum întrogă districtulă Zarandului se afla în 
mâna armatei. Stoianich și Kray liberară 103 femei no
bile, îmbrăcate în haine țărănesc!, din captivitatea țăra- 
niloră și le espedară pe 29 de cară la Deva. înfrângerea 
dela MihălenI, Z'ce autorulă, este a se atribui în prima liniă 
intervențiunei preoțiloră trămiși de episcopulă Nîchiticl. 
Aucjindă de acestă desastru țăranii dela Remeți și Mo- 
goși se supuseră de bună voiă, âr cei din domeniulă 
Offenbăii și cei dela Rîulă-mare și Vidra se retraseră cu 
toții la Câmpeni sub comanda lui Horia. Zarandulă, 
Zlatna, Mogoșulă și Abrudulă ajunseră în mâna armatei, 
mai rămase numai trupa dela Câmpeni. In contra aces
teia plecă în 11 Decernvre v. colonelulă Schultz cu 750 
soldați și câteva tunuri. Elă intră în aceeași Zi în Câm
peni. Peste nâpte însă țăranii îlă înconjurară de tâte 
părțile, îi tăiară linia de retragere cătră Abrudă și-i 
prinseră ună cară de provisiunl. Schultz ceru ajutoră 
și în cjiua următăre plecară v. col. Kray din Abrudă, 
Ott din Bucium, Stoianich din Zarandă și Dolcinengo din 
Remeți, în ajutorulă lui. Tunurile bubuiră din nou și 
Schultz fu scăpată. Acum cătjuse și Câmpenii, mai ră
mase Albaculă și câteva comune din domeniulă Ofenbăii, 
Vice-col. Schultz plecă în 16 Dec. cu 700 soldați asupra 
Albacului. Se vorbia că pe lângă Horia au mai rămasă 
numai vr’o sută de răsculațl. Intr’aceea funcționarii din 
comitatulă Huniădârei forțau comunele românesc! de pe 
Valea Mureșului și de pe Valea Streiului să dea decla- 
rațiunl în scrisă că se lapădă de Horia și de partida lui.

(Va urmă).

consumațiunea Europei n’are să sufere nimică. Pe când 
agricultorii noștri au cugetată totdâuna din contră, că 
dacă n’ar fi întinsă semănăturile de grâu, și pâte dacă 
n’ar fi adusă și pluguri cu vaporă, ca să pâlă face și 
mai multă semănătură, pâte o ticăloșiă de fâmete s’ar fi 
începută printre aceia cari se uită cam cu ochii codișă 
spre Dunărea de josă; afară de aceea, dacă nu s’ar fi 
cumpărată plugurile de vaporă, pe care le mai râde în 
ascunsă și rugina, acele (jeci de mii de lei noi s’ar fi 
putută întrebuința pentru o altă ameliorare în folosulă 
populațiunei nâstre agricole s’au pentru o întreprindere 
industrială, în care s’ar fi putută consuma și preface o 
parte din produsele brute ale agriculturei nâstre; său se 
pută face o scăla practică de agricultură, care ar fi 
avută de scopă de a lumină o parte din copii săteni- 
loră, și de a ridică starea cea ruinată în care se găsesce 
agricultura năstră. Der fie-care e stăpână pe banulă și 
munca sa.

Părerea năstră a fostă totdâuna contra plugului cu 
vaporă, care are de scopă nu de a mai perfecționâ a- 
gricultura năstră, ci din contră a o mai ruina.

Producțiunea grâului în Moldova în anulă acesta ar 
fi fostă mai multă decâtă bogată, dâcă grindina n’ar fi 
causată atâtea daune. In Muntenia din contră produc
țiunea a fostă mai săracă, der cu tâte acestea magaziile 
sunt pline și cu grâne încă din anulă trecută, care as- 
cepta pe fiecare di ca speculatorii să mărâscă prețurile, 
spre a’șî lua drumurile spre târgurile Europei. Agricul
torii noștri când facă semănăturile de tămnă nu se mai 
gândescă că mai sunt și alte țări pe pământă cari pro
ducă grâu mai bună și cu cheltuială mai puțină decâtă 
noi; nu se mai gândescă (ceea ce rău facă) nici la con
sumațiunea interiâră, ci numai la consumațiunea esteri- 
âră de aceea caută cu orice chipă a semăna câtă se va 
pută mai multă grâu.

Dâcă ar avâ în vedere producțiunea de grâne stră
ine și dâcă s’ar basa și pe consumațiunea interiârâ, noi 
credemă că celă puțină acei agricultori, cari sunt mai 
luminați s’ar mai mărgini în semănătura grâului, și ar 
căuta, să studieze alte mijlâce mai folositâre pentru pro- 
gresulă agriculturei, decâtă cum este astăzi cultura grâu
lui, care în anulă acesta a ajunsă să se văntjă cu ună 
preță scădută ne mai pomenită, adecă chila de grâu de 
400 oca cu o greutate de 61 1. v. s’a vândută cu pre- 
țulă de 65 1. n. sâu în schimbă s’ar fi putută da pe 30 
de găini grase, sâu pe 18 gâsce ori pe 10 curcani grași. 
Ce felă de muncă cere cultura grâului și ce muncă și 
cheltuială cere crescerea pasăriloră de curte?

Strigămă mereu că n’avemă vite de muncă, adică 
boi și cai, n’avemă vaci de lapte; fiindcă târgurile nâstre 
sunt pline de unturi și brânzeturi străine, n’avemă oi de 
rasă; capre cari sunt vacile săraciloră; lipsescă rîmătoriî 
și pasările de curte; dar în schimbulă acestoră animale 
și pasări, din care astădi dâcă le-amă avâ amă trage fo- 
lose enorme, fără ca să le maî ținemă închise câte doi 
ani prin magazii; în schimbulă acestora avemă grâne 
semănate cu plugulă cu vaporă și altele astupate cu sapa 
printre semănăturile de porumbă, âr altele semănate în 
miriște, la tâte aceste soiuri de grâne provenite prin deo
sebite culturi, ne uitămă la ele cum stau închise în ma
gazie, și asceptămă ca să debordeze mările și oceanele, 
ca corăbiile cari aducă grânele străine în Europa să fig 
împedecate în drumulă loră, sâu să se prăpădescă, ca 
cu chipulă acesta să se potă desface și grânele din țâra 
nostră. ,Alte timpuri, alte- isvâre, alte trebuințe, dice 
agronomulă învățată.» Omulă cu esperiență și cu jude
cată nu se mai conduce după vechile obiceiuri și după 
vechile esperiențe; ci studiază totd’auna noile resurse 
cari sunt mai avantagiâse la preță și la producțiune și 
mai sigure la consumațiune, și nu pisâză nici odată apă 
în piuă, după cum se pisâză la noi I

Se scie că animalele nâstre domestice scadă pe fie
care ană atâtă în calitate cât și în cantitate, producți- 
unile agricole sunt de comună de o calitate inferioră și 
nesuficiente pentru populațiunea nâstră, îmbunătățirile 
adevărate agricole sunt rari ca pana de corbă albă, de 
măsuri de îndreptare nici că se mai pomenesce, popula
țiunea nostră cade și se sărăcesce pe fiecare di și este 
înlocuită cu nouă elemente străine de rasă și sânge, și 
care cată tote mijlâcele posibile spre a introduce dușmă
niile și intrigile printre poporă, âr pe de altă parte pâte 
prin ală șâptelea nâmă caută a se compromite instituți- 
unile nâstre cari au de scopă de a mai instrui, moralisă 
și îmbunătăți starea de ignoranță a poporului!

Toți vedemă că crisa agricolă și economică bântue 
tâtă țâra, toți strigămă că mântuirea și scăparea de tâte 
neajunsurile de care suferimă nu potă să aibă altă leacă 
de câtă numai dacă se voră lua măsuri de susă, căci de 
josă nu se potă! Și de ce nu s’ar putâ și de josă? După 
noi dacă ar fi bună-voință s’ar putâ luâ măsurile de în
dreptare și de josă ca și de susă.

De susă ar trebui să asceptămă nisce măsuri seri- 
ose luate în contra convențiuniloră comerciale, pe câtă 
se va putâ, etc. etc., aplicarea unei programe care să 
aibă de scopă de a equilibra și de a Introduce intere

sele comune între agricultura mare și mică ridicândă cu 
ori-ce chipă pe cea din urmă.

Ear de josă se ascâptă munca și activitatea, iar nu 
lenea și trândăvia, respectulă și iubirea, nu ura și duș
mănia, după cum să observâză că se petrecă lucrurile la 
noi; în adevără dacă grânele Australiene și Indiene au 
ajunsă să ne facă concurențe cu grânele loră nu numai 
pe piețele Europei, și chiar în țâra nâstră, atuncî ce a- 
vemă să mai Z>cemă cu progresulă agriculturei nâstre? 
Ce voră mai Z>ce în casulă acesta cei cu miile de chile 
de grâu în magazie, cari se țină mari agronomi, fără să 
scie celă puțină că ce felă de carte se învață într’o 
scâlă de agricultură ârganisată? Ce voră 4'ce filosofii 
cari se pricepă în cestiunile economice și agricole ca 
pescarii la ferăriă și ca lemnarii la pădurăriă, și cari nu 
sciu să facă deosebire între agronomă, agricultoră și 
muncitoră 1

>Economia rurală,» mai în fiecare numără a ară
tată greșelile cu voe și fără voe, dar ceea ce s’a scrisă 
a rămasă pe hârtiă; fiindcă cei competinți nu sunt com- 
petențl, ori cei necompetințl în ale economiei și agricul
turei se credă mai competenți decâtă Papa dela Roma în ale 
bisericei. Unii vă^endă că crisa agricolă și economică e prâ bă- 
tătâre la ochi a căZută într’o greșâlăneertată dea Zice că tre
bue ca portulă Galațiloră și a Brăilei să devină âră libere, 
de unde s’ar putâ vedea că cei competinți în materii eco
nomice, cari au făcută se se ia măsurile de a se opri 
libertatea numiteloră porturi erau necompetințl în acăstă 
materiă, și în locă să facă ună bine țârei, a făcută ună 
rău. Noi din contră vomă Zice că s’a făcută bine, și 
dâcă trecemă printr’o crisă agricolă fatală pentru noi, nu 
trebue să căutămă răulă la portulă Galațiloră etc., ci în 
altă parte și anume: 1. La corpurile legiuitâre, care s’a 
văZută că în atâtea rânduri a pusă prea puțină socotâlă 
pe cestiunile economice și agricole. 2. Proprietarii cei 
mari nu voră cu nici ună chipă să facă îmbunățirl în 
sistemele de cultură, ca să pâtă profită și agricultorulă 
celă mică, și ceea ce s’a practicată sub strămoșii noștri, 
se practică mai rău astăZI. 3. La aceia care se ames
tecă în cestiunl de »economiă națională* fără ca să fie 
competinți în acăstă materie. 4. Guvernulă ar trebui să 
ia măsuri seriâse spre a impune acelora cari cultivă mo
șiile statului, unele metode mai raționale de cultură, mai 
economice și mai folositâre pentru luminarea țăranului 
de câtă cultura grâului; în casulă acesta credemă că 
voră fi căutațl și elevii eșițl din scâla de agricultură, 
carii voră contribui la rădicarea agriculturei, după cum 
au contribuită și contribuescă la ridicarea silviculturei. 
Căci ori ce s’ar Zice, adevărulă nu pâte să se ascundă,

„Economia rurală."

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. tranz.«)

I*esfa, 25 Noemvre. — Comisiunea dietei 
pentru reforma camerei magnaților!! a primiți 
propunerea ministrului președinte, după care aceia, 
cari nu suntă după naștere cetățeni ungari, potu 
deveni membri camerei magnațiloru numai cu 
admiterea dieteif mai departe ministrulu preșe
dinte s’a declarații cu liotărîre în contra primirii 
episcopiloru titulari ca membri ai camerei mag
națiloru.

Tiinișdra, 25 Noemvre. — Proba ilumi
nării electrice a reușită • splendidă.

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

DIVERSE.
Ună orbii estraordinaru. — Unulă din orbii cei 

mai estraordinarl și cari și-au făcută unu nume în sci- 
ință este englesulă Saunderson. Densulă perduse ve
derea la versta de ună ană, ceea ce nu-lă împedecâ să 
profeseze la universitatea din Cambridge cu cea mai mare 
distincțiune, matematicele și.... optica!

In schimbulă simțului perdută, acelă ală pipăitului 
dobândise o sirnțibilitate atâtă de delicată în câtă într’o 
colecțiune de medalii, dânsulă deosebea cele adevărate 
de cele false, ori câtă de bine imitate ar fi fostă aceste 
din urmă.

După impresiunea aerului asupra feței sâle elă re- 
cunoscea că unu corpă solidă era așeZată dinaintea lui, 
ceea ce egala aprâpe simțibilitatea lui subtilă cu aceea a 
liliaciloră, care fundă lipsiți în modă sperimentată de 
tâte celelalte lumi de sirnțibilitate nu se călăuzescă mai 
puțină, ca și cum ar avâ ochi, prin nisce căi cât se 
pâte de înguste pe unde potă fugi. Organulă auZului nu 
mai puțină desvoltată permitea lui Saunderson să apre
cieze cele mai mici sunete. El putâ să aprețieze mă
rimea unei săli unde era introdusă, să socotâscă distanța 
care ’lă despărția de zidă, etc.

Editoră: Iacobă Mureșianu. 
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu



Cursulu la bursa de Viena
din 2i Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 123.60
Rentă de aură 4°/0 . . . 95.40
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 90-35 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare........................144. —
Amortisarea datoriei căi

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

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 105.50

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 100.75

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

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

ung................................. 117.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80 
Renta de hărtiă austriacă 81.60 
Renta de arg. austr. . . 82.80
Renta de aură austr. . . 103.95 
Losurile din 1860 . . . 135 25
Acțiunile băncel austro- 

ungare......................... 871.—
Act. băncel de credită ung. 304.75
Act. băncel de credită austr. 301.80
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.78
Napoleon-d’orI................. 9.74‘/5
Mărci 100 împ. germ. . . 60.10
Londra 10 Livres sterlinge 122.90

ISMiff

ISursa de Bucuresci.
Cota oficială dela 10 Noemvre st. v. 1884.

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

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

* » » (5°/o) • • —
» » 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 Brașovu
din 25 Noemvre st. d. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8 70 Vend. 8.75
Argint românesc .... . . > 8 20 8.25
Napoleon-d’orI................. . . • 9.67 > 9.70
Lire turcesc!..................... . . » 10.94 » 10.98
Imperial!......................... . . » 9.94 A 9.97
Galbeni............................. . . » 5.67 > 5.70
Scrisurile fonc. «Albina» . . * 100.— » 101.50
Ruble Rusesc!................. . . > 124. 125.—
Discontulă » . ,. . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
L silvaniei“ se pota cumpăra în tutunge

ria lui Gross (în casa prefecturei.)

CEA MAI JTOVA

Carte de bucate
Casse de Verthein K*

I
*

3

ce resistă pe deplinii în contra focului și nici nu se 

potil sparge, din cele mai renumite fabrice de casse
cu 4165 de recepte 610 pagine; numai 

cu prețuld de fii.—80 cr; cu X chipuri.

Cu trimitere pe poștă numai fii.—90 cr.

Se pote procura dela librăria editore H.

SSeidner in Brașovu precum și dela 

tote celelalte librării.
10|10

L.FLEISCHER *

oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 

condițiuni și în tote mărimile.

Titsfamanu Jf. Grama,
depositarulu fabricei în Brașovă.

Mersulu trenurilorU
pe linia Predealil-ISndapesta și pe linia Teiușft-Aradu-Budapesta a călei ferate orientale de stata reg. ung.

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose1

J®redealtt-B5udapesta Budapesta--Predealu

Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu Trenu
de omnibus de de omnibus accelerat omnibus

persâne perșone persâne

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
Brașovu 2.06 — — 10.50 P. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
Feldiora 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-Văsărhely 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 Răv 5.46 11.41 4.31
Sigili sora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48

5.28Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48
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 —
Teinsii 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 susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora .— 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cucerilea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirișu 8.48 4.10 6.38 Cucerdca 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 —
10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușfi 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 Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 MecLiașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
Râv 12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezâ'-Telegd 1.21 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely —■ 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
Oradia-mare ) 1.54 11.14 7.30

Brașovă
9.20 10.15 3.15

P. Lailâny 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 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI 10.25

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Teiușu-Aradu-Budapesta Budapesta-Aradal-Teiușft.

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

Teiușii
Alba-Iulia
Vințulă de josă

9.502.39
3.40

8.20 Viena 8.25 8.35
10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 Aradta 3.35

4.00
5.30
6.20

Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada
Zam

7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18

Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
Aradii 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

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

Aradu-Timișdra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenu de Trenu
omnibus pei*sone omnibus

Ar adia 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
N6meth-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
Timișdra 8.58 3.15 P etroseni» 7.00

Timișdra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
persâne omnibus omnibus

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


