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Brașovu, 14 (26) Noemvre
Peste puține dile se va începe desbaterea 

budgetară în dieta ungară. Precum se spune o- 
posițiunea. maghiară se pregătesce de luptă. 
Membrii ei voră țină ca de obiceiu discursuri 
lungi și înfocate, dându-și silința de a probă, 
că tabloulă financiară, celă desfășură ministrulă 
de finance, cornițele Szapary, nu representă rea
litatea, ci este zugrăvită cu culori înșelătdre, ca 
dmenii se crâdă, că mergu spre bine, când ei 
n’au d’a se așteptă decâtă numai la mai rău. 
P6te că vomă află cu acâsta ocasiune și câte 
ceva, ce se petrece pe după culise.

Lupta oposițiunei va fi zădarnică, ba se pdte 
<}ice că în rândulă acesta va fi mai dificilă ca 
în alți ani pentru că una și nedespărțită este fa
langa maiorității tisaiste. Mamelucii voră încărcă 
cu laude pe ministrulă de finance, pentru că de 
astădată a declarată, că nu va aduce nici ună 
■proiectă pentru urcarea dăriloră și că deficitulă 
a scăzută cu câteva milidne. Slugile plecate ale 
guvernului voră strigă în choră cu ÎDgâmfare, 
că regimulă de astădi a salvată situațiunea fi
nanciară a țârei. Puțină le pasă loră de aceea 
cum și în ce modă s’a produsă aparenta îmbu
nătățire în budgetă.

Ce importă dâcă contribuitoriloră le ese limba 
de bine ce au fostă taxați, ca să se producă falsa 
speranță în restabilirea echilibrului. Destulă că 
în periodulă trecută au intrată ațâți bani în cassa 
statului, ca câta mameluciloră să-și pdtă continuă 
în liniște și cu mândriă marea misiune de a salvă 
patria votândă pentru proiectele guvernului. La 
cjiua de mâne și așa nu se mai gândesce nimeni.

Probabilă că se va găsf vr’ună vorbitoră, 
care va aduce aminte „părințiloră patriei,“ că, dâcă 
voră se cundscă adevărata stare financiară a sta
tului să-și pună înainte de tote cu seriositate în
trebarea, că 6re cum s’ar presentă adi budgetulă 
dăcămonarchia n63tră nu s’ar fi bucurată dela 1867 
încdce de cea mai profundă pace? A veni după 
17 ani de pace c’ună deficită ca celă „scăpată,“ 
ce l’a presentată d. Szapary, nu însămnă alta 
decâtă a mărturisi râua administrațiune a guver- 
neloră de până acum și critica situațiune a finan- 
celoră statului, care economicesce nu e nicide
cum pregătită pentru eventualitatea unui viitoră 
răsboiu.

Dâr dâcă va vorbi careva de posibilitatea 
vr’unei viitdre încurcături, par’ că vădemă cum 
se voră redică fidelii d-lui Tisza și cum voră 
strigă într’ună glasă, că pace va fi încă vre-o 
20 de ani celă puțină și că acestă resultată este 
a se mulțumi totă numai politicei dibace a lui 
Andrassy și a amicului său Tisza. Și într’ade- 
vără, ce era să fiă de sărmanii de noi dâcă prin
cipele Bismarck nu și-ar fi găsită dmeni atâtă 
de devotați ca Andrassy și Tisza?

Dăr să lăsămă aceste cestiuni ale politicei 
mari și să ne întdrcemă la obiectă. Oștea ma- 
melucâscă se va bucură și pe viitoră de concur- 
sulă contingentului deputațiloră croați și, ca să nu 
fie nimenea în dubiu despre acâsta, s’a arangiată 
alaltăeri o mică demonstrația. Representanții Croato- 
Slavoniei aleși de partida Banului Khuen-Heder- 
vary s’au dusă cu toții, 36 la numără, la d-lă 
Tisza ca să-lă asigure, că ei voră susțină tare1 
uniunea cu Ungaria și voră pune și pe viitoră 

voturile loră la disposițiunea ministrului preșe
dinte sub modalitățile de pân’acum.

După ce s’a așezată sgomotulă, ce l’a pro
dusă strigarea „Zivio nas minister predsjednik 
Tisza!“ d-lă Tisza le-a dată să cundscă trămiși- 
loră Banului Hedervăry, că elă va sci să res- 
plătâscă fiecăruia, ca și întrecută, serviciele ce i le 
va aduce.

Insă cu totă sucursulă Croațiloră d-lă Tisza 
se teme că nu va pute scdte la limană proiec- 
tulă de reformă a camerei magnațiloră așa 
cum doresce elă. Sunt semne că acestă 
proiectă va întâmpină o aprigă oposițiune mai 
alesă diu partea magnațiloră. Oposiționalii se 
voră acăță mai alesă de acea parte a proiectu
lui, care dispune, că a treia parte din membrii 
camerei magnațiloru potă fi numiri de guvernă. 
Magnații mireni în frunte cu cornițele Ferdinand 
Zicliy se pregătescă la o campania în contra gu
vernului, ca și aceea, ce au întreprins’o în afa
cerea căsătorieloră mixte, și probabilă că și pre- 
lații le voră secundă.

C’ună cuvântă, d-lă Tisza presâmte ârăși o 
grea furtună și se (|ice, că de aceea s’a și ho- 
tărîtă a amână afacerea „măsuriloră escepționale“ 
până la sesiunea viitdre a dietei, ca nu cumva 
oposițiunea să folosâscă aceste „măsuri“ ca armă 
în contra guvernului.

Vomă vedâ dâcă îi va succede și de astă
dată d-lui Tisza a-și realisă planurile și dâcă 
față cu elă nu are valâre dicala: numai până 
odată merge ulciorulă la fântână!

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

CRONICA POLITICĂ.
In tfiarulfl »Vaterland< din Viena să discutâză re

formarea delegațiuniloră. Delegațiunile le nn- 
mesce foia clericală federalistă o »bordură parlamentară 
a absolutismului, < și »ironiă a principiului representațiunii 
poporului» și pretinde ca amândouă jumătățile imperiului 
să fie aduse întro legătură mai strânsă. De aceea 
face propunerea, ca amendouă delegațiunile să se alegă 
de parlamentele respective nu în lie-care ană ci la în- 
ceputulă fiecărei periâde legislative pentru totă timpulă 
acestei periode. A doua proposițiune 41°©, că dăcă o 
delegațiune seu alta doresce prin condusă, se se pătă 
conchemâ și ține despre o cestiune subversantă consul- 
tațiuni comune a amânduroră delegațiuniloră. Aceste pro
puneri s’au desvoltaLă într’o corespondență de la Pesta 
a (fiai'uIui >Vaterland*. Partisanii autoriloră unguresc! 
a diplomii din Octomvrie, cfice »N. fr. Presse,» pare că 
s’au restaurată încetulă cu încetulă din jalniculă flască, 
ce li le-a pregătită Francisca Deak. Decă contele Clam- 
Martinitz conduce parlamentulă austriacă, pentruce să-și 
fi perdută contele George Apponyi orice speranță într’o 
înviere politică? *

Delegații Croației și Slavoniei, cari s’au 
trimisă de dieta croată în parlamentulă ungurescă, au 
ținută la 23 Noemvre în localitățile clubului partidei li
berale o conferință, în care s’a luată hotărirea, ca dele
gații, în considerațiune, că resultatulă alegeriloră in Cro
ația, cu tote agitațiunile neconsciențlâse ale 
elementelor^ fără frău, s’a manifestată în modă strălu
cită pentru menținerea necondițiunată a uniu- 
nei cu Ungaria, sâ aducă in corpore omagiele loră 
ministrului președinte ungurescă.

*
In (filele trecute s’a rehabilitată în onârea sa Ar- 

tur Gbrgey, comandantulă supremă ală armatei un- 
gurescl dela 1849, care a depusă armele Ia Șir ia 
(Vilagos) înaintea Muscaliloră. Trei <|ecl și cinci de ani 
opiniunea publică a Ungariei l’a condamnată pentru ca- , 
pitulațiunea dela Șiria susținândă, că elă ar fi trădată 

i armata ungurâscă. Declarațiunea Honvetfiloră de odini- 
6ră culminâză în următârele: >Capitulațiunea dela Șiria 
față eu o forță militară atâtă de mare nu este trădare 
nu este o faptă, care ar pătâ armele năstre, nu este nici 
o crimă în contra patriei, ci a fostă o terminare umană 
și onorifică a vărsării de sânge fără de nici ună folosă 
într’ună răsboiu fără de nici ună scopă și care nu se 
mai pută motivă. Câtă pentru cele ce s’au întâmplată 
după capitulațiune, pentru acelea nu mai păte fi respon
sabilă nici ună Ungură.»

*
Presa francesă și englesă întâmpină discursulă tro

nului, cu care s’a deschisă Reichslagulă germană, cu 
cuvinte amicale și cu recunoscință »Standard» îi con
sacră ună căldurosă articulă și (fice, că Germania 
este în adevără pacea. Nu mai puțină ,Răpublique 
franțaise» laudă iubirea de pace a discursului și observă: 
»Trebue accentuată, că nici odată suverani și miniștri n’au 
făcută mai liniștităre declarațiuni ca dela întâlnirea din 
Skiernevice. Se pare în adevără, că repețitele declara- 
țiuni ale împărațiloră și ministriloră loră corăspundă în 
faptă politicei Curțiloră nordice și că Europa, afară nu
mai când s’ară ivi evenimente neprevădute, pâte conta 
pe liniște câtva timpă, atâtă de necesară industriei și 
comerciului ei.»

*
La 23 Noemvre vr’o 5000 de lucrători fără 

ocupațiune s’au adunată în sala Levis în Balignoy- 
les, fiindă invitați de mai multe camere de sindicați. In
vitarea încheiă cu cuvintele: »Nu putemă muri de făme, 
când ambarele suntă pline cu cereale; nu putemă zăcâ pe 
stradă, când cele mai bune locuințe stau g61e; nu putemă 
degera în sdrențe, când magazinele suntă pline cu haine. 
Să căutămă deci mijloce de a scăpa din fiorosa situa
țiune.» In adunare s’au ținută discursuri revoluționare 
și anarchiste, și s’au făcută mai multe bătăi în sală. 
Ună oratoră a fostă lovită în față. Căiră sără s’au luată 
mai multe resoluțiunl, de a răsturna republica burgesă. 
(Strigăte: Josă cu burgesii, josă cu Ferry, trăiască co
muna!) Poliția fiindă avisată, că lucrătorii voră demon
stra pe strade, apără în mare numără în acelă locă. 
Când lucrătorii părăsiră sala formândă grupuri în stradă, 
poliția năvăli în cete tari să împrăștia mulțimea. Lucră
torii protestară și se opuseră, așa că se începu o încăe- 
rare grâznică, în care multoră polițiști le-a mersă de 
totă rău. In ajutoră le veni despărțăminte tari de po
lițiști, și încăerarea degeneră într’o luptă violentă. Co- 
mercianții îșl închiseră prăvăliile. Ștrada n’a. putută fi 
curățită, decâtă după ce sosi ună despărțământă de gardă 
călărăță republicană. S’au făcută vr’o sută de arestări. 
Abia pe la 7 ore sâra se liniști strada, pe care patrulau 
cete de polițiști.

*
In ședința dela 21 Nov. a comisiunei pentru Tonchingă 

a camerei francese Clemenceau a făcută oposițiune politicei 
lui Ferry, care a fostă gata a răspunde'la tâte întrebările. 
Cu privire la mijlocirea Angliei între Francia și China, 
Ferry n’a dată nici o lămurire, (ficândă că acâsta’i ună 
secretă, ce nu’i aparține lui. Parisienii devină totă mai 
curioși a sci acestă secretă și bănuescă, că Anglia ar fi 
cerută compensațiunl și că guvernulă francesă i-ar fi 
acordată. Acăstă bănuială și-a esprimat’o și Clemenceau, 
dar Iules Ferry a combătută cu hoiărîre. Ce privesce 
partea materială a cestiunii Tonchingului, ministrulă de 
marină a mărturisită, că adi Tonchingulă nu aduce pe 
lună ună venită mai mare ca 80 pănă la 100,000 franci, 
și generalulă Milot a (fisă, că acolo nu e nici ună tărâmă 
pentru comerciulă și Industria Franciei. Aceste mărtu
risiri suntă descuragiatăre pentru speculanții, cari de 
luni de Fie grămădescă guvernulă cu petițiunl și conce
siuni pentru Tonchingă; de aceea a asigurată și Ferry, 
că o mijlocire acceptabilă n’ar refusa-o. Dar după cum 
singură a declarată esistă puțini sorți pentru o astfelă 
de mijlocire. De aceea bine s’a făcută, că s’an trimisă 
întăriri de trupe la Tonchingă. Deja 4000 de âmenl s’au 
îmbarcată și păte să fie trebuință de ună mai mare 
numără de trupe, deârece Chinesii în timpulă din urmă 
au devenită cutezători. Astfelă »Agenția Havas» anunță 
cu data de 23 Noemvre din Hanoi, că ună despărță- 
mânlă de trupe francese sub colonelulă Duchesne a a



vută la Duocă o încăerare cu trupele chinese, care ata
caseră canonierele «Trombe* și «Revolver* pe rîulii 
Claire. Chinesii au fostă sfărîmați complectă. Francesii 
au avută 8 morți, între cari ună locotenentă, și 25 ră
niți. De altă parte o telegramă oficială a generalului 
Briere cu data de 23 Noemvre, adeverindă lupta dela 
Duocă, 4ice că stogurile negre, întărite prin trupe regulate 
chinese din Yunnan, au fostă scâse pasă cu pasă din 
punctele fortificate, fugindă cătră Nordă și Vestă în pă
duri și munți.

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

SOIRILE DILEI.
Suntemă informați, că Joi în 22 Noemvre v. 

se va începe în edificiulă șcâleloră nostre medii de aici 
ună nou ciclu de întruniri literare pentru domnele 
și domnișârele române Și în ciclulă acesta se voră 
tracta deosebite materialurl literare și scientifice. De bună 
sâmă și de astădată voră fi îmbrățișate întrunirile des
pre care e vorba, totă cu căldura de acum ună ană, și 
astfelă nu se va lăsă, să se răcâscă zelulă și bunăvoința 
aranjatoriloră acestoră întruniri.

—0—
Convenirea colegială a «Reuniunei române de gim

nastică și cântări,* ce s’a ținută Duminecă în 11 (23) 
Noemvre a. c. cu concertă și bală, a avută deplină reu
șită. Corulă, destulă de numărosă și bine întocmită, con
dusă de d. profesoră de musică Iacobă Mureșană, a ese- 
cutată piesele din programă spre marea satisfacțiune a 
publicului, care și de astă dală a dovedită prin freneti- 
cile aplause, că știe aprețiâ progresulă ce-lă face reu
niunea. Dâcă și de aci înainte probele corale se voră 
cercetă cătă se pote mai regulată de frumosulă buchetă 
corală, — precum și-a esprimată dorința zelosulO vice
președinte ală reuniunei d. Dr. N. Popă — atunci ne pu- 
temă așteptă și pe viitoră la cele mai plăcute conveniri 
colegiale, care nu potă decâtă să încunune reuniunea cu 
lauri de isbândă.

Balulă a fostă forte animată și ne place a crede 
că n’a putută fi nici ună sufletă de omă, care să fi pă
răsită sala petrecerei nemulțămită, grațiă ordinei ce a 
domnită și amabilității membriloră reuniunei.

Toți amă plecată spre casă, ducândă cu noi cele 
mai frumâse impresiunî, dar în același timpă și părerea 
de rău, că 6rele pră înaintate ne-au întreruptă rarele 
momente de o petrecere în adevără colegială.

Programa Concertului de Duminecă săra a fostă 
următărea:

1. I. Durner «Florile codrului,* cântecă națională 
scoțiană, choră de dame și bărbați.

2. * * * a) «Cântecă națională din Ardălă,* aran- 
giată de I. Mureșană.

Steleanu b) «Apa trece petrile rămână* Solo bariton.
3. R. Schumann «Viața țîgănâscă,* choră de dame 

și bărbați.
4. I. Mureșanu ,In grădina..........« de I. Nenițescu,

chor de dame.
5. I. Raff «Polca dela Reine,* Solo piană.
6. R. Schumann «Romanță spaniolă,* Quartetă 

Solo cu choră.
7. B. Mendelsohn «Ilier Nr. 1. choră de dame și 

bărbați.
—0—

In timpulă din urmă s’au ridicată mai multe pâri 
în contra așa numițiloră «agenți polițienești* din Pesta 
pentru diferite abusuri. Comisarulă ministerială Jekellfa- 
lussy a ordonată imediată o strictă perchișițiune a agen- 
țiloră, înterdicendu-le totodată intrarea în edificiulă poliției. 

-0—

».B H.* scrie dintr’o scrisore privată trimăsă în 
Pesta următorele: .Orașulă Homonna din comitatulă Zem- 
plină a fostă Duminecă în 4 (16) Noemvre teatrulă unei 
înfiorătore lupte. Pe când âmenii se adunaseră în bise
rică, întrarâ în orașă 120 de lupi și ajunseră pănă la 
ușa bisericii. Poporulă speriată închise ușile bisericii. 
Ulanii staționați în Homona alergară călări în ajutoră. 
Lupii flămânzi se aruncară asupra soldațiloră și sfâșiară 
doi dintr’ânșii și șepte cai. Abia cătră seră lupii pără
siră orașulă.*

—0—
Consiliulă de higienă ală orașului București, scrie 

«L’Indâpendance roumaine,* a hotărîtă să întervie pe 
lângă consiliulă comunală pentru construirea mai multoră 
barace la marginea Bucuresciloră, cari să servăscă de 
ambulanță în casă când cholera s’ar ivi în capitală. Pe 
lângă acâstă măsură, care numai rea nu e, ar fi bine ca 
consiliulă comunală se renduească măturarea mai dăsă 
a stradeloră capitalei și curățirea maidaneloră. De ase
menea, rău n’ar fi când s’ar gândi și la mirosurile esa- 
late de Dembovița, prin locurile unde matca veche nu 
s’a astupată cu desăvârșire.

—0—
,Die Presse* publică următorele în edițiunea sea 

de sără de la 20 Noemvre: «Ni se scrie din București 
că, după alegeri și după complecta fusionare a junimiș- 
tiloru cu partita Brătianu, se va efectua o reconstruire 
a cabinetului. D. P. Carp va deveni ministru ală aface- 
riloră străine, âr d. Dim. Sturdza, actualele ministru ală 
afaceriloră străine, va deveni ministru de finance seu va 
fi trămisă ambasadore la Viena.

—0—
Ună ciudată procesă, dice «Dreptu,* se află pen- 

dentă de mai multă timpă înaintea Curței de apelă din 
București, secțiunea III. Avocatulă însărcinată cu apă
rarea intereseloră Statului, reclamantă în causă, și-a dată 
demisiunea de o lună, — ca să’și potă pune candidatura 
la deputăție. Adversarulă Statului a încetată din viață 
de mai bine ună ană. In fine, ostrovulă, care formâză 
obiectulă litigiului, a fostă luată de ape suntă aprâpe 
doi ani, și astă-cjl nu se mai știe de urma luil

—0—
Se scrie farului «L’Independance Roumaine,* că 

d-na Caravelof, soția presidentului consiliului de miniștrii 
ală Bulgariei, a primită postulă de prefesâră la limba și 
literatura bulgară la gimnasiulu de fete din Sofia. Dom- 
nișăra Zancof, fiica fostului președinte ală consiliului de 
miniștrii, care ’și-a făcută studiile în Englitera, dobân- 
dindă diplomă de terminarea loră cu sucesă, ocupă deja, 
catedra de istorie la același gimnasiu.

—0—
Se cjice că în urma încercării de a se otrăvi împă- 

ratulă Alexandru ală III ală Rusiei, sănătatea sa ar fi 
sdruncinată. Toți prinții au fostă chemați împrejurul ti 
său.

—0—
«Epoca,* oficiosă ală guvernului spaniolă de-

minte știrea dată de «Times,* după care Germania ar 
fi renunțată la intenția de a ridica legațiunea Germană de 
la Madridă la rangulă de ambăsadă.

Starea scdlelorii române din Turcia 
în comparațiă cu școlele celorlalte naționalități totă 

din acestă stată. “
Suntă deja 23 de ani de când s’a înființată prima 

scâlă română în Macedonia. După acâsta abia trecură 
duoi ani și statulă română a înființată o scolă macedono- 

română în București cu scopă ca să instruiască tineri 
macedoneni și în urmă să-i trimită ca profesori la patria 
loră natală. Scola acesta n’a funcționată multă și s’a 
desființată supt ministerulă instrucțiunei d-lui Telă, nu 
sciu pentru ce motive. Nu multă după acâsta mai mulțî 
tnfocați și buni patrioți Români din România au înfiin
țată o societate cu numele de «Societatea Macedo-Ro- 
mână * Insă și acâsta societate n’a ajunsă scopulă iei 
din causă că urele politice și personale a membriloră iei, 
precum și Introducerea într’ânsa ca membrii a câtor-va 
elemente streine și inimice a actualei cause macedonene 
au făcut’o să nu progreseze și să nu ajungă la punctulă 
dorită.

Grecii, și mai în urmă Bulgarii, autjindă că Ro
mânia liberă se înteresâză de sârta frațiloră loră din 
Turcia, au constituită și dânșii o mulțime de societăți, 
cu deosebire cei dintăiu, cu scopulă de a desnaționalisâ 
pe toți Românii din Turcia, și a-i atrage prin scolele 
loră la naționalitatea loră. Ca să ajungă la scopulă acesta 
au avută trebuință de cheltueli enorme; însă ei s’au gân
dită astfelă: mai bine să lăsămă satele și orașele nâstre 
locuite numai de Greci fără scoli, și să facemă scoli gre
cesc! pe la satele și orașele locuite de Români, fiind-că 
pe aceștia avemă trebuință să-i desnaționalisămă pe când 
frații noștrii (greci) voră fi în totdâuna cea-ce suntu și 
dâcă nu-i deșteptămă astădi îi vomă deștepta mâne când 
vomă ajunge la scopulă nostru.

Grecii pentru desnaționalisarea Româniloră mace
doneni au înființată ună mare Silogă (societate) la Atena 
și o mulțime da sucursale în orașele din Turcia. Au 
înființată prin propriele loră cheltueli școli normale de 
ambele secse cu internate, care internate suntă pline de 
bursieri și bursiere; au înființată pe la tote comunele 
românesc! scoli de ambele secse, âr la comunele care au 
mai multă de 600 case au făcută gimnasie grecești. La 
Salonică, Bitolia, Ioanina, Elbasană, etc. etc. Liceele 
suntă cu internate de ambele secse.

Tote scâlele grecești, atâlă cele primare câtă și 
cele gimnasiale precum și internatele au edificiele loră 
proprie zidite fârte frumosă; tâte internatele liceeloră 
suntă pline de copii și copile române. Pentru acestă 
scopă statulă grecescă împreună cu societățile grecesc! 
cheltueșce pe fiecare ană mai Lmultă de 20,000 lire 
turcesc!.

Pentru scolele bulgărești din Macedonia și Tracia 
se plătesce o sumă de unu milionă de franci., t

fir pentru deșteptarea aprope a două miliâne de 
Români din Turcia se cheltueșce numai suma de 3,500 
nap., când mulțî repausați Macedo-români au lăsată prin 
testamente aici în România o sumă mare de donațiuni, 
din a căroră venituri să se facă scoli și biserici româ
nești în Macedonia, dintre ei numărămă Dositeiu Gas- 
trișâea, Mesicu, Caracovilz etc.

Bitolia este considerată ca capitala Româniloră din 
tâtă Macedonia și totă Turcia, potă dice chiar că este 
ună orașă aprâpe curată românescă. Aici Grecii și Bul
garii și-au pusă tâtă activitatea loră spre a desnaționa
lisâ pe toți cetățenii români ai acestui orașă. Au înfi
ințată scoli primare și licee de ambele secse avândă și 
internate cu bursieri și bursiere (copii de români, căci 
în Bitolia nu esistă nici o familia grecâscă afară de fa 
milia consulatului grecescă). Asemenea au înființată ș 
seminare cu internate unde se instruâscă pe fiulă Ro
mânului și mai în urmă să’lă trimită ca popă grecescă 
la sătulă său natală românescă.

Ca să atragă, și să amăgiască mai bine pe Români 
au clădită edificii pentru scole fârte frumâse și convena
bile pentru usulă loră, au adusă profesori licențiați din 
străinătate capabili de a face propagandă grecâscă.

19.

FOILE T ONU.

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

1785 scrisă pe basa docunientoloru oficiale de N. Densușianu. Bu
curești 1884. Tipografia >Roiuânulu,* Carolu Gobl).

(Urmare.)

Vedândă ce cursă au luată lucrurile, Horia porunci 
trupei sale din Câmpeni în 14 Dec. să se disâlve, «sub 
pedâpsă de morte să se întârcă fiecare pe acasă, fiindcă 
au venită trupele împărătesei, dâr pe dînsulă să-lă pe- 
trâcă pănă la Albacă și peste munți, ca să-și potă con
tinua drumulă spre Viena, unde speră a dobândi ună 
resultată fericită la întreprinderea sa. (Interogat, căpita
nului Vas. Sgârciu). Era ultima onore, ce să făcea că
pitanului, esclamă autorulă. Raportele oficiale diceau a- 
cum, că liniștea s’a restabilită pretutindeni și răsculații 
s’au împrăștiată cu totulă. Numai pe Horia cu cei 100 
de âmenl ai săi, despre cari se credea că sunt ascunși 
undeva, îi mai căutau. Se vorbea și că Horia s’a dusă 
peste Crișă in Ungaria. S’au trimisă prin munți patrule 
mari de soldați cu ordinulă ca să aresteze pe toți cei 
suspectl și se prindă pe Horia dâr nu-lă aflară nicăiri. 
Despre aceste raportă împăratului generalulă Fabris, nu
mită comandantă în loculă br. Preisz, care fu pensionată 
pentru că s’au plânsă contra lui și guvernulă și nobili

mea. Intr’aceea sosi și generalulă Sturm cu ajuforulă 
din Ungaria, dâr nu mai erâ lipsă de elă.

îndată ce audi că a încetată revoluțiunea împăra- 
tulă Iosifă II făcu să se publice în «Wiener Zeitung* ună 
comunicată, în care se dice, că «Românii răsculațî s’au 
întorsă cu toții pe la casele loră, fără să se întrebuin
țeze în contră-le forță și fără vărsare de sânge (?) au 
depusă puținele arme, ce le avâu, și au recunoscută cu 
părere de rău greșâla și acum dau mână de ajutoră. 
Comunicatulă acesta nu era esactă, căci sânge destulă 
s’a vărsată din partea nobilimei și din partea armatei. 
Căderea revoluțiunei căusâ o durerâsă impresiune între 
Românii din Transilvania. In comitatulă Cetății-de-Baltă 
și ală Făgărașului preoții români începură numai decâtă 
o colectă de bani pentru Hoția, ca să pâtă călători la 
Viena. Din acâstă causă s’a ordonată o strictă supra- 
veghiare a preoțiloră. *

In capitululă următoră, autorulă se ocupă de ideile 
împăratului Iosifă în privința cestiunei de naționalitate 
în Transilvania și ca Introducere publică trei scrisori ale 
împăratului. Cea d’ântâiu cu data 3 Dec. e adresată 
fratelui său Leopoldă de Toscana. Impăratulă arată în 
acâstă scrisâre căușele cari au provocată revoluțiunea 
lui Horia; escesele tirăniei posesoriloră, plângerile țăra- 
niloră români, neîmplinirea ordineloră împărătesei, mal
tratarea și arestarea țăraniloră, cari s’au plânsă Ia îm- 
păratulă; apoi arată, cum s’a făcută propaganda revo
luționară sub cuvântă, că porunca împăratului este ca să 
fie nimiciți toți nobilii ș. a. în fine deplânge escesele no
bilimei față cu țăranii prisonieri dela Deva. (A se vedâ 
«Gaz. Trans.* Nr. 199 din 1884). — După ce află că 

țăranii s’au revoltată a doua âră Josifă II. adresă conte
lui Jankovits ună biletă cu data de 13 Decemvre. Din 
acestă importantă autografă împărătescă estragemă ur- 
mătârele pasagie:

..... «In cercetarea acâsta, cu care te-am însărci
nată cu deplină încredere, lucrulă de căpeteniă este să se 
esamineze bine cum s’ar putâ liniști de amândouă păr
țile spiritele iritate în gradulă celă mai mare și anume 
ale Româniloră in contra întregei națiuni ungurești, cu 
deosebire în contra domniloră săi și a funcționariloră co
mitatului, cum și spiritele tuturoră acestora în contra Româ
niloră. Cei d’intâi, Românii, au tost tractați aspru o lungă 
seriă de ani și nici odată n’au putută să ajungă la ună 
mijlocă de îndreptare, sâu să li-se facă dreptate plânge- 
riloră loră. Cei din urmă au fostă atacați întrună modă 
fârte gravă și dânșii suntă de părere, că-și voră putâ 
apără viața și averea, dâcă voră tractâ și întâmpină cu 
cea mai mare severitate întrâga națiune română. Trebue 
așa dâr fără îndoială ca în casulă acesta să fie prive- 
ghiați cu esactitate și judecătorii tribunaleloră, cari suntă 
chiămați să cerceteze și să judece, fiind-că dânșii și-au 
perdută cumpătulă...*

Impăratulă propune mai departe ca în comi'atele 
Huniadâră, Zarandă și Alba să fie numiți in posturile de 
vice-comiți și solgăbirăi funcțiunari cu deosebire din co
mitatele săsesci și cari cunoscă bine limba țărei. 
Apoi dice, că a fostă o nebuniă a cere dela țărani es- 
trădarea căpitaniloră, că acâsta a stricată tâte și a aprinsă 
de nou foculă* și încheiă așa:

»... Asemenea e de lipsă ca Dta să sfătuesti și se în
duplec! cu probele cele mai convingătâre pe posesori și pe



Scâlele române din orașulă românescă, atâtti cele 
primare de ambele secse cât și gimnasiulă de băeți n’au 
unii edificiu ală lord propriu, și profesorii scâlei pri
mare precum și ai gimnasiului de băețî suntă nisce in
divizi cari nu-și au făcută studiile lord la o scâlă ro
mână, esceptândd numai pe directorulu gimnasiului.

Cum potti dâr progresa scâlele române din Turcia 
fiindd în asemenea comparație cu scâlele celorlalte nați
onalități? Turcii, Francesii, Israeliții, Protestanții, Bul
garii, toți au scâlele lord cu propriele lord edificii în a- 
cestd orașd, âr Românii n’au und edificiu propriu pentru 
scola lord, asemenea n’au nici biserică.

Mulțl Români au dorința ca să’și instruiască fetele 
lord, după ce au absolvată cursuld primard, la o sc61ă 
secundară. Dâr unde să le trimită? In tâtă Macedonia 
nu se găsesce nici o scâlă secundară de fete și atunci 
suntd siliți a le trămite la scâlele secundare grecesc! seu 
bulgăresc!.

Unuld dintr’enșii, cu adevărate sentimente, ne vo- 
indd să trimită pe unica sa fiică nici la scolele grecescl 
nici la cele bulgăresc!, unde i-o cerea cu mare stăruință, 
ca bursieră, a trămis’o aici la Bucuresc! ca să învețe la 
o scâlă secundară, în limba sa maternă, însă s’a înșelată 
amard, căci nici n’a fosta primită și aprâpe de 3 luni 
stă fără nici und căpătâiu. Autoritatea respectivă de aici 
i-a disd că să se ducă de unde a venitd, seu să o 
primâscă acela care i-a Z'să ca să vină în Bucuresci. 
Ei bine! acela, din nenorocire, a murită (repausatuld 
generală Carold Davilla a Z>sh ca să vină o fată din 
Macedonia în loculd unei repausate tinere eleve macedo
române de la Asiluld Elena D6mna). Acum ce trebue 
să facă nenorocita copilă ? Cum și cu ce față să se în- 
torcă îndărătd? Cum sărmanii iei părinți, 1) cari luptă 
cu sacrificii morale și materiale pentru progresulă causei 
române, să sufere rușinea vădăndu că acum inamicii 
causei române își vord bate jocd de ei dicendu-le:

Nu va plăcută internatele nâstre? âcă acum că 
fiica vostră este isgonilă de acei cari Z>că că vord să vă 
deștepte. _ „Roniâuulfi.*1

CRONICA AGRICOLĂ.
Ocupațiunilc și plăcerile câmpenesc!. — Agricultura. — Ad- 

ministrațiunea. — Singurătatea. — Lectura. — Convcrsațiunea. — 
Artele gimnastice. — Plăcerile primăverei, verei, tomnei și ernei.

Cei ce trăescd în orașe ținuți de afaceri, de servi
ciile ce patria reclamă dela capacitățile lord, suspină 
adese după aeruld curată dela țâră; dâr âmenii fără lu
cru, ce se resfață în avuții, leneșii, prostii, ce trăescd 
fără se facă ceva, nu îndrăsnesed să iasă la țără, de frică 
ca să nu li se urască petrecendd timpuld acolo. Pe a- 
ceștia îi putemd asemăna mai bine cu cârtițele, cari nu 
potă trăi afară din găurile lord subpămăntene și cari 
preferă scobiturile lord strâmte, fără aerd și lumină, în 
loculd pajiștei verde, luminată de razele viu făcătâre ale 
sdrelui. Viața câmpenâscă este und isvord neîntreruptă 
de ccupațiunl și plăceri, cari în adevărd nu potă pro
duce altă încurcătură, decâld aceea de a nu sci, pe cari 
să alegi mai curfendd.

Mai înteiu de tâte, este studiulă agriculturei în cărți 
și pe terenă, teoria și practica fiindd cele două condiți- 
uni nedespărțite și neapărate pentru a forma und agri- 
cultord desăvârșită. Activitatea robustă, cerută în explo- 
atațiunile rurale întinse, va alterna cu plăcutele ocupa- 
țiuni de horticultură și grădinărie. Studiulă principielord 
fundamentale ale agriculturei, vord face a se înțelege ne
cesitatea de a cunâsce astfeld botanica, fisica, chimia, 
zoologia, sciințe cari să complecteză una pe alta și con

funcționarii comitatelord, cari formâză nobilimea ungurescă 
propriu Zisă, că ori câtă de greu le-va veni, totuși dânșii, în 
interesuld binelui și ală conservării lord proprie, să nu se 
arăte față cu iobagiuld română nici cu neîncredere esa- 
gerată, nici cu frică, nici cu severitate escesivă, fiindcă 
acâsta ar fi numai o probă despre ura lord neîmpăcată 
și despre sentimentuld lord de răsbunare, de ârece ast
feld liniștea adevărată nici odată nu se va pută restabili, 
și dânșii pe lângă told ajutoruld armatei, nu vord pută 
să apere nici o siguranță în ce privesce persdnele și 
averile lord, siguranța, care se pâte dobândi numai cu 
uitarea definitivă a trecutului, fiindcă este imposibilă, ca 
eu să pună o gardă înaintea fiecărei curți nobilitare. Ori 
câtă de greu le va veni acâsta, totuși covicțiunea propriă 
trebue să-i îndemne la o astfeld de purtare.*

In altă scrisâre autografă, ce a adresat’o împăra- 
tuld totd în 13 Dec guvernatorului br. Brukenthal, eld 
Zice între altele:

.... »Dâcă nu se va pune capătă unord asupriri, ce 
esistă de mai multă timpă în țâră, cu deosebire în ces- 
tiunea robQteloră și a mai multoră taxe diferite, atunci 
nici nu e posibilă ca să putemd așteptă o liniște sigură, 
fiă chiar dela forțele cele mai mari, fiindcă nimeni nu 
pâte să țină armata gata de răsboiu în contra supușilord 
săi proprii. Acestd tristă esemplu ar trebui să convingă 
pe nobili și pe posesori, că viața și averile lord sunt în 
mâna mulțimei mari, adecă a poporului, și poporală nu
mai tractându-ld cu ecvitate, cu iubire și încredere pâte 
să fie ținută în frâu într’ună modă stabilă. Escesulă de 
severitate pâte să supună pe ună timpă ârecare, dâr 
âmenii, cari n’au nimied, ce să pârZă, cari nu suntd le-

ducă spirituld a pătrunde pe întinsulă domeniu ală isto
riei naturale despre care celebruld Cuviei’ a Zisă: »folo- 
sitord în singurătate, destulă de largă, pentru a satis
face inteligența cea mai vastă, destulă de interesantă 
spre a linisci sufletuld celd mai agitată, elă mângăe pe 
cei nenorociți și potolesce pasiunile violente. Odată spi
rituld întorsă spre contemplarea acestei armonii a natu- 
rei, regulată într’ună chipd nestrămutată de cătră Pro
vidență, află motorii ce depandă de liberală arbitru ală 
omului, sunt prea mici si prea slabi.

Practica unei agriculturi luminate cere, ca tâte ope
rațiunile să fie regulate, supuse unui controld, unei sis
teme de comptabilitate bine întocmită; acâsta este în a- 
devără făclia care luminâză calea ori-cărei întreprinderi 
industriale seu rurale. Aceste, dise mai înainte, ne con
ducă directă a cercetă principiele economiei cari trebue 
să guverne societatea civilă în folosuld statului și ală 
particulariloră. £că-ne deci intrați în domeniuld econo
miei publice și private.

, Economia, Zice Ramagnosî, este fundamentuld mo
ralei și ală politicei. Din satisfacerea intereselord mate
riale decurgă virtuțile morale și sociale.» Istoria erori- 
loră economice ale secoliloră trecute, se lâgă neapărată 
de condițiunile politice ale popâreloră, precum și intere
sele materiale atingă pe cele morale. Astfelu luândă ca 
punctă de plecare cultura câmpuriloră, și urmândă calea 
trasă de raționamentd, ajungemd încetd-încetd a înfățișa 
cu atențiune, tâte interesele sociale ce atârnă unele de 
altele ca și deosebitele belciuge ale aceluiași lanță.

Cercetândd basele primordiale ale agriculturei si 
examinândă căușele prosperităței sau decadenței sale, 
străbătândă pănă în fundamentală societăței umane, vomă 
descoperi, că lumina inteliginței este totd atâtd de nece
sară fecondațiunei solului ca și lumina sârelui. Spre a 
dobândi, răpindd din eâmpulă imensă ală sciinței, cu- 
noscința edevărului, este neapărată ca nici o forță con
trară să nu se opună acestord cercetări; de aci trebue 
să conchidemd că libertatea este indispensabilă la înce- 
putuld progresului.

Dâcă cu tâte acestea, acâstă libertate apare pe ne
așteptate și fără pregătire, într’ună populă înjosită prin- 
tr’o lungă servitute, ea produce atunci același efectd ca 
și lumina care vine d’o dată, care străbate în adevărd 
întunereculă, dar care ia ochii și orbesce în acelașă timpă. 
încetd-încetd ochii se deprindă cu nâuele raZe, cari ajungă 
în fine a lumină adevărulă curată. De aci urmâză tre
buința de a deprinde ochii treptată cu lumina, și de a 
pregăti populii prin instrucțiuni perfecționate cu încefuld, 
spre a pute primi fără vătămare influența libertății.

Din studiulă atâtoră încercări ale geniului umană, 
în timpă de ațâța secuii, suntemd neapărați conduși a 
recunâsce, că sîngura nașă socială prin care se pâte a- 
tinge celd mai mare progresă posibilă, este libertatea lu
minată de făclia adevărului, sprijinită de dreptate, întă
rită prin ordine, muncă și pace. Iacă la ce resultată 
conduce desvoltarea agriculturei!

Tinerii, crescuți în principii solide și mântuitâre ale 
vieței domestice, orl-câte studi îi voră câce, se vord 
oțel! în contactă și vord deveni cetățeni folositori. Ini- 
țiațl de timpuriu, în cerculd restrânsă ală comunei, în 
administrațiunea intereselord publice, vord pută, întăriți 
prin esperiențe “și sciințele căpătate, să dea cele mai mari 
servicii.

Dâcă sârtea îi chiamă a servi patria în funcțiuni 
mai înalte, ei vord aduce und amorti luminatd țărei, o 
cunoscință adevărată de trebuințe, vord dovedi în sensd 
practică și o mare străbatere de spiritd în afaceri, vord 
face binele fără ambițiune și îndărătnicire. întăriți prin 

gațl de casă și de curte, fiindcă și așa de abia mai potă 
trăi după ele, aceștia vord folosi cea dintâiu ocasiune, 
ca să comită escesele cele mai mari. Eu recunoscti pe 
deplină, că e fârte greu de a pute aflâ und mijlocd în 
contra urei naționale și de religiune, care a ajunsd la 
estremd, și care se manifesteză la tâte ocasiunile între 
Români și Unguri, anume und mijlocd cum să pâtă trăi 
împreună amândouă națiunile aceste într’ună modă li
niștită și ecuitabild și spre binele comună, fiindcă și așa 
unii făr’ de alții nici nu potă să esiste, adecă domnii 
pământesc! fără supuși și aceștia ârășl fără autorități și 
fără guvernă. Der singuruld mijlocd ce esistă este, și 
Domnia-ta trebue să faci totd până la estremd, ca în ți
nuturile revoltate să depărtezi din administrațiunea pu
blică pe toți âmenii aceia, a cărord ură, neîncredere și 
răsbunare ți se va părea, că e neîmpăcabilă, și în loculd 
lord trebue să te ajuți cu transferarea altoră funcționari 
din alte comitate, fiindcă altcum vord cădâ de nou în 
periculd și cu dânșii vord trage și țâra. Totodată e de 
lipsă, ca puterea suveranului să apară în deplina s’a 
forță și fiecare, fără indulgență, să fiă șilitd a’și împlini 
datoriile sale în conformitate cu urbariuld ecuitabild, 
care s’a stabilită odată, și să nu se câră mai multă 
dela iobagiu decâtd ceea ce e permisd.. .*

(Va urmă).

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

adevărd fără vanitate, mândri de demnitatea lord de 
omeni liberi, cunoscândd și valârea legitimă, vord do
bândi în amoruld de patrie și de familie, perspicacitatea, 
curagiuld și forța care constitue națiunile prospere, res
pectate, inviolabile.

Sciințele naturale și sociale, cu aplicațiunile lord la 
actele agronomice, suntd studiile cele mai potrivite pentru 
aceld ce se destină vieței câmpenesc!; acâsta însă nu îm- 
pedică alte aptitudini a se desvoltâ; în tăcerea și liniștea 
dela țâră, potd să se nască mari genii, în tâte ramurile 
sciinței umane. Canova eși dintr’und satd modestd Pas- 
sagno, și veni la Roma, unde îșî ilustră numele și Patria 
prin statuele sale.

Dâcă spirituld inițiatd în studiuld sciințelord, literi- 
lord, artelord, simte geniuld mai departe, părăsescă sin- 
guritatea dela țâră și mârgă a se aruncă în amesteculă 
ai’Zătord din orașele mari, unde în mijloculd luptelord de 
pasiuni mici și mari, în centruld mișcărei intelectuale și 
artistice, va aflâ alimentuld necesard desvoltărei geniului 
și und stimulantă în lucrările cele mari.

Plăcuta viâță rurală din copilărie, nu se va pută 
uită în sboruld imaginațiunei fertile și după multe lupte 
și victorii, se va părea multd mai plăcută în anii de bă
trânețe; și dâcă vre-o dată ilusiunile de aurd ale tine- 
reței, se vord învăli în suflarea unord decepțiuni amare, 
dacă fantoma unei glorii urmărite fără succese, s’ar aco
peri de nereușite nemeritate, sufletuld în adevărd nu va 
pută aflâ consolațiune, de câtd în feluld esistenței sale 
de mai înainte. Sub umbra copacilord și în plăcuta li
niște dela țâră, află balsamuld ce potolesce durerile fer- 
binți. Singurătatea liniștită și plină de cugetări, după 
und traid sdruncinatd de orașe, contemplațiunea senină 
a naturei,, după întinse lucrări ale spiritului, convind su
fletului unui omd slăbită, prin luptele vieței sociale.

»In singurătate, Zice Thomas, tâte ârele lasă o urmă, 
tâte momentele suntd pline de vre-o idee.... numai în 
singuritate sufletuld este pe deplind independentd..., elă 
e liberă ca și cugetarea omului ce ar trăi singură.* 

Va urmă.
--------O--------

ULTIME SOIRI.
Pesta, 25 Noemvre. — Delegații Croației 

și F’ voniei au fostă primiți eri în audiență de 
cătră ministrulu președinte Tisza. Vucotinovici 
a vorbită în numele delegațiloru, declarându că 
partida națională ține de cea mai sfântă datoriă 
a sa, de a menține nealterată pactulă cu Unga
ria. Ministrulu președinte Tisza a asigurată, că 
va promova tâte acele dorințe ale Croației-Sla- 
voniei, care concârdă cu binele întregului stată 
ală corânei unguresc!.

Strassburg, 25 Noemvre. — Ună co
municată ală guvernatorului intei’Zice aparițiunea 
mai departe a celoră trei diare: „Union Elsass- 
Lotfyringens,“ „Schiltigheimer Echo“ și „St. Odi- 
lien.“ Interdicerea e motivată pe crescerea pro
pagandei reuniuniloră șovinistice dincolo de Vo- 
gesi, care e periculâsă desvoltării germane a țârii.

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

DIVERSE.
Temperanță silită — Citimă în »Courrier des 

Etats-Unis:« Deși Statulă indiană n’a Introdusă în con- 
stituțiunea sa ună amendamentă, care interZice fabrica- 
țiunea și venZarea băuturiloră alcoolice, esistă cu tâte 
aceste unele comitate în acestă Stată, unde autoritățile 
locale au votată acâstă interdicțiune; dâr ea n’a fostă 
aplicată în tot-dâuna cu rigurositate. Astfeld în miculă 
satd Palmyra, esistă o cârciumă ținută de ună domnă 
William Boit, pe care nu-lă supărase nime nici odată și 
care, fiindd singuruld comerciantă de acestă genă în lo
calitate, făcea afaceri minunate. Mai dilele trecute Boit, 
închidendă cârciuma, se culcă, când d’odată auZi bătândd 
în ușă; elă scâse capulă pe ferâstră și vădu vr’o trei- 
Zeci de călăreți opriți dinaintea prăvăliei lui, care’i ce- 
rură să le dea de băută. Boit răspunse că era prea 
târZiu și consilia pe călăreți să-și urmeze drumulă; 
dâr d’o dată treiZeci de revolvere fură îndreptate spre 
ferâstră sa. Față cu nisce argumente atâlă de puter
nice, Boit văZu că orice împotrivire e de prisosă și se 
coborî să deschidă ușa. Dâr d’abia scosese zăvorulă și 
călăreții descălecară, repeZendu-se înăuntru ca o bombă. 
Pretinșii călăreți nu erau alții decâtă nisce femei deghi- 
sate în bărbați, cu țâțele făcândă parte dintr’o societate 
de temperanță din împrejurime. Cum intrară în câr
ciumă. acești demoni cu pantaloni au pustiită cârciuma, 
au dărîmatd taraba, au sfărmată paharele, sticlele, au 
deșertată putinele. Apoi temperanțele au plecată în- 
sciințândă pe Boit, că dâcă va avâ nenorocirea să des
chidă din nou cârciuma, dînsele se voră întârce să-i mai 
facă o visită și că de astă dată îlă voră sdrobi.

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



Cursulu la bursa de Viena
din 25 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6% 123.60 
Rentă de aură 4% . . . 95.85 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.35 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare......................... 144.25
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.20 

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 105.70 

Bonuri rurale ungare . . 100.90 
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 

vinii ung........................
Imprumutulii cu premiu 

ung.................................

98.25

117.30
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80 
Renta de hărtiă austriacă 81.60 
Renta de arg. austr. . . 82.75
Renta de aură austr. . . 104.— 
Losurile din 1860 . . .135 25
Acțiunile băncel austro-

ungare..........................871.—
Act. băncel de credită ung. 307.25 
Act. băncel de credită austr. 303.75 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.78
Napoleon-d’ori................. 9.75'/a
Mărci 100 împ. germ. . . 60.10 
Londra 10 Livres sterlinge 123. -

ISursa <le Rucnrescl.
Cota oficială dela 12 Noemvre st. v. 1884.

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

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

* ,) » (■^°/o) •
» > urban (7%) . . — —
> » > (6°/0) • •

> W /O/ * •

Banca națională a României — 1318
Ae. de asig. Dacia-Rom. . . — 327,326%

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

Cursulu pieței Brașovu
din 26 Noemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Vând. 8.79
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.

.Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potă cumpSra în tutunge- 
ria lui Gross (în casa prefecturei.)

7383—1884 tk. szâmhoz.

Ărveresi hirdetmenyi kîvonat.
A brassdi kir. tȘrvszdkmint tkvi hatosâg kozbirr^teszi, bogy iigyvâd 

Garoiu Miklos vdgreliajtatdnak G. Popu Beniamină £s Aurelia 6s târsai 
vegreliajtâst szenvedok. elleni 400 ft.—kr. tokek(5vetel6s 6s jâruldkai irânti 
v6grebajtâsi iigyeben a brassdi kir. torvszâk teriiletdn 16vo az O tobani 
batâron fekvo az Otobani 148 sz. tjkben 232, 233, 1037, 1038, 1078a’ 
1078b' 1859, 1935, 2416/1, 3194, 3550, 3572, 3748, 3749, 3750, 4413, 
4457/1, 4458/1, 4553, 5004/1, 5519/1, 5520/1 5521/1, 5696, 5697, 5698, 
5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5758, 5759, 5760, 6296/1, 6552/2, 
6572/1, 7870, 8284, 8524, lirsz. fekvok tovâbbâ, az Otobâni6 50 sz. tjkbe 
a + 1067». 1067b> 2416/2, 2811, 3980, 4457/2, 4458/2,^5004/2, 5519/2, 
5520/2, 5521/2, 6296/2, 6572/2, 7597,. 7598, 2007 brsz. alatti fekvdkre 
az ârverâst 1171 ft.—krban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elren- 
delte, ds bogy a fennebb megjelolt iugatlanok az 1884 6vi December b6 
5-ik napjân d^lelott 9 orakor Otobân kozsâg irodâjâban megtartando nyil- 
vânos ârver6sen a megâllapitott kikiâltâsi âron al61 is eladatni fognak.

Ărverezni szândekozok tartoznak az iugatlanok becsârânak 10% ât 
vagyis 117 frt. 10 krt. keszpănzben, vagy az 1881 LX. t. cz. 42 §âban 
jelzett ârfolyammal szamitott 6s az 1881 6vi November 1-ân 3333 sz. a. 
kelt igazsâgiigyministeri rendelet 8 §âban, kijelolt ovadâk-kdpes ertek- 
papirban a kikiildott kezdbez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170 §-a

6rtelmdben a bănatp^nznek a birosâgnâl eloleges elbelyezâs^rdl kiâllitott 
szabâlyszeril elismerv^nyt âtszolgâltatni.

Kelt Bras son 1884 dvi September bo 6-ân.
A brassoi kir. tszek mint telekkvi hatosâg.

Beesi, elndk. Flira.

țj Vindecare (Radicală și (Rapidă J

4(

de tdte

Bâtele Nervâse, Epileptice și Secrete
numai prin metoda mea.

Onorariele nu se dau decâlă după restabilirea completă.

©B. /PI&GF. A. MAIiASl’IlSA,
membru ală mai multoră societăți sciențifice

IO©. E^a.ixloc’a.rg' St. — I=-A-T£IS.

Tratarea se face prin corespondență.

fr 

fr

fr

s

Mersulu trenuriloril
pe linia Predealu-ffiBudapesta și pe linia Teiușil-Aradil-Eudapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

IPredeald-SSudapesta /Budapesta— Predealu

Trenă 
accelerat

Trenu 
de 

persdne
Trenu 

omnibus
Trenu 

de 
persâne

BucurescI
Predealu
Timișă

Brasovă
’ (

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu
Sigili sora
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușft
Aiudă
Vințulă de susă 
Uiora
Cucerilea
Gliirișu
Apahida

Clușiu (

Nedeșdu 
GhirbSu 
Agliiriști 
Stana 
Huiedină
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v 
Mezo-Telegd
Fugyi-Văsărhely 
Vârad-Velințe 
Oradia-mare *

P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

9.50
10.15
10.50

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

10.08 559 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 11.04
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

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea mare

Vărad-Velencze
Fugyi-Vâsârhely 
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Agliiriș 
GhirbSu
Nedeșdu

CInșiu

Apahida
Gliiriș
Cucerdea
Uiora
Vințulă de susă
Aiudă
Teiușă
Crăciunelă
Blașă 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sigișdra
Hașfaleu
Homorod
Agostonfalva
Apatia
Feldiora 

ț

Timișă
Predealu

BucurescI

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose1

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

8.25 8.35 3.30 8.00
8.00 6.55 9.45 2.47

11.24 10.55 12.18 6.36
2.01 2.04 1.59 10.09
4.11 5.13 3.20
4.21 9.37 3.25
4.29 9.45 —
4.40 9.59 —
5.02 10.28 3.56
5.46 11.41 4.31
6.oy 12.15 —
6.28 12.48 —
6.52 1.48 5.28
7.32 3.21 6.01
7.51 3.54 —
8.12 4.34 —
8.24 4.52 —
8.38 5.11 —
8.57 5.40 7.08
9.23 6.00 7.18
9.50 6.29 —

11.15 8.14 8.29
12.04 9.49 8.53
12.12 9.58 —
12.19 10.07 —
12.45 10.42 9.17

1.15 11.32 9.40
1.44 12.03 —
2.00 12.24 10.12
2.34 12.43 —•

2.52 1.22 10.45
3.27 2.24 11.07
4.01 3.06 11.29
4.50 4.17 12.15
5.08 4.51 12.30
6.47 7.07 1.32
7.36 8.10 2.04
8.09 8.46 2.24
8.41 9.20 2.44
9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25
— 6.57 4.03
— 7.32 4.28

10.25

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușft-Aradu-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenu de Trenă Trenu Trenu de Trenă
persdne omnibus omnibus persono omnibus

Teiușft - 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 ( 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Arad iî > 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 . Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin , 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 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
i l'il <1 si 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-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenu Trenu de Trenă
omnibus perfldnc omnibus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișftra 8.58 3.15 P etroseisi> 7.00

Timișdra-Aradft PetroșenI—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenă
persdne omnibus omnibus

Timișftra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.37
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Araduiă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


