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Brașovu, 15 (27) Noemvre
Foile guvernamentale din Pesta, ce ne-au 

sosită cu posta de a^I, publică ună comunicată 
caracteristică privitorii la visitațiunea scdleloru 
medii. Ni se spune adecă, că tdte scdlele medii 
din Transilvania și Ungaria, care pănă acuma 
erau împărțite între diferite secțiuni ale ministe
rului de culte și instrucțiune, au fostă întrunite 
într’o singură secțiune, sub direcțiunea consilie
rului de secțiune Dr. Klamarik,

Dr. Klamarik a și întreprinsă o călătoria, 
ca să visiteze scdlele medii de pretutindenea, cu 
scopu — cum ne asigură comunicatulă — de a 
se convinge mai ânteiu în persdnă despre starea 
edificieloră școlare. Elă a fostă, ne spune co
municatulă, mai ântâiu în Oradea-mare, de unde 
a trecută apoi în Ardălu. A găsită că scdla reală din 
Oradea-mare și gimnasiulă de stată din Sibiu sunt la 
rău adăpost și că trebue să se ia măsuri; în Sibiu a și in
trată în negoțieri cu comuna pentru clădirea unui nou 
gimnasiu. Celelalte scdle din Oradea, Clușiu și; 
Sibiiu, precum și direcțiunile superiăre respective 
le-a aflată bine întocmite și provă^ute cu t6te 
cele necesare.

Eri a fostă surprinsă și corpulă profesorală 
ală gimnasiului română de aci de visita consili
erului Klamarik. Nu scimă, dăcă a fostă dele
gată de ministru să viă, său a venită numai de 
curiositate. Aflămă însă că d-sa nu s’a mărgi
nită a se uita numai la zidire, dăcă ferestrile și 
ușile se’nchidă bine, dăcă e fântână ’n curte, dăcă 
suntă apeducte, în ce stare suntă băncile, podi- 
nile și celelalte nenumărate mărunțișuri, câte le 
provede peste măsură instrucțiunea ministe
rială pentru scdlele medii confesionale. D. 
consilieră a mersă mai departe: a întrebată 
sum și câtă sciu unguresce școlarii, dăcă sciu mai 
bine nemțesce ori mai bine unguresce, dovedindă 
cu acăsta, că este adevăratulă representantă ală 
ministrului Trefort.

Accentuămă acestea din urmă, pentru că ele 
ne dovedescă, că minuțidsele prescrieri din in
strucțiune în privința edificiului, a întocmirii lui, 
a recbisiteloră ș. a., celă puțină în câtă privesce 
scălele confesionale, nu suntă luate atâtă pentru 
înaintarea desvoltării acestoră scdle, câtă mai 
multă spre a servi de pretextă, ca să se împe- 
dece desvoltarea loră, în casă când n’ar cores
punde scopului principală de succesivă maghia- 
risare.

Vomă vedă ce raportă va face d. Klama
rik șefului său și dăcă acesta din urmă va aflâ 
de lipsă, să admonieze vre-unulă din institutele 
ndstre, precum este prevăzută în instrucțiunea sa.

Visitațiunile și controlările acestea, introduse 
de ună timpă încdce, ne înfățișază destulă de 
limpede amesteculă faptică ală guvernului în a- 
facerile scăleloră medii confesionale, și „conflic
tele neplăcute, “ despre cari scriau foile ungu- 
rescl, voră fi — suntemă siguri — neevitabile, 
ori câtă de multă tactă ară desvoltâ domnii 
consilieri și inspectori, ce ni se trimită pe capă.

Ceea ce simțimă și vedemă din tăte, este 
că situațiunea scăleloru năstre, în locă să fie ușu
rată din partea statului, care este chemată a 
ajută înaintarea cui turei a tuturoră fără deose
bire de naționalitate, ea se agravăză pe ce 
merge.

Puținele scăle medii, ce le-amă ridicată din 
suddrea ndstră, sunt destulă de bine întocmite, 
așa că nu ne este rușine cu ele; d. Klamarik s’a putut 
convinge la Brașovă despre acăsta. Și dăcă se 
simte adi la noi vr’o necesitate, nu este insufi
ciența clădiriloră acestoră scăle, ci este numărulă 
loră prea mică. Statulă ar trebui să ne clă- 
dăscă, după prescrierile guvernului, scăle, dar nu 
pentru maghiarisarea năstră, ci pantru desvolta
rea culturei năstre, care se păte face numai prin 
mijloculă limbei năstre.

Dar statulă are pră mari cheltuell și vrea 
să facă economiă — cu cultura năstră.

Ei bine, Românii din Caransebeșu suntă gata 
să’și clădăscă ună gimnasiu cu banii loră, tocmai 
așa după cum cere punctulu 6 din instrucțiunea 
ministrului. De ce nu li se dă ocasiune, să pătă 
face bucuriă în privința acăsta viitoriloră visita- 
tori delegați și inspectori ministeriali ?

Ori doră planulă secretă ală d-lui Trefort 
prevede, că peste puțină timpă și scălele române, 
ce le avemu, nu voră mai corăspunde legii și 
cerințeloră exagerate ale guvernului și că e de 
prisosă să se mai facă și altele?

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

DELEGAȚII CROAȚIEI SLAVONIEI.

Ministru președinte Tisza a primită la 24 Noem
vre în audiență pe delegații Croației și Slavoniei, trimiși 
în dieta ungurâscă. -Vucotinovici, președintele par
tidei naționale croate a adresată ministrului câteva cu
vinte, prin care a arătată, că cu ocasiunea alegeriloră 
trecute din Croațîa s’au observată agitațiuni, care țintău 
să stabilâscă principiulă uniunei, ba chiar să rupă totală 
orice relațiunl cu Ungaria. Dar partida națională a în
vinsă. Pentru a face, ca isbânda să aducă fructe, suntă 
de lipsă fapte eficace cu atâtă mai multă, fiindcă con
trarii înscenăză neîntreruptă agitațiuni nouă.

Partida națională ’șl ține de cea mai sfântă datoriă, 
<Țise Vucotinovici, de a mențină nealterată pac- 
tulă cu Ungaria și de a crea definitivă, câtă mai 
curendă, astfelă de stări, care să paraliseze pe viitoră 
ori ce turburare a relațiuniloră dintre Ungaria și Croația.

O ușurare a dăriloră, cum stă lucrulă a<Ți, nu e 
cu putință, dar ar fi de dorită pentru Croația, ca să se 
introducă 6re care ușurare în administrațiunea acestei 
ramure. Partida națională răgă pe ministrulă președinte, 
să-și reguleze și mai departe politica sa economică ast
felă, ca producțiunea, comunicațiunea și comerciulă Croa
ției să se desvălte. Pentru acestă scopă guvernulă co
mună să sprijinescă guvernulă croată, care asigură, că 
partida națională totdăuna va fi credinciosă 
legii și va mențină neschimbate relațiunile 
ce esista cu Ungaria, respingeadă orice ata
curi în contra ei.

La aceste cuvinte ministrulă președinte Tisza a 
răspunsă, că cu câtă mai multă se va dovedi din partea 
Croației și Slavoniei, că țină strînsă la uniunea ce esistă 
între țările corănei S-lui Ștefană și că pactulă se consi
deră ca neatacabilă, cu atâtă. mai multă Croația și 
Slavonia potă conta pe prevenința sa. Guver
nulă ungurescă e gata a împlini tăte acele dorințe ale 
Croației și Slavoniei, care conglăsuescă cu binele între
gului stată ală corănei ungurescl.

După acăsta au urmată recomandațiunile și, după 
ce ministrulă a conversată puțintelă cu fiecare delegată 
în parte, deputațiunea s’a dusă în ministerulă de finance. 
Vucotinovici a esprimată și ministrului Szapary simță
mintele partidei și îi atrase atențiunea asupra aceloră ele
mente din administrațiunea financiară a Croației', cari în 
contra posițiunei loră ca funcționari și a datoriiloră ce 
resultă din acăsta, să lasă a fi folosiți ca agitatori și iau 
chiar parte la ele. Ministrulă Szapary îșl esprimă și 
elă bucuria, de resultatulă alegeriloră și <|ise că va țină 
sămă de dorințele esprimate. De aci deputațiunea se 

duse în ministerulă honvecȚloră și apoi în ală comer- 
ciului.

Astfelă deputațiunea croată-slavonă colindă pe la 
diferitele minislerie, ca să-și presinte omagiele de su
punere.

*
,Nemzet/< vorbindă despre primirea delegațiuniloră 

Croației - Slavoniei de cătră ministrulă președinte, <fice 
că ea este sărbătorea înfrățirii Unguriloră cu 
Croații. Numita foiă accentuăză, că momentulă de 
față este decicjătoră pentru Croația; atârnă de poporulă 
croată, de factorii politiei și sociali, să folosăscă momen
tulă favorabilă.

»Pesti Naplo» (jice că acțiunea deputațiloră croațl 
este o demonstrațiune pentru uniune, care are 
mare însemnătate; ea s’ar pută considera și ca o contra- 
demonstrațiune. Dar să se aștepte atitudinea amându- 
roră părțile. Guvernulă trebue să lucreze energică, de 
ărece referințele din Agramă nu suntă trainice, compro
mită monarchia și periclităză liniștea în sudulă Austriei. 

■Primirea de eri a fostă numai începutulă tractăriloră, 
de a căroră terminare atârnă resolvarea cestiunii croate.

Va să dică numita foiă ungurăscă nu e mulțămită 
nici cu teimenelile delegațiloră croați-slavl făcute minis
trului Tisza; vrea și mai multă.

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

Cruzimi în Macedonia.
De câteva (jile se vorbesce desă în presă despre 

cruzimile ce se comită în Macedonia, întocmai după cum 
se vorbea acum câțiva ani despre atrocități ce se co- 
mitău în Bulgaria. Toți scimă, că strigătele Bulgariloră 
au fostă întrebuințate de Rusia ca motive pentru a de
clara răsboiu Turciei, care era causa aceloră atrocități. 
Gumcă Rusia altă intențiune a avută, decâtă se elibereze 
pe creștini de sub dominațiunea turcăscă, s’a văzută în 
urmă după terminarea răsboiului.

,Pester Lloyd« nu’șl p6te înăbuși temerea, câ repe- 
țindu-se scenele din 1876 în peninsula balcanică și a- 
nume în Macedonia, s’ar pută nașce ună răsboiu peri- 
culosă. Noi ne-amă esprimată adeseori acăstă temere 
căci din diferiții articuli ai farului nostru despre situa
țiunea provincieloră balcanice de sub dominațiunea tur- 
câscă, s’a putută ori cine convinge, că numai urmări 
bune nu p6te avă o asemenea stare de lucruri.

Făia ofîciăsă din Pesta, basându-se pe declarați- 
unile ce le-a făcută cornițele Kalnoky în delegațiuni și 
discursulă tronului germană, se încârcă a’și dumeri te
merea, (ficândă că ele oferă destule garanții, ca să nu se 
turbure pacea. • .

Scimă însă, că tăte declarațiunile făcute au asigu
rată pacea pentru »câtva timpă» numai, care păte fi 
mai lungă seu mai scurtă. Jules Ferry a mai <Țisă și 
aceea în camera francesă, că se potă ivi evenimente 
»neprevăzute,* care se turbure pace^.

Dăcă ținemă sâmă de cele ce se’ntâmplă în Albania 
și Macedonia, apoi nici decum nu ne putemă felicită, că 
pretutindenea esistă liniște. Amă spusă, că popărele din 
Turcia suntă selăse de libertate, nu mai potă suferi îm
pilările, jafurile, și crimele la care suntă espuse. Dăcă 
puterile nu voră face presiune asupra Turciei, ca să în
ceteze cu actualulă sistemă de guvernare, foculă ușoră 
păte isbucni la Balcani și de acolo să se întindă și mai 
departe-

Deja au începută a se face apelă la puterile euro
pene, ca să intervină pentru apăsații Macedoneni. Emile 
de Laveleye, publică într’ună diară din Londra date în- 
fiorătăre despre crimele din Macedonia. In Iulie a. c. în
tr’ună singură districtă macedonână s’au comisă 40 de 
omoruri, âr într’altulă vr’o 60, și autorii loră suntă 
Turcii. Aceste omoruri suntă împreunate cu cruzimi ne 
maî pomenite. Guvernulă englesă, care are ună numără 
îndestulitoră de consuli în Macedonia, Z'ce că n’a pri
mită rapdrte care să constate astfelă de fapte. Noi scimă 
însă că .Confedărațion Orientale» descrie situațiunea Ma
cedoniei cu cele mai negre culori, avândă date chiar din 
Macedonia.

Guvernatorulă Macedoniei se’ncărcă să desmintă a- 
cele înfiorătăre rapărte, dâr amă arătată cașuri, unde 



chiar funcționarii turcesc! suntă amestecați în crimele ce 
se comită.

Decă Turcia nu va fi silită, să esecute îndatoririle 
ce’i impune tractatulă din Berlină, situațiunea se pâte 
agrava, ruperea păcii, ce ar urma de aci, ar pută ave 
o influință periculăsă asupra întregei Europe.

Ultramontanii și principiile loru con
stituționale.

»N. fr. Presse» dela 25 Noemvre n. aduce următo- 
rulă articulă de fondă, în care descrie pe Ultramontani și 
principiile loră monarchice și constituționale:

.Ultramontanii suntă totuși omeni ciudați în feliulă 
loră! Li se face într’adevără nedreptate, când își con
sideră omulă de dușmani ai libertății și depinde numai 
de relațiunile nefericite, dâcă ei apară de ordinariu în 
acăstă lumină. Firesce ei se laudă, că suntă proptelele 
cele mai bune și cele mai sigure ale tronuriloră. Nu este 
nici o țâră pe pământă, în care să nu fi lățită acăsta 
laudă, nu este nici ună timpă, în care să nu o fi cân
tată. Dar credința loră cătră rege și lealitatea loră are 
totdăuna o basă speculativă și spiritulă loră speculativă 
în lucruri politice dă de rușine pe mulți comercianț! es- 
perțt. Ei dorescă pentru supunerea loră și pentru scu- 
tulă loră care îlă dau principiului monarchică să fie bine 
și cu bani gata plătiți. In altă casă țină cu aliații, 
cari ca republicani liberi să facă mercenarii tuturoră 
domnitoriloru absoluțl, dar totdăuna țină la principiulă 
practică: Nici ună cruceră, nici ună svițerană! Ei suntă 
monarchiști escelenți, pătrunși de reverință cătră principi, 
totdăuna gata, de a submina libertatea poporului descri- 
ind’o ca ună periculă pentru tronă, dar numai pănă mo- 
narchulă face voia loră pană este ună instrumentă în 
mânile loră. Caută elă să se smulgă din mânile loră, 
să înclină elă spre vederi liberale, său chiar le restrînge 
puterea loră, atunci se prefacă cuvioșii apostoli ai legi
timității în tribuni ai poporului și apără cu o limbă a- 
geră drepturile cetățeniloră, sub care ei înțelegă — 
drepturile loră. Ei potă fi astădl conservativi, mâne re
voluționari, după cum cere folosulă loră, și când laudă 
ei biserica ca acoperemântulă și scutulă tronuriloră, 
atunci de multe ori, și chiar în dilele nostre biserica s’a 
considerată ca adevărata și unica apărătăre a libertății 
popăreloră, când împrejurările receră și schimbându-se 
acăstă scenă se arată ună folosă pentru mărirea papală.

»Cum s’a disă Ultramontanii suntă ămenl escelenți 
și nu așa de unilaterali, după cum se socotescă. Ca o- 
mulă din fabulă, suflă rece și caldă dintr’o gură și nu
mai ună omă simplu din pădure se păte mira și speria 
de acăsta. Ună observatoră espertă nu se miră celă 
multă își face hazulă, când își schimbă deodată domnii 
cuvioși sâmțămintele loră și le strigă inbatjocură. V’amă 
prinsă ! A nu face acesta ar fi nedreptate, mai cu sămă 
în filele nâstre. De amă trăi într’o periodă de desvol- 
tare liberă și de progresă politică în tote direcțiunile, 
amă pute renunța la acăsta. Dăr fiind-că curentulă este 
favorabilă clericaliloră, deărece ei necontenită recomandă 
apa sânțită ca esorcismulă celă mai bună în contra 
dracului de liberalismă și se îmbulzăscă ca șarlatanii la 
tăte tronurile, spre a lăuda medicina loră universală este 
chiar de lipsă spre a arăta credința loră cătră regi în 
lumina cea adevărată.»

Acăsta este cu putință numai când se năcăjescă 
tare, și numai potă ascunde șiretenia loră, după cum s’a 
întâmplată în camera Belgiei. Nimica nu este mai Ins
tructivă pentru acela care voesce să studieze patologia 
partidei clericale, decâtă discuțiunea cea lungă, Ia care 
au luată parte Ultramontanii. Ei suntă iritați, mânioși, 

năcăjiți, cu tote că ămenii loră ședă în consiliulă coră- 
nei, și mânia loră este îndreptată tocmai în contra rege
lui. Ministeriu lui Bernaert este clericală, dar este mai 
moderată, decâtă ministeriulă lui Maiou, cu puțină cer- 
nălă mai puțină negru. Că a trebuită să se retragă 
ministeriulă lui Maiou, acăsta nu o potă înghiți clericalii 
și că regele în urma victoriei liberale la alegerile consi- 
lieloră comunale și-a arătată dorința, ca cei trei mai 
aprig! fanatici să se retragă, nu-lă potă ertâ. Fostulă 
ministru lacobs în ședința dela 19 1. c. chiar a vătămată 
pe regele, dicend-că «facțioșii* moda, de a numi astfelă 
oposițiunea a străbătută până la Bruxela — liberalii ar 
fi speculată prin amerințăr! și prin cravaluri asupra tem
peramentului celă slabă ală celui împresurată/ Când 
se ridică la aceste cuvinte o formală fortună în cameră 
și mai mulți membri liberali protestară în contra aces- 
toră cuvinte, declară Jacobs — .precauțiunea este partea 
cea mai bună a vitejiei» — că elă n’a înțălesă pe rege 
ci guvernulă. Intr’aceea nime nu s’a îndoită de adevă
rata însemnare a espresiuniloi ă sale, cu atâta mai vâr- 
tosă, că elă împreună cu actualulă mimstru-președinte 
a stabilită o teorie cu totulă nouă despre responsabili
tatea monarchului.

.Este principiulă celă mai supremă ală sistemului 
constituțională, că monarchulă personală este cu totulă 
neresponsabilă, din contră că miniștrii trebue să fie res- 
ponsabbili pentru tote actele guvernului. Francesii au 
pronunțată acesta precisă și scurtă: Le Roi regne mais 
il ne gouverne pas. (Regele domnesce, dar au guverneză), 
Acăsta se înțălege de sine în tote staturile constituționale 
din lume și pretutindenea se ferescă, de a aduce persăna 
monarchului în certele partideloră, în discuțiunile parla
mentare. Ultramontanii belgian! nu numai perdă din ve
dere aceste considerați uni, deși au încă puterea în mână, 
pe când partida liberală și acolo unde suntă în minori 
tate și părtă lupta cea mai crâncenă respectâză dreptu
rile și autoritatea coronei, nu, papiștii Belgiei mergă și 
mai departe și predică doctrina despre monarchulă res
ponsabilă și dată pradă tuturoră pasiuniloră partideloră. 
Nu Jacobs singură, ci ministrulă președinte Bernaert a 
proclamat’o și a adus’o într’o sistemă. Este, susține elă 
cu o sofistică necredibilă, o responsabilitate duplă: una 
legală și una morală. Cea dintâiu nu păte cădea asupra 
regelui, ci numai cea din urmă. Pentru rechemarea 
ministriloră Woeste, Maiou și Jacobs trebuie să ia res
ponsabilitatea regele. Ministrulă, care contrasignâză ună 
actă regescă, este numai ună instrumentă, ună esecutoră 
ală voinții regesc!, și deci nu-lă poți pentru aceea face 
responsabilă.

Acăstă teoriă nouă răstornă constituționalismulă. 
Ca ună ministru să refuse responsabilitatea da a luâ a- 
supra sa pentru ună emisă, care Ia subsemnată este 
ună casă nemai pomenită. Cu dreptă cuvântă a putută 
răspunde Frere Orban lui Bernaert, că așa ceva nu s’a 
mai întâmplată în nici o țâră constituțională, și că ună 
guvernă, care urmâză astfelă de principii este ună lucru 
imposibilă. Teoria despre regele responsabilă și miniștri 
neresponsabill este o absurditate și Clericalii belgianl 
trebue să o recunoscă acesta. O foiă clericală dice: Nu
mai regele singură este și rămâne responsabilă, că cei 
trei miniștri s’au retrasă. Acăstă declarațiune este răs- 
bunarea partidei, catolice. Ce mai vrei? Aici avemă în- 
tr’adevără ună esemplă clasică pentru credința cătră 
rege și pentru lealitatea Ultramontaniloră. Ei dau din cddă 
dă înaintea monarchului, când se pune in partea loră, ei 
îlă însultâză, când le dă causă de nemulțămire. Astfelă 
au fostă astfelă suntă astfelă voră fi luptătorii pentru 
tronă și pentru altariu.

SOIRILE DILEI.
Mercurl, în săptămâna trecută, s’a ținută în Timi- 

șăra o conferință, în causa înființării reuniunei de 
credită și de economii, carea a succesă preste 
așeptare. Conferința s’a ținută sub presidiulă d-lui Paul 
Rotariu. Subscriindu-se mai multă de 600 de acțiuni, 
conferința a luată hotărîrea, ca să emită 1000 de acțiuni 
de câte 50 fi. v. a. Comitetulă esecutivă se compuse din 
următorii membrii fundatori: Em. Ungurână cu 40 de 
acțiuni; T. Gaița cu 40 de acțiuni. Georgiu Lazară cu 
30 de acțiuni, Marcu Loichița cu 40 de acțiuni, Meletiu 
Dreghiciu cu 20 de acțiuni, Nic. Coșariu cu 10 acțiuni, 
Costa Maniu cu 20 de acțiuni, T. Păcățianu cu 20 de 
acțiuni, Costa Merza cu 20 de acțiuni, Stef. Adamă cu 
20 de acțiuni, V. Ignea cu 10 acțiuni, G. Achimă cu 10 
acțiuni1 Dr, G. Vuia (Aradă) cu 10 acțiuni, Dr. A. Suciu 
cu 10 acțiuni, G. Nicolaeviciu cu 10 acțiuni, Nic. Gher- 
danu cu 10 acțiuni, Al. Crăciunescu cu 10 acțiuni, Paul 
Rotariu cu 10 acțiuni, Marcu Barbu cu 6 acțiuni, G. 
Crăciunescu cu 4 acțiuni, Sum’a 356 de acțiuni.

Să sperămă, că în curândă vomă afla, eă reuniunea 
a începută a funcționa spre binele și ușurarea poporului. 

—0—
Președintele camerei magnațiloră Szdgyengi ’șl 

va da demisiunea din acestă oficiu și se va retrage în 
viața privată. M. Sa monarchulă l’a decorată cu «Vele- 
rulă de aură.»

—0—
După ună calculă făcută de «L’lndâpendance Rou- 

maine,» 98 din deputății aleși au făcută parte din pre
cedenta adunare și 71 suntă aleși pentru prima 6ră.

—0—
Alegerile pentru camera și senatulă României au 

eșită mai tote în favărea guvernului. In senată oposiți
unea are numai șâse locuri; în cameră încă e represen- 
tată printr’ună mică numără de deputațl. După cum 
spună unele (Jiare guvernamentale legea electorală cea 
nouă presintă unele defecte.

—0—
Regele României a deschisă a4I în persănă corpu

rile legiuităre române.
—0—

Soirea despre încercarea de otrăvire a împăratului 
Rusiei nu e adevărată, tjice »Poporulă,«

—0—
D. G. Tocilescu, secretarulă generală ală ministe- 

terului instrucțiunei publice, a primită în audiență dele- 
gațiunea studențiloră facultăței de medicină, spune .Voința 
Națională.» D. secretară generală a ascultată plângerile 
studențiloră și a promisă că în curendă se va dâ o so- 
luțiune afacerei loră.

—0—
«Voința Națională* anunță că M. S. Regele a ce

rută să i se dea tăte actele relative la afacerea studen
țiloră în medicină cu d-rulă Romnicânu.

—0—
• «România Liberă» primește din Iași știrea, că poe- 

tulă M. Eminescu, scoborîndu-se din trăsură, șl-a frântă 
piciorulă. Elă a fostă dusă îndată la spitalulă Sf. Spi- 
ridonă, unde medicii asigură că-lă voră face bine în câ
teva săptămâni.

—0—
In urma oprirei importării porciloră din Serbia de 

cătră guvernulă ungurescă, mai mulți comercianț! din 
Germania se ocupă cu planulă de a construi abatorie 
în Semendria și Belgradă, de unde să trimâlă carne afu
mată și untură de porcă în piețele principale Berlină, 
Lipsea și Breslau. Guvernulă sârbescă întâmpină cu viu 
interesă întreprinderea.

—0—

20.
FOILETON U.

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

1785 scrisă, pe basa documentelor!! oficiale (le N. Densușianu. Bu- 
curoscl 1884. Tipografia .Românulu,» Carolti Giibl).

(Urmare.)

Mai departe în scrisorea cătră Brukenthal împăra- 
tulă își esprimă speranța, că liniștea va fi în curândă 
restabilită și ordonă ca prisonierii să nu mai fie tractați 
după legea statară pentru că trebue deosebiți cei întru 
adevără culpabili de cei ce numai de frică său de silă, 
său din nepricepere s’au luată după mulțime.... și pentru 
că spiritele judecătoriloră sunt forte iritate și nu se pole 
presupune, că voră fi cu ecvitate.... .Din contră,« 4>ce 
împăratulă, «tote pelițiunile și scrisorile comitateloră și 
ale adunăriloră de nobili probăză, că ei și-au perdută cu 
totulă cumpătulă și credă, că’șl voră afla siguranța nu
mai trăgândă în țâpă și omorîndă cu răta, fără respectă 
pe cine și pe câți....«

Autorulă resumă ideile împăratului losifă despre 
cestiunea de naționalitate în Transilvania în următorele 
cuvinte: împăratulă losifă voiâ o singură const.ituțiune, 
o singură națiune, o singură limbă și acăsta limba ger
mană. De aceea împăratulă desflință privilegiile Unguri- 

loră, Sașiloră și Secuiloră din Ardălă și să Introducă o 
egalitate de drepturi, a tuturoră, așa numita concivilitate 
generală; elă voiâ ca națiunile din Ardălă să se căsă- 
torâscă împreună și să se contopescă într’o singură na
țiune etnică; âr în 11 Maiu 1784 împăratulă decretă limba ger
mană ca limbă oficială la tăte oficiile din Transilvania și Un
garia. De aici se esplică și dorința împăratului ca să se nu- 
mâscă funcționari sași în comitatele răsculate. Dăr gu- 
vernatorulă Brukenthal vedea în idea de contopire, în 
concivilitatea împăratului Josifă ună mare pericolă pentru 
Sași și de aceea se împotrivi planuriloră monarchului și 
era și în potriva numirii de funcționari sași în comitate.

*
Pe când încă Horia se află cu rămășițele comba- 

tanțiloră săi la Albacă, ună oficeră din armată se în
cercă de a-lă amăgi se vină la Câmpeni adresându-i o 
scrisore cu subscrierea falsă a unui locotenentă română 
Petru Lupu. Dăr Horia răspunse într’o scrisăre intere
santă cu data 8 Decemvre, scrisă de nobilulă Chendi în 
limba ungurâscă între altele, că «în ce privesce ca noi 
să ne întâlnimă la Câmpeni și se vorbimă de pace, bine 
ar fi dăr nu mai putemă âmblâ atâta în susă și în josă... 
«pacea domnii ușoră ar pută să-o ajungă, dâcă ar voi, 
căci noi ceremă numai dâue lucruri, ântâiu să ne libe
reze prisonierii, a doua să ne dea resoluțiunea care amă 
câștigat’o dela împăratulă așa după cum e porunca lui.../ 
Scrisărea, ce o reproduce autorulă întrâgă, părtă sub
scrierea: Ursă Nicola din Rîulă-Mare.

După încetarea revoluțiunei căpitanii Horia și Cloșca 

se retraseră în munții cei mari ai Albacului, într’o pă
dure colosală numită Scorăcetă nu departe de rîulă So
meșului. Aici își făcură o colibă acoperită cu crengi și 
cu pământă. Căpitanii erau urmăriți din tăte părțile. Se 
aurise că ei voiescă se călătorâscă la Viena, la împăra
tulă și autoritățile comitatense erau forte îngrijate de 
acăsta. «Ar fi tristă* scrise v.-comitele Beothy din Ora
dea «ca Horia să pătă trece neîmpedecată prin atâtea 
comitate la tronulă Regelui,» Se luară tăte măsurile, se 
scrise pretutindeni pela tăte trecătorile până la Viena, ca 
să se veghieze asupra acestoră ămenl.... Și în Viena se 
luară disposițiunl pentru prinderea loră. împăratulă ordonă 
cancelariei să comunice poliției din Viena descrierea per
sonală a lui Horia și Cloșca. Se făcură disposițiunl și 
la păsurile de spre Țâra Românâscă și Moldova și Părta 
otomană fu invitată să nu acorde nici ună asilă refugia- 
țiloră din Transilvania și Ungaria.

Intr’aceea pădurarulă din Abrudă Antoniu Melzer 
consultată fiindă de vice-colonelulă Kray propuse ca că
pitanii se fie prinși cu ămenl încreQuțl, cu gorniel, cărora 
să li se promită o remunerația. Kray acceptă planulă 
și Melzer înduplecă pe 7 țărani din comuna Rîulă-mare, 
vorbindu-le de premiulă de 300 galbeni ce e pusă pen
tru prinderea fiecărui căpitauă, ca să mârgă prin munți 
spre a’i căutâ și ai prinde. In ărecare distanță le ur
mau patrule militare. Două dile căulară acești țărani 
prin munți,- dăr făr’ de nici ună resultată. A treia (Ji 
însă Luni în 27 Dec. observară nisce urme prăspete pe 
năuă, și la o distanță mai mare dădură peste ună păzi-



Contra admiralulă francesă Lejeune va pleca la 
Alhena, fiindă însărcinați! cu reorganisarea marinei 
grecescî.

—0—
«Telegrafului» i să comunică din Odesa, că fali- 

mentulă Spartalii din Londra a produsă o mare turbu- 
rare pe piețile ruse de» pe marea Negră. Firma Spartalii 
a avută sucursale nu numai la Odesa, unde casa Sevas- 
topulo a suferită o pagubă de peste 500,000 ruble, ci și 
la Berdeansk și Rostowă de pe Don.

—0—
Studenții arestați în Madridă au fostă eliberați.

—0—
«Manchester Guardian* <}ice, că cu începere de la 

1 Ianuarie viitoră Observatorulă dm Greenwich va înce
pe a socoti (jiua încependă de la miecjulă nopții, însem
nată pănă la 24, ast-felă că 6ra 1 după amâdi va fi 
indicată cu 13, Orele două cu 14 și așa mai la vale. 
Acăstă modificare, adaugă »Manchester Guardian,< va fi 
probabilă semnalulă adoptării in tată țâra a acestui nou 
modă d’a calcula timpulă. Este probabilă că drumurile 
de feră voră adopta cele dintăiă acăstă metodă, căci 
cu modulă acesta nu se va mai calcula Ora meridianului 
nici nu va fi vorba de vr’o indicațiune »nainfe< său 
»după amâdi.*

CRONICA AGRICOLA.
Ocupațiunile și plăcerile câmpenesc!. — Agricultura. — Ad- 

ministrațiunea. — Singurătatea. — Lectura. — Conversațiunea. — 
Artele gimnastice. — Plăcerile primăvorei, verei, tâmiiei și ernei.

(Urmare din Nr. 218.)
Elogiulă celă mai complectă, celă mai seducătoră 

ală singurității, ne vine dintr’ună peisagiu rîdătoru ală 
Elveției. Doctorulă I. G. Limmerman, a descris’o în câ
teva volume, unde prin aspra monotonie a disertațiuni- 
loră germane, se află bucăți pline de interesă, de ade- 
vără, de poesie, de sentimentă. Acestă celebru scriitură 
se născu la Brugg, în cantonulă Argoria. Traiulă său 
și-lă petrecu împărțită între aspirațiunl nobile și supă
rări amare. Elă urmări cu interesă mișcarea intelectu
ală a Germaniei, a Franciei și Engliterei. Elă încercă 
suferințe de totă felulă, între altele perderea prea de 
timpuriu a soției și copiiloră săi. După ce suferi atacu
rile invidiei și a urei, elă îșl petrecu timpulă stigmati- 
sândă, cu ună dispreță justificată, obiceiurile vulgare și 
pasiunile meschine de prin orașele mici; studiulă poeți- 
loră îi inspira o melancolie plăcută și spectacululă impu- 
nătoră ală Alpiloră, cari dominau țâra sa . cea pitorăscă, 
portretulă contemplațiunei naturei. Amorulă munțiloră 
unde era născută, torentele spumOse și pădurile dese, 
îlă atraseră cu o forță neînvinsă în călătorii întinse și 
singuratice, pe unde căuta să uite supărările și să afle 
mângăerl ce nu le găsea printre Omeni.

După ce arătă în lucrarea sa inconvenientele sin- 
gurităței, desfășură și folOsele, binefacerile, atrageri’e pen
tru spirită și inimă. Cartea sa este în adevără o lec
tură bună pentru filele de durere, pentru orele triste 
ale vieței; sufletulă rănită află într’ânsa pe fiecare pa
gină întărirea, printr’o vorbă dulce, prin espunerea unei 
cugetări mângăetâre. Pe de altă parte autorulă exage- 
rândă vițiile și răutățile lumei, cade într’o misantropie 
culpabilă și nenorocită, contrară obiceiuriloră civilisațiu- 
nei, care nu admite, ca cineva să părăsâscă societatea 
omenâscă și lucrările folosltOre, întrebuințândă talele pre- 
țiOse ale vieței, într’o contemplațiune neîncetată și za
darnică.

Omulă este făcută a trăi în societate, și viața câm- 
penâscă nu este singurătate, dar mai'multă o parte lu- 
crătOre a vieței sociale. Plimbarea singuratică nu trebue 
să fie, decâtă ună episodă între ocupațiile folositOre de 

peste di, spre a se mai repausa și spiritulă de ostenelele 
încercate. Dâcă loculă este accidentată, sufletulă se 16- 
gănă contemplândă peisagiulă; și dâcă plimbătorulă este 
însoțită de o carte bună, elă nu este singură, căci are 
ună amică care îlă distrâză.

Citirea trebue se precâdă și să urmeze cea mai mare 
parte din lucrările omului. In adevără, ea înștruesce și 
după lucru, repausăză corpulă și spiritulă; ea înlocuesce 
pe învățătorulă ce învață, pe amiculă ce mângâie, pe so
cietatea cu care putemă petrece, după capriciulă nostru. 
Dâcă studiulă lucrăriloră seriOre ostenesce, apoi suntă 
și cărți bune ca lectură plăcută ușOră și în același timpă 
substanțială pentru spirită.

Nici odată nu voră pută înlocui flecăriile reuniri- 
loră neînsemnate, deșerte, o istorie frumOsă, o relațiune 
instructivă, o învățătură folositOre. Discursurile cu multe 
vorbe pompâse și espresiunile unoră conversațiunl cere- 
moniOse, nu lasă adesea mai nimică în sufletă. Apoi stri
gătele sinistre pline de sarcasme, de individie, de ca
lomnie, ce se audă mai adesea prin adunările vulgare și 
sgomotOse, răsună ca și nisce strune a unui instrumentă 
neacordată și răstOrnă noțiunile de justiție și de dreptă 
neputândă cineva să zărâscă în ele, nici măcară o um
bră de judecată sănătOsă, basată pe consciința de sine 
și de societate. Lectura este deci o companie mai si
gură , ună alimentă mai sănătosă, mai hrănitoră 
și mai plăcută, decâtă acelă ce’lă primesce cineva în 
conversațiunl unde domnesce ignoranța, clevetirea, vor
bele aruncate fără șiră și fără rațiune.

De altmintrelea reunirile societățiloră alese sunt de 
prețuită și în cari urbanitatea și curtenia sunlă onorate. 
Prin locuirea proprietariloră la țâră, societățile se for- 
meză într’ună chipă naturală; familiele vecine se strângă 
spre a’șl comunică ideile, părerile, încercările și temerile 
loră. Cu viața cea plăcută dela țOră ar trebui să înce
teze ori-ce discursuri zadarnice, discuțiunile necuviinciOse, 
dorințele nemăsurate și calomniile înjositOre. Moravurile 
îndulcite onorâză adevăratulă patriotismă care este la o 
parte de ori-ce turburărl de partide. O discuție linișcită, 
cu judecată și în marginile bunei-cuviințe, într nesce opi- 
niunele de totă felulă și dă țârei o majoritate puternică 
și întinsă, capabilă a susține ideile cele adevărată drepte, 
a apăra trebuințele reale, singure în stare a împrăștia 
progresele folositOre.

Aceste întruniri înveselite print’o legătură de inimă 
curată, printr’ună spirită însoțită de disertațiunl instructive 
înlesnescă tineriloru nisce întrevorbirl plăcute, dOmneloră 
ună locă de onOre spre a-șî arăta valOrea grațieloră na
turale sexului loră, culegând ă fie-care de aci câte ceva 
bună, onorândă meritulă, încuragindă pe cei timicjl, poto- 
lindă pe cei îndrăsneți și căutândă ca glumele și ironia 
să-și aibă marginile impuse de bunulă gustă. Negreșită 
că toleranța, indispensabilă în ori-ce societate, n’ar ,putea 
înlătura prejudițiele, pedantismulă, îngânfarea, ce adesea 
se strecdră printre stratele sociale; dar acelă ce ar vorbi 
într’ună limbagiu cam neînțălesă, pOte aprecia vorbirea 
primită cu ună aeră rece. Și în fine din schimbulă de idei, din 
ciocnirea opiniuniloră opuse ar eși triumfulă binelui și 
ală adevărului, desvoltarea sigură a concepțiuniloră folo
sitOre omenirei. Convorbirile variate, țină tot-dâuna deș
tepte facultățile spiritului: dar cei tineri trebue ca să-și 
esercite membrele, pentru a-șl întări mușchii și a-șl păstră 
puterile.

Gimnastica, scrima, joculă și călăria contribue spre 
acestă scopă, mărindă sprintenia și tăria corpului, cali
tăți ce erau fOrte prețuite de cei vechi. Soldații valo
roși, cari triumfară la Maratone și la Platea, fuseseră 
formați în gimnasii. In acele timpuri eroice, se onorau 
gladiatorii și atleții cu aplaude, cari astădl se dau jucă- 
toriloră și actoriloră. Pindar încărcă de laude pe Geron 

Thrasibul și Archesilaus pentru corOnele ce le căpătaseră 
în alergarea cu carele. Atleții învingători dobândeau premii 
aprOpe divine: Republicele, Spartei și Romei împingeau 
la escesă laudele aduse forței.

Va urmă. 
-------- O--------

Esposițiune de lucrări naționale române.
«Voința Națională* reproduce după »The Daily 

News< următOrele:
»D-nii Howell și James espună acum în galeria loră 

de arte din Regent-Street o colecțiune de costumurl na
ționale române, de broderii, de scOrțe și de alte obiecte 
de acăstă natură trimise acolo de cătră Regina Româ
niei cu scopă de a creâ, dâcă se pdte, o căutare pentru 
asemenea obiecte în Englitera. Maiestatea Sa a formu
lată intențiunile sale în acăstă privință într’o scrisâre în 
care spune că ar dori fârte multă să găsăscă ună esportă 
pentru productele industriei țăranceloră sale și să obție 
o căutare pentru ele pe piețele din Englitera. Esposi- 
țiunea acăsta deși mică, este fârte interesantă. Acelă ce 
o visităză trebue să ție minte că fie-care obiectă cu or
namentele sale cele complicate și plăcute este fără es- 
cepțiune lucrată cu mâna, de âre ce țăranca română nu 
are nici o cunoscință de mașinărie. Cea mai mare parte 
din obiectele espuse suntă stofe fărte fină lucrate și îm
podobite cu broderii cari se întrebuințeză în costumurile 
cele complicate dar originale ale domneloră române. Insă 
fiind-că este puțină probabilă că aceste stofe bogate și 
grele se fie întrebuințate în Englitera pentru același usă, 
ele potă fi întrebuințate precum se dovedesce prin ven
erarea de ieri, ca garnituri de mobilă, ca perdele și ca 
covâre de masă. Deși, se înțălege, materiele espuse nu 
suntă decâtă de prima calitate, în generală ele nu suntă 
prea scumpe, căci țăranca industriașă și cusutorâsă se 
mulțămescă pentru tată munca loră cu aprâpe jumătatea 
prețului care s’ar cere de ună producătoră englesă său 
francesă, cu tâte avantagiurile mașineloră pe cari le-ar 
avea acesta la disposițiune.

Pentru stofele mai ușăre se află ună modelă ad
mirabilă de țăsătură de bumcacă avândă margini de mă
tase țăsute chiar în materie.

O astfelă de materie nu se p6le produce nicăiri cu 
răsboiulă căci țesătura sa mlădiâsă este egală cu mătasea 
cea mai fină. Desemnele originale calitatea materialului 
întrebuințată precum și soliditatea probabilă a lucrului 
voră obțină de sigură favorea unei mari părți a publi
cului. Dâcă este așa, ne vomă dâ tăte silințele pentru 
a obțină dela industrialii români furnituri de produse 
potrivite cu cerințele englese. Princesa Ghica, soția mi
nistrului română, a visitată ieri esposițiunea și a cum
părată mai multe producțiunl ale industriei compatriâte- 
loră sale.*

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

SOIRI TELEGRAFICE.
♦

(Serv. part, ală »Gaz. tranz.*)

Berlinu, 27 Noemvre. — Reichstagului 
a primită erl propunerea liberariloră de a se 
acorda diurne deputațiloră. Bismarck a vorbită 
în contra propunerei, observândă că lipsa de 
diurne corăspunde cu sistemulă electorală; elă e 
de părere, că parlamentariștii de meseriă ară 
trebui eschișl din Reichstag; ar fi multă mai 
avantagiosă pentru țâră, (Jice cancelarulă, când 
durata sesiuniloră s’ară scurta.

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

tară de ală lui Horia, cu numele Cristea Nicula, pe care 
îlă siliră să descopere loculă unde se află căpitanii. Patru 
dintre cei 7 țărani armați cu pușci plecară înainte. 
. ..Când se apropiară de colibă* scrie v. colonelulă Kray 
,Horia îi primi ca pe amici și-i întrebă, dâcă umblă 
cumva după vânată. Ei răspunseră câ da, sunt, siliți să 
caute vânată pentru armată, dâr nu potă să capete ni
mică și de jumătate sunt mai înghețați. Atunci Horia 
îi învii ă se șâdă la focă. Doi din țăranii aceștia se așe
zară lângă Horia și alțl doi lângă Cloșca și acesta din 
urmă îi întrebă numai decâtă, ce noutăți mai suntă prin 
comune, âr ei răspunseră, că âmenii se plângă de mul
țimea cea mare de soldați, și poporulă trebue să fugă. 
La cuvintele aceste Cloșca cjise înjurândă: Acuși îi scâ- 
temă noi și pe ei de aici și-i alungămă la draculă. In 
timpulă acesta se apropiară la focă și ceilalți trei țărani 
și în momentulă acesta amândoi țăranii credincioși, cari 
avâu certificate dela mine, anume Ștefană Trifă și Nu- 
țulă Matieșă se aruncară asupra Iui Horia și Cloșca, îi 
apucară de gâtă, îi trântiră la pământă și cu ajutorulă 
celorlalți doi inși și cu cei trei soți, cari încă alergară 
la dânșii, îi prinseră și-i legară. In timpulă acesta Horia 
scâse din sînă ună volumă de hârtii, câtă ții într’o mână 
și le aruncă în flăcările cele mari ale focului, dâr ocu 
păți cu legarea loră dânșii n’au putută să le scape din 
focă. In urmă temându-se ca nu cumva să năvălâscă 
asupra loră nisce omeni de ai lui Horia, se retraseră în 
grabă mare cu ei într’o poâtă de oi, ceva mai depărtată 
și de aici dedură îndată scire trupei de soldați, care în- 

cunjurase și dânsa pădurea și ținutulă acesta și era ocu
pată cu căutarea loră. Soldații sosiră îndată, și gornicii 
îi predară pe amândoi. Horia și Cloșca erau armați cu 
pușci șî cu lănci. Cloșca mai avă și două pistăle. Alte 
lucruri la dânșii nu s’au aflată, nici cai, nici bani, nici 
hârtii, afară de 6 fl. la Cloșca.... Ei spună că de aceea 
au stată atâta timpă ascunși prin păduri fiindcă aștep
tau să le sosâscă bani dela comune, ca să călătorâscă 
la Viena.*

După trei dile, în 31 Dec., Horia și Cloșca sosiră 
la Abrudă, unde îi așteptă o mulțime mare de poporă. 
Betrânulă Popă Crișănuță nu-șl putu stăpâni durerea și 
esclamă: «fîtă acum îlă au în mânile loră pe bietulă 
Horia, și acum potă să-lă mănânce de viu.* O Ungu- 
răică din Abrudă îi răspunse* »Mai bine mâncațî-lă voi 
pe Horia, că voi l’ațl numită Craiu* âr Popa Crișănuță 
adause: Aveți grijă Unguriloră, că acuși veți vedâ voi ce 
veți păți pentru asta.* Din causa acâsta Popa Crișănuță 
fu arestată. In 1 Ian. Horia și Cloșca fură trimiși la 
Alba-Iulia. Pe drumă grănicerii săcui, cari îi escortară 
îi puseră pe capă, în bătaiă de jocă, o corână de nuiele 
în forma unei râte strigândă: »Așa-i trebue Regelui.*

Ce privesce hârtiile, ce le-a aruncată Horia în focă, 
autorulă e sigură despre natura loră. Aceste hârtii se
crete erau așa numitele »porunci împărătesei*: porunca 
ca se capete arme și să nu mai servâscă decâtă împă
ratului și actulă prin care elicea Horia, că e autorisată 
să revolteze pe Români și se stingă gintea ungurâscă. 

Numai aceste hârtii erau acte grave pentru inculparea 
lui Horia, de aceea le-a și aruncată în focă.

Ală treilea câpitană, George Crișană se îmbrăcase 
în haine de cerșitoră și rătăcea prin munți dintr’ună sată 
într’altulă. Și elă fu prinsă în 30 Ianuariu. Maiorulă 
Pukler scrie: ,...9 țărani puseră ună jurământă de totă 
înfricoșată, că nu se voră liniști până nu voră pune 
mâna pe Crișană. Se sciea adecă, că dânsulă apucase 
drumulă cătră Ponoră... Acești 9 țărani sub conducerea 
popii Moise din Cârpenișă merseră totă pe urma lui Cri
șană până ce îlă prinseră. Mâne îlă voră trămite la 
Zlatna cu-o escortă de 50 de soldați și 10 husari. In 
1 Februară fu dusă și Crișană la Alba-Iulia și închisă 
în fortărâță.*

La 7 Febr. împăratulă scrise cont. Iankovits, că a 
primită cu bucuriă raporturile lui despre prinderea căpi- 
taniloră și adause:

»....Acum sunt curiosă se aflu ce va eși din inte
rogatoriile acestoră scelerațl. îmi vine aprâpe să credă 
că în tată afacerea acâsta nu esistă nici o conexitate 
deosebită și că nu suntă mestecați în cestiunea acâsta 
nici străini, nici indigeni. «Totuși Dta să nu te gră- 
bescl cu pedepsirea loră, până nu vei descoperi tâte lu
crurile și nu va mai rămână nici o urmă necercetată....* 
In 5 Ianuariu 1785 contele Iankovits trămisă împăratului 
și portretele lui Horia și Cloșca.

(Va urmă).
———o--------



Ouraulu la bursa de Viena
din 26 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 123.65
Rentă de aură 4°/0 . . . 95.30
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 90.15 
împrumutul»! căilor»! ferate 

ungare......................... 144.25
Ămortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostu ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.20

Ămortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostu ung. 
(2-a emisiune) .... 119.15

Ămortisarea datoriei căi- 
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 105.70

Bonuri rurale ungare . . 100.60
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.25 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișii............................. 100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.50
Bonuri rurale transilvane 101.—

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

vină ung............................98.15
împrumutul»! cu premiu

ung................................... 118.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.20 
Renta de hărtiă austriacă 81.55 
Renta de arg. austr. . . 82.75
Renta de aură austr. . . 103.85 
Losurile din 1860 . . .135.50
Acțiunile băncel austro-

ungare.......................  872 —
Act. băncel de credită ung. 306 — 
Act. băncel de credită austr. 302.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI ..... 9.75*/a 
Mărci 100 împ. germ. . . 60.11 
Londra 10 Livres sterlinge 123.15

Sursa de Bucurescî.
Cota oficială dela 13 Noemvre st. v-> 1884.

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

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

* >> » (5°/o) •
» » urban (7%) . . — —
> > > (6%) • • ~ -
» » > (5%) . . - -

Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 3267a

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

8426—1884 tk. szâmhoz.

Ărveresi hircLetaienyi kivonat.
A brassdi kir. torvszdk mint tkvi hatosâg kozhirr^teszi, hogy Zerno- 

veanti Theodoru v6grehajtat6nak Preșmereanu Nicolae £s neje vegrehaj- 
tâst szenvedok elleni 238 frt. 37 kr. tdkekovetel6s 6s jâruldkai irânti v£- 
grehajtâsi iigy6ben a brassdi kir. torvszâk teriiletdn Evo a brassoi hatâron 
fekvo a brassoi 3265 szâmu tjkben foglalt 4019 beljr. szâmu ingatlanra 
az ârver^st 320 frban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, 
6s bogy a fennebb megjelolt ingatlan az 1884 6 vi December h6 31-ik 
napjân d^lelott 9 orakor ezen kir. tsz£k tkvi irodâjâban megtartando nyil- 
vânos ârver^sen a megâllapitott kikiâltâsi âron aldl is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok vdgrehajtatd vagy kâpviseloje kiv^telăvel 
tartoznak az ingatlanok becsârânak 10% dt kâszpdnzben, vagy az 1881 
LX. t. cz. 42 §âban jelzett ârfolyammal szamitott ds az 1881 6vi Novera- 
ber 1-ân 3333 sz. a. kelt igazsâgugyministeri rendelet 8 §âban, kijelolt 
ovad6k-k6pes 6rt£kpapirban a kikiildott kezdhez letenni, avagy az 1881 
LX. t. cz. 170 §-a 6rtelm6ben a bânatp^nznek a birosâgnâl eloleges elhelye- 
zdsdrdl kiăllitott szabâlyszerii elismerv^nyt âtszolgâltatni.

Kelt Brasson 1884 £vi September ho 6-ân.
A brassoi kir. tszek mint telekkvi hatosâg.

Cursulu pieței Brașovii
din 27 Noemvre st. d. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.74 Vend. ..8.79
Argint românesc................. . > 8 60 8.65
Napoleon-d’orI..................... . > 9.70 9.72
Lire turcesc!......................... . > 10.95 10.98
Imperial!............................. . > 9.94 9.97
Galbeni................................. . > 5.67 5.70
Scrisurile fonc. »Albina < . » 100.— 101.50
Ruble Rusesc!..................... . > 124. 125.—
Discontulă » . . . 7—10 % pe ană.

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

Casse de Wertheim
ce resistă pe deplinu în contra focului și nici nu se 

potu sparge, din cele mai renumite fabrice de casse

L. FI .EISCHER 
oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 

condițiuni și în tote mărimile.

lustinianu M. Qrama.
depositarulu fabricei în Brașovu.

*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*

MersulU trenurilorU
pe linia IPredealii-lBudajjesta și pe linia Teiușâ-Aradu-Biidapesta a căi ei ferate orientale de stată reg. ung.

JPredealil-Budapesta Budapesta—I*redealîi
T

BucurescI
Predealu
Timișu

Rrasovfi)
Feldiâra
Apatia 
Agostonfalva
Homorodă
Hașfaleu
Sighișora
Elisabetopole
Mediașă 
Copșa mică
Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușii
Aiudă
Vințulă de 
Uiora
Cucerdea
Gliirișu
Apahida

Clușin
Nedeșdu 
Ghirbfiu
Aghirișă 
Stana
Huiedină
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

susă

Oradia-mare
P. Ladâny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

( 
(

( 
r 
t

(

liniile grâse'

Trenă 
accelerat

Trenu 
de 

persone
Trenu 

omnibus
Trenii 

de 
peradne

Trenu 
de 

persone

Trenu 
omnibus

Trenii 
accelerat

7.15 __ _ __ Viena 8.25 8.35 3.30
1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45
1.33 _ —- 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18
2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04

5.13
1.59
3.202.16 6.30 5.45 Oradea maro ’ 4.11

2.44 7.09 6.28 l 4.21 9.37 3.25
3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
— 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
7.02 1.29 3.06 Agliiriș 8.12 4.34 —
— 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
7.55 2.48 4.44 Clușin 8.57 5.40 7.08
—— 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
— 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —

8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
— 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

10.08 559 9.18 Vințulă de susă 12.19
12.45

10.07
10.42 9.1710.18 6.28 8.00 Aiudă

— 6.54 8.34 Teiusft 1.15 11.32 9.40
_ 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
_ 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
__ 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —

11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07

— 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
— 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15

12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
1.21 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
— 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
'— 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44
1.54
3.14

11.14
1.47

7.30
11.05

Brașovă £

Timișă

9.20 10.15
6.00

3.15
3.25

5.10 4.40 2.37 — 6.57
7.32

4.03
4.287.30 7.44 6.40 Predealu —

2.00 6.20 2.00 BucurescI 10.25

Trenu 
omnibus

8.00
2.47
6.36

10.09

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre

Tipografia ALEXI, Brașovii.

Teiuștt-Aradu-Budapesta Budapesta* Aradii-Teiușft.

Trenâ de Trenii Trenu Trenu de Trenă
pers ine omnibus omnibus persdne 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 Aradii 3.35 5.30

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
Branicîca 6.34 2.21 Paulișil 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
Conopii
Radna-Lipova

9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
12.2710.16 6.38 8.24 Ilia 8.40

Paulișă 10.32 6.56 8.41 JBranicIca 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
A rad ii £ 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibolii 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josCî „ 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Inlia 12.21 6.15
Viena | 6.20 — — Teiușii 12.53 7.00

Aradii-Timișdra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenu Trenu de Trenă
omnibus persdne omnibus

Aradd 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegti 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
Tlmișdra 8.58 3.15 1’ etroșeni 7.00

Timișdra-Aradâ. Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenă Trenu
persâne omnibus omnibus « ■

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegti 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradik 3.10 8.00 Simeria 12.37


