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Precum ni se scrie din Reghină, ună. solgă
birău (subprefectă) din acelă ținutti a chiămată 
la sine pe notarii de cercu sub'ordinațl lui spre 
a-le împărtăși porunca, ce a venită, nu scimu 
dala prefectură, ori 'chiar dela ministeriulă de 
interne.

Numitulu solgăbirău le spuse notariloru, că 
din „Valahia“ (pe la Reghinu se vede că încă 
nu sciu că statulu vecină să numesce a$L Româ
nia) au venită în Ardălă agențl, cari âmblă din 
sată în sată cu scopă de a amăgi pe 6meni și 
de a-i îndemnă se emigreze în Dobrogia, spuin- 
du-le că Dobrogea e o țâră îmbelșugată, unde 
totă omulă pdte trăi cu ușurință. Porunca sol- 
găbirăului este, ca martorii se vegheze ca țăranii 
să nu fie seduși de astfelă de înșelători, pentru 
că Dobrogea este o țâră slabă, cu locuri băltâse 
și mlăștindse și cei ce voră merge în acea țără 
se scie, că o voră păți așa cum au pățit’o „Cian- 
găii noștri “ în Țăra ungurăscă. Totodătă le de- 
mandă notariloră că, dăcă s’ar ivi în cercurile 
loră asemeni agențl, să-i aresteze" și să-i trimită 
sub pază la d. solgăbirău.

Dăcă acăsta poruncă nu este cumva vr’ună 
productă ală zelului particulară de care este con
dusă numitulă solgăbirău, ea ne arată, că guver- 
nulă e hotărîtă de a pune stavilă emigrărei po- 
porațiunei, care iea dimensiuni din ce în ce mai 
mari, așa că trebue să deștepte îngrijirile tu- 
turoră.

Mărturisimă, că nouă ne ar pară bine dăcă 
i-ar succede guvernului ungurescă, a pune sta
vilă emigrărei și a face ca țăranii din Ardâlă să 
nu mai aibă nici o causă de a se gândi la ună 
traiu mai usoră în altă țără depărtată. Dăr tre
bue să declarămă de altă parte, că după a năs- 
tră convingere cu porunci solgăbirăescl, ca cea 
memorata, nu se va pută ajunge la scopă nici 
odată.

S’a făcută și se va face încă multă sfară în 
țără cu declarațiunea ministrului, după care în 
rândulă acesta elfi nu va propune nici o dare 
nouă. Comisiunea financiară a dietei a luată 
acăsta la cunoscință, esprimându speranța, că „în 
viitorii deficitulu se va micșoră printr’o desvol- 
tare totă mai mare economică a țărei, dăr nu 
prin măsuri artificiale. “

Dăr la ce desvoltare ne mai putemă așteptă 
după ce măsurile artificiale au adusă pe bietulă 
țărână la sapă de lemnă?

Ce dări nouă era să mai introducă minis- 
trulă Szapary, dăcă cu cele vechi amă ajunsă 
acolo încâtă țăranii în multe ținuturi nu mai au 
cu ce trăi de adi pe mâne? După ună raportă, 
ce’lă primescă confrații noștri din Timișăra dela 
ună corespondentă din comitatulă Torontală, în- 
tr’o singură comună (Banlocă) s’au vândută la 
24 1. c. pentru acoperirea dăriloră restante prin 
licitațiune, 138 de cai, 55 de vite cornute, 76 
porci, 98 oi, 32 căruțe, 35 clăi de fână și o 
mulțime de alte obiecte. „Bucate, “ observă co- 
respondentulă, „nu s’au vândută prea multe, de- 
ârece nu mai sunt, căci s’au fostă luată înainte. “

Eată întristătorulă tablou ală desvoltărei e- 
conomice dela care sperăză comisiunea financiară 
scăparea de deficită! Eată prin ce modalitate 
s’au restabilită multă lăudatulă ecuilibru în chel- 

tuelile ordinare și s’a micșorată deficitulă cu câ
teva miliăne!

Ce mirare dăcă sub asemeni triste împreju
rări țăranii ieau lumea în capă și plăcă ori în 
cătrău potă numai se scape de acăsta miseriăj?

Dăcă guvernulă ungurescă voiesce în ade- 
vără să pună stavilă emigrărei, atunci trebue să 
se gândăscă seriosă la îmbunătățirea sorții țăra
nului. Acăsta însă nu se păte face prin porunci, 
ci pentru ca să i se ușureze traiulă omului mun- 
citoră dela țără, este de lipsă ca cei ce conducă 
destinele statului se aibă multă înțelepciune și se 
aducă mari jertfe. ț)ecile de miliăne cheltuite 
pentru Seghedină, pentru noulă parlamentă, și 
altele, au îngreunată numai, dăr de sigură n’aă 

! ușurată cu nimică desvoltarea economică a Tran- 
' silvaniei și Ungariei.

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

CRONICA POLITICĂ.
Visita ce au făcut’o deputății croațl ministriloiu 

unguresci e comentată de Ziarele croate în diferite mo- 
j duri, după ideile ce ele represintă. »Narodne Novine* 
salută acestă pasă cu căldură, atribuindu’i o deosebită 
însemnătate politică. »Pozor« și »Sloboda* vorbescă cu 
totulă altfelă și au și fostă confiscate Marți. In privința 
rugărei, ce a făcut’o președintele partidei guvernului un
gurescă de a sprijini interesele țării, organulă partidei 
starceviciane tjice.- »Fiecare Croată, în ale cărui vine nu 
curge sângele întârziată ală naționaliloră, trebue să ro- 
șăscă păDă peste urechi. Voi cerșiți grația de la Maghiarii 
Protestămă în contra acestei fapte în numele Croației, 
care nu voesce nici ună ajutoră maghiară. Declara
țiunea vâstră e nulă. Voi representațl numai pântecele 
v6stre/

♦
Conferința africană din Berlină lucrâză în cea mai 

bună înțelegere. Singura greutate, de care a dată, este 
stabilirea granițeloră politice-geografiee ale basenului 
Congului. Statele Unite, Francia, Anglia și Portugalia au 
dată în acâstă privință declarațiunl diferite. Uniunea 
nordamericauă vrea, ca sub noțiunea »basenulă Congului* 
să nu se ’nțelăgă numai ținutulă rîului Congo cu ținutu
rile tuturoră rîuriloră secundare ale sale, ci și rîurile 
litorele nordice Ogove și Cvilu, care suntă independente 
de Congo, înpreună cu ținuturile loră riverane; afară de 
acestea să se dea statului independentă, ce se formăză în 
Africa centrală, și întinderile de pămentă dintre Congo 
și litoralulă ostafricană, de la Zanzibar. Francia vrea 
ca rîurile Ogove și Cvilu să fie despărțite. Anglia nu se 
pră deosebesce de Francia. Portugalia în fine vrea, ca de 
amândouă laturile Congului numai o îngustă fâșiă de pă
mentă să formeze basenulă Congului. > Pdte că Portugalia 
’șl urmăresce vechiulă său plană de a-și întinde provin
cia Angola spre nordostă, de unde ușoră ar ajunge pănă 
la Congulă de mijlocă. Cestiunea acăsta se va resolva, 
după ce împuternicitulă francesă va primi instrucțiuni.

In ședința dela 25 Noemvre a camerei grecesc! 
deputatulă Zenopulos a interpelată ministerulă în pri
vința sgomotului despre o apropiare politică între Grecia 
și Austro-Ungaria. Camera a hotărîtă, ca interpelarea 
să se tracteze după desbaterea financeloră, prin urmare 
cam pe la sfârșitulă săptămânei viitore.

Atitndinea depatațilorti naționali.
»Kronstădter Zeitung,* reproducendă arcicululă de 

dăună^I ală făiei năstre, în care vorb'âmă despre atitu
dinea deputațiloră naționali din dieta ungurăscă, răspunde 
prin următorele cuvinte:

»Din parte-ne putemă fi de acordă cu »Gazeta* în 
punctulă, că naționalitățile nemaghiare au Interese co
mune în Ungaria, și anume apărarea comună în contra 
tendințeloră da maghiarisare, îndreptate deopotrivă în 
contra tuturora. Noi înțelegemă prin acăsta nu numai

atacurile asupra limbiloră nemaghiare, amenințarea și a- 
suprirea loră, ci și tractarea nedrăptă a naționalitățiloră, 
înlăturarea loră de pretutindenea, preferirea elementului 
maghiară, și ca să Zicemă mai espresivă, cu privire la 
Sași, amenințarea liberului dreptă de disposițiune asupra 
averii naționale săsescl. Puținii representanțl ai națio
nalitățiloră în dietă ’șl voră ridică vocea loră, cu său 
fără o înțelegere reciprocă, în cașuri necesare în contra 
oricărei măsuri a legislativei, care face ună pasă mai 
departe pe calea apucată a tendințeloră de ma
ghiarisare. «

»De asemenea află »Gazeta* deplina nâstră apro
bare, când ea declară de neîntemeiată temerea „Lumi
nătorului,* că Sașii de tăma romănisării se voră uni 
vr odată cu Tisza în contra Româniloră. Sașii nu se 
temă de românisare și de aceea n’au ună motivă d’a 
se uni cu Tisza său cu ori care altulă în contra Ro
mâniloră.*

„Unei manifestări a deputațiloră naționali cu ocasi- 
unea desbaterei adresei, cum ar fi dorită „Gazeta,* nu’i 
putemă atribui o însemnătate mai mare. Peste totă ea, 
precum Zice »Gazeta,* n’ar fi stricată, dăr nici n’ar fi 
putută folosi nimică. Astfelă de manifestări numai 
atunci au o însemnătate mai mare, când ele esprimă 
vederile unei partide compactă întocmite. Realisarea 
unei partide naționale însă, după calcululă nostru, nu se 
păte nici decum prevedă din motivulă, fiindcă ei îi 
lipsesce condițiunea principală basată în comună pe drep- 
tulă de stată.*

»Să luămă lucrulă mai deaprăpe. Care suntă nați
onalitățile ce trăescă în Ungaria? Suntă Românii, Ger
manii, Slovacii, Sârbii și Croații. Românii suntă de la 
celă dinteiu pănă la celă din urmă pătrunși de o viă consciință 
națională, dăr cu tăte acestea împărțiți în 2 tabere, pe care 
le desparte o mare prăpaștiă. Căci pe când Românii din 
l âra ungurăscă nu au și nu potă avă nimică în 
contra actualei situațiunl de dreptă de stată, Românii 
din Ardălă nu recunoscă lealitatea uniunei Ardălului cu 
Ungaria și prin urmare nici lealitatea dietei unguresci, în 
care nu trimită pe nimenea. De aceea Românii din 
Ungaria suntă representațl aZî în dietă numai prin trei 
voci. Germanii din Țâra ungurăscă său nu opună nici 
o resistență tendințeloră de maghiarisare său nu potă 
ajunge la valore din causa presiunei esercitate, cu oca- 
siunea alegeriloră, din partea guvernului; pe când Ger
manii nesasl din Ardălă sprijinescă așa de desă guver
nulă, încâtă interesele naționale ale Germaniloră din Un
garia suntă representate în dietă numai prin deputății 
sași, dintre cari doi au și trecută în partida guverna
mentală. Slovacii din nordulă Ungariei nu potă, cu actuala 
lege electorată și cu modulă cum se mânuesce, să tri— 
mâță nici ună depuțată. Sârbii, prin procederea severă 
a guvernului în contra fostiloră loră deputațî, suntă în
groziți și au încercată acum a obțină din partea guver
nului o mai mare cruțare, trimițendă'deputațî guverna
mentali și alăturându-se la partida guvernamentală. Cro
ații în fine au în statuia corănei lui Ștefană o posițiune 
de dreptă de stată cu totulă deosebită de celelalte națio
nalități. Actualii deputațî croațl însă, 40 la numâră, nu 
suntă representanțl credincioși ai voinții poporului croată. 
Ei au fostă trimiși de dieta croată, a cărei maioritatej 
eșită din urna electorală sub o neauZită presiune a 
guvernului, nu se po.e privi ca adevăratulă representantă 
ală voinții poporului, așa că actualii deputațî croațl nu 
suntă altceva mai multă deeâtă mamelucl ai guvernului.*^ 

„Unde sunt așa dară elementele necesare pentru 
formarea unei partide a naționalitățiloră? Trei stadie de 
dreptă de stată cu totulă diferite nu sunt o basă propriă 
unei partide. Deputății sași și cei trei deputațî români 
suntă singurii, cari în multe puncte au de representată 
interese comune.*

»Deci, ca să pâtă fi vorba despre formarea unei par
tide a naționalitățiloră, ar trebui înainte de tăte, ca na
ționalitățile nesăsescl să aibă representanțl în dietă. Ro
mânii din Ardălă ar trebui să renunțe la politica de pa
sivitate și să-și trimâtă deputății loră în dietă. In a- 
cestă casă s’ar mișcă ârăși și Sârbii și Slovacii 
și ar scote câțl-va deputațî naționali. In modulă 
acesta ar pută eși pentru viitărea dietă ună im- 
posantă numără de deputațî d’ai naționalitățiloră, alo



ăroră voci unite ar trage’n cumpănă. Și dâcă deputății 
croați ar fi atunci de altă spirită însuflețiți, de cum suntă 
adl, atunci n’ar sta nimicii în cale, ca ei în unele ces- 
tiunî să se alăture la deputății naționalităților^, âr aceștia în 
cestiuni omogene să fie sprijiniți de aceștia.

»In astfelă de împrejurări de o partidă formală nu 
păte fi vorba, ci celă multă ar pută formă deputății na- 
ționalitățiloră nnă clubă, ală cărui scopă ar trebui se fie 
eschisivă apărarea comună în contra tendințeloră de ma- 
ghiarisare. Căci, potă bănui Maghiarii încă și mai multă 
patriotismulă nostru, noi declarămă cu tâte acestea, că 
pe noi nu ne desparte nimică de ei, decâtă tendințele 
loră de maghiarisare în sensulă descrisă mai susă. Și 
dâcă ei s’ar pută hotărî vr’odată, să renunțe la acăstă 
nisuință, atunci fără îndoială nemulțămirea, ce esistă acjl 
între noi, ar dispără ărășl.

»Incheindă trebue să observămă espresă, că acăsta 
e vederea năstră curată personală, ce amă esprimat’o 
fiindă îndemnați prin articululă > Gazetei Transilvaniei.* 
Partida poporală săsăscă și deputății sași, cari aparțină 
aceleia, n’au luată încă în considerare acăstă cestiune.*

presintă o curbă facilă pe o rază de 4.000 piciâre. E 
săpată la nivelulă de 16 piciore, sub apele cele mai scă- 
dute pe o lărgime de 300 piciăre la fundă, 340 piciore 
la linia apeloră medii și 370 piciore la suprafața solului. 
Lungimea ei e de 2.920 piciăre. Lucrarea a fostă înde
plinită de comisiunea europână a Dunărei. Sunt invitați 
navigatorii să useze esclusivă de noua tăietură ce le e 
deschisă, urmândă a se face imediată lucrări de închi
dere pe vechea trecere.

—0—
In Barcelona s’au întâmplată ciocniri între studenții 

liberali și clericali. Rectorulă a restabilită ordinea.
—;0—

Mâne sâră va pâși pe scena teatrului germană d’aci 
d-șăra Friederike Bognar, actriță a Curții, în 
tSapho,*- tragediă în 5 acte de Grillparzer.

—0—
Tribunalulă din Sibiiu a condamnată pe ucigașii 

Anton K1 e e b e r g și Robert M a r 1 i n la mărte prin spân- 
(Jurătore.

SOIRILE DILEI.
»Luminătorulă« a primită din Banlocă (Torontală) 

o corespondență, în care mai mulțl locuitori se plângă 
de jafurile, la cari suntă espușî din partea executoriloră 
de dare. Ei spună, că pe păretele casei comunale de 
acolo se păte ceti din publicațiunea de secvestru, că 
Luni în 24 1. c. st. n. se voră vinde la licitațiune urmă- 
torele: 138 de cai, 58 vite cornute, 76 porci, 98 oi, 32 
căruțe, 35 clăi de fănă, mai multe mobile de casă; apoi 
bucate, dar nu pră multe, de ore-ce nu mai suntă, căci 
s’au fostă luată inainte. Astea tăte dintr’o unică comu
nă și ’ntr’o unică di! Mai spună sărmanii, că nu le 
rămână de câtă păreții goi și reci ai casei.

—0—
Cu ocasiunea alegeriloră comunale s’au întâmplată 

la 23 Noemvre n. turburări în Brlogă, cum se dice, pro
vocate de StarcevicianI. Liniștea a restabilit’o o compa
nia de soldați.

—0—
In 25 Noemvre n. săra, preotulă slovacă Tomasik, 

autorulă cântului națională cehă »Hej Slovanel* la so
sirea sa din St. Marlină în Praga, a fostă așteptată la 
gară de o mare mulțime de ămenl. Caii de la trăsura 
sa au fostă deshămațl, fiindă trasă de câțiva entusias- 
mați pănă la hotelă, unde s’a cântată »Hej Slavone!' 
Poliția a fostă tătă în piciăre.

—0—
»Telegrafulă< scrie: >Aflămă dintr’o sorginte posi- 

tivă, că comerciații ovrei au începută a strânge cu totă 
tenacitatea argintulă română. Pentru piesele de 5 lei 
se plătesce de jidani 5 lei și 10 bani. Stoculă argintu
lui se concentrăză în mai multe mâini. Infama mano
peră are de scopă de a crea agio pe argintă. Denun- 
țămă manopera infernală opiniunei publice și sfătuimă 
pe comărcianții români a se opune machinațiunei projec- 
tale. *

—0—
Ministrulă afaceriloră străine publică următărele prin 

»Monitorulă oficială:* Navigatorii suntă preveniți 
că dela 25 Octomvre (6 Noemvre) 1884, tăiătura dela 
Papadia, pe brațulă Sulinei, a fostă deschisă naviga- 
țiunei. Acâstă tăiătură, care scurteză cu 2.160 piciâre 
drumulă vechei curbe, ce e chemată a înlocui, începe la 
2.000 piciore în josă de mila 37, și se reunesce cu bra
țulă naturală la 1.600 piciăre în josă de mila 36 Ea

Drumurile de ferii în România.
Modificări in mersulu trenuriloru.

Ministerulă lucrăriloră publice publică în »Monitorulă 
oficială* de următorulă avisă: Se aduce prin acesta 
la cunoscință generală că, cu începere de Mercur!, 26 
Noemvre 1884, stilă nou, se voră introduce câte-va mo
dificări în mersulu trenuriloră pe liniele Bucuresci-Vârcio- 
rova și Titu-Târgoviște, și anume:

Trenulă fulgeră C sosesce PitescI 6.20, plecă 6.40 
p. m.; Slatina plâcă 9.24; Craiova plecă 9.46; FiliașI 
plecă 10.33; Turnu-Severină plecă 12.21 dirainâța; Vâr- 
ciorova sosesce 12.43 diminâța.

Trenulă accelerată No. 4 sosesce Găesci 6.17, plecă 
6.20 p. m.; Titu plecă 6.51; Chitila plâcă 7.42; Bucu- 
resci sosesce 7.55 p. m.

Trenulă de persone No. 9, Bucuresci plecă 4.30 
p. m.; Chitila plecă 4.47; CiocănescI plecă 5.07; Gher- 
gani plecă 5.27 ; Conțesci plâcă 5.38; Titu plecă 5.51; 
Găesci plecă 6.24; LeurdenI plecă 6.49; GolescI plecă 
7.12; PitescI sosesce 7.25, plâcă 7.55; Costesci plecă 
7.26; Stolnici plâcă 8.50; Corbu plâcă 9.06; Potcâva 
plâcă 9.24; Slatina plâcă 10.04; Pâtra plâcă 10.32; Balsă 
plâcă 10.54; Pelesci plâcă 11.23 (ca pănă acumă).

Trenulă de persâne No. 10, Vârciorova plâcă 11.45 
p. m.; Severină sosesce 12.11, plâcă 12.20 a. m.; Palota 
plecă la 1; Prunișoră plâcă 1.14; Tâmna plâcă 1.27; 
Strehaia plâcă 1.49 (ca pănă acum).

Trenulă mixta No. 64, Târgoviște plâcă 4.05: Vă- 
cărescl plâcă 4.28, Nucetă plâcă 4.55, sososce Titu 5.25 
p. m.

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

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

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

(Urmare din Nr. 219.)
In vâculă de mijlocă, forța brutală obținu ună im

periu absolută și totă dreptulă venea din spadă. La po- 
pârele moderne inteligența luândă loculă forței fisice, a- 
câsla cătju în dispreță. Astfelă âmenii, mergândă din- 
tr’ună escesă într’altulă, trecură dela vitejii la slăbiciuni, 
fără să aibă grija a fixa marginile potrivite educațiunei 
fisice a tinerimei. Forța materială este susținătorulă ne
apărată ală forței morale. Corpurile slabe și bolnăviciâse 
au voință slabă și ună spirită mărginită. Forța și agi
litatea sunt totă așa de prețuite pentru bărbați ca și 
fjumsețea și grația la femei. Perfecțiunea umană com- 
punându-se din calitățile fisice și morale, de aci resullă 
că ună omă robustă și prostă nu este complectă în 
comparațiă cu omulă inteligentă, dar slabă. .

Pentru aceea în interesulă mărirei Patriei, trebue 
ca să dobendimă ună poporă bună, luminată, frumosă, 
sănătosă și robustă. Viața câmpenâscă, după reflecțiu- 
nea nostră, întorcândă pe omă în sânulă naturei, sub 
egida progreseloră sociale, ar putea de sigură, să reali- 
seze aceste dorințe. Aceste abateri lungi ne-au depăr
tată multă dela subjectulă nostru, la care revenimă 
voioși, spre a istorisi plăcerile variate ce oferă viâța câm- 
penâscă, în fie-care seșonă ală anului.

Primăvâra reîncepe viâța vegetală amorțită și cea 
animală cu mai multă vigâre, oferindu-ne tablouri atră- 
gătâre. Cerulă senină, suflarea dulce a vântului zefir, arborii 
ce îmbobocescă, colții ce rupă învălișele loră, seva ce se 
mișcă, plăcutulă concertă ală paseriloră și tuturoră ani- 
maleloiă, tâte anunță deșteptarea din somnă a naturei, 
care ne îndâmnă și ne atragă, să fimă față la reîn
vierea sa.

Atunci eșindă din camera închisă, respirațiunea se 
Iărgesce, ochii se deschidă, sângele curge mai repede în 
vine; o atmosferă caldă și ușâră ne încunjură și care 
mișcă mușchii, făcându-ne a simți plăceri, necunoscute de 
acelă ce respiră atmosfera stricată de prin stradele întu- 
necâse ale orașului. Ideile triste și grave pieră înaintea 
naturei surî^ătâre. Prihoriulă îșl ia (Jiua bună dela hăciu, 
când păducelulă se umple de florile sale albe și viorelele 
îmbălsămăză aerulă cu mirosulă loră plăcută. Grădinele 
părăsite de ârnă, ceră îngrijirile sesonului nou, plăntuțele 
mititele, îndoite de greutatea omătului, scotă capulă, ceră 
din nou susținere și o mână amicală, spre a le curăț! 
de ramurile uscate și sfărîmate, a tăiâ pe acelea ce suntă 
prea lungi potrivindu-le ast-felă portulă într’ună chipă 
plăcută și regulată. Plantele din sere ceră aerulă liberă, 
și caută lumina cu nerăbdare. Pămentulă însuși se deș- 
tâptă din somnulă de ârnă și agricultorulă începe noulă 
ană cu inima deschisă, plină de speranță, și cu brațele 
dispuse pentru lucru.

Ast-felă geniulă omului, dirigindă forțele naturale 
ale pământului, ajunge a se -folosi de ele, pentru binele 
său și ală aprâpelui. In seculii de barbariă, omulă dom
nea pe omă în detrimentulă naturei; în seculile civilisate. 
omulă domină natura în folosulu omului.

Vâra, prima âră din qli, este cea mai frumâsă. Re- 
numiții poeți ai Arcadiei, cari între alte privilegii câm- 
penescl absurde îșl arogau. dpjeptulă de a dormi vâra până 
a prâncjă, de altminteri ei sciau și cântau în poesiile 
oră aurora ce apare la orizontă, în mijloculă unui cor

tegiu de zefiri. Tradiția și dicționarulă fabuleloră îi în
vățau fenomenele naturei.

Celă ce locuesce la țâră este adevăratulă poetă, 
dare admiră, văcjendă cu ochii frumsețele cerului de di- 
minâță. Cum se face (jfiuă, elă deschide ferestrile și ese 
afară, spre a respiră suflarea lină a aurorei. In orașe 
aerulă recorosă de diminâță este numai pentru săraci și 
ucrătorl. Cei bogațl culcându-se mai târziu, după me- 

cjulă nopții, din pricina ocupațiuniloră loră dela teatru și 
cafenele, îi apucă răsărit.ulă sârelui în somnulă celă mai 
greu-: radele dinteiu ale sârelui nu întră în camerile loră, 
unde dormă greu horăindă într’o atmosferă stricată. Lu
crările câmpului suntă o ocupațiă fârte folositâre pentru 
proprietarulă ce le dirige singură, și permită, sub o arun
cătură de ochiu, o înfățișare variată. Cositulă, seceri- 
șulă de vară, culesulă viiloră tâmna, boii ce tragă plu- 
gulă despicândă pămentulă întărită de ârnă, au fostă atâtea 
subiecte alese de pictori celebri spre a desfășura în mi
niatură scene din viața rurală. Poeții au abusată în 
descrierile loră fanastice; dar n’au putută să ajungă a 
micșora carminulă realităței.

21.
FOILE T ONU.

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

1785 scrisă pe basa documenteloru oficiale de N. Densușiann. Bu
curesci 1884. Tipografia >Roinânulu,« Carolu Gobl).

(Urmare.)

Partea a treia a opului, care se ocupă de eveni
mentele ce au urmată după prinderea căpitaniloră revo- 
luțiunii, conține în 9 capitule (XXXIII—XLI, pag. 431— 
517) asemenea o mulțime de date din cele mai intere
sante, totodată însă și forte durerâse pentru celu ce po
sede ună semță adevărată de umanitate.

Judecătoria competentă pentru judecarea lui Horia, 
Cloșca și Crișauă era cea din Alba, cu tâte astea împă
ratule a însărcinată comisiunea aulică presidată de con
tele Iankovits să facă interogatorulă. C. Iankovils a că
pătată instrucțiuni secrete și monarchulă a ordonată, ca 
nici comisarulă guvernului, Mihaiu Brukenthal, să nu fie 
presentă la interogatoriu. Nu mai puțină misteriâsă a fostă 
atitudinea lui Horia și Cloșca, cari au negată cu perseveranță 
orl-ce participare la revoluțiune. Interogatoriulă se în
cepu în 26 Ianuarie. Horia fu ascultată de 6 ori, Cloșca 
de asemenea. Crișană numai de două ori. Lui Horia 
i-se adresară 118 întrebări;, lui Cloșca 134, âr lui Cri
șană 47, și toți trei căpitanii fură confrontați cu mai 
mulțl martori. Horia nu mărturisi nimică, nici nu acusă 

pe nimeni. Elă 4’se câ în timpulă revoluțiunei n’a dată 
nimeni nici o poruncă, n’a declarată că are porunci dela 
împăratulă, n’a numită căpitani sâu primari; în viața sa 
n’a fostă la Mestâcănă, pe George Crișană nu’lă cunâsce, 
dânsulă nu scie nici scrie nici ceti, nu scie nimică des
pre crucea de aură, cu Românii din Țâra românâscă n’a 
avută nici o înțelegere ș. a. ș. a. — Totă numai la sim
ple negațiunl se mărgini și Cloșca. Elă 4'se, c& n’a lu
ată parte la revoluțiune, n’a fostă căpitanulă lui Horia și 
nici n’a pusă alțl căpitani; cunosce pe ună omă cu nu
mele George Crișană, dâr pe acesta l’a văzută numai 
când a încheiată armistițiulă la Tibru; causa că s’au re
trasă în pădure a fostă, că aici i-au trimisă comunele 
ca să se ascundă, să nu-i prindă, fiind-că voiau să mârgă 
la Viena.

Nu rămâne nici o îndoială, că Horia și Cloșca n’au 
voită să declare nimică. »Omenii aceștia,' scria gener. 
Pfefferkorn, »suntă nisce scelerațl așa de încapăținați, 
încâtă nâgă și probele cele mai evidente și vorbescă nu
mai de inocența loră.* Cari erau motivele tăcerei 
loră? Ună plană trebuia să aibă. Relatări particulare 
spună, că Horia' în cursulă procesului a cerută 
cu insistență să fie dusă la împăratulă în Viena. Au
torulă accentuâză aparițiunea surprindătâre a ideiloră 
iosefine pe teatrulă revoluțiunii, precum cererea de func
ționari și de domni feudali german’, încercările Româ- 
niloră de a contopi cu forța naționalitățile prin căsătorii 
de țărani cu dame nobile etc. și apoi cjice: tâte aceste 
ne convingă, că împăratulă discutase cu Horia prâ adencă 
cestiunea reformeloră sale privi țâre la Transilvania.* A 
susținea mai multă, că revoluțiunea s’ar fi făcută cu 

aprobarea împăratului ar fi o pură fantasiă, deârece atunci 
Horia de sigură n’ar fi scosă la lumină devisa: »Cu 
voia și cu porunca împăratului.

Căpitanulă Crișană a făcută prețiâse mărturisiri, 
anume în ce privesce evenimentele dela începutulă revo- 
luțiuuei, care le cunâscemă din espunerile precedente. 
Dâr încă înainte de a se termină interogatoriulă lui Cri
șană, elă fu aflată mortă în închisâre, unde s’a sinucisă 
în 13 Februariu. Crișană se află numai singură în în- 
chisore, pe când Horia și Cloșca erau păziți de soldați 
și în interiorulă închisorii. S’a constatată, că Crișană a 
scosă o pâtră din zidă și legându-o de tivitura cămeșii 
(alții dică de curâua dela opincă) atâta a sucit’o pănă ce 
s’a sugrumată cu ea. Crișană, (jice autorulă, care nu se 
mărginea numai la negațiunl, putea să ne facă, de trăia, 
încă multe descoperir importante.

După prinderea lui Horia și Cloșca se lățiră între 
țărani faime diferite despre ei. Unii dicâu, că nu suntă 
prinși, âr alții că Horia se află în Âlba-Iulia, dâr nu-i 
închisă, ci > capătă pe fie-care <jli 5 mâncări și șede 
la masă c’ună oficeră împărătescă.* In urma acestoră 
faime cont. Iankovits decise să-i transporteze pe amân
doi legați, în partea de josă a Mureșului, ca ast-felă să 
convingă pe poporă, că dânșii suntă în adevără prinși. 
Astfelă în 5 Febr. și în dilele următore Horia și Cloșca 
fură transportați prin mai multe comune, espușî fiindă 
la. vederea publicului. Era numai ună actă de cea mai 
deplorabilă neumanitate, dHce autorulă, de a face din capii 
unei revoluțiunl naționale obiectă de rîsă și de insulte 
publice. (Va urmă).

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



Sezonulă călduriloră arZătâre forțâză pe omii a 
căuta răcărea și umbra. Gălăritulă prin păduri și văi 
este unii esercițiu favorabilă membreloră și spiritului. 
Mergândă călare dealungulă unei alee de arbori stufoși, 
ferită de radele arbore ale sorelui, omulă îșl dă cursă 
liberă ideiloră sale seu aducându-șl aminte de trecută, ori 
căutândă a străbate vălulă necunoscută ală viitorului, 
său în fine îmbogățindu-și imaginațiunea cu visuri și ilu- 
siunl, cari se perdă la eșirea din pădure. Călătoriile nu
merose în țările pitorescl, suntă cele mai plăcute distracții 
ale vieței câmpenescl. Nechezatulă cailoră, sgomotulă 
copiteloră pe pietrele de pe drumă, contribue a mișca pe 
cavaleră și îlă facă a urmă cu plăcere plimbarea înainte. 
Veselia însoțesee aceste voiâse reuniuni, în mijloculă că
rora vocea femeei, ca de argintă, răsună armoniosă. 
Lacurile și rîurile îndămnă la scăldată și înotată, la 
pescuită și plimbarea cu luntrea; înotarea este ună eser
cițiu gimnastică folositoră sănătății. Esercițiile prin totă 
felulă de înotărl și acufundarea în ape limpezi, pe tim- 
pulă arșițeloră sărelui, suntă totă ce pote fi folositoră 
atâtă pentru a-șl păstră viâța sa, câtă și pentru a pută 
scăpă la întâmplare pe a altora.

Pescuitulă cu undița este o plăcere simplă și liniș
tită. Plimbându-se cineva pe malurile Senei de-a-lungulă, 
pâte observă ună spectaculă plină de interesă pentru 
studiulă caracterului francesă. Fie-care arbore ce um- 
bresce malurile, fie-care pâlcă de verdâță, este ună adă- 
postă liniștită unde se află ascunsă câte ună individă, 
ocupată timpă îndelungată cu contemplarea undeloră li
niștite ale apei și în același timpă ținândă cu mâna o 
prăjină lungă, de capătulă căreia atârnă ața cu cârligă 
și momelă afundate în apă. Cine a văzută pe FranceșI 
la luarea cu asaltă a unei redute, nu recunOsce pe acei 
liniștiți pescari ai Senei. Unditulă este deci antitesa fu
riei francese. Pescuitulă cu năvodulă său cu ori-ce 
felă de plase, cu cârlige, cere ună esercițiu Ore care și 
presintă episode interesante, accidente neprevăzute și 
prin urmare mai multe feluri de emoțiunl. Acestă felă 
de pescuită se p6te face diua și noptea.

Plimbările cu luntrea au fostă celebrate ca ună a- 
devărată lucsă descriptivă de cătră romanțierl, poeți și 
pictori. Ele inspiră totdăuna sufletele artiștiloră prin nouă 
simțiri. Cerulă, apa, malurile, variindă infinită în înfăți
șări, umbre și lumină, mișcă prin puternica loră influință, 
după disposițiunile întinse ale spiritului. Și precum celă 
mai mică peisagiu deșteptă în sufletulă locuitoriloră din 
AlpI dorința ar^ătâre de a vede patria îndepărtată, totă 
așa osebitele aspecte ale țârei, deștâptă în sufietă amin
tirea unui cântecă dulce său o pagină inspirată unui 
poetă, prin aceiași posițiune încântătăre.

Despicândă unda liniștită și aprOpe nemișcată a la
cului Lecco, observândă satele, casele și castelele feu
dale, rădicate mai presusă de colibele ce mărginescă 
promontoriulă, este cu neputință ca cugetarea să nu’șl 
amintâscă, despre acele simple aventuri istorisite de ne- 
muritorulă Manzoni, despre acelă tristă .rămasă bună* 
dela acești munți mâncați de ape, de torente, dela vilele 
împrăștiate pe căstele colineloră.

Rămasă bună, munți ce nascețl din ape și atin
geți cerulă, vîrfurl neegale așa de cunoscute acelui ce 
născu între voi și așa de adâncă săpațl în sufletulă său, 
ca urme ale amiciloră săi cei mai iubiți, torente a că
rora murmură îi este totă așa de familiară, ca și vocea 
apropelui său, case împrăștiate pe căstele înverzite, ca 
nișce turme de oi păscândă, rămasă bună 1 Pentru celă 
ce a născută între voi, momentulă despărțirei de voi și 
ală plecărei este tristă! .... Cu câtă înaintăză pe șe- 
suri, cu atâtă privirea sa se întristâză, mai zărindu-vă 
încă înapoi, aerulă îi pare greu și fără viață, Elă îna- 
intâză tristă și descuragiată, în cetățile sgomotOse, i se 
pare că casele grămădite una într’alta și una peste alta 
stradele ce se încrucișâză, îi înădușesce răsuflarea, și îna
intea acestoră clădiri admirate de streini, cugetă cu pă
rere de rău la clopotnița din sătulă său, la coliba peste 
care șl-a aruncată privirile de multe ori și pe care îșl 
pusese în gândă a o cumpăra când se va întorce bogată 
în munții săi.* Escursiunile pe înălțimele munțiloră facă 
atâta plăcere călătoriloră pe josă; acolo natura se arată 
în tătă măreția sa. Străbătândă prin tufișuri dese, prin 
poteci strimte și agățându-se de stâncele grămădite 
unele peste altele, ajungă în fine la cele mai de susă 
înălțimi, de unde pare că iotă pământulă se vede. Ve
derea străbătândă pe întinsele regiuni de prin prejură 
ce vină mai josă, zăresce țările depărtate și orașele, ca 
nisce puncte ce d’abia se vădă perdute în spațiu. Totulă 
este măreță în munți: scenele variate și pitorescl, aspec
tele îngrozitore, cerulă și pământulă, sorele ce răsare și 
apune, luna ce luminăză întinsele orizonte, ghiața si ză
pada eterne, care strălucescă în mii de fețe, stelele ce 
scânteiază pe ună ceră fără de margini, șiroiulă ce cade 
mugindă printre stâncile prăpăstiose cu ună sgomotă ce 
întrerupe tăcerea acestoră eterne singurătăți.

Va urmă.

O

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. tranz.*)

Pesta, 28 Noemvre. — In conferința clu
bului partidei independente Irânyi a arătată, că 
va presenta camerei deputațiloru ună. proiectă 
relativă la colonisarea streinilor^. Proiectulă con
ține disposițiuni în contra năvălirii elementeloră 
streine vătămătdre.

Viena, 28 Noemvre. — Adunarea gene
rală estraordinară a băncii austro-ungare a îm
puternicită pe consiliarulă generală, să c6ră pre
lungirea băncii și să intre în tractărî cu amân
două guvernele pentru eventualele schimbări.

BucurescI, 28 Noemvre. — Parlamen- 
tulă s’a deschisă fiindă de față corpulă diplo
matică și demnitarii. Discursul u tronului accen- 
tuâză relațiunile intime mai cu sămă cu statele 
vecine. Prin era păcii ce s’a inaugurată se potă 
concentra multă timpă silințele țării pentru pro- 
gresulă morală și materială ală ei și națiunei i 
se impune grăua și obositdrea misiune, de a aduce 
societatea la înălțimea vieței sociale a timpuriloră 
moderne. De aceea parlamentulă se îndemnă 
să îmbunătățâscă sistemulă administrațiunei și 
justiția să o îngrădâscă cu garanții puternice. 
Grija principală a guvernului o formâză crisa e- 
conomică și mai alesă cea agricolă, care au pro
vocată perplexități momentane, mai cu sămă prin 
suirea escepțională a valărei aurului. Gruvernulă 
și banca națională se silescă, pe câtă e cu pu
tință, să combată efectele crisei. Financele sunt 
puse pe o bună cale; numai puțină trebue per
fecționată sistemulă agricolă, pentru ca să se 
p6tă purta lupta în contra concurenței streine; 
creditulă agricolă trebue desvoltată prin procu
rarea de capitale mai însemnate. Reducerea ta- 
rifeloră căiloră ferate e necesară, pentru a se 
pută creâ o ușurare a desvoltării industriei și 
spre a se îmbunătăți starea economică.

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

DIVERSE.
Devastarea unei gări. — Se scrie din Sienne cu 

data de 11 Noemvre Ziarului ,La Justice*: Săptămâna 
trecută, pela optă ăre, ceva mai înainte de sosirea tre- 
nuriloră din Valdi Chiana și La Maremme, câți-va indi
vizi mascați și înarmați să presintară la gara din As- 
ciano. fîcă, după »Libero Gittadino,* câteva amănunte 
asupra celoră petrecute. Hoții se așeZară dinaintea ușei 
bufetului somând ă pe persdnele care se aflau acolo să se 
a,șeZe cu fața la pământă. Trei din ei rămaseră aprăpe 
de ușă, cu pușcile la ochi, unulă întră pentru a pune 
mâna pe banii din casă. Stăpâna voindă să se împotrî- 
vâscă primi câteva lovituri cu patulă pușcii. Ună păzi
torii, care isbutise să fugă p’o altă ușă, alergă să dea 
alarmă celorlalți păzitori precum si șefului de gară. In 
acestă timpă, o lovitură de pușcă fă trasă în contra me
canicului care se afla în bufetă și care făcuse o mișcare. 
Din fericire dânsulă nu fu atinsă. Hoții după ce pusese 
mâna pe lada cu banii, o luară la fugă. Când șefulă 
de gară și ămenii săi împreună cu carabinerii din Asciano 
sosiră, hoțîi dispăruse.

Iuliu Cesară oârciumară. — La Tombitone, mică 
orașă din Arkansas, Statele-Unite, locuiesce ună cârciu- 
mară care părtă numele de Iuliu Cesar. Femeia sea 
părtă ca nume de nascere Pompeius și a născută ună 
fiu care se numesce Crassus. D. Iuliu Cesară a cum
părată de curendă o edițiune fărte rară din tratatulă lui 
Iuliu Cesar >De bello gallico,* editată la Marburgă de 
profesorală Iuliu Gesară. Tăte acestea nu’lă împedică 
să vândă cu litra și cu ocaua.

Instrumente diplomatice. — Ce însemnâză ună 
instrumentă diplomatică ?

— E ună instrumentă din care cântă marile puteri 
în concertulă europenă.

— Și pentru ce cântă ele din acestă instrumentă?
— Pentru ca să facă să jdce micele puteri.
După nuntă. Ună tânără însurată de curândă, 

chiar a doua Zi după nuntă se întărse la domiciliulă 
conjugală în zori de Zi-

Dânsulă cere scuze femeei sale.
— Vâdă ce s’a întâmplată, îl Zice ea cu blândețe: 

acumă când ne bântue cholera, nu voeșci să-ți schimbi 
de locă obiceiurile.

Simțiminte minunate. — Dialogă între o mătușă 
și ună nepotă.

— Iubite, e lucru otărîtă, o să’țl lasă totă averea, 
dâr cu o condițiune: îmi vei face o mică pensiune.

Nepotulă cu convicțiune:
— Oh, mătușe! Câtă de mică voiescî!
Ună duelă. — X...., pentru o causă nejustificată, 

primesce de la Z....  o scrisăre pline de greșeli de orto
grafia, prin care îlă provdcă la duelă.

X.... ia condeiulă și îi răspunde în următărele cu
vinte :

»Domnule! Mai provocată la duelă. Ca provocată 
amă alegerea armeloră. Alegă ortografia și ești mortă. 

ală d-tale X....
Părulă chinesă. — £că întru câtă privesce părulă 

’alsă câteva cifre interesante: Părulă chinesă nu costă 
de câtă 10—12 Iei chilogramulă. Celă mai frumosă pără, 
vorbindă negustoresce, e părulă francesă »viu;« o cădă 
de 80 centimetri, taiată de la o Bretonă său o Normandă, 
se plătesce pănă la 1000 de lei. C6da cea mai rară 
este cea albă curată; ea ajunge pănă la prețulă fabulosă 
de 25 mii lei chilogramulă. După părulă francesă vine 
celă englesă, apoi celă germană, celă italiană, celă bel
giană și în fine celă suedesă. Esistă în Parisă trei mari 
case pentru pără. Una, care are patru sute de lucrători 
tace afaceri pentru trei miliăne pe ană; a doua se ocupă 
uumai de părulă chinesă; a treia în fine, cu multă mai 
napoia celorlalte, cumpără părulă făcută din mototălele 
smulse de pe peptinl și găsite mai târZiu în gunoiu. Din 
c6da de bou sălbatică din America se potă face frumăse 
peruci pentru teatru.

Ună accidentă îngrozitcră la ună puță de petroleă.
— »Unirea* din Tergovisce scrie: »D. Dimitrie Gheorghescu 
din comuna Glodenii ne trămite scire despre îngrozitorulă 
accidentă ce s’a întâmplată la unulă din puțurile de pe- 
troleu din acestă comună. La 2 Noemvre, pe la apusulă 
sârelui, puțarulă Ioană Adamă, lucra în unulă din puțu
rile d-lui Iancu Grigorescu la o adâncime de 46 stânjeni; 
de odată puțarii cari erau afară împrejurulă puțului, au- 
Ziră două delunături asurZităre, care au făcută să se 
cutremure pământulă în jurulă puțului; detunăturile au 
ostă aprăpe fără intervale, in urma cărora se văZură 

nisce suluri de abură albă eșindă cu furiă pe gura pu
țului și urcându-se cu repeZiciune prodigiâsă către nori. 
In urma acestui spectacolă, care înspăimântă pe puțarii 
de afară, cea dintâiu gândire și mișcare a loră fu de a 
scăte pe tovaroșulă loră din puță, dar rămaseră surprinși 
când văZură, că după tote sforțările ce făcură funia (hod- 
gonulă) de care era legată Adamă nu se mișca de locă; 
îndoiră numărulă dar totă fără resullată, aduseră o pe
reche de boi, la cari ajutară mai mulțl puțari, dar funia 
rămase nemișcată. In urmă s’au adusă 6 părechi de boi, 
funia s’a lungită de ună stânjină, dar fără a se mișca. 
Puțulă nu e stricată de locă, dar nu are nimeni curagiă 
a întră în elă. Ge s’a întâmplată în puță nu se scie, 
totuși nefericitulă lucrătoră se găsesce și astăZI înmor
mântată în fundulă puțului și totă legată de funiă, lă- 
sândă o femee văduvă și trei copii orfani.*

Pajeră ori scrisă? — Reputațiunea de escentrici- 
tate a moravuriloră judiciare americane e stabilită de 
multă, fită ună nou faptă, pe care ni-lă comunică 
»Dreptulă,« și care vine să-o confirme.

Ună ărecare Carolă Schmeltz »debitantă de băuturi 
spirtăse,* — ca să ne servimă de perifrasa iubită, cu 
care dd. cârciumari dela noi îșl denumescă profesiunea,
— a compărută de curândă înaintea Curței de polițiă 
sub prevențiunea, că ține ună stabilimentă disordely. 
In urma ascultărei martoriloră, a rechisitorului, procuro
rului, a pleddriei apărărei și resumatului judecătorului 
Fitzgerald, jurații s’au retrasă în camera de chibzuire, 
și după nisce desbaterl cari au durată o năpte întrâgă, 
au trimisă vorbă Curței, că le este cu neputință să caZă 
de acordă. Curtea le-a răspunsă, că pănă nu’șl voră da 
verdictulă nu voră pute eși d’acolo. Tătă Ziua s’a per- 
dută în zadară. Spre seră judecătorulă a dată ordină 
săj se așeZe; câte ună polițistă la fiecare din ușile ca
merei de chibzuire, ca să fie mai sigură că jurații nu 
voră avă nici o comunicațiune cu lumea de afară.

Unulă din aceia a povestită mai tâi’Ziu ceea ce se 
petrecuse în cameră. UnspreZece jurați ărau pentru con- 
damnațiune și numai unulă pentru achitare. Acestă din 
urmă, scundă, îndesată și țanțoșă la vorbă, nu vrea cu 
nici ună preță să cedeze observațiuniloră colegiloră săi, 
declarândă că preferă mai bine să crape cu toții, ne- 
mâncațî și nebăuțl în odae, decâtă să-și schimbe păre
rea. Către meZulă nopții însă elă propuse următorulă 
compromisă: »Findă-că trebue să sfârșimă odată cu a- 
cestă procesă, — Zise elă colegiloră săi arătându-le ună 
dolară, — âcă să jucămă acestă dolar ă paj era ori scrisă; 
de va cădă cu paj era în susă, ne pronunțămă în contra 
prevenitului; de va cădă cu scrisulă, îlă proclamămă 
inocentă. Jurații primiră propunarea, și sorții fură fa
vorabili prevenitului. A doua' Zi curtea primi din par- 
te-Ie ună plică pecetluită conținendă ună verdictă de ne- 
culpabilitate. Judecătorulă Fitzgerald fu surprinsă fărte 
multă de acestă resultată, neștiindă însă mijloculă cu 
care fusese obținută, elă ordonă eliberarea imediată a 
ui Schmeltz.

f NECROLOGU. — Teodoră Moldovană 
Bucșa, proprietară în Mediașă, după o scurtă bălă a 
răposată în etate de 64 de ani!

Fie-i țărina ușără.

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



Cargulu Ja bursa de Viena
din 27 Noemvre st. n. 1884.

SSursa de Rncnresci.
Rentă de aură ungarâ6°/0 123.75 
Rentă de aură 4°/0 . . . 95.30 
Rentă de hârtiă 5% . . 90.15 
■Imprumutulă căiloră ferate

ungare......................... 144.50
Amortisarea datoriei căi

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 119.15

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

Bonuri rurale ungare . . 100.50 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă............................. 100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.50 
Bonuri rurale transilvane 100.25

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

vină ung............................98.15
Imprumutulă cu premiu 

ung................................. 118.—
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.40
Renta de hărtiă austriacă 81.55
Renta de arg. austr. . . 82.75
Renta de aură austr. . . 104.05
Losurile din 1860 . . .135 60
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 872.—
Act. băncel de credită ung. 302.50
Act. băncel de credită austr. 299.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.78
Napoleon-d’orI................9.76'/2
Mărci 100 împ. germ. . . 60.15 
Londra 10 Livres sterlinge 123.10 Bancnote austriace contra aurii 2 07 2.08

Cota oficială dela 14 Noemvre st. v. 1884.

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

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

> » 5) (5°/o) . . — ■—
» » urban (7%) . . — —
> > > (6°/o) . . — —
> > (5°/o) . . — —

Banca națională a României — 1322
Ac. de asig. Dacia-Rom. • • 328

« » » Națională . . — —
Aurii . . — 10.50»/

Cursulu pieței BrașovO
din 28 Noemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.74 Vând. 8.79
Argint românesc .... . . » 8 60 8.65
Napoleon-d’orI................. . > 9.70 > 9.72
Lire turcescl..................... . . » 10.95 » 10.98
Imperiali......................... . . » 9.94 9.97
Galbeni............................. . . > 5.67 » 5.70
Scrisurile fonc. »Albina» . > 100.— » 101.50
Ruble RusescI................. . » 124.1/s > 126.—
Discontulă » . 7—10 % pe ană.

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

, Acei domni abonați ai noștri, cari au plătită prețulti abonamentului pe jumătate de anii 
seu pe unu anii, înainte de l-a Aprile a. c.? sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcată 

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

„ALBIM
institutu de creditu și de economii în Sibiu.

Publicațîune
în sensulu artic. de lege XXXVI, din anulu 1876 § 29.

1. Suma scrisuriloru fonciare puse în circulațiune
cu <|iua de 31 Octomvre 1884 face .... 817.900 fl. — cr.

2. Pretensiunile institutului de împrumute bi-
potecare, care servescu de acoperirea acestortt
scrisuri fonciare sunt de...............................  . 818.670 fl. 80 cr.

3. ValOrea liipoteceloru luate de basă, la susnu-
rnitele împrumuturi hipotecare este de. . . . 3,500,674 fl. — cr.

4. In sensulR § 97 din statute „fondul U specialtl“
pentru asigurarea scrisurilor^ fonciare e de . . 231,838 fl. 92 cr.
acesta e indusă. în contă separată și plasată în
efecte publice.

Sibiu în 1 Noemvre 1884. direcțiunea.

Societatea comercialii română Bassarabianu Calfoglu «& Comp. 
BULETIN^

BRĂILA 14 Noomvro 1884.

Vendetoră Cnmperetoră Felnlă Kilo Libre Prețulă Notițe

A. Emberico Peirano Fils & C-ie. Grâă 450 58— 67 Caic!
d-to d-to n 560 57’/* 62 —

Soc. Comercială M. Schmierer & C-ie. 280 57V, 61 75
G. Gardelli Peirano Fils & C-ie. >> 500 58V, 74 — Magasie
Ianolescu C. Nicolaidi & C-ie. Secară 280 53— 52 — •«

W. P. Sassu Sechiari Freres &C-ie. Orză 600 41 — 33 —.
Verona C. Nicolaidi & C-ie 180 431/2 36 25
Lemoni I. D. Nicolopulo & Cie Porumb 260 6P/* 56 75

Panaitescu Louis Dreyfus & C-ie 300 59— 54 25
Soc. Comercială Sechiari Freres & Cie 180 61— 56 50

C. Davis Delibacali Fasole 150 °/o 22 75 H

MersulU trenuriloru
pe linia PredeaM-Budapesta și pe linia 'Teiiișil-Aradîî-SSjidapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose'

Predealâ-Budapesta Budapesta- S®redealu

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

persone persono persdne

BucurescI 7.15 __ — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 9.50 Budapesta « 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașov! ( 2.06 — ' — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1,59 10.09

( 2..16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 b.13 3.20
Feldiâra 2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 \ Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Me )-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 Râv 5.46 11.41 4.31
Sigliiștira 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiusii 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 ’U ( 9.23 6.00 7.18
Uiora —. 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
Cncerilea 8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Gliirișă 8.48 4.10 6.38 Cncerdea 12.04 9.49 8.b3
Apaliida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —
finsin ( 10.08 5-59 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —

( 10.18 6.28 8.U0 Aiudă 12.45 10.42 9.17
Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușă 1.15 11.32 9.40
GhirbSu — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — , 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Cop șa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișâra 4.50 4.17 12.15
R6v 12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.21 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24

( 1.49 11.04 4.06 Feldiâra 8.41 9.20 2.44
Oradia-mare

( 1.54 11.14 7.30
Brașovă

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

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI 10.25

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Teiușft-Aradft-Budapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenu de 
persone

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibus

Trenă de 
peradno

Trenă 
omnibua

Teliișu
Alba-Iulia
Vințulă de josă
Șibotă
Orăștia
Si Mieria (Piski)
Deva
Braniclca
Ilia
Gurasada
Zam
Soborșin
Bârzova
Conopă
Radna-Lipova
Paulișă
Gyorok
Glogovață
Aradu
Szolnok
Budapesta
Viena

9.50
10.42
11.09
11-.43
12.13

1.22
1.48
2.21
2.54
3.09
3.48
4.37
5.30
5.58

Viena
Budapesta
Szolnok
Aradik
Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Conopă
Bârzova
Soborșin
Zam
Gurasada .
Ilia
Braniclca
Deva
Simeria (Piski)
Orăștiă
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușd

8.25 8.352.39
3.40
4.04
4.35
5.02
5.44

8.20
9.10 8.00

11.14
3.35
4.00
4.16
4.47
5.02
5.25
5.57

6.55
12.28
5.30
6.20

6.39
7.19
7.39
8.11
8.49
9.18

10.27
11.18
11.57
12.27
12.57

1.45
2.58
3.46
4.20
5.06

6.05
6.34
7.01
7.15
7.49
8.32
9.19
9.40

10.16
10.32
10.48
11.17
12.32
12.00
4.00

6.18
7.11
7.48
8.22
8.40
9.02
9.32

10.12
10.47
11.14
11.46
12.21
12.53

6.38
6.56
7.15
7.48
8.05
8.45
2.10

8.24
8.41
9.01
9.30
9.45
6.10
7.27

7.44 6.40 6.15
7.006.20

Aradu-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșeni

Trenu 
omnibus

Trenu de 
persdne

Trenă 
omnibus

Aradfr
Aradulă nou 
Nâmeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
IVJerczifalva
Tlmișdra

6.00
6.26
6.51
7.28
7.49
8.09
8.58

12.30
12.54

1.19
1.50
2.12
2.30
3.15

Simeria
Streiu
Hațegă
Pui
Crivadia
Banița
P etroseui

3.08
3.45
4.33
5.19 (
6.05

6.43
7.00

Timiș6ra-Aradik Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de 
persâne

Trenă 
omnibus

Trenă 
omnibua

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nâmeth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradft

12.25
1.16
1.34
2.04
2.25
2.54
3.10

5.00
5.56

PetroșenI
Banița
Crivadia
Pui
Hațegă 
Streiu

Simeria

8.56
9.37

10.09
10.48
11.26
12.06
12.37 «1

6.16
6.50
7.11-
7.44
8.00


