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loră, cu cari se sbuciumă bieții supuși, nu suntă 
decâtă ună felă de mascare a mărei griji, de 
care suntă cuprinse guvernele în vederea viito
rului răsboiu.

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

CRONICA POLITICĂ.
Partida independenții și de la 48 a ținută la 27 

Noemvre n. o conferință, în care Iranyi a presentată 
ună proiectă de lege »asupra colonisării streinilor^,*  din 
care luămă următărele puncte principale.

»Tendința acestui proietă de lege este realisarea 
acelui punctă din programa partidei, care c|ice: partida 
va nisui să împedece îmbulzirea elementelor^ streine vă- 
lămătâre și așezarea loră în țâră. Proiectulă nu e 
îndreptată în contra vre-unei clase său con
fesiuni, ci în contra tuturoră aceloră streini, cari 
despoiă poporulă în modă neonestă său cari urmărescă 
cu mijloce criminale scopuri dușmane statului și societății. 
Pe câtă e de dorită și necesară să se coloniseze țâra cu 
elementele sănătăse și lucrătore, totă atâtă de necesară 
e a se împedeca îmbulzirea elementeloră, care periclitâză 
liniștea și siguranța publică cu pumnalulă și dinamita și 
care speculâză poporulă. Disposițiunile legislative de acp 
suntă cu totulă nesuficiente.»

Proiectulă <|ice, că streinii, cari se așetjă în țâră, să 
aibă atestate de moralitate din patria loră și o însem
nare despre averea loră. Iranyi consideră o astfelă de 
lege necesară, ca să se dovedâscă antisemițiloră, că 
partida independentă cunâsce relele din țâră și că nisu- 
esce să-le vindece, fără ca să lovâscă în principiele li
bertății, egalității și frățietății. S’a alesă ună comitetă 
pentru desbaterea proiectului.

*
Cu ocasiunea desbaterii bugetului germană, în șe

dința dela 27 Noemvre n. a Reichstagului, deputâtulă 
Richter a imputată administrațiunii de răsboiu, că din 
cele 34 milibne, ce avâu să se întrebuințeze în anulă vii
toră pentru scopuri militare, deja s’au cheltuită 10 mi
libne în anulă curentă, fără încuviințarea Reichstagului, 
pentru fortificări la granița ostică. Ministrulă de 
răsboiu, generalulă Bronsart, a răspunsă la acâsta prin 
următorele cuvinte, care sunt fârte interesante din pune- 
tulă de vedere politică:

>Din diferite părți s’au ridicată plângeri, că în bu
getă s’au trecută cheltueli enorme, care în mare parte 
deja s’au cheltuită pentru construiri începute seu termi
nate, fără ca să se fi cerută aprobarea Reichstagului. 
Asta’i adevărată; dăr guvernele federale n’au vrută să 
arate cu acâsta, că sunt indiferente față cu Reichstagulă. 
Dâcă casulă ar fi acesta, atunci problema mea, care am 
să represintă cestiunea aci, mî-ar fi (Orie îngreunată. 
Trebue așadară, că au fostă motive fârte seriâse, 
care n’au permisă să se aducă cestiunea înaintea Reichs
tagului. Eu nu potă intră acum pe tăremulă politică, 
căci ml-e impusă âre-care reservă; dar potă asigură, 
că siguranța imperiului cerea, ca aceste mă
suri să nu se desbată în Reichstag. Nici nu e 
nici o causă, de a se ataca pentru acâsta guvernulă, și 
sunt gata, ca totă ce se pâte cere în acâstă privință să 
comunică în ședințele comisiunei.»

Acăstă declarațiune a ministrului de răsboiu, făculă 
abia după câteva săptămâni de la întrevederea din 
Skiernevice, dovedesce că guvernulă germană și a- 
cumă are aceleași motive de a fortifica granița os
tică, ca și înainte de întrevederea monarchiloră. Cu
vintele din discursulă tronului germană și cuvintele 
ministrului de răsboiu se lovescă în capete. Nu putemă 
(jice, decâtă că se pregătesce răsboiulă la spatele »asi
gurăriloră de pace.<

*
»Pol. Corr.< află din Constantinopole, că Rusia a 

cerută din nou de la Pârtă, ca corăbiile comerciale ruse, 
care servescă pentru transportarea soldațiloră nearmați, 
să fie tractate ca corăbii obicinuite și de aceea să se în
lăture formalitatea, de a se dâ fermană, ca și corăbiiloră 
de răsboiă, pentru trecerea loră prin Dardanele. Se cjice 
că Pârta, la sfatulă ambasadorului englesă, a respinsă 
acăstă cerere a Rusiei.

Brașovti, 19 Noemvre (1 Decemvre)
Discursurile tronuriloru, cu cari s’au deschisă 

dieta Ungariei, Reichstagul^ germană, corpurile 
legiuitâre române; apoi declarațiunea ministrului 
președinte francesă și mai intriga presă a aces- 
toră state au asigurată, că întâlnirea celoră trei 
împărați a pusă la Skiarnevice basele unei păci 
durabile.

Negreșită, optimiștii s’au declarată mulță- 
miți cu aceste asigurări și nu și-au mai dată si
lința a ridică vălulă, ce l’au aruncată discursu
rile tronuriloră amintite peste vulcanulă, ce toc
mai întrevederea celoră trei monarchi l’a scor
monită, făcându-lă să clocotâscă, pdte mai ame
nințători ca înainte de sărutările dela Skier- 
nevice.

Suntă fapte, cari dau dreptate pesimistiloră 
să’și esprime temerile loră, (|icâadă că, dâcă Eu
ropa a avută să se târnă vr’odată de încurcături 
și do o turburare a păcii, apoi tocmai acum te
merea acâsta e mai întemeiată ca ori cândă.

Diferiți bărbați politici au destăinuită multe 
despre înțelegerea celoră trei mari împărați; au 
scrisă despre concesiuni reciproce între Austria 
și Rusia în peninsula balcanică, au scrisă despre 
împărțirea Turciei și au asigurată, că tâte aceste 
destăinuiri au eșită din gura unoră bărbați ini- 
țiați în secretele diplomației.

Dar mai suntă și alte fapte, cari ne facă a 
crede, că sub vălulă asigurăriloră de pace se 
pregătescă mari încăerări în viitoră.

Avemă mai ânteiu răspunsulă lui Kalnoky, 
dată delegatului Szilagyi, care a întrebată, dâcă 
alianța cu Germania e numai defensivă și în 
contra unoră dușmani hotăriți, său s’a încheiată 
pentru tâte eventualitățile. Kalnoky a răspunsă, 
că e în interesulă generală și ală monarchiei să 
tacă despre acâsta.

Avemă ală doilea adausulă din bugetă pen
tru organisarea marinei austro-ungare, pentru 
fortificarea litoraliloră, pentru fortificările ce se 
lucrâzâ mereu în Galiția, precum și pentrn re- 
organisarea și înmulțirea artileriei.

Avemă ală treilea declarațiunile ministrului 
de răsboiu germană Bronsart, că pentru fortifi
carea granițeloră ostice ale monarchiei esistă totă 
acelâși motive, ca și înainte de îmbrățișările dela 
Skiernevice. Ba a mai adausă ministrulă Bronsart, 
că pentru siguranța imperiului nu e oportună a 
se supune desbaterii Reichstagului aceste măsuri.

Avemă apoi mărirea milițieloră rusescl și a 
flotei de pe marea năgră.

In fine înarmările continue ale Roipâniei, 
Sârbiei și Bulgariei, precum și mărireă efectivu
lui armateloră acestoră state.

Din tâte acestea, cea mai logică deducțiune 
e, că puterile, cari se pretindă a fi amice ale 
păcii, au intențiunea să asigure pacea, dâr nu
mai print.r’ună viitoră răsboiu, care, după graba 
ce se pune în înarmări și fortificări, nu pdte fi

Dâcă paee ar avă să fiă, guvernele sta- 
teloră amintite ară pune mai multă greu
tate pe îmbunătățirile ce suntă absolută necesare 
stării loră interne, și ce se potă ajunge numai 
prin desarmare. Măsurile ce declară ele în par
lamente că au să le ia pentru ușurarea greutăți- 

plată de curendă, va face pe guvernulă rusă să între
prindă din nou acestă pasă în cestiunea strîmtoriloră de 
mare. Asupra yachtului rusescă »Eryklik,« pe care se 
alia marele principe Michailă, bateriele turcesc! au dată 
două împușcături 6rbe și una ageră, fiindcă corabia a 
încercată să trăeă strîmtorea Dardaneleloră după apu- 
sulă sbrelui, deși comandantulă corăbiei avea fermanulă 
de trecere. Când marele principe a sosită în Constan
tinopole, s’au cerută, ce e dreptă, scuse din partea Sul
tanului și a marelui maestru de artileria, Said pașa. 
Acestă casă îlă va folosi de sigură diplomația rusăscă ca 
pretextă, pentru a’și realisâ dorința, ca corăbiile de răs
boiu turcesc! și rusesc! se fie egală tractate la trecere' 
âr corăbiiloră de răsboiu streine să lise închidă Dardane- 
lele. Rusia încă de la 1833, când cu tractatulă de la 
Hunkiar-Iskclessi, țintesce ca Pontulă să devină o ,mare 
închisă.*  Pănă acum însă Anglia îi face mare resistință, 
secundândă pe Turcia a nu primi propunerile rusescl.

*
,Times< a primită o telegramă din Shanghai, în 

care i-se comunică, că flota chinesă dela Peceli e co
mandată de ună Germană, care e numită admirală chi
nesă. Afară de acâsta, pe corăbiile acestei escadre s’ară 
află mulțl oficer! europeni și de curendă ară fi sosită în 
Port-Arthur și 30 de Germani. Chiar și cele două co
răbii chinese, care nu de multă au plecată spre sudă, 
probabilă spre Formosa, ară fi comandate de Germani, 
piarele germane se grăbescă a declara aceste scîr!zde nea
devărate, 4,c6ndti că se dau de diarele englese cu 
scopă de a sămenâ neîncredere între Germania și Francia.

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

Proiectulti de lege a pensionării.
Parlamentului ungurescă s’a propusă în 25 Noem

vre ună proiectă de lege despre pensionarea funcționa- 
riloră statului.

Proiectulă peste totă nu diferesce de prescripțiunile 
austriace, despre pensionări. Intr’o categoriă cu funcțio
narii stalului suntă puși funcționarii dela fundațiunile ce 
stau sub conducerea guvernului, funcționarii amându- 
roră camereloră parlamentului, funcționarii de la institu
tele de învățământă, care suntă susținute de stată sâu 
din fonduri publice de sub conducerea guvernului, func
ționarii edilității capitalei și ai poliției capitalei, funcțio
narii de la drumurile statului, de la oficiolatele ingine- 
riloră pentru rîurl, de la poște și de la telegrafe. Nu
mai funcționarii de la căile ferate ale statului nu se vădă 
a fi înregistrați. Este interesantă, că funcționariloră li 
se va socoti timpulă de serviciu, care l’au petrecută în 
posturile centrale comune, în armată sâu la marină, 
la guvernulă autonomă croatică, și pănă când va susta 
reciprocitatea și timpulă, care l’au petrecută în servicii 
austriace de stată. Timpulă după care se capelă sala- 
riulă întregă ca pensiune, este la personalulă didactică 
de 30 de ani, âră la ceilalți funcționari de 40 de ani. 
Pensiunea după 10 an! de serviciu va face 40% din 
salariu și se va urca în fiesce care ană cu 2°/0, âr la 
personalulă didactică cu 3°/0. Pensiunea cea mai mare, 
pe care o pote căpătă ună funcționară este de 8000. Pen
siunea văduveloră face 50% din salariulă computabilă 
ală soțului răposată, dacă salariulă nu trece peste 600 
de florini; âr dacă salariulă trece peste 600 de florini, 
atunci văduva capătă după cele dinteiă 600 de florini 
50%, âr după suma parțială ce trece peste 600 de flo
rini 20°/0- Pensiunea cea mai mare ce o primescă vă
duvele face 2500 de florini.

Văduvele funcționariloră, cari au de a îngriji de 3 
seu mai mulți copii, și orfanii după funcționari de ai 
statului potă primi câte o sumă pentru educațiune. 
Pentru fiesce care orfană fără tată face suma a șâsea 
parte din pensiunea mamei, dar toți copii la olaltă nu 
potă căpăta mai multă pensiune decâtă pensiunea mamii 
văduve. Pentru orfanii fără părinți, suma de educațiune 
face odată și jumătate din suma destinată pentru orfanii 
fără de tată. Disposițiunea cea mai însemnată politică 
este îndreptățirea la pensiune a ministriloră, a secretari-

! loră de stată și a văduveloră loră. Miniștrii și secretarii 
de stată, în Ungaria, pănă acum nu se privâu ca func- 

Dar incidentulă, ce s’a întăm- ționarl și nu avâu nici o pretențiune la pensiune. Pro-



iectulă de lege dispune în privința acâsta. Ministru, 
și președintele comptabilității potă după ună serviciu neîn
treruptă de celă puțină 3 ani, să facă pretențiune la 
pensiune, care dacă nu au ani de serviciu mai mulți, se 
stabilesce cu 4000 de florini anuală. De asemenea și 
secretarii de stată, dacă au funcționată celă puțină 3 
ani, voră căpăta o pensiune de 2000 de florini. Vădu
vele miniștriloră și ale secretariloră de stată încă voră 
căpăta pensiune, dacă soțulă loră a funcționată 3 ani, 
și nu se face nici o dinstincțiune, dacă soțulă loră a mu
rită în serviciu activă seu în pensiune. Pensiunea cea 
mai mică ce o capătă văduva unui ministru face celă 
puțină 2000 de florini âră aceea a unui secretară 1000 
de florini.

«Pester Lloyd» pledâză pentru disposițiunile acestui 
proiectă, ^icândă că principiulă adoptată face ca să ocu
pe postulă de consilieră ală corânei și astfelă de âmenl, 
cari nu au nici o avere, decâtă talentulă și caracterulă 
loră, și că este bine, ca statulă să îngrijâscă și pentru 
ei. Altmintrelea se pronunță «Egyetertes,» care dice că 
proectulă acesta este o operă curată austriacă și că 
deșchide ușa și porta arbitriului și favorului ministrului 
și respiră ună spirită absolutistică. Pensionarea minis- 
triloră și a secretariloră de stată răstârnă vederile vechi 
ungurescl. Cu ună astfelă de proectă cinică nici o dată 
n’ară fi cutezată să se înfățișeze guvernele Deakiste, 
dară ele nici nu le-ară fi voită. Organulă stângei are 
totă dreptatea, când condamnă pensiunarea miniștriloră 
și a secretariloră de stată.

Scrisdre adresată d-lui
Amă comunicații într’anulă 

trecute ale f6iei ndstre, că opulă 
Densușiană, „Revoluțiunea lui Horia, 
oprită de vameșii unguri din Predealu, de a nu 
intră 
trare, 
dinte 
după

Tisza.
din numerile 
d-lui Nicolae 

“ a fostă

în Ardâlă. In urma acestei măsuri arbi- 
autorulu a adresată d-lui ministru preșe- 

Tisza următârea scrisdre, pe care o luămă 
,,Românulă“ :

Domnule ministrul
Sunt informată, că biuioulă vamală dela Predeală 

a împedicată la fruntariă intrarea în Transilvania a scrierii 
mele , Revoluțiunea lui Horia,*  pe care o trimisesemă 
în câteva esemplare abonațiloră mei de acolo.

Mărturisescă, d-le ministru, că am rămasă adencă 
surprinsă în fața acestei măsuri neașteptate a funcționa- 
riloră dela Predeală, măsură neîntemeiată în legi și în 
usurile altoră țări de a denegâ intrarea unei opere pură 
istorice, scrisă în direcțiune pură scientifică, care nu se 
raportă de locă la cestiunile secuiului presentă și cu atâtă 
mai puțină la relațiunile politice de astăzi, lucrare care 
nu atacă monarchia său vre-o naționalitate, și care s’ar 
pută numi cu alte cuvinte numai o simplă colecțiune de 
documente.

Am rămasă surprinsă, căci istoria și materialele is
torice nu formăză și nici într’ună casă nu potă să fie 
tacsate ca alimente de agitare.

Chiar presupunendă, d-le ministru, că interpretarea 
acestoră documente nu ar conveni pâte în unele puncte 
funcționariloră vamali din Predeală, dăr cine ore este în 
dreptă să ne interzică interpretarea documenteloră isto
rice, cine pote să împedice pe literațl ca să nu esami- 
neze documentele seculeloră trecute ? Asupra valorii aces- 
toră interpretări, de natură pură istorică, suntă chiămațl 
se judece bărbații erudițl, ămenii de sciință, dăr nici de- 
cumă administrațiunea politică său funcționarii vamali.

Din aceste motive, domnu-le ministru, și fiind-că | rațiuni secundare, ci să ’și dea votulă după vocea con- 
■ nici într’ună casă nu potă presupune, că ună stată ar 

voi să închidă granițele sale, în contra sciinței, în contra 
; istoriei, îmi vine să crecjă că oprirea acestoră cărți la 

fruntariă este ună actă cu totulă arbitrară din 
funcționariloră de la Predeală.

Nu potă nici decum presupune că măsura 
s’ar fi luată în urma ordinului 
ce în casulă acesta pote ar fi 
nistru, de a închide cu totulă 
naționalități archivele Ungariei 
nu ne aduce în aceea falsă posițiune, să ne sacrifîcămă 
anii și averea prin archivele de acolo, ca în urmă totă 
același guvernă să ne nimicăscă munca, să ne secues- 
treze documentele colectate în propriile sale archive.

Lovitura este gravă, domnule ministru, fiind-că pe 
viitoră nu scimă ce felă de publicațiunl istorice voră 
mai pută să trăcă de aici în Ungaria și Transilvania, 
fiind-că aceea ce se întâmpla astăzi cu istoria aniloră 
1784 și 1785 se pâte întâmplă mâne cu istoria altei 
epoce. și fiind-că peste totă nu scimă ce felă de inter
pretări, de fepte său de documente, voră pută să afle 
plăcerea funcționariloră vamali d’acolo. Este gravă, fiind
că peste totă lovitura acâsta tinde ca sciința istorică să 
ajungă servilă pasiuniloră esagerate ale unoră funcționari 
vamali din Predeală său din altă locă.

Convențiunea comercială de la 1876 a stipulată, ce 
e dreptă, libera trecere (liberulă schimbă) ală opereloră 
de sciință, dar cu adâncă durere trebue, d-le ministru, 
să amintescă aci faptulă, că prohibițiunile aprâpe de tâte 
filele în contra opereloră și publicațiuniloră de aici, în 
fine procesele nemotivate în contra librariloră români de 
acolo, și arestarea loră (cum s’a întâmplată de esemplu 
cu librarii din Oravița) — tâte aceste au anulată aprâpe 
cu totulă comerciulă nostru literară cu Ungaria și Tran
silvania, causându-se în modulă acesta imense prejudicii 
autoriloră și librariloră românL

Din aceste motive veți bine-voi a aprecia, d-le mi
nistru, că prohibițiunea opereloră istorice nu numai că 
e nejuscă, dăr este ună tristă precedentă pentru viitoră, 
și speră că veți bine-voi a face să se suspendeze acâstă 
ovitură în contra publicațiuniloră istorice ale autoriloră 

și editoriloră români.
In fine ca parte Interesată, îmi permită tot-o-dată 

a vă ruga, d-le ministru, să bine-voițî a mă informa des
pre dispos'țiunile ce voră urma în acâstă privință.

Primiți, vă rogă, d-le ministru, asigurarea, respec- 
tuâsei mele considerațiuni.

sciinții lorii.

partea

acesta 
de oreînaltului guvernă, 

mai logicii, domnule mi- 
pentru esploratorii altorti 
și ale Transilvaniei, și a

Nio. Densușianu.

SOIRILE DILEL
Se vorbesce, că convocarea congresului bisericescu 

română gr. or. s’a amânată pănă la primăvâra anului 
viitoră.

—0—
>Kolosz. Kozl.» dândă scirea, că la 5 Dec. se va 

judecă procesulă de presă ală »Observatorului,»: adaugă: 
«Vomă vedă întru câtă Sașii din Sibiiu grăbescă nece
sitatea de a se schimba actualulă sistemă ală tribunale- 
oră cu jurați.*  >Sieb. Deutsch. Tagbl.» reproducândă 
aceste cuvinte, dice că ele suntă ună semnă ce se dă 
jurațiloră, de a se pronunța pentru culpabilitatea acusa- 
tului, căci în casă contrară s’ar simți necesitatea de a 
se desființa juriele. Foia germână din Sibiiu însă în- 
dămnă pe jurați să nu se lase a fi conduși de conside-

23.

FOILETON U.

Revoluțiunea din 1784.
(Revoluțiirnea lui floria în Transilvania și Ungaria 1784— 

1785 scrisă po liasa documenteloril oficiale (le N. Densușianu. Bu- 
curescl 1884. Tipografia ,Roniânulu,< Carolu Gobi).

(Urmare.)

Nobilulă Chendi din Câmpeni, care a făcută servicii 
de secretară lui Horia declară vice-colonelului Kray, că 
scopulă căpitaniloră a fostă să scâtă pe Unguri din Tran
silvania și se domnâscă ei. Autorulă citâză mai multe 
răspunsuri, declarațiunl și manifestațiunî de pe timpulă 
revnluțiunei, de unde resultă, că țăranii priveau pe Horia 
ca Domnă și împărată ală loră. Cântecele poporale din 
epoca aceea nurnescă pe Horia în continuu Craiu și îm- 
părată. Așa de esemplu:

Păn’a fostă Horia împărații 
Domnii nu s’au desculțată, 
Nici în pată nu s’au culcată 
Prândă ia masă n’au mâncată....*

Metropolitulu Ales. St. Șuluță scrie în istoria sa 
nepublicată încă, că «trupulă lui Horia și ală lui Cloșca se 
tăiară în patru părți, cari fură trimise în patru părți ale 
țârei, purfându-le în corfe pe cui din sată în sată și es- 
punendu-le spre vedere întru înfricoșarea și batjocura 
Remâniloră, cărora când le arăâlecjicea; »âtă împăratulă 
vostru!«

Betrânii țărani din Cărpenișă au dată la 1879 au
torului următârea esplicare, despre cum era privită Horia 
de cătră țărani: Poporulă, dicâu dânșii, a pusă pe Horia 
Craiu și după cum e vorba din bătrâni adunarea l’a pusă 
Craiu, și închipuirea a fostă aceea, ca Horia să fie Craiu 
peste toți Românii din Ardâlă, Românii să fie domni în 
Ardâlă și în Bănată, Horia să numâscă tisturi (funcțio
nari) și elă să fie supusă împăratului din Viena. — Așa 
dâr, adauge autorulă, totulă se reducea la o schimbare 
de egemoniă națională în Transilvania și o reîntorcere 
la epoca voivodiloră transilvani....

După acâsta autorulă vorbesce de medaliile cu nu
mele lui Horia purtândă țitlulă de rege ală Daciei. 
Aceste medalii s’au ivită în primele dile ale lunei lui Ia- 
nuariu 1784, pănă ce Horia se aflâ în viață. Amândouă 
medaliile suntă opera nobilimii, ca să înfățoșeze înaintea 
monarchului aspirațiunile Româniloră la domnia națio
nală. Cea dintâiu medaliă compusă din plumbă și zincă 
are o legendă: în aversă: »Horia bea și hodinyește, țâra 
blinșe (plânge) și plătyesce» ear în reversă: »R. D. (Rex 
Dacise) Hora 1784;*  ea se află acji în posesiunea d-lui 
Ignațiu. Dobotski din Pesta. De pe cealaltă medaliă se 
află numai o copiă de metală în colecțiunea numisma
tică a museului din Clușiu. Legenda e: în aversă: 
«Horia Rex Daciae» (Horia regele Daciei) în reversă: 
»Nos pro Ccesare*  (Noi pentru împăratulă).

*
Celoră 7 țărani, cari au prinsă pe Horia și Cloșca, 

li-s’a ăsemnată suma de 600 de galbeni, ce era pusă pe i 
capulă căpitaniloră. Pe lângă acâsta împăratulă a or-! 
donată, ca acești 7 țărani să fie declarați de țărani liberi

—0—
Depufatulii liberală ungurii, Ladislau Gyengă, s’a 

împușcată Sâmbătă diminâța în locuința sa. Motivulă 
sinuciderei este râua stare financiară, în care se afla în 
urma unoră întreprinderi nenorocâse cu căi ferate.

—0—
Din Timișâra se scrie, că executorulă de dare din 

Cerna, Ser bă, era p’aci să-și pârdă viâța în filele acestea. 
Pe când cinâ la ună cunoscută ală său în Cerna, două 
glânțe se trimiseră prin ferestre asupra lui, dar nu fu 
lovită. Se dice că locuitorii din Cerna, cărora tdte vi
tele li s’au scosă la vândare, nu-lă mai potă suferi. 
Gendarmii

F6ia 
președinte

caută pe cei ce au voită să-lă împusce.
—0—

oficială publică numirea lui Bela Perczel ca 
ală Curiei.

—0—
In Cernăuți s’a înființată o societate sub numele 

* Armonia,*  pentru cultivarea și răspândirea musicei na
ționale în Bucovina, care va editâ cu începere dela 1 Ia- 
nuariu viitoră broșuri de cuartete pentru voci bărbătescl, 
atâtă în partițiunl, câtă și în voci separate. Președintele 
acestei societăți, d. cavaleră Leonă de Goiană, face ună 
apelă, pe care-lă publicămă mai la vale, la toți Românii 
pentru a da ună căldurosă concursă acestei întreprinderi 
naționale.

—0—
»Die Presse*  dă următârea scire din BucurescI: 

«Următârea listă de miniștri circulă ca resultată ală vii- 
t6rei reconstrurl a cabinetului: I. C. Brătianu președinte, 
Ferichide la justițiă, Chițu la interne, generală Lecca la 
finanțe, generală Fălcoianu la răsboiu, Cârpă la esterne, 
Maiorescu la instrucțiă, Sturza la lucrări publice.

—0—
Astă săra d-șora Friederike Bognar va păși pe 

scena teatrului germană de aici în piesa tFeodora^ dramă 
în 4 acte de Victorien Sardeau. Mâne săra teatrută va 
i închisă.

CORESPONDENȚA N0STRADIN COMITATE.
Cincu mare, 14 (25) Noemvre.

Domnule Redactoră! Dumineca trecută 11 (23) 
Noemvre c., după finirea serviciului divinu în biserica 
gr. cat. din Cincu mare, s’a sfințită noulă și frumosulă 
edificiu școlară. Pră stimatulă domnă parochă locală 
onă Bastea eșindă cu procesiune din biserică în curtea 
lisericei, care este de presente una cu curtea scălei, am 
intrată în scola cea nouă, care era deja gătită și împo
dobită cu cele de lipsă spre primirea sărbătorăscă.

După sânțirea apei și finirea rugăciuniloră ocasio- 
nale, aduce d. parochă locală lână Bastea mulțămită ce- 
ui atotă putinte pentru ajutorulă de susă, aduse mulță

mită pră veneratului Ordinariată metropolitană pentru în
cuviințarea edificărei acestei scăle, pră grațiosului nostru 
monarchă și rege apostolică Francisca Iosifă I, care s’a 
îndurată a ajuta la edificarea acestei scăle cu 100 fl. v. 
a., pră onoratei deregătorii și comitetului opidană locală 
(constătătoră mai numai din sași), care au dată mână 
de ajutoră în totă modulă la edificarea acestei scăle, 
senatului bisericescă-scolară pentru buna înțelegere și si- 
ința ce a arătată în decursulă edificărei, lăsândă de 
multe ori propriulă lucru în .favorulă scălei, tuturoră pa- 
rocheniloră gr. cat. precum și celorlalți connaționalî gr. 
or., cari au dată cu bună voiă ajutorulă de lipsă de și

și obligămintele loră iobăgesci să fie răscumpărate de 
erariu. Pădurariulă Melzer primi o recompensă de 100 
galbeni. Asemenea s’au dată 100 de galbeni ce
loră ce au prinsă pe căpitanulă Ursu Uibară. Din 
aceștia protopopulă AdamovicI primi 30 de galbeni 
și o medaliă de grațiă. Guvernulă din Sibiiu decise, ca 
distribuirea acestoră premii să se facă c’ună feliu de so
lemnitate în orașulă Zlatna. Autorulă publică raportulă 
comisarului Brukenthal despre acâstă festivitate, la care a 
asistată o mare mulțime de poporă din tâte 3 domeniile 
Zlatnei și din alte ținuturi. Pe o masă dintr’ună pavi- 
lionă împodobită cu portretulu împăratului erau puși pe 
trei farfurii de argintă galbinii, ce erau a se împărți, 
medalia de grațiă memorată și diplomele de manumissi- 
une pentru cei 7 țărani. La drâpta și la stânga erau 
așezați soldați, pe de-o parte poporulă fu lăsatu să între 
în pavilionă și pe cealaltă să iasă afară. După acâsta 
fură cetite rescriptele împărătesei în limba română și co- 
misarulă guvernului ținu ună discursă cătră țărani, 
lăudândă fapta celoră ce au prinsă pe .scelerații mali
țioși*  și pentru aceea au fostă premiați, apoi se adresă 
cătră protopopulă AdamovicI*)  și-i acăță medalia pe 
peptă între salve și sunetulă țimbaleloră și a trâmbițeloră.

•) Acestfi protopopii publicândtf țăranilorii în 19 Noemvre 
1784 la Câmpeni patenta guvernului, toți țăranii îșl descoperiră 
capetele, numai căprarulti Ursă Uibarii ținu căciula pe capii. În
trebați! de protopopii, că de ce nu’șl descopere capulQ, elă răs
punse că «densulti e căpitanii». Atunci protopopulă AdamovicI pro
vocă pe țărani să-lă prindă și-lii dede în mâna comandantului mi
litară. Câteva di]> după aceea Uibară fă esecutată împreună cu 
alțl cjece țărani prinși.



înșiși au avuții multe necazuri și lucruri grabnice proprii 
și publice.

Prin o cuvântare bine potrivită aminti tuturoră, că 
înainte de acesta cu 7 ani, pe când a fostă instalată ca 
preoții, biserica gr. cat. nu avea afară de o sumă neîn
semnată nici o avere alta; de presentă însă, prin multă 
stăruință și rugare din partea sa, posede biserica gr. cat. 
ună edificiu bunișoră, afară de aceea vr’o câteva pămân
turi donate dela sine la instalare, curte bisericescă-șco
lară, donată din partea orașului, și după multă încordare 
scăla acâsta nouă, solidă, spațiâsă și frumosă, |fără de a 
datori biserica, scola seu parochia cu ceva cuiva, din 
causa acestei edificări, afară de mulțămita cuviinciăsă.

Esprimându-șl încă odată bucuria sa pentru lucrulă 
finită, promite că și în viitoră își va da tătă silința a fi, 
a lucra și a trăi spre folosulă, ajutorulă și înflorirea bi- 
sericei, scâlei, natiunei și patriei sale.

Stropindă noulă edificiu cu apă sânțită și pe po- 
porulă de fată, urmâză după serviciulă divină o simplă 
masă, la care au luată parte toți cei de față. Cu acâstă 
ocâsiune și-a esprimată și poporulă de ambele confe
siuni la masă mulțămita sa, bunului și zelosului său con- 
ducâtoră d-lui parochă locală lână Bastea, care a sciută 
conduce tolulă cu mare zelă și abnegațiune de sine spre 
a putea aduce la îndeplinire ună lucru, care după puți
nele puteri se părea la începută cu neputință. Onorata 
diregâtoriă opidană, care era de față, si-a esprimată bu
curia și mulțumită, că lucrarea a reușită bine.

Prâ stimatulă d. parochă locală gr. cat. IâDă Bas
tea îșl împlinesce chiămarea sa fiindă totdâuna cinstită, 
și la ori și ce ocâsiune îșl represintă biserica și națiunea 
sa cu onâre dândă fiecăruia onorea cuviinciosă, și pri- 
mindă în schimbă stimarea tuturoră, cari nu-lă pismu- 
escă pentru buna sa purtare.

Puțini suntă astăzi cari se mai interesâză de bise
rică, de scolă și de națiunea loră, partea cea mai mare 
lucră contra înaintărei și nu se mai teme nici de Dumne
zeu nici se mai rușinâză de âmenii, cari le vădă și cu- 
noscă faptele loră.

Deci onâre celoră ce lucră bine întru cele ce sunt 
chiămațl, și dispreță celoră ce lucră contra chiămărei 
loră.

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

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

(Urmare și fine.)
Când începă a cădea frunzele, dilele se micșorâză 

din ce în ce și ârna soșesce. Cerulă se întunecă, ză
pada cade în fulgi mari, pământulă se acopere cu o 
manta albă, natura adârme.......  dâr în somnulă său vi-
sâză ună viitoră mai bună: ea visâză flori de primăvâră 
și fructe de tomnă. Sub învâlișulă de zăpadă, pământulă 
ascunde forțe active și vigurâse, care îlă descompună, 
îlă disâlvă, îlă recompună, îlă schimbă, lucrâză, în scopă 
d’a procura vegetațiunei viitore materiale necesare, pe 
care le absorbise în parte vegetațiunea precedentă.

Dâr cândă pământulă este acoperită de zăpadă, 
când câmpurile sunt triste și gâle și când vântulă aruncă 
în gâmă picături de plâiă înghețată și fulgi de omătă, 
cari voră fi ocupațiunile locuitoriloră caseloră câmpe- 
nescl? Amă relatată binefacerile studiului și lecturei, 
iarna aceste ocupațiuni potă aduce mari servicii, când 
tâte lucrările de pe câmpuri suntă întrerupte. Dâcă fa
milia este numerâsă, ună teatru mică ar putea-o amusă 
și mai alesă pe cei mai tineri, biliardulă asemenea pâtâ 
fi ună esercițiu plăcută, precum și lucrările de mână 

cari au fostă îmbrățișate chiar de regi. Săra încă cere 
peste iarnă multe îngrijiri. Patinatulă este ună eserci
țiu bună în timpulă iernei si pe care Golhe îlă iubea 
așa de multă în tinereță. când studia pe Homer și me
dita scrisorile pasionate ale lui Verlher. Putemă aseme
nea a înhămâ cai la saniă și îmbrăcați cu blană grâsă 
să alergămă pe drumulă înghețată ca nisce moscovei,

întruniți săra în cameră și stândă împrejurulă so
bei ascultândă pocniturile lemnelotă, privindă și admi- 
rândă flăcările vii ce consumă lemnele , apoi spunendă 
diverse istorii plăcute, vesele, cimilituri și gâcitori, âr fe
meile împletindă și cu toții din când în când ascultândă 
șuerăturile vântului rece ce învâltâră zăpada așeZând’o in 
troene și în fine gustândă vinulă nou și castanele prăjite 
iată totă ce pâte fi mai veselă și plăcută.

Servitorii cocă bostani și bobe de porumbă cari 
sară prin influența căldurei pănă prin mijloculă casei, 
bucurândă pe copii, cari rîdă în hohote, le strîngă de 
pe josă pe întrecute și le mănâncă, ba și răpindu-le 
unii dela alții, se amusâză și ei cu toții, trecându-le ast- 
felă de urîtă într’ună modă plăcută.

Aceste petreceri modeste nu împedecă a ave și alte 
disfracțiuni mai distinse. O sală luminată frumosă și 
încălzită, pâte reuni familia întrâgă spre a petrece cu 
toții, ocupați fiecare cu câte ceva. Așa în mijloculă sa- 
lei pe lângă o masă rotundă se pună împrejură acei ce 
scriu, citescă său desemnâză; femeile ocupate cu tapise
rii, împletituri și «alte lucrări, ori pe lângă ună piano. 
Cei mai tineri întorcă foile albumului sâu tragă pe hârtiă 
osebite desemne, împrăsciindu-le pe la toți cari îșl dau 
fiecare părerea, lăsândă sâu criticândă lucrarea. Cei 
bătrâni așezați pe fotolii mari, se pună pe gânduri, cu
getă la osebite împrejurări din viață ce au petrecută, apoi 
mai spună și câte o istoriă de ale timpului loră, și plă- 
cându-le a privi familia întrâgă. Ună cântecă frumosă 
și o melodiâsă bucată de musică esecutată pe piană, 
rupe de odată tăcerea și veselesce adunarea. Une ori 
să citescă Ziare mai renumite și tare ca să audă toți, cei 
maturi facă ici colea reflecțiunile loră, iar cei tineri as
cultă și învață, o carte bună sfârșesce serata care trece 
repede, când suntă mulți și ocnpați fiecare. Citirea din 
urmă lasă in sufletulă fiecărui cele mai plăcute simțiri.

Zimerman demonstră prin esemple repetate, că 
»acelă ce a gustată din plăcerile vieții câmpenesci în fâtă 
realitatea loră, nu se mai uită la ori cari altele și nici 
nu mai doresce fericiri și averi.»

In cele precedente amă schițată principalele ocu
pațiuni ale vieței câmpenesci; însă ele potă varia ori 
cătă de multă și să se schimbe după țeri. Răsumândă 
în fine tâte cugetările nâsfre asupra acestui subiectă con- 
chidemă, că urîtulă este fiulă ignoranței. Omului de ni- 
mică i se urăsce în liniștea de la țară ca și în mijloculă 
sgomoteloră de la orașele mari; omuluî înțeleptă și in
struită nu i se urăsce nici odată, chiar într’ună pustiu, 
căci elfi scie să trăiască cu elă însuși. Lumea întrâgă 
nu pâte umplâ o inimă gâlă și fără sentimentă; și din con
tra totă este destulă pentru ună sufletă cultivată, însoțită 
de o consciință liniștită. De aceea conlra urâtulului este 
instrucțiunea și munca. ..Economia rurală."

A I6 E E II.
Cernăuți, în Noemvre 1884.

»Armonia,» societate pentru cultivarea și respân- 
direa musicei naționale in Bucovina, va edâ cu 1 Ianu
arie 1885 broșure de cuartete pentru voci bărbătescl 
(escepțională și pentru choră mixtă) atâlă în partiture 
câtă și în voci singuratice. Pentru ajungerea acestui 
scopă încă necunoscută la Români — fiindă prima încer
care pe terenulă musicală — apelămă la publiculă ro
mână , care are simță pentru musică, de a ne da con- 
cursulă necesară.

Nu credemă consultă de a face vr’o reclamă sgo- 
motâsă spre realisarea ideii propuse, de-6re-ce faptele 
presente ne arată, cumeă realisarea ideei acesteia ar fi 
salutară musicei nâstre naționale.

Promițându-ne cei mai distinși compositori români 
concursulă loră la opera numită, ne adresămă cătră ono
rabilă publică română să ne sprijinâscă după putință, 
căci numai dela acesta depinde aparițiunea broșureloră 
De nu se voră întruni cela puțină o sută de abonenți, 
realisarea ideei va rămânâ ună pium desiderium. 
Broșurele voră apără lunară de câte o câlă de tipariu 
în partitură și cu câte patru esemplare la voce. Ună 
esemplară (partitură cu 16 voci) va costa 1 fl. 80 cr. 
sâu 4 fr. 50 bani.

Nevoindă să facemă vr’o întreprindere lucrativă în 
bani, vomă îmbunătăți atâtă remunerarea compositoriloră 
câtă și mărimea broșureloră, decă se voră anunța mai 
multă de o sută de abonenți.

Rugămă pe onoratulă publică de a ne trimite abo- 
namentulă pentru întâia broșură înainte și anume pănă 
celă multă la 15 Decemvre 1884 la adresa: Societatea 
> Armonia» (în mânile presidentului Leon cavaleră de 
Goian) în Cernăuți, Bucovina.

Necunoscândă adresele tuturoră compositoriloră 
adaugemă la cele dise pănă aci următârele cătră P. T. 
domnii compositori români:

Societatea »Armonia» a fixată următârele puncte, 
care ne grăbimă de ale face cunoscută compositoriloră:

1. Composițiunile să fie compuse în prima liniă 
pentru patru voci bărbătesc! (Tenore I & II, Basso I & 
II;) nu suntă excluse și composițiunile pentru coru mixtă 
(Soprano, Alto, Tenore și Basso).

2. Cuartetele să aibă ună caracteră lumescă, se 
voră primi, însă numai escepțională, și cuartete cu ca
racteră bisericescă.

3. Pentru censurarea cuarteteloră incurse va func
ționa ună comitetă redacțională, care va decide numai 
despre primirea sâu neprimirea loră, fără ca să facă vre 
o corectură.

4. Compositorulă este obligată a scrie composi- 
țiunea sa corectă cu textulă trebuinciosă atâtă în parti
ture câtă și pentru vocile separate.

5. Manuscriptele — și anume cu ună motto — 
să se adreseze cătră : Societatea »Armonia* * (în mânile 
d-lui președinte Leonă cavaleră de Goian) în Cernăuți, 
Bucovina, alăturândă ună plică închisă — cu același 
motto — care trebue se conțiă atâtă numele composi- 
torului câtă și celă ală autorului.

Premiulă de 300 galbeni pentru prinderea lui Cri- 
șană se distribui lui Popa Moise din Gărpenișă și celor
lalți țâranl mai târziu. Vice-colonelulă Kray fu înaintată 
la rangulă de colonelă, oficerii și soldații trupei sale fură 
remunerați cu bani Episcopulă NichiticI primi pentru 
cheltuelile avute o remunerare de 1000 fl., episcopulă 
Pelrovici din Aradă 800 fl. Comuna Țebea din Zarandă, 
care singură nu luase parte la revoluțiune, fu liberată de 
imposite pe ună ană și preotulă ei primi medalia de 
aură și 200 fl. adausă anuală Ia salariu. Imperatulă 
mulțămi rrinlr’o scrisâre particulară și principelui Mihaiu 
Suțu din Țâra românâscă pentru serviciele de bună ve
cinătate.

*

Urmâză ună resumată ală sentințeloră prin cari 
comitatele condamnară pe ceilalți prisonieri. Comitatulă 
Albei din 120 prisonieri condamnă la mârte 36 inși. 
Impăratulă losifă, temendu-se.de nouă escese de cruzime 
ale nobilimii, ordonă în Marte cu privire la toți ceilalți 
corifei ca să fie condamnați numai la 1—3 ani închi- 
sâre. Dâr abia în Augustă fură revisuite sentințele. 
Intr’aceea 5 țărani muriră, âr 30 scăpară din închisâre 
făcendu-și o gaură prin zidă. Spaima cuprinse de nou 
nobilimea. In cele din urmă acești țărani fură înduplecați 
să se întorcă acasă, promițendu-li-se grațiarea. — 
Asemeni condamnări la mârte se făcură și în comitatulă 
Clușiului și ală Huniădârei, dâr și aceste sentințe au 
fostă reformate.

(Va urmă.).

Pe de altă parte se obligă societatea la următârele :
1. Fiă-care compositoră activă primesce de la 

redacțiune ună esemplară de la fie-care broșură, adecă 
partitura.

2. Composițiunile se voră remunerâ din partea 
redacțiunii... afară de va abZice cine va la premiulă său.

3. Remunerarea va fi de celă puțină 1 fl. — sâu 
2 franci 25 b. pentru o față a unei fire din partitură, 
octavă mare.

4. Remunerarea se va eliberă 30 de Z'le după 
aparițiunea broșurei, în care se va află una din compo
sițiunile respectivului compositoră.

5. Ori și ce composițiune neadmisă de cătră re
dacțiune va stă la disposiția autorului.

6. Redacțiunii i se va pută intenta ună procesă 
de presă, dacă va da cui-va o composițiune spre decla- 
mare în publică, înainte de publicarea acesteea.

7. Ori-ce alte condițiuni se voră fixa mai de aprâpe 
privatim între compositorulă respectivă și redacțiune.

Presidentulil societății:
Leon cavalerii de Golan.

ULTIME SOIRI.
J^embergu, 30 Noemvre. — După o scire 

din Varșovia cătră „Gazetta Narodowa“ apari 
în Bordzylowka pe neașteptate ună delegată ală 
ministerului de interne din Petersburg și luă pro- 
tocolă cu preotulă catolică din localitate Probat 
Probyslawsky, apoi ordonă să-lă deporteze ime
diată la Astrahană, fiind-că împărtășise pe locui
torii greco-uniți cu sfintele taine. Biserica cato
lică a fostă închisă și sigilată oficială.

Eerlinu, 30 Noemvre. — Democrații so
ciali au de gândă să propună Reichstagului des
ființarea pedepsii cu mârte.

30 Noemvre. — Noulă președinte 
ală Curiei regale, Bela Perczel, a depusă erl 
jurămentulă oficiului său.

------a------

DIVERSE.
Conservarea lemnelcrii. — »B u 1 e t i n u 1 ă socie

tății francese de agricultură» dă sâmă de mai 
multe speriințe, făcute în Germania, în privința conser
vării lemnelorii prin întrebuințarea sulfatului de aramă 
ș’a păcurei. In primăvâra anului 1874 se făcu ună 
gardă de pari d’o grosime de 8—16 centimetri. In timpă 
de peste două ore capetele, care trebuiau să fie băgate în 
pământă, fură muiate în sulfată de aramă, apoi în apă 
de calce. Acești pari fură băgați în pământă la o adîn- 
cime de 62 centimetri. Pentru a face însă o speriință 
comparativă, se puse din distanță în distanță câțiva pari 
carbonisațl și alții muiați în păcură. In anulă acesta, 
adică după Zece ani, parii preparați cu sulfată de aramă 
au fostă găsiți neatinși; parii carbonisațl seu muiați în 
păcură au fostă găsiți din contră cu totulă putredițT.

*

N’a avută vremo. — Ună copilă jucându-se cade 
și-și rupe pantalonii, o păreche de pantaloni nuoi.

— Ți-am Z1S^ să-i scoți, îi Z’se mama sa cer- 
tându-lă.

— Apoi, n’am avută vreme, mamă, să-i scotă când 
ună căZută.

Oglinda’! totulă. — O dâmnă bătrână aștâptă să i 
se facă operațiunea cataractei (perdea la ochi.) Mai 
nainte d’a începe operațiunea, ea cugetă că este pâte 
pentru cea din urmă ără, că mai vede lumina, natura, 
copacii, cerulă. Acâstă cugetare o mișcă fărte. — Celă 
puțină, îșl dice ea, să întrebuințămă bine cele din urmă 
priviri ale nâstre 1 și chemândă servitârea: — Luisa 1 
— Dâmnă? — Adu-mi o oglindă.

Editoră: lacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu
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Cursulu la bursa de Viena
din 29 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aurii ungarâ6°/0 123.90 
Rentă de aură 4°/0 . . . 95.60 
Rentă de h’ârtiă 5°/0 . . 90.59 
ImprumutulU căiloră ferate

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

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

Amortisarea datoriei căi-
lortt ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 119.25

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 105.75 

Bonuri rurale ungare . . 100.60 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.20 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă...............................100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale transilvane 101.—

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

vină ung.............................98.30
Imprumutulfi cu premiu

ung. .............................119 30
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.80 
Renta de hărtiă austriacă 81.55 
Renta de arg. austr. . . 82.75
Renta de aurd austr. . . 104.40 
Losurile din 1860 . . . 135 60
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  872. —
Act. băncel de credită ung. 307. — 
Act. băncel de credită austr. 304.75 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................. 5.78
Napoleon-d’orI.................. 9.77‘L
Mărci 100 împ. germ. . . 60.20 
Londra 10 Livres sterlinge 123.15

ISursa de BSucuresci.
Cota oficială dela 15 Noemvre st. v. 1884.

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

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

’ „ „ (5%) • • — —
» » urban (7°/0) . . — —
> » > (6°/o) . • — —
» . > (5%) • . — —

Banca națională a României — 1307
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 314

« » » Națională . . — —
Aură.................................... 11.50 12’/
Bancnote austriace contra aură 2 05 2.07

Cursulu pieței Brașovâ
din 1 Decemvre st. n. 1884.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.78 Vând. 8.82
Argint românesc................. . > 8.70 * 8.75
Napoleon-d’orI..................... . > 9.72 > 9.74
Lire turcescl......................... . » 10.98 • 11.—
Imperiali............................. . » 9.96 > 9.98
Galbeni................................. . » 5.67 > 5.70
Scrisurile fonc. > Albina» . » 100.— > 101.50
Ruble RusescI..................... . » 124.V, » 126.—
Discontulă » . . . 7—10 % pei ană.

Numere singuratice din „Gazeta Trân
ti silvaniei“ se potti cumpăra în tutunge- 
"^ria lui Cîross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitti prețultl abonamentului pe jumătate de antl 

său pe unii anii, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatti

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

Societatea comercială română Bassarabianu Calfoglu & Comp. 
BULETINU

BRĂILA 15 Noomvre 1884.

Vendetorăî Cuniperetoră Felulă Kilo Libre Pretulă Notițe

Athanasovicch M. Sehmierer&C-ie. Grâă 200 57V. 60 50 Caică cofs.
Crissoveloni Fils & Cie ID. Nicolopulo & Cie H 370 581/* 55 x/8 n

M. Cohen G. Mendl 610 59Va 71 Slepp
Carandino Poppescu & Mari H 440 56Va 64 — „ hârtie

R. Anghelescu Sechiari Freres &C-ie. Porumb 300 58Va 53 75 Magasie

Blersuhi trenurilor^
pe linia Teiușft-Aradft-Budapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

n
plătescă aceluia, care după ce va întrebuințâ mai multe 
B <Jile mijloculu meu probată pentru bătături (ochi de găină) 
Veralyn de farmacistulă Schneid, fără de nici o durere, fără dea caute- 
risâ seu de a tăiâ, nu va scăpă de bătăturile sale. Se pdte căpetâ veritabilă numai 

din farmacia St. George a lui Max Schneid, Viena V. Bez. Wimmergasse 
Nr. 33 unde sunt a se adresă tote comandele în scrisă. — Prețulă 1/1 fl. 1 și 
Va 60 cr. cu poșta 10 cr. mai multă. A se cere numai Veralyn dela farmacia 
Schneid și să se ferescă ori cine de imitațiunl și de alte mijlăce.

Zambach și Gavora
Fabrică de vestminte și recuisite bisericesci 

de ritti latinii și grecu
în Budapesta, strada Vațului, Vâczi uteza Nr. 17.

Falonă s6u Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dăl- 
matice, Baldachinu, 
prapuri. T6te felu
rile de stoguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covoru pe

altariu, potiruri, Pie- 
tohlebnica, cădelnițe, 
Pacificalu, candele 
de altaru, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotu, cărți 
de Evangeliă etc.

Nota: Orele de nâpte suntd cele dintre liniile grâse-

Teiușft-Aradft-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft..

Trenu de Trenă Trenii Trenu de Trenă
persone omnibus omnibus persdne omnibus

Teiusftî 9.50 Viena 8.25 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.56
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Aradft 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.4y 3.48 Bârzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bârzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Siineria (Piski) 10.12 2.58
Aradft 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

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

Aradft-Timișftra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenu de Trenă
omnibus persdne omnibus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Slreiu 3.45
Nâmeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 605
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișftra 8.58 3.15 Petroseni5 7.00

Timișftra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Treniî Trontt
persâne omnibus omnibus

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

Comande se efectuescă promptă. — Obiectele, care nu voră conveni, se voră 
schimbă cu altele. Tipografia ALEXI, Brașovti.


