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a publicată numirea baronului Sennyey ca Judex 
Curiae. Se dice că în curendă președintele ca
merei magnațiloru Szogyeny-Maricli se va re
trage dela acestă postă și că în loculă lui va fi 
numită totă Sennyey.

Guvernamentalii se bucură ca nisce copii, 
că Sennyey s’a învrednicită a primi ună postă 
sub ocărmuirea d-lui Tisza. Ei suntă de părere 
că prin acesta cabinetulă Tisza câștigă unu ra- 
zimu puternică. De aceea ei serbâză reintrarea 
baronului Sennyey în viața publică ca unu eve- 
nementă importantă politică.

In timpulă din urmă magnații insuflară prin 
oposițiunea energică, ce au făcut’o proiectului de 
lege pentru căsătoriile mixte între evrei și creș-1 
tini, mari îngrijiri. Tisza, care era dictatoră 
preste camera deputațiloră, se semțf deodată fârte 
slabă față cu magnații. Ii trebuia ună aliată 
cu ajutorulă căruia se pâtă sparge falanga boe- 
riloră, și a preoțiloră catolici. Acestă aliată l’a 
aflată în persâna baronului Sennyey.

Puțină importă aceea că cum l’a aflată, dâcă 
Tisza a întinsă mâna mai întâiu ori Sennyey, 
sâu dâcă, precum afirmă oficioșii, ună ală treilea 
(pâte cornițele Andrassy?) le-a pusă mânile una 
într’alta. Ajunge că acești doi âmeni de stată 
maghiari s’au aliată și se nasce întrebarea că âre 
ce urmări pâte avâ alianța loră pentru situa- 
țiunea interiâră a regatului.?

Alianțele sunt de diferită natură, ele potă. 
fi sincere sâu nu. S’a disu că d-lă Sennyey vai 
întrebuința posițiunea lui înfluințătâre ca Judex i 
Curiae și președinte ală camerei magnațiloră, pen-1 rațiunej care negă pe adevâratulii Dumnedeu și a făcută

josă, ca se scâtă naționalitățile nemaghiare din trage-o la îndoielă, că dările sunt fârte apăsătâre și că 
tâte posițiunile lor ti și să pregătâscă și maghia- 
risarea instrucțiunei loră naționale?

Acum numai să fi sosită timpulă lui Sennyey 
și misiunea lui să fie ore numai de a conservă 
și întări starea lucruriloră creată de d-lă Tisza?

Dâcă baronulă Sennyey nu cunâsce altă mă
iestria spre a-șl justifică renumele său de omă 
de stătu eminentă, atunci îlă compătimirăți de 
pe acum pentru desamăgirile, ce i-le va prepară 
timpulă, care pentru fapte măiestre de felulu acesta 
și-a încheiată de multă vâculă.

O

4

Din dieta ungară.
Desbaterea bugetului se continuă în ședința de la 

Decemvre.
Iulius Lits, după ce arată că partida guvernului

’șl bate jocă de moralulă politică prin cinismulă cu care 
nesocotesce orice dorință a oposițiunei; că pria acâsta 
demoraliseză pe alegători făcându’i să trecă în partida 
gnvernamentală; că la alegeri bancnotele au jucată ro- 
lulă voturiloră; dice că ar fi fostă multă mai simplu, ca 
guvernulă să vântfă tâte moșiile statului, spre a acoperi 
deficitulă. Bugetulă îlă respinge.

Cornel Abranyi constată, că contrastulă de acji 
dintre stată și societate l’a provocată guvernulă, a cărui 
politică nu pote deștepta nicăerî mari aspirațiunî; tolă 
guvernulă e vinovată și de acea stare economică, care 
formâză raotivulă urei dintre clase. Oratorulu atacă regi- 
mulă lui Tisza, (Șficândă că totdeuna acestă guvernă a 
așteptată inițiativa de susă, niciodată n’a avută preve
dere politică. Națiunea se tocesce într’o luptă nefructi
feră; multe puteri bune zacă aruncate, pe când mediocri
tățile ocupă posturile înalte. Ministrulă președinte a (fisă 
alallaeri, că pâte ună altulă va duce națiunea în țâra 
făgăduinții. Acâstă declarațiune dovedesce, că suntemă 

.'încă totă în pustiă; oratorulă e convinsă, că acea gene-

tru de a înfluințâ guvernulă lui Tisza în sensulă'■ vițelulă de aură, nici nu va intra în țâra făgăduință, 
politicei sale conservatâre seu, dâcă nu-i va suc
cede acăsta, ală răsturnă.

Guvernamentalii declară inse 
faime de nisce scornituri susțiindă,

I

i

tâte aceste 
că nici d-lă

Refusă bugetulă.
Otto Herman declară receptulă politică ală lui 

Grtinwald de prâ absolutistică și este același, care a în
cercată să’lă esecule împeratulă losifă în interesulă ger- 

< manisării. Oratorulu critică apoi teoria liberală a lui Ke- 
Tisza na capitulată dinaintea lui Sennyey și că'gjgyj^ qu acestă liberalismă intransigentă, care în
nici acesta n’a jertfită nimică din convicțiunile 1 praxă accepteză tâte reservele și legile neliberale, nu s’ar 
sale, dâr amândoi întelnindu-se p’ună „teremă 
neutrală, “ în Viena, și sfătuindu-se asupra situ- 
ațiunei au aflată de lipsă a-și da mâna spre a! 
conlucra împreună în serviciulă „ națiunei. “ I

S’a vorbită și s’a scrisă multă în anii tre- 
cuțî despre planurile politice ale lui Sennyey. 
Lumea se dedase a vedâ întrînsulă unu viitoră 
ministru-președinte, avendă chemarea de a direge pntr’acolo, ca să se susțină la putere. Refusă bugetulă. 
măcaru în parte ceea ce au stricată guvernele 
unguresc! de 17 an! în câce. 
și br. Sennyey însuși declară, că încă nu i-a ve-' Respinge bugetulă. 
nită timpulă. y

Ei bine, acum se vede că a sosită și tim-!sgi, cari, cu tâte presiunile guvernului 
pulă lui Sennyey. Dâr elă pășesce din nou pe * dietă, 

arena politică în nisce împrejurări, cari nu ni’lă ^esee drepturile de independență date națiunei în pactulă 
mai presentă în lumina unui omu de stată, care'de Ia 1867> a?a d- e influinta Sternului ungurescă asu-

. vn • - a i . , i ...’pra diplomației. Oratorulă pledeză pentru întocmireavrea să modifice și se mdrepteze ce sa lucrată . , , . „• . A . u j contingentului ungurescă ală armatei comune pe picioră
rău pănă acnm, ci mai multă m lă înfățișâză ca ■ ungUresCu. Datoria de a secuta acesta o are ministru 
pe unulu, care într’ună momentă decisivă oferă președinte Tisza, care a combătută atâtă de multă și 
sprijinulă său sistemului actuală de guvernare. ■ atâtă de vehementă pactulă, pănă și-a atârnată de cuiu 

De ce tocmai acum a sosită timpulă lui Se- principiele sale, ca să ajungă la putere. Trebue să se în- 
nnyey ? După ce a totă așteptată elă pănă adl,; trebuințeze tote mijlâcele constituționale, pentru ca să 

trăindă în cea mai mare retragere? I
6re aceea a așteptat’o baronulă Sennyey ca i 

Tisza să centraliseze și să maghiariseze mai ân- ț

fi ivită nici Huss nici Galilei. Oratorulu se’nchină nu
mai acelui liberalismu, sub influința căruia s’ară însufleți 
t6te instituțiunile statului de libertate, egalitate și frăție
tate. Societatea este neactivă, fiindcă Coloman Tisza îi 
înăbușesce fiecăruia spiritulă și paraliseză totă. Nimenea 
nu’și pâte desvolta puterea sa. Tisza se mulțămesce cu 
victorii mici parlamentare; nici o singură ideă mare nu 
se află în vorbirile sale; tâtă nisuința sa este îndreptată

| Blasius Or ban lovesce în guvernulă lui Tisza. A 
n j. 'ajunsă lucrulă sfe se hotărască totulă în clubulă partidei

e aceea se q.icea, guvernarnentaie. Oratorulă condamnă administrațiunea.

Ignaz Zimandy vorbesce în numele alegâtoriloră 
i, l’au trimisă în 

Bugetulă nu’lă primesce, fiindcă guvernulă jert-

poporele cu aceste mari sarcini sunt nemulțămite. Ora- 
torulă face comparațiune între bugetulă de acuma și 
între celă ce fi; înaintată la Reichsratulă estraordinară 
prin guvernulă de atunci, bugetă care a răsturnată pe 
guvernulă lui Bach, și densulă află, că acestă din urmă 
bugetă (ală guvernului Bach) e mai favorabilă.

Se nasce întrebarea, că cine are dreptă? Datele 
aduse de oposițiune suntă convingătore, dar și esplica- 
țiunile repețite ale ministrului de finance încă ar fi li- 
nișlitâre, decă ni ar mai fi dată și alte esplicațium. 
Decă ministrulă 
bunăstarea țării în aceeași măsură creșce, atunci orato
rulă ar dfce, că nemulțămirea generală e fără temeiu. 
Dar ministrulă de finance acâsta nu ni-o 
Urmeză deci, că proiectulă de bugetă nu-lă 
favorabilă.

Oratorulă se ocupă în spețială cu 
bugetă. Creditulă, de care ne bucurămă, 
bilă, pentru că nu-lă putemă folosi așa, 
mână și nouă ceva din elă, și acestă credită este ună 
credită, care din ană în ană totă mai multe percente 
pretinde; nu e credită veritabilă, ci numai amăgire, care 
va durâ numai pănă când va vrea celă ce ne dă credi
tulă.

Oratqrulă trece apoi la cestiunea naționalitățiloră, 
și refleetândă la cuvântările lui Garolă Wolff și Grun- 
wald, dice că amândoi oratorii potă avâ dreptă — fie
care din punctulă său de vedere. Dar’ ministrulă pre
ședinte face ori și ce în favorulă maghiarisării.

Oratorulă servesce cu date. Caransebeșeniloră nu 
li-a concesă ministrulă președinte să-șî facă gimnasiu pe 
banii loră proprii, ba chiar nici răspunsă nu li-a dată. 
Guvernulă a secvestrată ună fondă — adunată în bise
rica din Caransebeșă, din banii bisericeloră, pentru o 
scâlăggr. or., — sub-pretecstulă, că acelă fondă ar fi des
tinată pentru scâlă comunală, er nu pentru scâlă confe
sională, cu tâte că încă în anii 30 s’a întâmplată, pe 
când încă nici idee de scolă comunală nu esistâ, și nici 
nu eyâ iertată a ține scolă neconfesională.

Ministrulă președinte a recunoscută, că acestă fondă 
este numai pentru scâle române, dar aceea nu voiesce 
să recunâscă, că scâlă română e confesională.

Atunci nlmăruia nu i-a putută veni ideea de a co
lectă pentru altă scâlă decâtă pentru șcâlă confesională. 
Cu tâte acestea, ministrulă președinte a secvestrată fon- 
dulu și nu a urmată esemplulă gloriosului, fericitului 
Eotvos, care atari fonduri totdeuna le dă bisericiloră. 
Cum a purcesă ministrulă președinte în afacerea scdlei 
din Bozovici? Comunele din acelă cercă se obligă de a 
dă pe fie-care ană o sumă anumită din fondulă școlară 
pentru înființare de scâle cercuale. Comunele cumpără 
casă pentru scâlă, care nu pote fi decâtă confesională, 
și comunele își supună scâlele guvernului confesională. 
Guvernulă țării se opune și închide aceste scâle, pentru 
că suntă confesionale.

Cestiunea cu cele 99 de scâle române gr. or. din 
confinii încă totă neresolvată se află, și nu se scie pentru 
ce se secvestrâză de scâle comunale, căci sciută este că 
acolo astfelă de scâle pe atunci n’au putută esistâ în în- 
țelesulă legei din 68.

dreptă, că astăzi scâlele confesionale suntă 
tolerate, suferite și că parola guvernului e a 
numai scâle comunale de stată 
decâtă numai maghiare,

de finance ar fi în stare a ne arătă, că

pâte dovedi, 
putemă numi

proiectulă de 
nu e verita- 
ca să ne re-

, care apoi nu 
căci scâle de stată 
Și apoi în scâlele

j recâștige armata națională. De aceea trebue înainte de 
; tâte să se răstorne acestă guvernă. Respinge bugetulă.

Celă din urmă oratoră a fostă: Vincențiu Ba.beșu, 
După densulă întrebarea e, că starea materială a 

teiu întrâga administrația a statului de susu pană țării bună e seu rea? pentru că aceea nimenea nu va

E 
numai 
înființa 
potă fi
nu vedemă decâtă maghiare, 
comunale se tortureză copii câte 5—10 âre numai cu 
limba maghiară, și [apoi nimenea n’are grije de aceea, 
că în limba mamei loră copii nu sciu ceti. (O voce din 
stânga: Nu e dreptă.)

Oratorulă continuă opoi: Ce deosebire e între scâlă 
confesională și între cea comunală? Eu vădă, că guvernulă 
în privința acăsta a plecată într’o direcțiune, despre care 
însuși nu e în stare se-și dea sâmă, și că guvernulă nu 
a înțelesă diferința între scola confesinală și cea comu
nală de stată. Acâstă deosebire voiu spune-o eu. De 
când esistă șcâlele confesionale, în ele copii din cea mai 
fragedă vârstă au învățată tâte virtuțile, basate pe reli- 
giune. Copii astfelă au devenită buni patrioțl, credincioși 
față cu domnitornlă loră și morali în viața loră, basândă



tdte aceste virtuți pe religiune. Și ce este acum urmarea 
acelei scole, care se numesce comunală, dar care în rea
litate depinde de guvernă ? Aceea, că în loculă religiunei 
s’a pusă interesulă. Astăzi nu mai conduce religiunea 
pe poporă, respective păturile loră cele mai înalte, c 
interesulă. La acesta vina e, că nu scimă deosebi in
teresele adevărate și juste de interesele false și egoiste. 
Și acestei împrejurări sunt de a se atribui multele rele, 
ce le întâlnimă pretutindenea în viața publică. Tocmai 
pentru aceea rogă pe onoratulu guvernă, să nu declare 
răsboiu șcăleloră confesionale și să nu stăruiască cu totă 
dinadinsulă, ca scălele de stată se fie comunale, și să 
nu-și uite de binele poporului, căutândă desvoltarea, pro- 
gresulă numai în ideea de stată maghiară. Mai nainte 
de tăte să se arate în faptă, că ideea de stată maghiară 
e în stare a ferici poporele și a le procura bună stare? 
îndată ce se va dovedi acesta, voră urma și consecințele 
și rădele binefăcetore.

Acum însă poftiți de priviți și veți vedâ, că nici 
Ungurulă nici Românulă nici Sârbulă nici Slovaculă nici 
Sasulă, nici una dintre tâte naționalitățile nu sciu nimică 
despre binele ca l’ar aduce ideea de stată maghiară.

Pănă ce poporele nu voră vede resultate bune, pănă 
atunci veți pută face câte de tote, dar simpatia, alipirea 
popăreloră nu o veț1 câștiga. Și d. ministru președinte 
să bage bine de sămă, ca, cu mesurile ce le ia, să nu 
ducă Ungaria, unde a dus'o măsurile și disposițiile lui 
Bach, care măsuri erau asemenea celoră ce le aplică ac- 
tualulă ministru președinte. D-sa dice, că agitatorii amă- 
gescă poporulă. E adevărată. Dar scie d. ministru 
președinte, cine sunt acei agitatori? Esecutorii de dare 
și administrațiunea cea rea. Ei bine, întrebă pe d. mi
nistru președinte, câți agitatori a prinsă și a condamnată 
prin judecătoriile sale? Căci judecătorii românescl nu sunt. 
Unde suntă dar agitatorii? Eudicăcă: da, suntă, adecă 
președintele guvernului are lipsă de ei pentru politica 
sa, ca să îndemne pe poporulă maghiară, cercurile ma
ghiare, ca să aducă jertfe enorme pentru statulă, care ar 
fi amenințată de naționalități, deși sciută este că o ast- 
felă de amenințare nicăirl nu esistă. Ce pote să ne 
arate? Căci dispune de totă felulă de mijlăce. Ce a 
descoperită până acuma d. ministru președinte? Pe câtă 
sciu eu numai una, aceea, că în streinătate, anume în 
România, suntă câțl-va fanatici, — s’o spunemă sinceră, 
— dacoromâni, precum i-a numită d. ministru, cam vre-o 
3—4 mii de Români inteligență, cari aici nu au aflată 
ocupațiune și pentru aceea au fostă siliți se emigreze 
acolo. Ce urmăză din acestea? Urmeză că minis- 
trulă să-i aplice aici în țâră (rîsete în drepta), și 
atunci pote fi sigură, că nu voră fi agitatori. (0 voce 
din drâpta: Nu o credemă!)

1). Discursul!! d-lui Băbești îlti vomă publica întregii în 
unulă din numerii următori. — Red.

Și eu afirmă, că acestei greșite politice numai a- 
tuncl i se va pute pune capătă, decă ne vomă convinge 
odată, că aici în țeră, acestă patriă și națiunea maghiară 
n’are vrășmași, și precum acăstă sarcină de-o potrivă o 
purtâmă, astfelă pe toți fiii patriei deopotrivă treime să’i 
împărtășimă și de avantage. — Oratorulă declară în fine, 
că, deșî nu e mulțămită cu guvernulă, în generală pri- 
mesce proiectulă de bugetăJ).

Csanâdy Sândor: Neconsecință! (ilaritate!) 
-------o-------

SOIRILE DILEI.
Vineri sera s’a întrunită la «Pomulă verde« o nu- 

merosă și alăsă societate din sînulă Româniloră brașo
veni la ună banchetă în onorea d-lui Dr. Ioană Neagoe 
și a familiei sale, care plecă Qilele acestea din mijloculă 
nostru, spre a se stabili în Bucuresci. Dr. Neagoe și-a 
câștigată în cursulăpraxei sale nu numai ca medică capabilă 
ci și ca bună Română ună frumosă renume în Brașovă. 
Atâtă d-sa câtă și amabila și inteligenta sa soțiă d-na 
Veturia Neagoe au fostă în săra de Vineri obiectulă 
celoră mai căldurose dovedi de simpatiă. Ne asociămă 
și noi din tătă inima la simțămintele de profundă re
gretă, pentru că se ducă dela noi, și la urările cordiale 
de fericire, ce li s’au adusă pentru viitoră, și le dicemă: 
Să ne revedemă în bine și cu bine!

—0—
Ni se scrie din Deșă, că inspectorulă de dare Ionă 

Lengyel, română, a fostă suspendată din postă nn- 
mindu-se în locu’i ună Biro Istvan din Odorheiulă să- 
cuescă; de asemenea ni se scrie, că fiscalulă munici
piului Markus și oficiafulă dela inspectorată Victoră Darko 
suntă luațl în acțiune disciplinară pentru neregularități 
comise cu ocasiunea vinderei moșiiloră pentru restanțe 
de dări.

—0—
Ministrulă de culte ungurescă a pusă în bugetă 

suma de 50,000 fl. pentru zidirea scdlei reale din Deva. 
Pănă acum scăla a fostă instalată în două case, cumpă
rată una de comitată și alta închiriată, și pentru care 
comitatulă adunase 20,000 fl. prin mărirea dăriloră. 

Bieții Români au trebuită se plătescă, neavăndă pentru 
acăsta nici măcar mângăerea de a avea o catedră de 
limba română cu ună profesoră română.

—0—
Comunitatea orășenăscă a Orăștiei a pusă la con

cursă postulă de fiscală orășenescă, plătită cu 900 11. 
pe ană.

—0—
După cum spune «Ellenzek,* în Deșă, Târgu-Mure- 

șului și Sighișdră se voră construi fortificații semiper- 
manente, avândă fiecare o întindere, în care să încapă 
15,000 de omeni.

—0—
Ministrulă de interne ungurescă, aflându de comer- 

ciulă scandalosă ce se face în diferite orașe ale Ungariei 
și chiar în Pesta cu fete, vendându-le agențl secreți în 
America, a dată o circulară cătră tote jurisdicțiunile, în 
care le provocă să fie atente când dau pașaporte mai cu 
semă la fete tinere, să se informeze dacă suntă jertfele 
astorfelă de speculanți. Totdeodată autoritățile să urmă- 
rescă pe astfelă de agențl și să’i pedepsăscă cu totă as
primea legii.

—0—
Comitetulu executivă pentru construirea căii ferate 

Mureșă-Ludoșă-Bistrița a petiționată pentru a se da 
acăstă concesiune.

—0—
Eduard Gregr, conducătorulă Cehiloră, a declarată 

că împărtășesce vederile lui Rieger în privința Ungariei 
și prin urmare desaprobă articululă lui «Narodni Lyst.y,« 
despre care amă vorbită în numărulă trecută ală 4'aru_ 
lui nostru.

Scirea e caracteristică. Cehii vrău tocmai prin Un
guri, cari facă oposițiune, să ’și ajungă scopurile

—0—
Unulă din conducătorii insurgențiloră crivoscianî din 

1882 Perco RendicI a fostă condamnată de tribunalulă 
militară din Cattaro la 12 ani carceră.

—0—
Ministrulă Brătianu și-a depusă demisiunea în mâ- 

nile regelui, care a și primit’o, însărcinâdă totă pe d. 
I. C. Brătianu cu formarea noului cabinetă. D-nii Cârpă 
și Maiorescu voră întră în noulă cabinetă.

—0—
>L’Indăpendance Belge* află din Petersburgă, că 

regina Elisabeta a României, forte cunoscută în Rusia 
prin lucrările ce a publicată suptă numele de Carmen 
Silva, este așteptată în acelă orașă, venindă din Stockolm, 
pentru a face cunoscință cu principalii literațl ruși.

—0—
Se afirmă, dice «Românulă,« că diarulă «Națiunea* 

va înceta d’a mai apare Ia 1 Decemvre. La aceeași 
epocă ună grupă însemnată de publiciști și omeni poli
tici, între cari suntă d-nii M. Cogălnicănu, D. Brătianu, P. 
Grădiștănu voră funda ună noă diară, care va purta tit- 
lulă: «Uniunea liberă *

—0—
«Românulă* anunță, că guvernulă a începută nego- 

țierl pentru răscumpărarea liniei Lemberg-Cernăuțl-lași; 
pănă răscumpărarea se se indephnescă, guvernulă va lua 
chiar de acum linia în esploatare.

—0—
însemnata casă sNicolopolu« din Londra, care are 

filiale și în Galați și Brăila, a încetată plățile. Acestă 
catastrofă a lovită mai multe case din România.

—0—
,Amă anunțată, scrie «Vocea Covurluiului,* acum 

cât-va timpă prinderea renumitului Jani Diaside. Acestă 
bandită, după cererea guvernului otomană, a fostă estră- 
dată Turciei, pusă pe ună vaporă și pornită la Constan- 
tinopole. Când ajunse vaporulă la Constantinopole, în 
momentulă debarcării s’a aruncată în mare și n’a apărută 
de câtă la câte-va sute de pași, lângă ună vaporă rusă, 
și s’a urcată pe bordulă său; banditulă spera, se vede, 
protecțiune, însă c-ăpitanulă l’a predată autoritățiloră 
turcești.*

—0—
La 1 Decemvre începe recrutarea în tătă România. 

—0—
Ministrulă de răsboiu ală Germaniei a presentată 

comisiunii bugetare charte, din care se vede tăria și 
grămădirea trupeloră rusesc! în ținutulă dela granițe.

—0—
Intemeiătorului stenografiei moderne, lui Prânz 

Gabelsberg, cu ocasiunea centenarului său în 1889 i se 
va ridica ună monumentă în Munchen. Deja se colec- 
teză de p’acum bani spre acestă scopă.

—0—
Profesorii universitari din Madridă au protestată în 

contra decretului regală, care refusă a se ancheta pur
tarea poliției.

Disolvarea societății „Iulia.“
Primimă în traducere textulă ordinului, prin care 

ministrulă de interne a disolvată societatea «Iulia.* Elă 
este adresată prefectului comitatului Clușiu, comitelui 
Eszterhazi Kalman, și sună astfeliu:

Nr. 5396/1884.
Ilustre Domnule!

Avândă în vedere, că societatea de lectură «Iulia» 
a studențiloră români dela universitatea din Clușiu după 
investigarea făcută de senatulă unirersitară s’a depărtată 
cu totulă în activitatea sa dela scopulă fixată în statu
tele ei, ocupându-se și eu afaceri politice anti
patriotice și periclitândă chiar, prin o astfelă de ac
tivitate, pa cinica conviețuire între studenții uni
versitari de diferite naționalități; ordoneză disolvarea nu
mitei societăți. 'Ești rugată, Ilustre Domnule, să binevo- 
iesci a însărcinâ pe primarulă orașului Clușiu cu execu
tarea ordinului meu de față precum și cu luarea măsu- 
riloră în sensulă § 23 din statutele societății în privința 
averei ei și totodată să’lă avisezl, ca să pună secvestru pe 
cărțile antipatriotice ce se afiă în bibliotecă, pre
cum și pe archiva societății și să-mi raporteze 
amănunțită despre pașii săi alăturându-mi și catalogulă 
bibliotecei.

Budapesta, 25 Noemvre 1884. Tisza m. p.
D-lă Tisza cere catalogulă bibliotecei societății’ 

«Iulia.* De aici resultă, că nu scie ce cărți se află în 
ea, Cu tăte astea vorbesce de cărți antipatriotice. Pe 
ce înformațiunl îșl basăză dăr Escelența Sa ordinulă de 
disolvare?

CORESPONDENȚA PARTICULARA A «GAZ. TRANS.* 
Aradă, 22 Noemvre v. 1884.

Domnule Redactorul
Din o nouă corespondență d-to 12/24 ale curentei, 

publicată în numărulă 223 de erl ală «Gazetei,* vădlendă 
că D-lă corespondentă ală D-Vostră de aici, — deși în 
răspunsulă meu publicată în Nr. 113 provocată să do
vedescă măcar prin ună singură dată, cumcă guvernulă, 
eclesiastică de aici ar fi ingerată în vreună modă la ale
gerea de deputată dietală în Boroșlneu, susține și acuma, 
însă fără a dovedi, că guvernulă eclesiastică de aici 
în adevără s’ar fi mestecată în aceea alegere: mă vădă 
silită de nou și prin acăsta a dechiarâ de «scornituri 
tendențiăse* și asertațiunile de acum, ca și cele de mai 
nainte, pănă atunci, pănă când d. Corespondentă va dovedi 
cu date, — ăr nu cu vorbe găle, — asertațiunile sale.

Eu în răspunsulă meu am susținută, ceea ce sus
țină și acuma, că nici guvernulă eclesiastică, nici capulă 
acelui guvernă, nu s’au amestecată la alegerea din ces- 
tiune, er acum mai adaugă că pe aici nici nu s’a sciută 
măcar de candidarea D-lui Bozgană, căci acesta nici prin 
foi, nici pre altă cale nu s’a vestită publicului.

De acea, dacă D-lă corespondentă susține nu numai 
că ne-amă' fi amestecată în acea alegere, ci că amă fi 
avută barem câtă de puțină cunoscință despre candidarea 
D-lui Bozgană, măcar cu 1—2 cjile înainte de alegere 
ceră să dovedescă acăsta, căci atâta totă trebue să scie, 
cumcă ceea ce omulă aserăză în publică, și încă asupra 
unei corporațiunl cum e și guvernulă eclesiastică, trebue 
să și dovedescă.

Acea împrejurare, că protopopulă Boroșlneului e so- 
crulă protopopului Gurbană și că acesta a venită dela Pesta 
etc. seu că acei ori alțl preoți au votată cu deputatulă 
guvernamentală ori cu celă națională, n’are nici o legă
tură, și așa dicândă n’are de a face cu guvernulă ecle
siastică, și prin urmare chiar așa nu probăză întru ni
mica amesteculă guvernului eclesiastică în alegere, pre
cum nu probăză nici acea aserțiune a D-lui corespon
dentă, că eu așă fi putută scrie cuiva în acăsta afacere. 
Da, amă putută scrie, însă n’amă scrisă și cine susține 
contrariulă trebue să și dovedăscă, căci altfelă răspân- 
desce neadevăruri în publică.

Nici aceea n’are de a face cu guvernulă diecesană, 
dăcă asessorulă consistorială A. a votată cu Bozgană, 
ăr asessorulă B. cu Bohus, precum s’a întâmplată astă 
vără la alegerea din Aradă, când mai toți asessorii con
sistoriali au votată cu candidatulă maghiară ală celoră 
din 1848. Și unii și alții au votată după libera voiă, ăr 
nu la ordinulă guvernului eclesiastică, carele n’are a im
pune nimănui cum să voteze.

Eu am disă și susțină și acuma, că dacă scie 
D-lă Corespondentă, că cutare protopopă ori preotă ori 
asessoră a votată cum nu-i place densului, întrebe-i pe 
dânșii pentru ce au votată așa și nu altfelu? ăr nu pe 
guvernulă eclesiastică, — și credemă că aceea voră 
sci răspunde.

In fine și aserțiunea, că eu așă fi participată la 
acelă Comitetă, carele ar fi făcută cutare apelă pentru 
Bohus, încă este ună neadevără. Totă asemenea neade- 
vără este și aserțiunea, că în reședința episcopăseă s’ar 
fi ținută conferința inteliginței române de aici pentru 
adoptarea programei «Viitorului,* și că totă aici, și încă 
cu concursulă D-lui Tabajdi s’ar fi plănuită și abandonarea 
politicei oposiționale.

In reședința episcopăseă nu s’a ținută nici când 
vre o asemenea conferință, ci o singură întrunire s’a 
ținută la Martie trecută în localulă consisloriului, er 
acăsta numai pentru consultarea: dacă este să participe 
și de aici cineva la conferința ținută în Budapesta?

Cu tOtă stima.
Ignațiu Papp, 
secret, consist.



Economia viteloru.
Intre mijlâcele pentru a combate boia numită 

Febra actâsă sâudorulă de gură și de picidre, 
ce de cătva timpii bântue vitele din mai multe județe 
din țâră, rnediculii veterinarii ală județului Ilfovă, d. N. 
Michăilescu, care a făcută studii speciale la scolele ve
terinare din Tulusa și Alfort, și a studiată crescerea vi
teloră din Francia, Elveția etc., a elaborată nisce in
strucțiuni populare, expunândă în o limbă corectă 
totă ceea ce aparține acestei bâle, pentru ca locuitorii, 
cunoscândă mai de aprâpe daunele ce produce boia 
pentru fiecare în parte și pentru toți în genere, să se 
facă ei înșiși ocrotitorii intereseloră loră. Iată ce instruc
țiuni dă d. medică veterinară N. Mihăilescu.

Instrucțiuni poporale asupra bulei numită Dorulă de gură
•și de piciore seu fclira-aftoasă.

In județulu Ilfovă, de câtva timpă sa ivită asupra 
viteloru mari cornute boia numită Dorulă de gură și 
de piciâre. Toți locuitorii, cari au vite, cunoscu Do
rul ă d e gură și de pici6re și cei cari nu o cu- 
noscă se potă călăuzi din semnele următâre:

Vitele care au se se bolnăvâscă, mai ântâiu nu mai 
vreau să mance, și acăsla nu dor că ele n’au poftă de 
mâncare, dăr pentru că nutrețulă le supără la gură. In 
adeveră, dâcă în acestă timpă deschidemu gura vitei 
vedemă că e roșiă, că arde și, când atingemă cu dege- 
tulă pe limbă seu pe gingii, vita caută se scape din 
mâna nâstră, fnnd-că o d6re. Altfelu vita pare destulă de 
veselă.

A doua însâ, sâu a treia 4‘, de când vita se 
cam feresce să mânce ca înainte, decă noi îi dechidemă 
gura a doua oră, apoi pe lângă roșața și căldura ce sim- 
țimă, mai vedemă nisce băsicuțe rotunde seu lungărețe. 
Unele din aceste bășici se spargă și lasă în loculă loră 
ună felă de spuzeală său răni, care nu suntă de locă 
adânci, dăr care se întindă una cătră alta ca o pecingine, 
făcendă mai tâtă gura o rană mai cu sămă pe buze, pe 
gingii, pe laturile limbei și pe buci. In acăstă stare biata 
vită ar vrea se mănânce, dăr nu păte, căci durerea ce ’i 
face când ia nutrețulă în gură e așa de mare, că mai 
bine se lipsesce. Dacă îi dămă o bucată de porumbă cu 
băbele pe elă, îlă clefetesce câte ună sfertă de ceasă și 
îlă înghite apoi întregă.

De la începută, de când se bolnăvesce vita și pănă 
ce se vindecă, i se scurge neîncetată din gură nisce bale 
uleiăse, care atîrnă în josă pănă la pământă. Adeseori 
vitele au și spume la gură când ele clefetescă balele.

Cea mai mare parLe din vite, care se îmbolnăvescă de 
gură, se îmbolnăvescă în același timpă și de piciore Ca 
și la gură, ele facă mai ânteiu împrejurulă cununei un- 
ghieloră nisce bășici, care spargă după o (Ji său două, 
se prefacă în răni, se prelungescă printre degete și câte 
o dată mergă așa de adâncă, că desgrădinăză unghia și 
cade. Atunci degetele rămână gole, când se păte întâm
plă să între și în putreziciune și să aducă cu sine peirea 
vitei său celă puțină ologirea pentru totdăuna. Adeseori 
asemenea bășici se facă și pe ugeră. Ună lucru asupra 
căruia ne rămâne să atragemă băgarea de sămă a tu- 
turoră locuitoriloră, cari au vite, este acăsta: că boia 
dorulă,de gură și de piciore se asămănă în ceva 
cu Ciuma viteloră, adică cu Pesta-Bovină. Vitele 
însă bolnave de ciumă nu se îmbolnăvescă la piciâre. 
Pe lângă asta, la ciuma viteloră le curgă pe lângă bale 
și ochii, lăsându șirâe de lacrăml pe laturile feței. Vi
tele suntă triste, gemă, gogescă și în același timpă trece 
printr’ânsele. Și ori cine ar vedea vr’o vită așa îmbol- 
năvindu-se cu aceste semne din urmă, să o închiză în
dată unde-va și să spue primarului, ca se ne cheme pe 
noi, căci ciuma viteloru este boia cea mai îngrozitâre 
și ori cine ar tăinui-o măcar o di împedicându-ne se 
luămă măsuri la timpă, va fi aspru respunZetoră îna
intea legei.

Ceea ce privesce boia de gură și de piciore, deși 
mulțl locuitori au mai văZut’o și o cunoscă, cu tâte as
tea sunt fdrte puțini omeni, cari se gândescă la daunele 
mari și nesocotite ce acestă bălă aduce mai ânteiu pen
tru dânșii și apoi țerei întregi. Cea mai mare parte din 
6menl se mâugăe că acestă bolă nu face se piară vitele, 
fără ca nimeni să se gândâscă mai departe. De aceea 
suntemă datori a da deslușiri în acestă privință și a în
demnă pe ori cine să urmeze sfaturile nâstre, căci alt- 
felă nu o să mai putemă scăpa multă vreme de boia 
doru de gură și de piciâre.

Ori-cine trebue să scie, că acestă bălă nu vine din 
altă pricină decâtă din molipsire. Fie-care locuitorii, care 
are vite bolnave, căutândă îșl păte aduce aminte unde i 
s’a molipsită vitele; ori că a fostă cu ele pe unde au 
dată peste niscai paie pline de bale dela o vită bolnavă; 
ori că a băută din aceiași gălâtă său sghiabă, unde au 
fostă adăpate vite bolnave. Asemenea e de ajunsă ca 
cineva să se mânjască pe mâni, pe haine său pe piciăre 
cu bale dela o vită bolnavă și pe urmă a se întârce la 
vitele lui pentru a le da nutreță seu apă și îndată le 
molipsește, le dă băla. Aslfelă băla se duce dela vită 
la vită și din sată în sată.

Când într’o comună durerea de gură și de pi
ciăre nu s’a ivită încă la nici o vită a săteniloră, dar 
se aude că în sătulă vecină vitele sunt bântuite, fiecare 
trebue să se păzâscă să nu se ducă cu vitele în acelă 
sată bântuită, căci de sigură are să se întărcă înapoi 
cu băla; și aceia cari se ducă după trebuințe cu cai seu 
pe josă, să aibă cea mai mare băgare de sămă să nu ia 
molimă pe haine, pe încălțăminte seu cu căruța.

Când băla, cu tote măsurile ce s’au luată, a intrată 
deja într’o comună, atunci e fărte greu de a mai feri 
vitele, cari încă nu s’au îmbolnăvită, și lucrulă celă mai 
bună și mai nemerită ce este de făcută în acestă împre
jurare, este să molipsimă tăte vitele din sată odată în 
aceeași Z*> pentru ca băla să se ivâscă la tăte vitele și 
să nu tărăgăiască multă vreme.

Molipsirea e lesne de făcută și âtă cum: se ia dela 
o vită bolnavă .bale, cu o bucățică de cârpă, și apoi o 
trecemă pela buzele viteloră sănătăse ce voimă să mo
lipsimă. In 2 său 3 Zile, băla începe și după 6—7 dile 
se și mântue și mai tăte vitele se însănătoșăză. Altfelă, 
decă noi nu amă molipsită vitele într’adinsă, âtă ce se 
întâmplă:

Astădî se îmbolnăve ce la 2 sâu 3 locuitori câte o 
vită, mâne la alțl trei și totă așa două trei vite în fie
care di, băla se prelungește luni întregi. La ună locu- 
itoră, ună bou e sănătosă și altulă bolnavă, și când celă 
bolnavă se însănătoșăză, se bolnăvesce părechia lui și 
astfelă se perdu luni întregi de muncă, în care ămenii 
nu potă face nimică. Cine se învoesce se facă trans
porturi cu chiria, seu are de muncită pământă, de că
rată, etc. este nevoită se stea acasă pănă i se voră în
drepta boii. Și lucru însemnată, după ce băla șede 
câtva timpă într’ună sată, trece pe urmă într’altulă cu- 
treerândă neîncetată satele și pe urmă întorcându-se pe 
unde a fostă, așa că vitele cari au zăcută o dată se bol- 
năvescă după câteva Z^e din nou și âr nu mai potă 
lucra.

Din pricina acestei prelungiri, afară de pagubile ce 
sufere fie-care locuitoră ce are vile, precum și cei cari 
s’au angajată a-le munci ceva, mai suferimă o pagubă 
și mai mare, ce ne costă pe toți, pagubă ce ne vine 
din causa oprirei și încetărei comerciului cu vilele, mai 
cu semă că băla dorulă de gură și de piciăre, pelângă 
că atinge vitele mari, mai atinge oile, porcii și chiar 
omulă adesea se înbolnăvesce din acestă bălă, mai cu 
semă copii (când li-se dă lapte crudă).

De aceea, pentru ca se scăpămă câtă se păte mai 
iute de acestă biciu ce a cădută asupra viteloră și se 
cruțămă pagubile și neajunsurile ce ea ne aduce, trebue 
să ne dămă mâna de ajutoră și să lucrămă odată cu 
toții:

1) Gând în comună nu s’a ivită încă dorulă de 
gură și de piciăre la nici o vită, toți locuitorii să se pă
zescă cu cea mai mare băgare de semă, să nu o aducă 
de prin vecinătate pe unde ea bântue.

2) Când ea din nenorocire s’a ivită și la vitele 
din sată, atunci lucrulă celă mai bună este să o scur- 
tămă prin molips’rea tuturoră viteloră o dată, fără să ne 
mai gândimă multă vreme.

Viteloră bolnave de gură și de piciăre, este mai 
bine să nu li-se dea nici o doctoriă, ci să fie lăsate în 
pace, că le trece mai iute și mai ușoră. Singura grijă 
ce trebue să avemă este a le da de 2 seu 3 ori pe Z> 
apă amestecată cu 2 seu 3 mâni de mălaiu și 2—3 mâni 
de tărîțe.

La piciăre însă, când rănile suntă prâ mari și 
adânci și amenință a se desculță de unghii, atunci trebue 
să le spălămă de 2 ori pe di cu apă în care să topimă 
o bucată de petră vânătă (apa să fie albastru deschisă 
ca cerulă) seu să le ungemă cu păcură. Și pe lângă 
astea, piciârele se le ținemă curate și viteloră să le pu- 
nemă așternută de paie uscate.

La gură doctoriile le face mai rău, cu tăte astea 
se întâmplă că boia une-ori se arată cu răutate mai 
mare, atunci mai bine este a se face cunoscută prima
rului, pentru ca să ne cheme pe noi.

Instrucțiuni cătră primari, relativă la acostă bolă.
Primarii suntă îndatorați de legea poliției sanitare 

veterinare:
1. A interdice cu desăvârșire circularea cu ani

malele bolnave prin comună și acâsta mai cu semă pentru 
a nu răspândi molima pe drumuri și pe câmpă, ca ast
felă ămenii streini ce vină prin comună să nu se molipsâscă 
și se ducă boia și la ei.

2. A opri, ca locuitorii să nu trimită vitele bolnave 
la păscută pe islazulă comună, până ce nu voră fi cu 
totulă sănătâse.

3. A învăță pe locuitori cele cuprinse în aceste 
instrucțiuni și a ie esplicâ răulă ce vine pentru ei toți 
în genere din prelungirea bâlei.

4. A încunosciințâ sub-prefectura și comunele în
vecinate, când se va ivi bâla în comuna seu cătunele 
respective, și măsurile ce se iau.

5. Se voră pune paznici sâu santinele cu pusei la 
capetele comunei sâu cătunei bântuite de bolă, precum 
și la drumurile mari; cari santinele să spue trecătoriloră, 
că în comună este bolă, și să nu . lase pe trecători 
cu vite mari sâu mărunte a se opri sâu a se abate din 
drumulă mare câtă ține vatra comunei.

6. Pe timpulă câtă va dură boia de gură și de 
piciăre în comună sâu cătună, nu se va mai eliberă de 
primari nici ună biletă de sănătate și proveniență sâu de 
vânZare pentru vite de orl-ce soiu ar fi.

7. Primarii suntă datori să esplice locuitoriloră, că 
legea îi obligă a face declarațiune de vitele îmbolnăvite, 
și primarii să ție socotâlă de ele trimițândă din 7 în 7 
dile sub-prefecturei tabela statistică Nr. 16 de mersulă 
bâlei.

8. Aceste instrucțiuni voră fi neîncetată reamintite
și esplicate locuitnriloră, se voră lipi pe ușa primăriei și 
voră fi distribuite proprietariloră, arendașiloră și orl-cui 
va cere. (Voința Națională.)

Convocare.
Adunarea generală ordinară a «Reuniunei femeiloră 

române pentru ajutorarea veduveloră sărace gr. or. din 
Brașovă și Săcele» se va ținâ Vineri în 30 Noemvre 1884 
la 3 âre p. m. în sala de desemnă din edificiulă gim- 
nasiului română gr. or. La acâstă adunare se învită 
P. T. dâmnele membre.

Brașovă, în 24 Noemvre 1884.
Susana Mureșanu, St. Iosifâ,

președintă. actuariu.

ULTIME SCIRl.
Pesta, 7 Decemvre. — Baronulti Paulă Sen- 

nyey e numită Judex Curiae.
Berlină, 7 Decemvre. — Grladstone a de

clarată într’o notă lui Bismarck, că Anglia deo
camdată nu p6te recunâsce statulă Congo.

Petersburg’, 7 Decemvre. — Cu ocasiunea 
serbării morții de 1000 de ani a apostolului Me- 
todiu se va înființa în Petersburg unu internată 
pentru fetele slave, cari voiescu să cerceteze in
stitutele de cultură rusesc!. Colectările deja s’au 
începută.

DIVERSE.
Regina Eaccileloru. — In cancelaria institutului de 

nebuni din Viena s’a petrecută la 29 Noemvre n. urmă- 
târea scenă: O femeie bătrână aduse înaintea mediciloră 
pe fica sa, care 'nebunise. Carolina P. fusese institutore 
la o scâlă de fete și locuia împreună cu mama sa. De 
câtva timpă fata devenise totă mai retrasă, isolându-se de 
tovarășele sale în modă bătătoră la ochi. Chiar și 
acasă mama sa observă o schimbare în purtarea fetii 
și, când se deșteptă nâptea, o găsea pe Carolina la 
lucru cetindă în Ziare ȘÎ cărți adeseori până la Z^ă 
albă. Continua activitate a spiritului, care se ocupă 
cu răsboiulă ce l’au pornită patologii în contra 
baccileloră, făcu să nască în fată idea nebună, 
că ea este regina baccileloră. Cătră cardinalulă 
principe-archiepiscopă din Viena a scrisă ea poesii, trac
tate întregi despre teoria baccileloră, combătândă teoria 
lui Koch. Ea istorisesce într’ună din scrisorile sale, cum 
a scăpată ea din mânile vestitului patologă, profesorului 
Striker, cu ocasiunea găsirii unei turme de baccile într’o 
plumână tuberculâsă, tocmai în momentulă când profe
sorală Striker era gata să năvălâscă în regatulă ei și 
să-lă devasteze. Profesorală Striker, istorisesce ea, toc
mai voia să nimic^scă baccilii, descoperițl în plumână, 
printr’o fluiditate distructâre, când ea îlă rugă plângândă 
să’i cruțe regala ei viață. Profesorului Striker i s’a fă
cută milă, și îi dărui viața, dar ea fugi din laboratoriu. 
Ca bună creștină se adresâză acum cătră cardinală, ca 
să’i încredințeze mijioculă secretă. Ea scie bine, că fă- 
cândă acâsta cunoscută, îi sunt numărate și ei Zilele, 
dar bucurosă se sacrifică pentru omenire. Mijioculă se 
numesce: V i o 1 e t i n ă. Elă se produce, întrunindu-se 
tâte acidele cunoscute in chemiă (urmâză ună numără 
nesfârșită de nume), care apoi amestecate cu amoniacă, 
trebue să stea ani și Zile într’o mixtură rece. Prin fer- 
bere nesfârșită, prin scuturări, prin filtrări și volatilisărl 
se produce în fine o fluiditate albastră și acâsta este uci- 
gătorulă V i o 1 e t i n, care inhalată de âmeni, e în stare 
să nimicâscă și pe celă mai mică baccilă.

*
, Inebuniiu înaintea altarului. — Pe Pustă a apărută 

acum câteva Zile ună cismară cu mirâsa sa, înaintea 
preotului, ca să’lă cunune. In timpulă serviciului divină 
ginerele deodată deveni neliniștită. Când preotulă îlă 
întrebă de nume, 'ginerele isbucni în rîsă cu hohotă. 
Preotulă nu luă în sămă acâsta, ci puse ginerului cele
lalte întrebări. Acesta răspundea la tâte cu același rîsă 
și se purtă atâtă de bătătoră la ochi, încâtă nu mai 
rămase nici o îndoială, că sârmanulă ginere ’și perduse 
mintea. Preotulă înspăimântată încetă a mai oficia 
cununia. *

Lefurile funcționarilor^ î Germania. — Ecă cum 
suniă plătiți cei mai înalțl funcționari în Germania: prin
cipele de Bismarck primesce pe lângă 48,000 mărci chel
tuieli de represintare și pe lângă locuință, 54,000 mărci; 
secretarulă de stată la esterne cornițele Hatzfeld, pe lân
gă 14,000 mărci cheltuieli de represintare și pe lângă 
locuință, 50,000 mărci; secretarulă de stată V. Botticher 
36,000 mărci și locuință; secretarulă de stată la justițiă 
dr. V. Schelling, 24,000 mărci și locuință; secretarulă de 
stată la finance, V. Burchard 20,000 mărci și locuință. 
Secretarulă de stată la poștă dr. Stephan 24,000 mărci 
și locuință. Ministrulă de râsboiu Bronsart v. Schnellen- 
dorf primesce 36,000 mărci, locuință, indemnitate pentru 
mobile, încălZ'tă și optă rațiuni de furajă. Totă astfelă 
e plătită și șefulă admiralității, v. Caprivi. Șefulă sta
tului maioră ală armatei, generalulă feldmareșală corni
țele Moltke, primesce 12,000 mărci lâfă și 18 mii chel- 
tuell de represintare, locuință, serviciu, mobilată, pre
cum și 6 rațiuni de furagiu. Cei patru-spre-Zece gene
rali comandanți primescă 12,000 mărci lâfă și 18,000 
mărci cheltuieli de represintare (în care întră și cheltu- 
ielele de biurou); de asemenea li se mai acordă locuință, 
mobilierulă și încălZitulă precum și optă rațiuni de 
furagiu.

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



Cursulu la bursa de Viena
din 6 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aurit ungară6°/0 123.70
Rentă de aurii 4°/0 . . . 96.75
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 91.65 
Imprumutulit căilorfl ferate 

ungare.......................... 144.75
Amortisarea datoriei căi- 

lorit ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.30

Amortisarea datoriei căî- 
lorii ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119.25

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 106.—

Bonuri rurale ungare . . 101.—
Bonuri cu cl. de sortare 100.50 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii...............................100.50
Bonuri cu cl. de sortarel00.50
Bonuri rurale transilvane 101.—

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

vinii ung............................. 98.30
Imprumutulit cu premiu

ung.....................................119.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.80 
Renta de hărtiă austriacă 82.30 
Renta de arg. austr. . . 83.75
Renta de aurii austr. . . 104.50 
Losurile din 1860 . . . 136 50
Acțiunile băncei austro-

Rursa de Rucurescî.
Cota oficială dela 24 Noemvre st. v. 1884.

ungare......................... 872.—
Act. băncei de credită ung. 313. - 
Act. băncei de creditii austr. 307.20 
Argintulit —. — Galbini

împărătesc!................ 5.77
Napoleon-d’ori................ 9.75 ‘/2
Mărci 100 înip. germ. . . 60.15 
Londra 10 Livres sterlinge 123.20

Renta română (5%). . . .
Cump. vend.

Renta rom. amort. (5%) • • — —
> convert. (6%) . . — —

împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . — —
Credit tone, rural (7°/0) . . — T--

> ■>i » (5°/o) • — —
> » urban (7°/0) . . — —
» > (6°/o) • • 94 —
> » (5’/0) • . — —

Banca națională a României — 1262
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 3111/

< » » Națională . . —
Aură 13
Bancnote austriace contra aură 2 05 2.07

Cursulu pieței BrașovO
din 9 Decemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Vend. 8.75
Argint românesc................. > 8.60
Napoleon-d’ori..................... . » 9.70 » 9.72
Lire turcesc!......................... . » 10.96 > 11.—
Imperial!............................. . > 9.96 » 9.98
Galbeni................................. . ’ » 5.70 > 5.72
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100— > 101.50
Ruble Rusesc!..................... . > 125x/3 , 126.—
Discontulă » . . . 7—10 »/0 pe ană.

rNumere singuratice din „Gazeta Tran- 
__ silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 

ria lui (în casa prefectul1 ei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătitu prețuit! abonamentului pe jumătate de anu 
seu pe unti and, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatii 

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

Zambach si Gavora
• 5

Fabrică de vestminte și recuisite bisericesd
de ntu latinii și grecii

în Budapesta, strada Vațului, Vaczi uteza Nr. 17.
Falonu s6u Odăjdii, 
Albe, Stihare, Dal- 
matice, Baldachin^, 
prapuri. Tdte felu
rile de stdguri, și 
pentru societăți in
dustriale (și pentru 
pompieri) Covorft pe

altariu, potirurl, Pie- 
tolilebnica, cădelnițe, 
Pacificalu, candele 
de altarii, policandre 
pentru biserici, Ri- 
pide, Chivotu, cărți 
de Evangeliă etc.

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

Botele Nervose, Epileptice și Secrete 
numai prin, metoda mea.

Onorariele nu se dau decâtă după restabilirea completă.

Mersulu trenurilorU
pe linia S®redeal*-Rndapesta și pe linia Teîuștt-Aradit-Rudlapesta a călei ferate orientale de stattL reg. ung.

Tipografia ALEXI, Brașovti'

Predealii-Rudapesta Bndapesta--J?redealtt
Trend Trend Trend T renii T renii Trend Trenu

de omnibus de de omnibus accelerat omnibus
persone persâne persâne

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
Timisă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Rrasovu 2.06 — — 10.50 P. Ladâny 2.01 2.04 1,59 10.09

2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
Feldiora 2.44 7.09 6.28 k 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Vâsărhely 4.40 9.59 —
Homorodfi 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sigliișora 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
Mediașîî 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 —
Crăciunelil — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiusii 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudti 7.55 2.48 4.44 Clnsin ( 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susil — 3.12 5.10 ’ ț 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apaliida 9.50 6.29 —
Cucerdea 8.24 3.36 5.47 Gliirisî 11.15 8.14 8.29
Gliirișu 8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

( 10.08 559 9.18 Vințulă de susfl 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiudti 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiuștt 1.15 11.32 9.40
Ghirb&u —. 7.10 8.59 Crăciunelii 1.44 12.03 —
Aghiriștt — 7.25 9.35 Blașfi 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedintt 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 MediașO 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v 12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsărhely ■— 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
A r ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Oradia-maro ) 1.54 11.14 7.30 ( 9.20 10.15 3.15
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05 Brașovft — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timișfi — 6.57 4.03
Suda-pesta 7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 Bucuresci — — 10.25

Nota: Orele de îdpte su ntâ cel J dintre liniile grose’

'ffeiaașu-AradftdlSiadkapesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

>■ Trend de Trenîi Trenu Trenft de Trenu
persdue omnibus omnibus persdne omnibus

Teiușd
Alba-Iulia

9.50 Viena2.39 8.20 8.25 8.35
3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotu
Orăștia

4.35
5.02

11.43
12.13 Aradft 3.35 5.30

4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Berzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
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 “-- — Teiiișii 12.53 7.00

Aradfi-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenu de Trenu
omnibus persone omnibus

Aradft 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișftra 8.58 3.15 P etroșeni 7.00

Timișftra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenft Trenu
persdne omnibus omnibus

Timișwra 12.25 5.00 Petroșeni 8.56
Merczifalva
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

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


