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BrașovtL, 12 (24) Decemvre
Ună soiu de vandalismti, îmbrăcată în haina 

legalității, s’a sevârșită ârășl în potriva românis
mului.

Biblioteca tinerimei române dela scăla gr. 
or. română din Lugoșă a fostă luată cu asaltă 
de cătră organele administrației publice.

Solgăbirăulă, acompaniată de directorulă 
și de ună profesoră dela gimnasiulă ma
ghiară din Lugoșă și urmată de gendarml 
s’au dusă la cancelaria comunei bisericesc! gr. or. 
din acelă orașă și aflândă ușa bibliotecei închisă, 
au spart’o cu forța, au întrată în sală și au dusu 
cu sine biblioteca de acolo încărcându’o pe ună 
căruță.

Procederea acesta, care a deșteptată curio- 
sitatea trecătoriloră, așa încâtă s’au oprită toți 
pe locă, privindă la straniulă spectaculă, ce se 
desfășură înaintea ochiloră loră, se numesce le
gală.

Intr’adevără se asigură, că s’au împlinită tăte 
formele legale. Președintele comitetului parochială, 
d. Brediceanu, a fostă însciințată despre inten- 
țiunea organeloră administrative în modă oficială, 
dăr nu s’a presentată cu cheia. Se mai asigură, 
că d-sa a declarată în ședința premergătăre a co- 
misiunei municipale, că fiindă consciu de drep- 
tulă său va cedă numai și numai forței.

Legalitatea |este prin urmare pe partea solgă- 
bireului Marsovszky și a celoră cari i-au ajutată 
să spargă ușa cancelariei bisericescl.

Dăr ăre se păte cjice cu aceiași îndreptățire, 
că fapta acăsta a loră e și drdptă că e și morală?

Nu mai .este de lipsă credemă de a apelă 
la sentința străbună: „Summum jus, summa in
juria/1 spre a documentă că faptulă memorată, 
oricâtă de legală ar fi elă în împrejurările de 
față, este în fondă ună faptă din cele mai 
nedrepte și imorale.

N’avemă decâtă să ne reamintimă nenumă
ratele promisiuni și enunciațiunl, ce s’au făcută 
față cu noi Românii de cătră partida dela pu
tere în anii trecuțl. Aceste culminau în asigu
rarea, că desvoltarea năstră culturală națională 
va fi respectată și scutită, și că jertfele ce ni se 
ceră în favorulă statului suntă de natură curată 
politică.

Ajunge mai departe să amintimă legea de 
naționalitate asistentă, prin care se sancționâză 
pănă la ună punctă ărecare acele promisiuni și 
enunciațiunl, adecă câtă privesce instrucțiunea 
primară și secundară.

Vedemă pe fiecare Și, cum se respeetâză 
drepturile, ce le prevede acâstă lege, vedemă 
mai alesă, cum îșl împlinescă cei dela putere 
promisiunile loră solemnele: catedrele de limba 
română se casâză, reuniunile de cultură se di- 
solvă și acum a începută și vânătărea în contra 
cărțiloră românescl în massă.

Așa se ’mplinescă îndatoririle luate cu pri
vire la scutirea și sprijinirea culturei naționale a 
unui poporă atâtă de numerosă ca celă română ?

Dar ne voră răspunde teroriștii dela putere: 
Urmați după lege, și atunci nimeni nu vă va 
mai supăra; dacă însă vă veți abate dela lege, 
aveți să suferi ți urmările.

Se’nțelege, totdâuna celă mai tare pretinde, 
că faptele lui sunt cele mai bune și cele mai ie-

gale. Căci ce este legea dacă nu o armă în 
mâna lui? Ar fi bine să avemă mai puține legi 
și mai multă omenia, căci ce ne folosescă atâtea legi 
când ele nu se aplică de locă, său dăcă se aplică, 
se aplică în contra năstră?

Cu o voce profetică anunțase Ludovică Mocsary 
la 1879 tristele urmări ce le va avă călcarea legei de 
naționalitate, sevârșită prin introducerea forțată 
a limbei maghiare în scălele poporale, Șicândă 
că naționalitățile năstre țină tare la naționalită
țile loră și că cu mijlăce morale Maghiarii’ nu 
voră ajunge la scopă, dar cu atâtă mai puțină 
cn forța.

Consumatum est. De mijlăcele morale nici 
vorbă nu mai păte fi, forța este la ordinea Șilii, 
forța cu tăte consecințele ei triste și durerăse.

Acăsta o dovedesce casulă din Lugoșă.
Dăcă nu s’ar tractâ de ună faptă atâtă de 

prejudițiosă pacinicei năstre desvoltărl culturale și 
amenințătoră de esistența năstră națională, ne-amă 
aduce aminte și de păcatele frațiloră noștri din Lu
goșă și le-amă dice : Așa vă trebue, dacă nu sciți să 
luptați cu toții în unire pentru apărarea vieții năstre 
naționale ! Dacă în locă se vă sprijiniți unii pe alții 
și’causa comună, sprijiniți cu voturile văstre pe 
nisce streini, cărora întru nimică le este de a se 
face unălta dușmaniloră voștri!

CRONICA POLITICĂ.
In cărta despre dualismu și panslavismă, care s’a 

încinsă mai dăunăȘile între Pesta și între Praga, se ames
tecă acum și Polonii. Gazeta polonăscă »Narodowa< 
mustră pe Cehii tineri și le Șlce să se ferăscă de agita
țiuni, cari ar pută duce la nimicirea majorității actu
ale din senatulă imperială. De cumva ar adopta 
poporulă cehică într’adevără tendințele Cehiloră ti
neri, atunci nu numai ș’ară face Cehii- pe Unguri 
dușmani, (dăr nu mai trebue să și-i facă, căci suntă 
făcuți gata de multă; acesta este înțelesulă vorbirei lui 
Gregr.) dără apoi ar pută face și pe Poloni, ca să rupă 
legătura cu Cehii, cari se declară de panslaviști, și să 
încheiă ună compromisă cu stânga germană. Se nasce 
întrebarea, că 6re acum Germanii voră mai crede Polo- 
niloră, după cele ce s’au întâmplată în anii din urmă?

*
Răspunsulă Regelui României la adresa Camerei, ce 

i-a fostă presentată, sună astfelă: »D om nu le preșe
dinte, Domniloră deputății* »Primescă cu o vie 
mulțumire simțimintele de iubire și devotamentă ce ’MI 
exprimați în numele țărei. D-vostră, aleși în virtutea no- 
uei legi electorale pe o basă mai largă, nu veți uita is- 
vorulă din care ați eșită și veți lucra fără pregetă spre 
a răspunde la așteptarea generală. Opera d-văstră este 
mare și laboriăsă, dar vrednică de ardorea și patriotis- 
mulă ce vă însuflețesce; luptele paclnice pe tărâmulă or- 
ganisărei interiăre ceră câte odată mai multă stăruință 
și tăriă de câtă chiar luptele sângerose de pe câmpulă 
de răsboiu. La lucru dar, d-loră deputațl; opera organi- 
sărei și consilidărei Statului română vă este încredințată. 
Multă au făcută predecesorii d-v6stre, dar multă încă 
aveți de făcută. Eu care cugetă cji și nâpte la îndepli
nirea înaltei misiuni ce-mi este încredințată, așteptă con- 
cursulă tuturoră puteriloră vii ale națiunei, spre a ajunge 
scopulă dorită. Vă mulțămescă d-loră, pentru urările 
adresate Mie, Reginei și familiei Năstre, împreună cu 
d-vostră, repetă strigarea scumpă inimei Mele: Trăiască 
România.*

*
Cestiunea Macedoniei a devenită, în urma rapărte- 

loră îngrozitore despre cruzimile ce se comită acolo, forte 
seriâsă și puterile o voră lua în curendă în discuțiune, 
dacă se va adeveri că starea lucruriloră de acolo e de 
plânsă. Atașatulă militară englesă din Constantinopole, 
maiorulă Trotter, a plecată, în urma instrucțiuniloră ce 

le-a primită dela guvernulă din Londra, în Macedonia 
ca pe temeiulă vederiloră sale să facă ună nou raportă 
despre situațiunea de acolo. In Salonică s’a organisată 
ună comitetă cu însărcinarea să aducă pe tapetă cesti
unea macedonână și să susțină agitațiunea în țâră. La 
granițele Albaniei, Bulgariei și Rumeliei ostice briganda- 
giulă ia dimensiuni totă mai mari. Telegramele din Con
stantinopole susțină, că rapărtele englese suntă mai 
aprope de adevără decâtă cele slave. Dacă și raportulă 
maiorului englesă Trotter va constata, ca situațiunea Ma
cedoniei e de nesuferită, atunci nu mai încape îndoială, 
că cestiunea acelei provincii va fi adusă pe tapetă, cu 
tăte îngrijirile ce ia inspiră.

*
Se scie, că Rumelia orientală jocă ună rolă aprâpe 

independentă, așa că s’ar pută considera ca ruptă din impe- 
riulă turcescă. Acâstă împrejurare a pusă pe gânduri pe 
Sultanulă-și târnă mare are, că va perde cu totulă acea 
provinciă. Mai 4'lele trecute a chiămată la Constantino
pole pe guvernatorulă Rumeliei orientale, ca să’i dea es- 
plicărl: 1. asupra tractatului vamală ce l’a încheiată cu 
Bulgaria fără autorisarea sublimei PorțI; 2. relativă la
pensiunile acordate Bulgariloră, cari au luată parte la 
revoluțiune; 3. asupra restului tributului datorată Porții; 
4. asupra căii ferate Filipopole-Pirgos, care continuă linia 
Balcaniloră; 5. să dea esplicațiuni asupra bandeloră revo
luționare, ce circulă pe fruntariele Macedoniei; 6. în pri
vința discursuriloră ostile, ce s’au pronunțată în Aduna
rea provincială, relativă la satele p o m a k, care refusă a 
fi anexate Ia Rumelia orientală, precum și asupra altoră 
multe cestiunl. Se pare că Porta e hotărîtă să ia mă
suri energice în contra agitatoriloră. Că va isbuti, ne 
cam îndoimă, când ne gândimă în ce stare de neputință 
se află.

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

Reuniunea de maghiarisare în Clușiu.
Unulă din organele guvernului din Clușiu 

salută într’ună articulă de fondă inițiativa actua
lului primară din acelă orașă și fostă profesoră 
de universitate Dr. Haller Karoly pentru înfiin
țarea unei pretinse societăți de cultură maghiare, 
care în realitate nu va fi decâtă o reuniune de 
maghiarisare după programulă cunoscută.

Memorata făiă, provocându-se la discuțiunile 
din dietă asupra maghiarisării, recunăsce că au 
dreptate aceia,, cari au susținută, că societatea 
maghiară înainte de 1867 a făcută mai multă 
pentru maghiarisare decâtă după aceea. Hei, 
dar ei au uitată să spună, că pe atunci guver
nulă nu făcea nimică în interesulă maghiaris
mului.

Nu se păte impută dar nici guvernului de 
acjl nici societății că n’au făcută nimică. Este 
însă adevărată, că nici unii n’au făcută destulă 
și nici nu putău să facă minuni'în 15 ani. Câtă 
pentru primarnlă Clușului, elă nu se mulțămesce 
numai de a’și împlini datoria sa oficială, ci, după ce 
a umplută rubricele acteloră oficiale, îșl continuă 
activitatea pe tărâmulă socială. Acuma stăruesce 
pentru înființarea reuniunei de cultură și ne-a 
conchemată spre scopulă acesta pentru a treia 
(ji de Crăciună.

Scopulă arătată — continuă făia guverna
mentală — este vădită ală societății; dar cine 
păte sta la îndoială, că tocm ai în aceea 
și măsură este și scopulă statului ma
ghiară?

„Iată dar, că ârășl ni se oferă ocasiune de 
a ne împlini o îndoită datoriă, și Clușulu, inte
ligența părțiloră ardelene, nici odată n’a întâr
ziată cu împlinirea datoriiloră sale.“

„Vomu fi acolo!“
Astfelă vorbesce făiea guvernamentală. „Vom 

fi acolo,“ dice ea. Bine, răspundeam noi. Dacă 
a treia di de Crăciună, Maghiarii din Clușin se 
voră încumeta de a plănui ună nou atentată în 
contra limbei și naționalității năstre, atunci acolo 
va fi și protestulă năstru nevăzută, dar cu atâtă 
mai puternică simțit deconsciința dușmanilor noștri,



cut’o cu Germania, în care dice, cumcă România se pune 
alătnri cu Rusia și dela 1882 se închide cu desevărșire 
granița și apoi dice acolo: »Die Grenzcontumazen wer- 
den aufgehoben.* Ei bine, de atunci necontenite cereri 
s’au făcută și le-am urmată și eu pe tote.

D. prim-ministru, ca să facă pe guvernulă austriacă 
să se țină de convențiune, a venită cu o lege draco- 
niană pentru închiderea graniței române despre Rusia și 
eu, deși în oposițiune, am fostă alături cu d-sa pentru 
votarea acelei legi, care s’a și votată. De atunci sorta 
populațiuniloră de-alungulă Prutului e nesuferită. Pri
marule te mai lasă trei dile cu copilulă neînscrisă în ac
tele stăr’ei civile, dar celă din urmă vițelă trebue să-lă 
duc! imediată la primăria să-i facă actele, să-i înscrie 
genealogia etc., (ilaritate), și acji numai paserile cerului 
mai potă trece granița; armata nostră la ce’ă mai mică 
prepusă merge și închide granițele aprindă pe bieții lo
cuitori să ia chiară apă din Prută pentru adăpatulă vi
teloră, când n’au alte isvdre în apropiere. Dovadă sa
tele : Sberoia, Colțulu-Cornei, Stănilesci etc.

Vedeți, căamă făcută totă ce amă putută, ca să ne 
lase să trimitemă vitele nâstre în Austria. Anulă trecută, 
pe când era ministru de interne d. Chițu, s’a ivită boia 
de vite în Bucovina; amă închisă granița. A doua di 
notă formală guvernului se deschidă granița și guvernulă 
nostru neavendă ce face a deschis’o. Și noi, cari nu 
avemă bălă de vite, și dau o desfidere acelui medică 
dela serviciulă sanitară, care a disă că băla de vite este 
endemică în țara năstră, acesta nu e esactă (aplause), 
nouă nu ni se deschide granița. Acelă veterinară nu a 
sciutu ce spune, nu a învățată nimică și nu a studiată 
când a susținută că boia de vile vine totdăuna din Rusia. 
Nu este exactă. Eu sunt proprietară pe malulă Prutu
lui, sunt călare pe Prută, vitele mele suntă peste Prută, 
mă uită la densele și nu potă să le aducă, pe cuvântă 
că e bălă acolo. Rogă pe d. ministru să se informeze, 
decă de-a lungulă Prutului pe tătă granița a fostă 
bălă 'de vite, dar ce este? Ca în tote părțile, suntă 
abusuri. Suntă veterinari nisce băețl, cari încă n’au stu
die bune și cari au anunțață că s’a născută bălă de 
vite la Crețescî. Ce bălă de vile? Au mersă vitele cu 
desăvârșire uscate de frigă în pădure și au mâncată 
muguri de fagă și de fraxină și s’au bolnăvită. Au venit 
atunci D-nii veterinari și cu D. prefectă, au țăpuită 
vitele, au chemată pe țărani, și de o dală s’au văzută 
dece, două deci de măcelari întrândă și dândă cu cuți
tele în vite, ast-felă în câtă s’a făcută ună- adevărată 
masacru; și fiindă-că țăranii au protestată, îndată s’a 
dată depeșe la Bucureșci, că s’a revoltată sătulă Crețescî, 
s’a adusă armată și tote vitele s’au ucisă. Care a fostă 
însă resultatulă ? Vecinii de la graniță, aflândă că este 
bolă de vite în țera românâscă, au respinsă turmele 
nostre de vite. Și acești D-nl veterinari și astădi suntă 
în posițiunile loră, și nu’și dau semă de rolulă celă mare 
ce’lă au. Mai multă de câtă atâlă, veterinarii suntă 
sustrașî de la ori-ce supraveghiere a prefectului și ei 
singuri facă ce voră, susțiindă că suntă bole de vite. 
Aslfelă suntă o mulțime de raporturi de la mai mulțî 
prefecți, cari arată că n’a fostă bălă de vite, dar medicii 
veterinari susțină cu ori ce preță că au fostă bole de 
vite și facă ceea ce au făcută la Crețescî, unde au adusă 
măcelari ca sâ taie vitele. Este bine ca sg se ia sâma 
a acesta, pentru că suntă multe interese la mijlocă și 
multe se facă pela localități.

Așa dar, d-loră, să nu facemă cum a făcută d. mi
nistru de esterne, care a venită și a justificată închiderea 
runtariiloră de cătră o țeră, care ne ia câte 40 și 50 
miliăne pe ană; și sâ ceremă dela Austria sg înțălâgă 
unu lucru, că trebue în schimbă sâ ne lase fruntaria 
deschisă.

.... D-loră, convențiunea acâsta a fostă nenoro
cită deia începută ; și aducă aminte 6re-cari suvenir! d-lui 
prim-ministru. Nu trecuseră doi an! după ce s’a ratifi
cată convențiunea și celă mai inteligentă, celă mai bună 
dintre Maghiari, în privința Româniloru, omulă de 
stătu celu mai mare ală Ungariei, cornițele Andrassy, 
care în inteligența sa soia până unde sg împingă maghia- 
rismulă, ne a contestată dreptulă de a supune pe supușii 
austriac! la dările țârei, când în convențiune era textă 
positivă; și când ne-amă dusă și amă spusă comitelui 
Andrasy că n’are dreptate, că lucrulă este stipulată, elă 
vgijându-se strînsă cu ușa, a începută sâ ne spună că 
darea capitațiunei este lucru turcescă, lucru barbară. Și 
când la acesta i-amă răspunsă: »Apoi, D-le prim-ministru, 
în tote țările este o dare personală ce se plătesce de 
toți locuitorii,« atunci neputândăsă resiste la argumentele 
guvernului nostru, ne-a (Jisă: «Celă puțină schimbați 
cuvântulă.» Și s’a schimbată cuvântulă din capilațiune 
în dare de șosele.

D-loră, ijiua bună se cunâsce de diminâță. Sun
temă în preziua de a-se denunța convențiunea. Ei bine, 
ce amă făcută noi, pentru ca sg ne putemă feri de acele 
articole care suntă în contra nâstră? Sciț! D-vbsfră că în 
Austria suntă doug biurouri compuse din economiștii cei mai 
puternici,-care studiază convențiunea de doi ani. Noi amă 
creată camerele de comerciu de atâția an! și plătimă 
noi cetățenii deciml pe ană pentru întreținerea loră. Ei 
fine, ce au făcută aceste camere de comerciu? Unde 
suntă lucrările loră? (Aplause.) Numai parale sg dămă? 
Aci, D-loră, trebue se ve gândiți și D-vostră și sg între
bați pe t6te Camerile de prin județe ce lucrări au făcută, 
căci nu este destulă sg ia parale și decorațiuni (Aplause.)

Mâ resum, D-loră. Cestiunea economică este mare, 
este grozavă, este ună precipițiu pe care florile ce le 
voră pune oral orii guvernamentali îlă potă ascunde, dar 
nu’lă voră pntâ astupa și precipițiulă acesta din (ji în 
di se deschide. De aceea trebue sg ne ocupămă cu toții 
sg dămă la o parte politica, dar cu o condițiune, ca și
guvernulă sg fie alături cu noi și sâ nu facă politică,
sâ nu dică, că dacă dicemă ună cuvântă se atacă Aus
tria și că îndată se pună în mișcare regimentele de Hon-
vedi. A trecută timpulă acela când se (jicea, că ună 
regimenlă de Honvecj! ne aruncă în Dunăre, căci astăzi 
armata română a trecută ea însăși Dunărea, și a dată I

Afacerea reînființării Josefinului.
Conducerea centrală a armatei austriace, făcândă 

rele esperiințe în privința mediciloră voluntari, s’a con
vinsă, că s’a făcută o mare er6re prin desființarea Jose
finului din Viena, unde se cresceau medici militari. De 
aceea stăruesce, ca să se reînființeze acestă institută. 
Ungurii suntă în contra acestui plană.

In 20 1. c. s’a adunată ancheta în locuința 
ministrului de instrucțiune Trefort, care s’a pronunțată 
unanimă în contra reînființării institutului Iosefină, despre 
care a fostă vorbă în delegațiunT. Părerile esprimate 
consună în aceea, că neajunsele corpului militară medi
cală sunt a se reduce la situațiunea nefavorabilă mate
rială și morală a mediciloră militari, că cu stipendiile se 
potă dobândi resultate multă mai bune fără mari spese. 
Cei mai mulțî sunt de părere, ca se se creeze convicte 
prelutindenea, unde sunt universități, și că ele ar 'avea 
de scopă numai, ca afară de avantagiulă materială să 
asigure și instrucțiunea în afaceri militare și de serviciu 
și în limba germană Obiecte speciale din sciințele mi- 
itare să se propună la universități.

Convincte său institute în modulă acesta organisate, 
ară fi împreunate, se (Jice, cu mai puține chelluell și ară 
fi mai cu scopă decâtă academia Josefiană reînființată.

Ministrulă Trefort mulțămî membriloră anchetei și 
declară, că va supune părerile loră ministerului imperială 
de răsboiu.

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

Cogălaiiceami despre relațiunile economice 
austro-ungare-române.

In ședința de la 5 Decemvre a camerei române, 
d. Cogălniceanu, vorbindă despre crisa economică a Ro- 
mțâniei, ’și încheiâ discursulă său, atingândă cestiunea 
relațiuniloră economice dintre România și Austro-Ungaria, 
aslfelă:

D. M. Cogălnicenu: Sunt datoră să recunoscă că 
industria austriacă a făcută marî progrese. Francia tot- 
d’auna generâsă a introdusă esposițiunile universale și 
cei dintâiu pedepsiți au fostă Francesii, fiindcă au venită 
Austriac! și Germani și au luată modele după articolele 
de luxă, articolele de Parisă, cari le iubea forte multă 
Românii, și le-au introdusă în industria loră, au adusă 
meseriași chiar, și adi Austriacă facă concurență indus
triei francese chiar îh privința gustului și nu și a cali- 
tăței. Din momenlulă acela s’a retrasă industria francesă 
dela noi; acjl nu mai importămă decâtă a 4eee» parte 
din ce importămă acum șese ani din Francia, și cu câtă 
s’a retrasă industria francesă, cu alâtă s’au retrasă și 
napoleonii și a venită industria austriacă. Pe acesta cu 
ce o plătimă ? Nici cu boi, nici cu rimăforl, nici cu pei, 
nici cu lână său alte materii prime. Tbte acestea s’au 
dată de-o parte și cum s’au dată? Ac)i nu credă că d. 
ministru de externe protestă, dâcă voiu citâ ună faptă, 
că adi Ungurii hotărescă cestiunile cele mari în Viena. 
Ungurulă e rivalulă nostru mai alesă pe tărâmulă econo
mică, nu facă șovinismă. Ungaria e țeră agricolă, care 
are articole prime ea și noi; ea a făcută, ea a luptată 
din Iote puterile pentru ca să se încliidă granițele nostre 
și s’au închisă.

Faptulă, d-loră, este că noi nu putemă plăti in
dustria austriacă nici cu vaci, nici cu rîmătorl, nici cu 
lână, trebue s’o plătimă în aură, și fiindcă exportați- 
unea e fârte mică, aură nu avemu. țficea d-lă 
Costinescu că suntemă bogațl, că avemă pătulele 
pline cu bucate; se pole, dar bucatele nu se 
vândă și fiind-că grâulă e în magazie, arândașulu nu e 
scăpată de a plăti câștigurile șt proprietarulu de a-șî 
plăti contribuțiunea perceptorului. Dar cu ce plătimă? 
Cu aură. Dar de unde? Din Francia ne vine forte pu
țină. Din Englitera totă mai luamu ceva pănă mai de- 
ună-ijl, dar acum Englitera cumpără grâu multă mai ef- 
tină din America, din Australia, din Indii.

. Ce facemă noi? Scotemă aură și iar aură. D. Cos
tinescu dice că aceste sume s’au urcată la ună miliardă. 
Eu nu sciu dacă era ună miliardă, dar multă aură a 
eșită din țeră. Tote agonisirile ș’au dusă și, cu risiculă 
ca D. Sturza, care regretă că nu e aci, să că suntă 
ruso-filă, ruso-latru, voiu dice că nu este de tăgăduită 
însă că Rușii au lăsată multă aură în țeră, și într’ună 
articolă forte bine scrisă de D. Xenopolă in «România 
liberă* se (Jice că și adi se facă construcțiuni în Româ
nia cu bani rusescî. Ei bine, banii aceia se ducă din 
cji în di ca se plătescă industria austriacă.

Ce e de făcută? Să venimu la vorba cea vechiă, 
să se păzăscă cele stipulate în convențiunea comercială, 
Convențiunea păslreză guvernului austriacă numai drep- 
tulă de poliția; numai prin polițiă igienică pote să oprescă 
momentană intrarea viteloră, și nici să le oprăscă. ci să 
le supună la carantină.

D-loră, suntă două sisteme de a păzi o țeră de 
băla viteloră. E sistemulă opriloră și sistemulă de ca
rantină.

Acestă sistemă din urmă esista în momenlulă când 
s’a încheiată convențiuuea și prin sistemulă de contu- 
mace său carantină am votată convențiunea și aci suntă 
forte și mai forte decâtă ori care allulă; e și d. Bră- 
tianu, pentru că trei Iun! amu combătută împreună con
vențiunea și-mi aducă aminte că d. Costa-foru, după ce 
amu combătut’o noi, a începută să se vaete dicendu: 
aoleo! aoleo! ce am făcută? Cunoscă forte bine con
vențiunea și am regretată forte multă când d. ministru 
de esterne a disă in Senată, cumcă convențiuuua nu e 
călcată. Guvernulă austraiacă n’are voiă să înlocuiască 
sistemulă contumaciei cu sistemulă prohibițiunei. Austria 
a făcută în 1880 o lege după convențiunea, care a fă- 

dovetjl ce valâre are și ce p6te face în ori-ce împreju
rări. (Aplause prelungite.)

Astfelă fiindă, Dloră, trebue și noi sg ne îngrijimă 
de interesele nostre. D-v6stră sciți ce relațiuni iutime 
sunt între Austria și Germania, sciți ce influență este la 
Viena și cu t6te acestea când este vorba de interesele 
economice, vedeți câtă tenacitate este de-oparte și de alta 
în apgrarea intereseloră loră reciproce. Așa sâ facemă 
și noi. Ne-amă legată, este adevărată, dar în privința 
legăturei astădi trebue sâ ni se dea și nouă voia sâ ne 
spunemă cuvintele nostre. Eu nu cunoscă ce a făcută 
ministerulă pănă acuma, lasă bănuiala de-o parte, dar 
faptulă positivă, este că noi suntemă în relațiunile cele 
mai bune cu Austria, după cum afirmă Mesagiulă Regesă ; 
suntemă în dreptă sg dicemă că noi, cari amă primiiăsâ 
ucidemă diferite industrii, putemă cere sâ ne lase și nouă 
aceste doug industrii mari și puternice: agricultura și 
creșcerea viteloră, aceste doug surse de bogății, pe care 
le amă primită cu țâra românescă. Acestea sg le păs- 
tiămă, și, ca să sporimă importațiunea aurului, sg apg- 
rămă industria pe care o avemă dela părinții noștri, și 
atunci alături cu d. Costinescu și alții ne vomă ocupa și 
de alte industrii. Suntemă cu D-vdstră că nu trebue să 
aduceină lopețl, cisme, haine, căruțe și altele, ci sg le 
facemă noi pe tote; dar pentru acesta trebue sâ încura- 
giămă industria, er nu pe câle unu industriașă, cum amă 
făcută...

Ce ne-ar strică decă amă pune în posițiune pe ciz
marii noștri, ca sâ ia iuftulă, peile cari se facă în fa
bricile din Dobrogea și din Bucuresci și sâ facă cisme? 
Căci acjli este ceva desgustătoră cănd merge cineva la 
oboră și vede tăte muerile cu cipicl făcuți în fabricile 
din Viena ale d-lui Pollak. (Aplause).

D-loră, s’a susținută că cestiunea economică este 
forte gravă și cuprinde în sine și cestiunea monetară și 
cestiunea financiară și dacă guveruulă vine și spune că 
situațiunea este gravă, apoi sunt în dreptă să credă că 
gravitatea acesta este sinonimă cu ceea ce a disă d. 
Carp, că catastrofa este iminentă și însuși d. Costinescu 
a tjisă că dacă vomă urmâ totă așa înainte, mergem râu 
și ne ducemă la peire. Acum erăși am sâ dis
placă, dar n’am ce face, sunt datoră sg-o spună: 
nu credă în energia, în perseveranța trebuitore pen
tru realisarea celoră promise aci. Când voiu vedea 
că granițele ndslre se deschidă viteloră, când voiu vedea 
că în acâstă țeră se îndreplâză curentulă care era înain
te și care făcea bogăția țârei, mai cu semă în Oltenia 
mică și Moldova de susă, atunci eu celă d’ântâiu voiu 
face amendă onorabila D-lui președinte ală consiliului și 
mâ voiu sili sâ’I calmeză nervele. Dar ce vreți? Natura 
umană este natura umană. Și eu m’am aflată în posi- 
țiunea D-sale, și eu am fostă o dată puternică și, după 
ce am cădulă, am recunoscută că de multe ori am 
greșită; cândă D-sa va cădea, atunci va recunâsce câte 
greșeli a făcută, după cum a mai recunoscută și altă 
dată. Aslăcjl.... ce vreți? Maioritate mare! încredere
mare! tâtă lumea declară, pănă și oposițiunea că este 
atotă puternică, că fără D-lui nu se pote face nimică în 
acâstă țeră....

.... Mg adreseză tinerimei care vine aci desbră- 
cată de pasiuni și o rogă, ca cestiunile cari le am pusă 
aci astăcjl sg binevoescă a le medita și când se voră 
întorce în țară sg asculte pe alegătorii loră și voră vedea 
că departe de a spune neadevăruri, am spusă numai 
adevârulă. Am firma credință că în acestă Cameră, cu 
câtă va merge mai' înainte, cu alâtă cele ce am spusă 
astădi au sg găsâscă apărători mai mulțî, .pentru că sunt 
încredințată că acestă Cameră, cu câtă se va deprinde 
cu afacerile țârei, cu atâlă are sg cungscă slăbiciunile și 
'marile metehne cari astădi ne apasă pe toți. De aceea, 
câtă pentru mine, voiu vota cu bucuriă în contra răs
punsului la adresa tronului. (Aplause.)

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

SOIRILE PILEI.
După ce advocațiloră (fiscaliloră) comitatensl nu le 

mai este ertată acum de-a face praxă privată advoca- 
țială, se cjice că cu ocăsiunea desbaterei asupra modifi- 
cărei art. de lege 33 din 1874 se va propune, ca adve- 
cații comitatensl, ca și aceia ai erarului și ai fundațiuni- 
loră, sâ nu mai fie datori, de a se înscrie în lista ad
vocațiloră.

—0— *
Autjimă adi la fiecare pasă cuvintele: ,Suntă vre

murile grele.» E bine când nu le autjimă și nu le sim- 
țimă. Nu în acestă situațiune favorabilă sunt adi locui
torii Brașovului, ai orașului care și a<ȘI trece de celă 
mai bine situată materialicesce în Ardelă. Vremurile nu 
suntă numai grele, ci s’au schimbată multă. Astfelă 
într’o sără, trecândă prin strada Vămii amă aurită pe 
nisce copii de sasi cântândă imnulă națională săsescă 
în următorea travestire:

Siebenburgen Land des Elends, 
Land des Kummers und der Noth

Pe românesce: Ardele, țera miseriei,' țera năcazu- 
riloră și a lipsei, în locă de: Ardele, țera binecuvântării, 
țera abundanței și a puterei, cum sună versulă originală 
din imnulă săsescă. Să fi sciută dre băeții memorați 
și de noulă adausă ce s’a făcută la darea comunală, 
ori se’șl fi esprimată instinctivă durerea pentru năcazu
rile ce le au părinții cu plata adauseloră celoră vechi? 

—0—
Ni se scrie din Saluliingă: »In aminlirea marelui 

Archiereu, de piă memoriă Andreiu br. de Șaguna, cor- 
pulă didactică din Săcele, Vineri în 30Noemvre, a luată 
parte în corpore la biserica română din Cernatulă Săce- 
leloră spre a asista la serbarea parastasului. Cântările



rituale obicinuite împreună cu imnulă: >Romăr me multă 
cercată,* le-a esecutată corulă corpului amintită. Ca 
preotă a pontificată părintele locală George Urdea. Cu- 
ventulu ocasională l’a ținută învățătorulă Vasile Domșa, 
care fiindă bine și cu diligință lucrată și rostită, cor- 
pulă învețătorescă îirpreună cu celălaltă publică asistentă 
l’a ascultată cu o încordată atențiune și cu ună viu in
teresă. După severșirea parastasului furămă cu toții (noi 
învățătorii) invitați la prândă la ospitatulă preotă George 
Urdea. Fie memoria marelui Andieiu neuitată în ini
mile tuturoră Româniloră.* I.... D....*

—0—
In Pesta nouă, o suburbiă a Pestei, s’a descope- 

' rită o tipografiă socialistă secretă. S’au secvestrată multe 
tipărituri, manuscripte și cărți socialiste. Ună culegătoră 
și femeea, care închinase localulă, au fostă arestați.

—Cl
in săptămâna trecută s’a pertractată în Pesta ună 

procesă de pressă, intentată redactorului foiei antisemite 
- >Ujpest« pentru calumniă. Intre martorii redactorului a 

fostă și posesorulă de băi Jos. Friedmann, care era nașă 
din boteză ală redactorului Szlerânyi. Procurorulă în
trebă mirată, cum de martorulă e nașă din boteză, când 
amândoi au aceeași etate? »L’am botezată, dise mar
torulă, în luna lui Augustă, anulă curentă.* Botezulă fă
cuse pe semitulă Szterâny — antisemită.

—0—
Citimă în »Ortodoxulă* din Bucuresci dela 9 De- 

cemvre: >Noulă patriarchă dinGonstantinopolă, Ioachim 
IV, a comunicată I. P. S. S. Mitropolitului Primato sui
rea sa pe scaunulă ecumenică. Epistola este cu data 
dela 27 Octomvre, însă abia filele acestea a ajunsă la 
destinațiunea ei.<

—0—
Se vorbesce că cornițele Wilhelm Bismarck, fiulă 

cancelarului, se va logodi cu d-șora Lucius în Francia, 
o rudă a ministrului Dr. Lucius, unulă din cei mai vechi 
amici ai cancelarului. Fosta firmă Lucius, ce acum o 
are o societate de acțiuni, e cunoscută pentru esportulă 
celă mare de mărfuri colorate;

—0—
Intre telegramele de ovațiune, ce s’au trimisă prin

țului Bismarck din incidentulă respingerei cererei sale d’a 
se înființa ună nou postă de directoră în ministerulă de 
esterne, se află și una din Viena, în care sedice: »Ati
tudinea nenațională a minorității parlamentului germană 
ne umple pe noi Austriacii, ca aliațl ai prâ puternicului 
imperiu germană, cu adâncă dispreță.*

—0—
Scirea dată de unele <|iare, că prințulă Bismark ar 

ave de gândă să visiteze în Parisă pe ministrulă-preșe
dinte francesă Ferry, se desminte de ambasada germană 
din Parisă.

—0—
Corespondentulă din Bucuresci ală lui > Pester 

Lloyd* anunță, că în loculă defunctului generală Dabija, 
ministru ală lucrăriloră publice va fi numită d. C. F. 
Robescu.

—0—
Bugetulă pe anulă 1885 ală armatei bulgare s’a 

sporită multă. Bugetulă ordinară este de 11,186,858 
franci, celă estraordinară de 9,064,853 franci. In com
parația cu celă din anulă trecută, c^ice »Românulă,* bu
getulă ordinară a sporită cu 186,858 franci, care provine 
din adăogirea corpului oficerescă și din faptulă, că în anulă 
acesta să chiamă sub drapelă ună contingență mai mare cu 
1000 âmenl. Din bugetulă estraordinară suntă destinați 
1,600,000 franci pentru cumpărarea a 80 tunuri, 500,000 
franci pentru arangiarea unui portă militară în Rusciuk, 
100,000 franci pentru comandarea unei șalupe cu torpile, 
1,900,000 franci pentru construirea de casărmi etc. Acum 
ch'ar s’a sfârșită recrutația în Bulgaria și ea a dată 
8,500 âmenl, printre cari se află 6,531 Bulgari, 95 Evrei 
și 1874 Turci. Dăr mai toți acești din urmă voră fi li
berați din serviciu în schimbulă unei sume de răs
cumpărare.

—0—
Se anunță din Sofia, că 400 de arnăuți au năvălită 

asupra sat.eloră Bistrița și Bogomila și le-au jăfuită. Sci
rea acâsta a sosită din cerculă Valese (Crisproelue).

—0—
Anarchiștii din Parisă, în adunarea dela 22 Decemvre 

au luată o resoluțiune de felicit are pentru anarchiștii dela 
Niederwald și au votată solidaritate cu anarchiștii 
germani.

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

CORESPONDENȚA N0STRĂ DIN COMITATE.
Deva, 20 Decemvre 1884.

Domnule Redactorăl Nu vă potă retăcâ ună casă 
ne mai pomenită. Comuna Șoimușă de lângă Deva este 
o comună românâscă, ai cărei locuitori au fostă iobagi. 
Viile și pământurile loră au fostă supuse răscumpărării 
ca pământuri și vii de dijmă, deși pe nedreptă, deârece 
au fostă iobagi.

Vine acum răscumpărarea viiloră. Dar vai și de o 
sută de ori vai, căci prețuilorii esperțl, totă unguri cu

numele B. K. și V., plătiți cu diurne grase au fasionată 
tare în favorulă amiciloră loră, a domniloră aristocrațl. 
Și cum?

Iată așa: au prețuită ună pătrară vechiu de mustă 
cu 40 cr. monetă convențională, ceea ce corăspunde cu 
50 cr. v. a.; prin urmare o feriă (vadră) veche cu 8 fl.

Totă așa au prețuită și pământurile: x/4 jugără. 
adecă 400 stânjeni pătrați, cu 700 până la 800 fl.; 1/3 
jugără cu 1600 fl. și 1 jugără cu 3200 fl. bani de răs
cumpărare.

Acesta este ună lucru ne mai pomenită. Chiar domnii 
dela inspectoratulă de dare s’au luată de gânduri și au 
declarată, că nu potă esecufâ sumele acestea grozave de 
la bieții omeni, căci n’au de unde să le ia atâta mar’ de 
bani, bieții țărani fiindă și așa destulă de săraci; dar 
voră recomanda ministerului să supună pământurile loră 
licitațiunii publice, altcum afacerea nu se pâte resolva.

Iată, domnule Redactoră, cum se economisâză în 
țâra nâstră. Este lucru destulă de tristă și bătaia lui 
Dumnezeu a și ajunsă pe unulă din cei ce au causată 
acâsta, căci a murită golă pușcă, și ca să’lă potă în
gropa a trebuită să cerșâscă dela unii și alții.

Dumnedeu totă nu ajută strâmbătății, căci pe toți 
cei fără de lege îi pedepsesce. Pice dară pe toți omenii 
nedrepți și falși pedâpsa lui Dumnezeu!

REVOLTA GARNISONEI TURCESCI DIN MACEDONIA.
Cetimă în »Confâdâration orientale*:
»Se cunâsce starea deplorabilă, în care sublima 

Portă a lăsată armata otomană. Acâsta nu e nici plă
tită, nici îmbrăcată și n’are nici ce să mânce. Informa- 
țiunile nâstre sunt de acordă cu telegramele și corespon
dențele din Orientă în acâstă cestiune. Ele facă men
țiune de negligența și neputința guvernului turcescă, care 
ar căuta să negoțieze, cu o casă de bancă din Constan- 
tinopole, ună împrumută de câteva miliâne de franci, 
destinați a plăti restanțele soldei trupeloră.

> Acâstă plată fiindă atâtă de multă dorită, garni- 
sona din Monastiră (Bitolia), în Macedonia, s’a revoltată și a 
jăfuită câteva case, percurgândă stradele și împrăștiândă 
pretutindenea grâza. Cincisprezece oficerl au fostă ares
tați ca complici ai revâltei, precum și ună mare numără 
de șeicl albanesî, acusațl că s’au declarată pentru ane
xiunea Greciei. Acâstă scire tristă o dă o telegramă din 
Varna publicată de »Daily News.*

»Astfelă de întâmplări arată starea spiriteloră, ne- 
răbdătâre de a scutură jugulă otomană, și dovedescă slă
biciunea și crudimea acestui guvernă, care nu răiesce și 
nu se susține decâtă prin toleranța Europii.

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

Revoluțiunea din Corea.
Despre revoluținnea din Corea, în China, conține 

,Standard* dela corespondentulă său din Șangai dela 18 
1. c. ună raportă mai amănunțită. Mișcarea a fostă în
dreptată la începută în contra ministerului coreană, care 
fu acusală, că servesce prâ multă intereseloră chinesesci. 
Partizanii Japoniei omorîrășâpte miniștri și siliră pe rege să 
cheme ună ministeră compusă din amicii Japoneziloră. 
Partida chinesescă se revoltă și măcelări pe miniștrii ja
ponezi, cu care ocasiune unchiulă reginei prințulă Ming 
căpătă o rană mortală. Regele fugi din capitală, după 
aceea se încinseră lupte între trupele chineseșcl și între 
cele japoneze, care formâză laolaltă garnisona din Seoul 
și la care luară parte de amândouă părțile trupele coreane. 
Atâtă guvernulă japoneză câtă și celă chinezescă au tri- 
mesă trupe spre a stabili ordinea în Corea, dâră este 
târnă, că aceste trupe numai voră mai mări arrarchia. 
Revoluțiunea a isbucnită în timpulă unui prândă, care 
îlă dete nu regele, ci representantulă japonesă, colegiloră 
săi englezi și americani și Ia care luă parte și ministru 
coreană de esterne, domnulă Moellendorf, care este 
forte neplăcută la partida japoneză. Edificiulă ambasadei 
japoneze a fostă arsă.

De bunătățile prea mari și de fericirea prea mare 
nu s’au revoltată Coreanii. împilările și abusurile sunt 
causa revoluțiunei loră.

o——

SCUd TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.*)

Viena, 24 Decemvre. — Cassierultl de 
efecte altl „Griro Cassenverein“-ului fiindă con- 
statatu de nevinovată a fostă eliberată din ares- 
tulă preventivă.

S®raga, 24 Decemvre. — Societatea cre
ditului fonciară boemă a anunțată concursă.

Siesta, 24 Decemvre. — Prințulă de co- 
r6nă Rudolfu a primită pe Jokai în audiență mai 
lungă, conferi cu elu în privința operei „Austro- 
Ungaria în cuvinte și tablourl“, și declară că 
chiar densulu va scrie despre ținuturile ce’i suntă 
cunoscute și despre locuitorii loră.

Agramii, 24 Decemvre. — Dieta, după 
ce va votâ indemnisația pe patru luni, se va 
amâna până la primăvară. Acuma va ținâ celă 
multă trei ședințe.

DIVERSE.
piaristioa Austriei. — Cu desvoltarea relațiuni- 

loră politice se ridică de regulă și desfacerea diareloră. 
Cam de trei decenii s’a ridicată tare diaristica și în Aus
tria. Timbrulă pe diare ușurâză constatarea edițiunei 
diareloră, cari au apărută dela 1863 în diferitele regate 
și provincii. Tabela următore comparativă ne arată pro- 
gresulă ce l’a făcută diaristica de trei decenl în 
Austria.

dela 1863 numârulă diareloră timbrate

Țările 1863. 1873. 1883.
Austria inferioră . . 35.481,197; 65.723,876; 67.987,686
Austria superioră . . 730 814; 1.779,800; 2.724,488
Salzburg..................... 75,660; 353,635; 435,978
Stiria......................... 2.286,756; 4.021,743; 4.413,935

Carintia și Carniolia 156.870; / 88,788;
ț 665,155;

J 42,494 
t 522,310

Litoralultt ....
Tirolulîi și Vorarlberg
Dalmația ....

1.289,915;
1.768,359;

1.582,375;
1.793,633; 

185,833;

3.813,590
2.402,660

254,100
Boemia.................... 7.946,835; 12.933,280; 19.468,470
Moravia 1
Silesia 1 • ■ ■ • 1.692,851; f 2.808,245;

l 314,400;
f 4.132,063
1 1.995,555

Galiția..................... 2.541,680; 2.045,260; 2.976.809
Bucovina .... 1000; 10,220; 93,350

65.230,655; 94.306,243; 110.363,488.
Prin 

s’a urcată
urmare
cu 45.2 miliâne bucăți sâu cu aprâpe 60 de

procente. In 10 ani, dela 1873 s’au urcată cu 16.1 
milione bucăți sâu 17 percente. Eacă așa se sprijinesce 
pressa în țările austriace, unde totă insulă care scie ceti 
și are numai câtă de puțină venită se abonâză la Ziare.

0 crimă îngrozitore. — Citimă în .Progresulă* din 
Bârladă: La crișma dela Trestiana, proprietatea d-lui 
Adamă Ionescu, unde cu 19 ani în urmă a fostă asasi
nată preotulă Panaite, s’a comisă o nouă crimă totă în 
acâsta crîșmă în condiții așa de atrocii că umple mintea 
omului de spaimă și de orâre. In ajunulă sfântului Ni- 
colae pe la ârele 9 din sâră, șâpte indivizi se Introducă 
în șrismă, unde găsind pe crișmarulă Grigore Panaite și 
pe ună moșneagă Nicolae Șerbană începă a-i supune la 
nisce suplicii și la nisce torturi oribile. Corpulă crîșma- 
rului, omă în vârstă ca de 40 ani, s’a găsită străpunsă 
de cuțite, capulă spartă în mai multe locuri avândă frag
mente de craniu vîrîte în fundulă creeriloră, pulpele tă
iate, mâna stângă ruptă și șeZutulă arsă pănă la âse, 
ceea ce dovedesce că l’a pusă pe jăratică. Loculă criș- 
mei era transformată într’unu Iacă de sânge. Moșneagulă 
a scăpată ca prin minune, grațiă unei stratageme întrebuin
țată în mijloculă nenorocirii, căci după mai multe lovi
turi primite simulândă »pe mortulă,* hoții l’au creZută 
și pe elă ucisă ; Parchetulă însciințatu de comiterea aces
tei crime au pornită imediată lucrări de urmărire contra 
făptașiloră, dintre cari pe doi pretinde moșnâgulă că i-ar 
cunâsce dacă i-ar vedea.

Ună câne la spitală. — Secretarulă spitalului 
de la Charing Gross din Londra, spune urmă țârele în 
privința inteligenței cânelui: »Acum câteva Zile, ună 
câne, având o labă bolnavă, începu se latre naintea porții 
spitalului, și când i se permise se puse pe o saltea 
ce se află în curtea spitalului, ridicându-și laba bolnavă 
intr’ună modă fârte semnicativă. Fiind chiemată unulă 
din chirurgii spitalului, cânele se apropia îndată de dân- 
sulă și-lă urmă in sala bolnaviloră, unde sări pe ună 
scaună și ridică din nou laba. Se presupune că cânele 
însoțise mai înainte pe stăpânulă sâu pe stăpâna sa la 
spitalulă de la Charing Cross, deși nimeni nu-șl aduce 
aminte a-lă fi văZulă vr’odată aci. Cânele se lăsă să-i 
se panseze rana, și, după ce operațiunea fu terminată și 
durerea încetă, îșl manifestă bucuria și mulțămirea în- 
tr’ună modă atâtă de sgomotosă, încâtă a trebuită să fie 
scosă din spitală, pentru a nu turbura prin lătratulă său 
liniscea bolnaviloră.

Urmările unei bole ladegetu. — 0 fetiță din Viena,’ 
avândă o bâlă la degetă, s’adresă doctorului Spitzer 
acesta creZu că răulă este neînsemnată și se mărgini 
numai la o fricțiune cu collodion; der răulă crescu din 
ce în ce mai multă, și în cele din urmă degetulă trebui săfie am
putat. De aci urmă ună procesă în contra doctorului. Tribu- 
nalulă corecțională, fără a ascultă nici ună espertă și 
avândă convingerea că perderea degetului fetiței era da
torită neesperiinței medicului, îlă condamnă la perderea 
diplomei sale, la 200 11. amendă și la 500 fl. despăgubiri.

Doctorulă Spitzer făcu apelă, și apărătorulă seu ob
ținu ca Curtea să ordone o espertisă. Facultatea din 
Viena se pronunță în favorea medicului emițendu opiniu- 
nea că dânsulăsă conformase cu regulele sciinței. Achitarea 
era der sigură. Doctorulă Spitzer insă dispăru și este cât
va timpă de câud cadavrulă seu fu găsită într’ună șanță 
din vecinătatea Vienei. Nenorocitulă văZendu că cariera 
sa este sdrobită, se ucisese de disperare. Cadavrulă fu 
recunoscută, nu mai era nici o îndoială. Procesulă însă 
îșl urmă cursulă în apelă și doctorulă Spitzer.... fu
achitată.

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



Cursul & Ia bursa de Viena
din 23 Decemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 124.15
Rentă de aurii 4°/0 . . . 36.20
Rentă de hârtiă 5°/0 • • 91-10 
împrumutul^ căiloru ferate 

ungare.......................... 145.75
Amortisarea datoriei căi- 

lorfi ferate de ostii ung. 
(1-rria emisiune) . . . 97.60

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung. 
(2-a. emisiune) .... 120. —

Amortisarea datoriei căi- 
lord ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 105.25

Bonuri rurale ungare . . 100.30
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................. 100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.25
Bonul! rurale transilvane 100.75

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

vinii ung............................. 98.25
Imprumutultt cu premiu

ung.....................................115.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului J . 116.70
Renta de liărtiă austriacă 81.95
Renta de arg. austr. . . 83.10
Renta de aură austr. . . 104.25 
Losurile din 1860 . . .134 —
Acțiunile băncel austro-

ungare........................  854 —
Act. băncel de credită ung. 304 50
Act. băncel de credită austr. 295.— 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.79
Napoleon-d’orI.................. 9.7672
Mărci 100 împ. germ. . . 60.30 
Londra 10 Livres sterlinge 123.35

Bursa de Bucuresei.

Cota oficială dela 10 Decemvre st. v. 1884.

Aură.................................... 12.90%
Bancnote austriace contra aură —

Cump.
Renta română (5%). . . . 88
Renta rom. amort. (5°/0) . . 91%

convert. (6%) . . —•
tmpr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32
Credit fonc. rural (7%) . . 199%

» „ „ (5%) • • 86%
> » urban (7%) . . 98%
> » (6%) . . 94%

« » (5%) • • 83%
Banca națională a României 1240
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 315

€ > » Națională . . 220

vend.

Cursulu pieței Brașovfi
din 24 Decemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.64 Vend. 8.66
Argint românesc................. . > 8 60 » 8.64
Napoleon-d’orI..................... . • 9.74 « 9.75
Lire turcescl......................... . « 10.98 « 11.—
Imperiali............................. . » 9.98 > 10.—
Galbeni................................. . » 5.70 « 5.72
Scrisurile fonc. «Albina» . « 100— » 101.50
Ruble RusescI..................... . « 125— » 126—
Discontulă » . . . 7—10 % pe: ană.

__ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potti cumpăra în tutunge
ria lui <xross (în casa prefecturei.)

In Sala scoiei de fetite e^angelice

Vineri în 26 (14) Decemvre 1884

De observații.
Cei ce suferă de spasmuri, de cârcei și de 
nervi găsescă ajutoră sigură prin metoda mea. 
Onorariele se dau după ce se voră observa succese.

Tractarea în scrisă. S’au vindecată sute de 6meni.
Prof. Dr. Albert, 

distinsă, pentru deosebitele succese, de cătră societatea sciențifică francesă 
cu marea medalța de aurii cl. I.

6. Place du Frâne, PARIS.
Clarași a pianisteialiî virtuosului de 

SLeiu din Viena,

1.
2.
3.
4.

de Beetlioveu.

pentru violină de 
de 
de

Brassiu. 
Brassiu. 
Bazzini.

Loculă

5.
6.

violină Gerhard Brassiu 
cu urmat orea 

PROGRAMĂ:
«Sonata* pentru piană și violină (Kreutzer)
«Ciacona» pentru vioră solo de Seb. Bacii.
a) «Noveleta‘1 L . „ de Scluimaun.
b) «Eluda» J pentru piană R,ui)jnstein.
a) ,Am Waldessaum*
b) «Marșă militară*
c) »La Ronde des Lutins» (joculă șișteloră) 
«Rapsodia ungurescă» pentru piană de Liszt.
«Fantasie — Caprice» pentru violină de Vieuxtemps.

I. 1 II. 50 cr., loc. II. 1 fl. Stalu 50 cr. — Bilete 
căpăta la librăria Zciduer și sera la casă.

In.cepixtvil'dL la S ore sera.

se potă
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HIRDETMENY.

A Zernesti kir: jârâsbirosâg reszdrol ezennel kozhirrd tâtetik, miszerint Gar- 
bacea Nicolau-Cheai-Alsd Moccsi lakds felperesnek, ismeretlen tartdzkodâs Berbece 
Maria Todoră alperes elleni 40 frt. 6. d. t. j. irânti szdbeli keresetdnek târgyalâsâra 
hatârnapul 1885 evi Januâr ho 20-ik napjânak d. e. 9 orâja e birosâg elott kiluzetik.

Pelhivatik enndlfogva ismeretlen tartdzkodăsu alperesnă, hogy ugydnek czdl- 
szeru vddelme irânt a reszere gondnokul kinevezett helybeli ugyved Gâroiu Miklos 
urat kelloen utasitsa, vagy a târgyalâsnâl szemdlyesen vagy mâs megbizott âltal jelent- 
kezzek, mert kulonben mindezek elmulasztâsanak kovetkezmdnyeit magânak tulajdonitsa.

Zernest 1884 evi December ho 18-ân.
A zernesti kir. jârâsbirosâg mint kisebb jelentosegii polgâri 

peres iigyekben eljârâ birâsâg.
Penciu, jârâsbird.

Mersulu trenuriloru
pe linia I^redealii-Budapesta și pe linia Teiușu-Aradîi-Baidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealw-Budapesta

♦

Trenu
accelerat

Trenu 
de 

persâne

Tren& 
omnibus

Trenu 
de 

persone

BucurescI 7.15 _ — -- '
Predeală 1.09 — — 3.50
Timiștt 1.33 — — 10.15

2 06 _ _ 10.5C
Brașov îl 2.16 6.30 5.45
Feldidra 2.44 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodă 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu- 4.51 10.18 10.52
Sighișora 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediaștt 6.00 12.11 1.23
Copșa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blaștu 7.02 1.29 3.06
Crăciunelti — 1.45 3.22
Teiușii 7.38 2.26 4.15
Ai udă 7.55 2.48 4.44
Vințulă de susă — 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19
Cuccrdea 8.24 3.36 5.47
Gliirisă 8.48 4.10 6.38
Apaliida — 5.39 8.51

. ( 10.08 559 9.18
Clușiu z 10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbău — 7.10 8.59
Aghirișă — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedină 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
Răv 12.25 9.52 .2.05
Mezd-Telegd 1.11 10.27 3.08
Fugyi-Văsărhely — 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10.56 3.55

1.49 11.04 4.06
Oradia-mare 1.54 11.14 7.30
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grose-

Budapesta—JPredealu

Trenu 
de 

persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1,59 10.09
Oradea mare £ 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Rev 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș , 8.12 4.34 —
Ghirbău ; 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 .5.11 —
Clușiu j 8.57 5.40 7.08

9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințulă de susă 12.19 10.07 —
Aiudă 12.45 10.42 9.17
Teinșă 1.15 11.32 9.40
Crăciunelă 1.44 12.03 —
Blașă 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediaș 0 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișâra 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora 8.41 9.20 2.44

Brașovă >

Timișă

9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25
— 6.57 4.03

Predealu — 7.32 4.28
BucurescI — 10.25

Tipografia ALEXI, Brașovă,

Teiușu-Aradu-Budapesta Budapesta-Aradii-Teiușii.

Trenu de Trenu Trenu Trenu de Trenii
persâne omnibus omnibus persone omnibus

Teiușii 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 ■10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulă de josă 4.04 1Î.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11'43 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 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada ■ 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45

.Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
12.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14 4.20 1

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06 1
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiușii» 12.53 7.00

Aradft-Timișâra Simeria (Piski) I’etroșeni

Trenu Trenu de Trenă
omnibus persâne omnibus

Aradii 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 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Tlmișâra 8.58 3.15 I* etroseni 7.00

Timișdra-Aradii Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trend Trena
persâne omnibus omnibuH

Timișdra 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
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 JStreiu 12.06
Aradii 3.10 8.00 Simeria 12.37 1


