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ANULU XLVII.
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1784 și 1884.
Brașov ii, 3 Novembre a. c.

Avea dreptate împăratulă Iosifă II când se 
temea așa de multă de urmările urei, neîncrederei și 
răsbunarei neîmpăcate a vrășmașiloru țăranului ro
mână.

Păte omulu să-și facă o idea, câtă de mare 
a trebuită să fie acesta ură și răsbunare acum o 
sută de ani, sub impresiunea raneloră încă des-! 
chise, ce le-a causată revoluțiunea lui Horia, j 
dâcă și astădi în anulă Domnului 1884 martirii, 
români din 1784 n’au putută dobândi încă ier
tare dela urmașii apăsătoriloră loră.

A iertă este o mare și nobilă faptă. Celu 
ce iârtă, uită amărăciunile trecutului și se împacă, 
âr împăcarea este binecuvântarea 1

Departe de noi de a vof se resuscitămă re- 
miniscințele amare ale unui trecută atâtă de de
părtată. Dâr ne luăină voiă a adresă celoră ce 
au credutu de cuviință, chiar și acum în pre
săra aniversărei de o sută de ani a mișcărei na
ționale române, de-a eri ~ 
mai ordinare m contra capiloiu ei, in conți a a- 
celoră căpitani ai poporului română, care „prin 
îndoita ap&sare din partea proprietarilor era es- 
ploatatu economicesce și lipsita de ori și ce drepții *) 
și căruia îi ardea inima după dreptate; ne lnămu"' 
voiă, dicemă, de a-le adresă cu tâtă sinceritatea! 

prin 
sută 
celă

că țăranulă românii este aeji stăpână pe proprie
tatea sa: bine că elă are totă aceleași datorii 
cătră stată, ca și Ungurii nobili și nenobili.

Dâr fiă-ne iertată, a întrebă : cum stămă cu 
drepturile în 1884 jupâniloru dela „Pester Loyd"?

La 1784 țeranulă n’avea avere, n’avea de- 
regătorii lui proprii, dâr și stăpânii și deregătorii 
vorbâu cu elu celă puțină românesce ca să-i înțelâgă.

Cum se întâmplă însă la 1884?
Să ne răspundă domnii dela „Pester Lloyd," 

cari vorbescă de drepturi egale, la următorulă 
,, i faptă fărte caracteristică, ce se petrece adiîn dina 

mare în țâră la noi:
In fericitulă comitată ală Solnocă-Dobâcei 

„egalitatea de drepturi" o regulâză însuși domnulă 
vine mai bine la socotâlă. A- 
poruncită tuturoru notarilorii de 
mai corespondeze cu primarii 
română, cum prescrie legea, ci 
maghiară. Intr’unu cercă, ală 

ceea ce în împre- 
ru acestă

i . . | prefecții cum îilui Dumnedeu. r
, cestă prefectă a
1 cercă, ca se nu 
români în limba 
numai în limba 
comitatului notarulu e jidovă,
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. . . .. , iurările actuale este încă o norocire pentrumpe în înjurăturile cele/ u r
cercu. Și eată de ce: 

Jidovulu e omu „practicii1'. Acesta cre- 
demu că nu e de lipsă să-o mai documentămu în 
deosebi domniloră dela „Pester Lloyd“. Ca omu 

I practicii ce este, notarulu. jidovă și-a disu : de ce 
să nu făcu eu ca primarii sateloru se înțălegă 
ordinațiunile și scrisorile, ce li le trămitu în 
limba maghiară și astfelă să mi’i îndatorezi!.

A disu și a făcută. Jidovulu sprijinesee 
pe jidovii, o mână spală pe alta.... Notarulu ji- 
dovu adresăză cătră cărciumarulu jidovu din co
muna Ciobanca o traducere în limba ebreică a 
scrisoriloru, ce le trimite țăranului-primaru și-lu 
rdgă se cliieme la sine în cârciumă pe toți cei 
interesați în cestiune și să le esplice, după 
cerea evreăscă, cuprinsulu ordinațiuniloru 
dela prefectură.

Cu modulă acesta notariulă evreu 
două scopuri: Țăranii înțelegu ordinile ce li le 
adresâză și cărciumarulu jidovu face gheșeftu, 
căci ei nu ascultă la esplicările lui cu gura 
gdlă.

Și ce află țăranii prin graiulă cârciumarului 
evreu? — Află că sunt obligați, în puterea „da- 
torieloru egale," de a cumpără acții și losuri pen
tru teatrulu maghiară din Deeșă și de-a prenu
mără din cassa comunală Țâre unguresc!!

I Și cu t.6te aceste întâmplări, ce de multă 
nu mai sunt estraordinare, cei dela „Pester Lloyd" 
susțină, că în anulă 1884 nu mai esistă nici 

, ună elementă alu nedreptății 
' provocate prin nedreptate!
| In locă de a înjură — 

și în Ungaria țăranulu liberă stă bine, credcmă, ca Ungurii de

j
!

întrebarea: 6re nu dovedescă dumnealoră 
acâsta purtare, că încă nici astădi, după o 
de ani, poporulă română nu e împăcată cu 
maghiară ?

„Pester Lloyd", unulii din cele mai acredi
tate diare unguresc!, nu se rușinâză de-a folosi 
ună asemenea momentă seî’bătorescu, cum este 
aniversarea revoluțiunei lui Eforia, spre a dă prin 
noroiu sâmțulă de libertate, ce-a înflăcărată la 
1784 pe țăranii români și spre a vătămă astfelu 
bunulă sâmță față cu numărdsa poporațiune ro
mână din acâstă monarchiă.

Intr’unu asemenea momentă credemă, că bu
nulă tactă și sâmțulă de ecuitate trebuiea se dic
teze acestui organă de frunte ungurescă o altă 
atitudine: său să tacă cu totulă, făcândă abstrac
țiune dela ori ce manifestări din afară de grani
țele monarchiei, său dâcă n’a putută se tacă să 
se fi ferită celă puțină de a vătămă și insultă 
sâmțămintele de libertate ale unui poporă întregă. I

Dâr „Pester Lloyd" n’a făcută nici una nici 
alta. Elă a vorbită și vorba lui este plină de
veninu. Acâstanu dovedesce tocmai căautorulă arti-t 
olului din cestiune „nu s’ar turbură" de aniversarea 
mișcărei dela 1784. Intre altele elă Țce:

„T6te elementele amenințetdre ale nedreptății 
și ale discordiei din 1784 au dispărută în 1884: 
In Ardei ă ca s ‘ 
pe moșia sa liberă, nici unii principe nu este așa dela numita făiă să se gândâscă cu seriositate 
de temută încâtă să-i p6tă face ceva. Legi egale la evenimentele anului 1784, ca sc pdtă chipzuf 

cnm trebue să-și îndrepteze purtarea loră față cu 
poporulă română la 1884.

tradu-
sosite

atinge

și alu discordiei

ar fî multă mai 
principiile celoiTi

de temută încâtă să-i p6tă face ceva. . 
garantâză Româniloru aceleași drepturi politice și1 
îi obligă la aceleași îndatoriri ca și pe Ungurii: 
nobili său burgezi." ■

Ar fi nepotrivită 
lucruri din 1784 cu 
Lloyd" însă o face și 
sentimentulă ascunsă, 
păte încâtva posibilă.

Bine că Românii nu mai suntă iobagi; bine!

j *) VeȚ corăspondința de mai josă.

se asemănămu starea de 
cea din 1884. „Pester 
acesta. Se vede că are 

că drecare asemănare ar fi

*) .Pester Lloyd» dela 1 Noemvre 1884.

CRONICA POLITICĂ.
Dieta croată s’a amânată la 30 Oclomvre și nu se 

va întruni decâtă în Decemvre, pentru ca să voteze bu- 
gefulă. Despre măsurile escepționale ce s’au luată de 
dietă cu atâta liberalitate, diarulă »Vaterland,< ai cărui

patroni simpatisăză cu Starcevicianii, face următârele ob 
servărl: «Acăstă (adecă crearea de măsuri escepționale) 
corăspunde de totă «spiritului timpului/ Mai în tăie 
celelalte țări seu se practică deja său celă puțină se 
pregătescu măsuri escepționale. In 1867 jubilau toți din 
întrega monarchiă noua eră. Acum începe noua eră a 
se suspenda însăși în totă monarchia. Ar fi mai bine, decă 
în loculă politicei, curată negative, de suspendare s’ar in
augura o politică positivă pe basa vechiloră principii de 
dreplă.« »N. fr. Presse* se întrăbă că ce’șî păte cugeta 
«Valerland» sub politica positivă pe basa vechiloră prin
cipii de dreptă? Pote că trialisinulă, dice făia vienesă, 
baronului Helfert sub regimulă unui nou Iellacici.

*

In Berlină se crede că conferința în cestiunea Con- 
gului se va întruni în celă mai scurtă timpă. Se vor- 
besce că și statele scandinave voră luâ parte la confe
rință chiar dela începută. Dăcă unele state aștăptă în
trunirea conferință cu indiferență seu cu bucuriă, Turcia 
o aștăptă plină de mâhnire. Cercurile guvernamentale 
din Constantinopolă nu-șl potă înecă supărarea, că Turcia 
n’a fostă invitată la conferință, deși dominațiunea Sulta
nului se întinde peste o parte a continentului africană. 
Ori câtă de slabă ar fi Turcia de aȚ, se comite o mare 
nedreptate cu ea. Și e probabilă că, prin reclamarea ce 
o va face pe cale diplomatică în contra acestei nedrep- 
tățiri, Porta nu va isbutl a i-se reservâ ună locă la masa 
conferinței Congului.

*
Soirea, că se va institui o uniune personală între 

Braunschweig și Prusia și că în acestă casă va păși ca 
regentă ală ducatului prințulă Wilhelm, începe a se con
firmă. O foiă oficială, «Monitorulă de Anhalt» scrie ur- 
mătărele în acăstă privință: «In raporturile ducatului 
Braunschweig se va face în celă mai apropiată timpă o 
schimbare, care e menită a asigura țerei confederațiunei 
o ordine definitivă și durabilă. Patenta de protestare a 
ducelui de Gumberland a grăbită încâtva aducerea unei 
stări regulate în țăra Braunschweigeniloră. Guvernulă 
împăratului, în înțelegere cu actualulă consiliu ală re
genței, a hotărîtă ca acesta din urmă să se retragă câtă 
mai curendu, ca Braunschweigulă se rămână ducată de 
sine stătătoră și ca prințulă Wilhelmă ală Prusiei se pă- 
șăscă ca regentă în fruntea țării. Acăstă scire se va a- 
deveri în celă mai apropiată timpă.« Totă așa crede și 
«Kolnische Ztg.,« că se va institui o uniune personală. 
Negreșită, unde d. Bismark intră în jocă, trebue să joce 
toți după cum cântă densulă. Ducele de Cumberland 
va rămână ună «duce fără ducată.»

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

PRIGONIREA LIMBEI ROMÂNE IN COMITATULU 
Solnocfl-Dobeca.

Ciobanca inferidră 19 Octomvre 1884.
Onor. D-le Redactorul

Ca să vă puteți imagină tristele urmări, ce le pro
duce prigonirea limbei române prin cornițele supremă în 
comitatulă Solnocă-Dobeca, îmi iau voiă a ve reimpros- 
pălâ în memoriă, că în sensulă unei ordinațiunl din anulă 
trecută notariloră cercuall se interzice corespondarea în 
limba română cu subalternii loră primari comunali. 
Acăstă ordinațiune avend-o în vedere notarulă nostru, 
care nolabene e jidovă, scrindă ordinațiunl în limba 
maghiară la subalternii sei cart nu pricepu limba 
maghiară, află de lipsă a și Ie traduce în limba 
jidovescă și a le trimite crâșmarului din comună, care 
apoi din textulfl jidovescă le esplică tuturoră celoră 
interesați și chemați spre acestă scopă în crâșmă. 
Cumcă după esplicare urmăză băutura cu grosulă și 
cumcă prin acăstă procedere în modulă celă mai ușoră 
se pole chema țeranulă la băutură credă, că ară fi de 
prisosă se vă mai decumenteză: Ce se atinge de sarci
nile ce le portă poporulă în acestă comitată vă amin- 
tesă că aici și în comunele cele mai mici ne au veritu 
câte o acțiă de go fl. v. a. de a teatrului maghiarii din 
Deșiu și de io—20 fl. v. a. losuri totă de a le acestui 
teatru. Când aceste sume se încâsăză de la cele mai 
mici comune românesc! spre scopttrl culturale ale Ma- 
ghiarilorîl' și când afară de aceste se prenumeră din



casa comunală câte trei (liare unguresc!, («Solnok Do- 
boka» »Erd61yi Gazda» și »Rendori Kozlony») vă puteți 
imagina ce’i mai rămâne bietului poporă, din comune cu
rați! românesc! de 50—60 familii (și așa ajunse la stare 
de proletari) a mai sacrifica pentru scdla și biserica sa.

_ * _

Serbarea centenarului lui Horia la Ca- 
ransebeșu (!!).

(Corespondență part, a >Gaz. Trans.») 
Caransebeș ti, 28 Octomvre.

D-le Redactorii! După atâtea vesti despre în
josirile și persecuțiunile, ce Românii din aceste părți 
pătimescă din partea frațiloră cu lungă mustață dar 
scurtă minte, în fine vă aducă vestea unei fapte leale 
și- prea măgulităre pentru noi, săvârșită de susă pome- 
niții oompatrioțl, față cu noi, car! le suntemă de allfelă 
sare în ochi. Inchipuiți-vă d-le Redactoră și On. publică 
română, noi paclnicii Caransebeșeni bărbați femei și copii 
suntemă bănuiți și trași în criminală, că la 15 Maiu a. 
c. amă fi serbată centenarulă esecuțiunei lui Horia: (a 
Hora âs tarsai kivegeztetetese szâzadik - âvfordulojânak 
megunneplăset). Atâta măgulire e totuși prea multă deo
dată pentru noi Românii, cari ne-amă obicinuită a nu 
ne bate capulă cu sdrtea omeniloră, cari s’au jerfită pen
tru noi. Se vede că patrioții Maghiari au purcesă din 
ei înșiși când au credulă, că noi Românii suntemă atâtă 
de naționaliști ca să ne cinstimă și serbămă pe eroii 
noștrii. Se amăgescă însă, nu sciu spre rușinea loră 
ori a năstră.

La 15 Maiu o societate mare de bărbați, femei și 
ccpii, pe o di frumâsă de primăvară, tocmai în 15 Maiu 
din întâmplare, am eșită în o pădure din apropiere, pe 
așa numita «Valea Raiului,1 p6te ca să uitămă pe ună 
momentă măcar în diua de 15 Maiu de valea iadului în 
care osândiți suntemă a trăi. Amă mâncată amă băută 
ne-amă poftită de sănătate și la anulă cu bine, am ju
cată hora, ne-amă întinsă pe iarbă verde, ne-amă pusă 
de gândă să ținemă unulă la altulă, amă întorsă în su- 
netulă musicei. cu ună cuvântă am făcută totă ce se 
face la 15 Maiu, când și Românii din orașe mai esă la 
o libertate (arcjă-o foculă de libertate, că ni s’a făcută 
behamite de ea). Uitaserâmă noi Românii, precum în
datinați suntemă a uitâ ușoră că amă avută și 15 Maiu 
când ce să vetji, în di'ele astea așa numai din senină 
ne trezimă citați la tribunală, gldte, gl6te, fiindcă deo
dată eramă prea mulțl pe capulă bietului jude; mai în- 
tâiu bărbații și pe urmă femeile nostie. Se înțelege o- 
mulă de rău se teme, și ne chibzuiam noi așa în mintea 
nostră ca la ce amă și putută lăcomî, ce amă putută să 
înstrăinămă dela frații Maghiari, ca să fimă așa strajnică 
trași în criminală.

Cu inima câtă o crumpănă (cartofă) friptă ne-amă 
luată rămasă bună dela soții și copii, căci cine scie să 
putea să nu ne mai vedemă, vremile sunt aspre aici la 
noi, și în grija lui Dumnedeu ne-amă dusă la Tribunală. 
Acolo judele Vincze, ună omă de trâbă, de pe a cărui 
față, putâi ceti, că e jertfa datorii sale, ne puse cam a- 
ceste întrebări:

— Sci de ce escl chiămată? '
— Ba!
— Ai fostă la 15 Maiu în Valea raiului, la serba

rea centenarului lui Horia?
— In Valea raiului am fostă, dar centenariulă lui 

Horia nu l’am serbată încă, fiindcă va veni mai târcjlu.
— A toastată Dr. M.......... pentru unirea Româ-

niloră de dincâce cu cei de preste Carpaț.I?

FOILETONU.

Revoluțiunea din 1784.
(Revolnțiunea Iui Horia în Transilvania și Ungaria 1784 — 

1785 scrisă po basa (locunicnteloru oficiale de N. Densușianu. Bu
curești 1884. Tipografia >Roniânulft,< Carolu Gdbl).

Lipsa unei istorii a revoluțiunei din 1784 era de 
multă semțită la noi. Românii nu se puteu nici decum 
mulțumi cu ceea ce au scrisă Ungurii despre Horia. Erâ 
timpulă supremă ca să se constate prin acte decă capii 
mișcărei dela 1784 au fostă nisce hoți și tâlhari, cum 
susțină Ungurii, ori că li se cuvine ună locă de onâre 
în istoria Româniloră. Domnulă N. Densușianu, care, 
precum scimă, în anii trecuțl a fostă însărcinată de 
Academia Română de a face cercetări istorice în archi- 
vele și bibliotecile Ungariei și ale Transilvaniei, întorcen- 
du-se din misiunea sa, a scrisă pe basa documenteloră 
Horiane, ce le-a aflată și le-a adunătă de pretutindeni, 
o istoriă a revoluțiunei lui Horia, care a apărută dilele 
aceste în Bucurescl.

Avemă der celă puțină acum după o sută de ani 
și noi o istoriă a mișcării dela 1784, scrisă în modă sis
tematică. Meritatulă autoră declară în prefață că a descrisă 
evenimentele dela 1784 pe basa documenteloră oficiale 
din archivele Transilvaniei și ale Ungariei și în acâsta 
descriere a fostă condusă numai de principiulă de a că
ută și de a espune adevărulă. Resultatulă îndelungeloră 
sale cercetări și studii îlă resumă în urmăforele cuvinte:

»Acâstă revoluțiune, care agită așa de multă spi

— D-lă M..........a toastată în sănătatea unui pre-
tină, cu care a băută frățietate.

— A declamată băiatulă d-rului M.......... o poe-
siă antipatriotică ?

— A declamată: «Multă e dulce și frumdsă limba 
ce-o vorbimă,' (noi ce să-i facemă, decă e dulce?).

— Ai jucată, hora, adecă joculă lui Horia?
— Da, am jucată, dar Horia îșl are numele dela 

«horă,» nu «hora» dela »Horia,« acesta e ună jocă po
porală moștenită dela Români, de pildă cum e ciarda- 
șulă la Maghiari, (numai mai puțină esaltată).

Apoi a întrebată acusatulă:
— Voiescă d-le jude să sciu, cine ne-a acusată, 

ca să-lă acusă pentru calumniă.
— Acusa vine dela vice-comitele, e din oficiu, nu 

poți să acuși.
— Așa! va să $ică numai vice-comitele, unui co- 

mitată curată românescă, are dreptulă a calumniâ, fără 
răspundere pe Români!

Atâta a fostă totă. Privindă așa la bietulă scrii- 
toră cum se muncesce, îmi gândeamă, câtă hârtiă și cer- 
nelă in pagubă, câtă timpă perdută, câte acte momen- 
tose la o parte, pentru flecuri. Așa i-a fostă scrisă se 
vede justiției nostre. Totă lucrulă erâ ună felă de co- 
mediă, care îți amintea trista Iragediă ce o trăimă aiq 
pe globulă Ungariei, noi cari nu ne putemă mândri că 
suntemă sânge din sângele lui Tuhutum. Noi Românii 
însă cu tote acestea nu facemă ca Croații, nu facemă 
nici chiar ca Ungurii la 1866, ca se denegămă concur- 
sulă nostru la povara statului, decă nu ni se dau drep
turile cuvenite și necuvenite. Noi cu tâte astea avemă 
la Pesta ună «Viitoră« plină de dragoste și doră de în
frățire, ba avemă și omeni forte cuminte și fbrte cu inimă, 
cari îlă susțină.

«înghite inimă și taci, 
Că tote singură le faci!«

Astfelă amă trebuită noi Caransebeșenii bărbați și 
femei să serbămă, vrândă, nevrândă centenariulă lui 
Horia înaintea tribunalul ii. Bine a făcută vice-comitele 
și tribunalulă, că ne-a adusă aminte, că a fostă odată 
ună Horia, că acela a fostă frântă cu rota, pentru că nu 
i mai suferea iobăgia, că de atunci se împlinescă tocmai 
100 de ani, că astădl ca și atunci serbarea libertății e o 
causă pentru Criminală, căoi allfelă se putea să uitămă 
noi Românii cei pacinicl și bietulă Horia să înghită în 
secă acolo unda va fi.

Resultatulă finală a acestei comedii este, că »Valea 
Raiului, va primi nume'e de .Valea Iui Horia.» 

Sădăclnă.

SOIRILE DILEI.
S’a înaintată în reg. 2 de infanteriă la gradulă de co

lonelă: loc. colonelă: Franz Benda; la gradulă deloc, 
colonală: maiorulă Eduard Klepsch, adjutantă ală M. 
Sale și atașată militară la ambasada din Petersburgă; la 
gradulă de maioră: căpitanulă Leo D o m i d e, dela ală 51 
la ală 5-lea reg. de Infanteriă; la gradulă de căpitană 
cl. I.: Căpitanulă ci. II. Floriană Domide în reg. de inf. 
62; Nicolae Sandru de Viște în reg. de inf. 31 ; la gra
dulă de căpitană cl. II: locot. Paulă Smeu din reg. de 
inf. 63, permutată la institutulă geografică militară; la 
gradulă de locotenentă: subloc. Alexandru Bob-IIangea 
în reg. de inf. 62; Xenofonă Romană în reg. de inf. 31; 
George lancovicl în reg. de inf. 50; la gradulă de sublo- 
cotenentă: cadetulă Iosifă Chevereșană în reg' de inf. 50.

ritele în Transilvania, scoțendă la lumină lupta latentă 
ce esistă de mai mulțl secuii și sub diferite forme între 
cele două națiuni de peste Garpațl se începu mai întâiu 
în munții Abrudului în numele unoră puține comune la 
anulă 1782, ajuuse apoi în numele tuturoră iobagiloră 
din munții Abrudului, apoi în numele tuturoră Români
loră din Transilvania.'

«Din liberarea de abusurl ajunge la liberarea po
porului română de iobăgiă. la liberarea Transilvaniei de 
domnia elementului ungurescă. Iobagi, preoți, plutași, 
băiașl, âmenl liberi, sătui cu toții într’o formă de ama
rele suferințe ale trecutului, se facă cu toții emisari, că
pitani, soldați și cu toții primescă dictatura unui țărână. 
Epocă plină de învățături.»

«Ea ne probeză, că nici înfiorătârele decrete ale 
lui Uladislau (1514), nici uniunea celoră trei națiuni din 
Transilvania (1437—38), nici Aprobatele și Compilatele 
(1653.1669), cari declarară pe Români fără patriă nu au 
putută să întemeieze fericirea nobilimii și cu atâtă mai 
puțină fericirea Ungariei și Transilvaniei... «

Deosebită de cei ce au scrisă până acum despre 
revoluțiunea de la 1784, autorulă istoriei din vorbă ca- 
racteriseză pe basa documenteloi ă acea revoluțiune mai 
alesă ca o mișcare pentru libertatea națională, nu atâtă 
ca o mișcare socială. «Adevărata tendință a revoluțiunii, 
cjice, nu erâ schimbarea ordinei sociale. Idea dominantă 
nu erâ ștergerea sarcineloră feudale. Nu era lupta io- 
bagiului în contra claseloră libere, sâu a proletariului în 
contra omului avută, ci erâ lupta supusului în contra 
asupritorului, lupta pentru recucerirea libertății naționale, 
lupta pentru revindecarea patriei.... « «In scurtă revolu

In luna lui Martie 1883, poporațiunea română din 
Deva a ținută o adunare, în care Dr. Avramă Tincu 
ținu ună discursă privitoră la proieclulă de kge a scole- 
loră medii. Sub-procurorulă din Deșiu a acusată pe Dr. 
Tincu și pe protopopulă din Deva lonă Papiu pentru ați- 
țâre la uiă între naționalități. Tribunalulă din Deșiu î ț 
dete sentința în sensulă aeusării. In urma apelului afa
cerea ajunse la tabla regâscă, care întări sentința încon- 
tra Dr-ului Tincu, er în contra protopopului Papiu se 
sistă ori ce procedură mai departe. In urma unui nou 
apelă, curia aprobă la 31 Octomvre n. hotărîrea tablei 
regescl.

Grele vremuri amă ajunsă: apărarea drepturiloră 
nâstre o consideră stăpânii ca agitațiune, și cu tote astea 
Ungurii totă de liberali vreu să trâcă. Sărmana libertate, 
câtă batjocură suferi în Ungaria!

—0—
Tribunalulă din Timișăra a condamnată la m6rte 

prin spândurătăre pe Iosif Romanov din Vinga și pe soția 
acestuia, pentru crima de omoruri. Tabla și curia re
gâscă au sancționată sentința.

—0—
»Egyet(ârtâs« ne spune că juriulă din Aradă a per- 

tractală în 31 Octomvre procesulă de presă, intentată 
de călră învățătorulă din Aradă, Ambrosiu Ungureană, în 
contra proprietarului din Lechea Reisz Iacob, pentr’ună 
articlu calumniatoră, apărută în >Aradi Hirlap.* Repre- 
sentantulă acusatorului a fostă advocalulă Murâdy lonă 
âr advocatulă apărătoră a fostă Dr. Leopold Kell. Ju- 
riulă, pre lângă tâtă calumnia vădită în acelă articula, a 
achitată pe acusatulă Reisz condarnnândă pe sârma- 
nulă învățătoră română a plăti cheltuelile de judecată în 
sumă de 56 fl.

— Dreptatea în Ungaria când e vorba de noi, nu 
esistă. —

—0—
Din comitatulă Odorheiă, după datele oficiâse ale 

comisiunei administrative, emigrarea în România din ce 
în ce totă cresce. Acești emigranți însă nu-’șl pără- 
sescă vatra loră,; pentru ca să se așe^e în România, ci 
numai pentru ca să-și caute lucru, și în cea mai mare 
parte suntă provăijuțl cu pașaportulă recerută. In întâ
ia jumătate a acestui ană, în comitatulă Odorheiului 
s’au eliberată pașaporte pentru 718 persâne.

Dovadă ca suntă «mulțămiții* locuitori cu sdrtea 
loră din Ungaria.

—0—
Redactorulă foi ei din Triestă «Alabarda' despre care 

amă comunicată că i sja visilată locuința, e dală jude
cății pentru crima de turburare a linîștei publice.

—0—
M. Sa monarchulă a numită pe baronă Ernst Bren- 

ner-Felsach trimisă estraordinară și ministru plenipoten- 
țiară pe lângă Curtea portugesă.

—0—
In Belgia să închidă mereu scâlele comunale, tre- 

cendă pe școlari în sco'e e mănăstiresc!. Mulțime de in
stitutori și institutâre rămână pe drumuri, primindă nu
mai o miserabilă pensiune viageră.

—0—
Propaganda din Roma a primită sciri din provincia 

Cantonă, că ună mare numără de biserici au fostă dis
truse și jefuite, er case de ale creștiniloră incendiate. 
Peste 200 de femei au fostă desonorate, bărbații bătuți 
său exilați, fiindcă nu au adusă jertfe idoliloru.

—0—
Generalulă Briere anunță din Hanoi, că garnisâna 

din Tu-Yen-Cvan a respinsă de la 14 pănă la 19 Oc- 

țiunea de la 1784 voia să distrugă sistemulă politică ală 
celoră trei națiuni privilegiate din Transilvania și pe rui
nele sale se întemeieze ună sistemă politică română.« 

.Conștiința națională — adauge autorulă — con
știința libertății și a drepturiloră ca ginte, se deșteptase 
ce e dreptă de multă în poporală română de peste Car- 
pațl, și mulțl martiri îșl vărsase sângele loră pentru a- 
cestă nobilă ideiă în cursă de mai multe sute de ani. 
Dar nici odată silințele Româniloră n’au fostă așa de 
intensive și energice, sentimentele așa de aprinse, o miș
care națională așa de viă, nici odată atâtea victime ca 
în secululă trecută. Incependă dela Archireulă Albei- 
Iulie, care voia să libereze pe Români prin unire cu bi
serica Romei, prin schimbare chiar a religiunii; dela 
Claină nemuritorulă, care voia să răstorne sistemulă 
politică ală Transilvaniei cu principiele dreptului istorică 
și cu filosofia politică. Dela iluștrii călugări ai ordinu
lui Basilită, cari voiau să recâștige pământulă prin vas
tele loru lucrări istorice, linguistice și bisericesc!, și pănă 
Ia țăranulă din Albacă, care proclamă cu o pasiune așa 
de viă expulsiunea elementului dominantă ;»

»Dela Mitropolită pănă la celă din urmă miseră io
băgia, totă națiunea în ferbere, silințe în tote direcțiunile 
peste totă dmenl int.repiiȘT, zeloși, cu o nespusă forță 
de voință, plini de încrederi în viitoră, inspirați de una 
și aceeași nobilă tendință, liberarea națională, liberarea 
patriei.'

.Secolă plină de virtuți și plină de acțiune.»
Va urma.

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



tomvre mai multe atacari dușmane. Inimicii s’au retrașii 
d eseu răgi a ți.

—0—
Astă sâră se va jucâ la teatrală germană ,Die be- 

zăhmte Bissgurn» său »Eine Possc als Medizin,» comediă 
în 3 acte.

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

Afacerea statutului agrarii în Cohalmu.
Cabalină) 23 Oct. 1884. 

(Urmare).
,Veni segregarea părțiloră Iurzurului (Freithum) 

după care au urmată plătirea sumei de răscumpărare la 
casa scaunală pentru partea Cohalmului. Sumișora nu 
fu mai mică de 16,000 fl. Acum e au de lipsă lucrări 
de întărire la țărmii Oltului. Și ca să se polă efeptui 
acăsta, au trebuită mai ânteiu să se cumpere dela Ho- 
ghiză o bucată de pămentă. Prețulă cumpărărei și spe
sele cu legatulă se suiră la mai multe mii de fl. Pre 
lângă acestea statulă încă a vrută să-ăi capete contribu- 
țiunea sa în continuu pentru pământulă comunală, fără 
ca să se gândâscă că acesta pămentă aduce ori nu a- 
duce venită în cassă. Trebue să prindă pre cineva mi-j 
rare și n’a fostă cu cale când s’a cugetată la modulă 
cum să se acopere neajunsurile comunei ce deja crescâu, 
din proveniența averei comunale și ia modulă cum să se 
mărâscă acelea venituri comunale, ca totuși locuitorii 
după putință se nu lie îngreunați, înainte de a să luă 
ultimulă refugiu la aruncă asupra locuitoriloră? Astfelă 
s’a creată statululă agrară și s’au introdusă taxele de 
pășunată.

,Ală doilea scopă, ce eră a se ajunge prin acestă 
stătută, a fostă delăturarea unei nedreptăți 
devenită istorică, însă nu mai puțină greu 
simțită de cătră proprietarii de pămentă, 
cari ca profesioniști și a m p 1 o i a 11 nu țineau 
vite său pră puține. Pămentulă loră ca și ală al
tora eră supusă ogorului și pășunatului. Aceștia erau 
siliți în toți anii a renunța la o parte din venilulă moșii 
loră în favărea altora, și incă în favorea acelora, cari 
nu avă posesiune de pămentă și nu plătău dare, însă 
vite ținău și afară de acăsta mai sufereau și paguba 
prin pășunată îu modă ascunsă și prin alte prevaricați- 
uni, fără ca aceea se li se revindece vreodată. Pentru 
aceea se stabilise pentru fiecare cetățănă măsura drep
tului său de pășunată în raportă cu posesiunea și con- 
tributiunea sa. Voiâ cineva acuma să țină mai multe 
vite decâlă ave dreptă, acela ’și pute cumpără drepturi 
dela alți cetățeni, ce nu le foloseau său nu le puteau 
folosi în măsura ce li se cuvinea. Suma despăgubirei 
toldăuna eră ună minimum, ce adeseori rămânea neplă
tită. Insă totuși eră o compensația I Și acăsta ministrulă 
o au stersă de pe lume cu emisulă din 30 Oct. 18837).

7) . filă sub atari preteste și scopuri silescă a se
duce opiniunea publică, cu scopă de a informă pre ai 
loră, fără ca să descopere adevărulă. Sub contribuțiune 
nu este de a se înțelege numai darea foncieră, ci tale 
speciele de dare directă. Prin calea acăsta au creată 
prudenții profesionistiloră și amploiațiloră ună isvoră de 
venită din sudorea Româniloră, ca adecă denșii să potă 
folosi și fără vite pășunilulă după tote speciele de dare 
directă. Agricultorulă avisală numai la darea foncieră 
nu pută să-și țină vitele necesare numai cu aceea, ci 
trebuia să recurgă și la celelalte specie de dare ale pro- 
fesioniștiloră, comercianțiloră, arendatoriloră, cari în cele 
mai multe cașuri nu aveau o brazdă de pămentă. Dela 
aceștia cumpără drepturile ce’i lipsiă, pre lingă aceea 
solvea taxa impusă în lada comunală, și numai așa pu
tea să’și folosăscă pășunatulă. Și cu tăte acestea fără 
lăcă de sfielă totă în numitulă organă săsescă din 27 
Faură a. c. corespondentulă său de aici afirmă că Sașii 
plătescă dare mai multă și Românii pășunescă cu vite 
mai multe arălândă proporțiunea cu cifre. Pre când ori
cine din cele arătate se va putea convinge, că Sașii și-au 
folosită dreptulă loră în bani, pentru cari Românii le au 
folosită partea loră de pășunată în natură. Nu cumva 

-să crâdă cineva că Românii au înșelată pe Sași. Dăcă 
în realitate s’ar fi luată de cinosură numai posesiunea și 
darea foncieră, — cum doresce corespondința să infor
meze lumea — apoi statulă ar fi fostă așa (Jicendă mai 
aprăpe de dreptate și față cu Românii recurențl; fiindă 
că este constatată că preste jumătate cantiiatea teritori
ului privată se află în mâni românesci, cumpărată cu 
bani grei și nu eretjdă.

8) Punctulă acesta servesce ârășl numai de pretestă 
ca să răstrîngă vitele Româniloră. f)e orece este con
statată că numărulă viteloră în genere luată sub stătută 
nu au scăzută, ci totă acela a rămasă, de nu cumva a 
crescută, însă cu aceea schimbare, că numărulă loră 
crescea la Români și decrescea la Sași. Statutulă s’a 
creată în 1879 când au vădută prudenții că proporțiunea 
în care decresce numărulă viteloră săsesci și cresce ală 
celoră românesci e pră mare, și așa au venită la idea 
de reducere, în sperare că Românulă va peri. Româ- 
nulă însă în veci nu pere. Aserțiunea că sub stă
tută au fostă vite mai frumose ca înainte de elă 
e ună neadevără pră grosolană. Înainte de stătută 
ciurdele erau provăcjute cu tauri și armăsari fru-

Ală treilea scopă ală îngropatului statătă agrară 
a fostă promovarea crescerei de vite. Ca nu 
cumva prin împlerea preste măsură a locuriloră de păs
cută vitele să sufere de fome și să tigorăscă, a trebuită 
numărulă loră constrânsă la o sumă cuvenită. Acăsta 
a fostă în inleresulă bine înțelesă ală crescătoriloră de 
vite! Urmările au arătată că drumulă apucată a fostă 
celă adevărată. Nicăeri în timpulă din urmă în împre
jurime nu se aflau atâtea vite frumâse și de preță mai 
alesă cornute, ca în Cohalmă. Cum va fi în viitoră cu 
restabilirea arbitriului, dominante — mulțămita emisului 
ministeriala — voră arăta armările!8)

>Din cele dise se va convinge fie-ce omă nepreo
cupată despre valdrea statutului agrară în Cohalmă și 
va află în modă esplicabilă, că representanța nostră opi- 
dană, după ce i-sa intimată supracitatulă emisă ministe
rială, au subșternută la Inaltulu ministeriu de interne o 
representațiune esplicativă despre fapticele referinței, cu 
rugarea să-și revoce disposițiunea. Despre urmările a- 
cestui pasă în acestă respectă dă deslucire următorulă 
emisă ministerială.

Cancelaria ministerului ungară de interne1-
Nr. 8,631.

VI. OficiulH comitatensă ală Tlrnavei-mare 
în Timișora.

La relațiunoa vice-comitelui din 2 Faură a. c. Nr. 
943 prin care mi s’a s îbsternută rugarea opidulni Co
halmă relativă la referatulă său esplicativă, să’ml schimb 
disposițiunea din anulă trecută Nr, 57,654 și astfelă să 
rămână în vigore și pre viitoră statutulă loră locală, 
răspundă oficiului comitatensă, că eu suscitată disposiți- 
une in calea administrativă o susțină în valdre și pe vii
toră, pentru că nu mă aflu îndemnată de nici ună mo
tivă a o schimba, și acăsta atâlă din considerațiunea 
ca amintitulă stătută conține parte determinațiuni de 
acelea, ce taiă afundă în drepttdă privată, câtă și mai 
vertosă din considerațiunea, că in sensulă § 22 art. d. 
I. XVIII ex 1871 comunele nu polă luă regulări de acelea 
prin care se vatămă drepturile private și adaugă obser
varea, că a decide asupra folosinței pământului privată 
este chiămală maioritatea posesoriloră de pămentă în ra- 
porl.ulă posesiunei loră. Despre acesta încunosciințeză 
pre oficiulă comitatensă spre ulterioră urmare și, remită 
adusele alăturate la raportulă vice-comitelui.

Budapesta, 21 Fevruarie 1884.
Pentru ministru. 

Iosifă Pronay m. p. 
secretară de stată.

Ce e de făcută? primăvâra se apropiă; timpulă ur- 
gâză. Conformă indigităriloră ministeriale să lasă pose
soriloră se-șl hotărâscă modulă de pășunată în pămentulă 
loră privată. Aceștia s’au întrunită în sesiuni, acolo s’au 
făcută propuneri, asupra cărora s’a și votată. Aci a 
stagnată, (va urma).

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.«)

SSerliia, 3 Noemvre- — Resultatultl ale- 
geriloru este următorulă: 69 conservatori, 95 din 
centru, 24. din partida imperială, 35 naționali, 
31 liberali, 9 socialiști, 16 poloni, 2 din partida 
poporului, 14 elsaciani, 5 velfi, se vorti face 97 
de alegeri nouă.

Sasco vis, 3 Noemvre. — In Steartlieater, 
în urma unei 6rbe alarmări de focu, au fostu 16 
persâne omorîte și 12 rănite.

IPesta, 3 Noemvre. — Comisiunea finan
ciară a camerei deputațiloru a resolvatu bugetuld 
justiției. Cu acâstă ocasiune, ministrul!! justiției 
s’a esprimatu, că descentralisarea tablei regesc! 
se va esecută îu timpii de 5 ani și că are să se 
construiască noulu paiață ală justiției.

DIVERSE.
Ună nașă pălmuită. — Pater ist est, <jice ma

xima dreptului romană, quemnuptiaî demonstrant.
Pouillason nu e însă în totdâuna de acâstă părere, 

eăcl uneori declară singură că în adevără Leon e fiulă 
său, âr alte-ori afirmă cu energie că nenorocitulă copilă 
e progenitura lui Plantu. Din causa acestei curiose si- 
luațiuni de spirită, âtă’lă adusă dinaintea tribunalului 
corecțională, și, din nenorocirea lui, tocmai într’ună mo- 
menlă când elă nu voiesce cu nici ună preță să recu- 
noscă acestă paternitate. Doi gardiști de nopte poves- 
tescă magistrațiloră ullragiele ce au suferită din partea 
lui Pouillason la ușa unei biserici de unde acesta fusese 
dată afară, deși se celebra în întru botezulă fiului pe 
care nu vrea sâ’lă recurtascâ de ală său. Plantu, nașulă, 
a mâncată, cu acestă ocasiune, două palme dela fină ; 
elă o să ne esplice numai decâlă pentru ce nu le-a îna
poiată și de ce a crezută că e mai bine să se adreseze 
iustiției. Vomă vedâ însă că Pouillasson trage din re- 
semnațiunea lui Plantu ună nou argumentă în favorea 
paternităței ce’i atribue cu ori-ce preță. »Nu mai încape 
îndoială, dice elă cu convincțiune’ că Plantu n’ar fi în
ghițită așa de lesne două palme, dâcă n’ar fi talălă ade- 

moșî, sub stătută însă dela ună timpă încoce nici 
armăsară nu mai esislă în stavă. Primă vâra pri
măria se interesă până ce scotea câte 1200 fl. taxe de 
pășunată, din care sumă, Românii plătea mai multă apoi 
nu se mai interesă că 6re acele ciurcji cum și cu ce 
grijă să pască, fiindă că erau mai multe vite românesci. 
Dela 1871—1883 inel. în puterea ilegalului stătută acum 
căzută au incursă din sudâre românescă preste 10 mii 
parte în casa comunală, parte In pungile celoră cu dări 
de venită. Când va incurge atâta din sudorea ciobota- 
riloră și funcționariloră scăpătațl? Nici odată deși casa 
alodială pentru ei se consideră de familiară și isvoră de 
esistință, pentru că unii și acum au bani împrumutați 
de acolo.

vârâtă ală copilului.» Plantu: Amă înghițită palmele, 
penfru că n’amă voită să facă scandală în biserică. Dom- 
niloră magistrați, omulă ăsta e smintită: închipuiți-vă că 
vine la mine și mă râgă să’i fiu nașă; eu.... Pouilla
sson ă: înainte de facere, da; după facere însă mi-amă 
luată sâma. Plantu: După facere, va să <Țcă când n’ai 
luată purceaua de nașă, căci când ești trează, nu dicl că 
eu sunlă tatălă copilului d-tale. Așa der, îi-amă res- 
punsă: Rugăciunea d-tale îmi face multă ondre; pri- 
mescă cu plăcere să fiu nașulă copilului. Și lucrulă e 
atâtă de adevărată, d-loră magistrați, încâtă uite să vie 
d-na Pouillasson să vă spue decă, dându-ne în vorbă 
despre nașă, care e o persână fârte cum se cade și fârte 
frumâsă, nu mi-a propusă s’o iau de nevastă. Poui- 
llasonă: FlâcurI muiereșci! N’are decâtă să se uite ci- 
ne-va la copilă spre a se convinge că sâmănă cu d. Plantu 
ca două picături de apă. Plantu: Ga să ți se pară una 
ca asta cu barba mea, trebue să aibi orbulă găineloră. 
Adevărulă e că, afară de ochi și de nas, totă obrazală na
șului nu e decâtă o barbă nâgră ca cătranulă; însă Poui
llasson susține că Leonă îi sâmănă tocmai la nașă, care 
e leită posiclită nașulă lui Plantu. Președintele: In 
fine cu ce ocaziune te a pălmuită prevenitulă? Plantu: 
Trebui să vă spună mai întâi, că la oficerulă stărei ci
vile, unde ne dusesemă cu toții ca să declarămă copilulă, 
d-nulă Pouillassonă a fostă forte veselă; elă singură a 
declarată numele băiatului: Enric Leonă (Enric e nu
mele tatălui, Leonă e ală meu). Pouillassonă: Nu 
vrea se’lă chieme Leon. Plantu: Iată, d-loră magis
trați, care e tată chichița lucrului: numele acesta de Le
onă. Ceea-ce e și mai caraghiosă, este că, după ce au 
dejunată cu toții înainte de a ne duce la boteză, dejună 
care fie (Jisă în trâcătă, a fostă plătită de mine.. Poui 
llasson: Numai ună părinte face astfelă de chieltuele 
nebune cumpârândă dragee și bonbone celă puțină cincl- 
spre-dece cutii, precum și alte marafeturi costisitâre. Ce! 
mie să-mi spui d’alde astea?... Plantu: Cu tate acestea, 
nu te-amă audită să te plângi la dejună; ba din contră, 
te-ai îndopată până n’ai mai putută, și cu caltaboși de 
Nancy, și cu pastetă de gâscă, și cu dragee la cari pof
tei pe tată lumae. Și, la sferșitulă mesei, domniloră, d. 
Pouillassonă prinsese atâtă de multă la chiefă, în câtă 
s’apucase să sărute pe toii: și pe nevastă, și pe copilă, 
și pe nașă, și pe doică. Se vede însă că băutura i-a 
ajunsă la capă, de 6re-ce. îndată ce amă ajunsă la bise
rică, iată’lă sbierândă că numai voiesce ca copilulă să fie 
botezată cu numele de Leonă. Pouillasson: Nu, 
n’are să-lă cheme Leonă! Plantu: Vădendă că nu’i 
potă să-i domolescă aprinderea, l-amu luată de subțiori 
și l-amă împinsă afară; de-o-dată însă, la ușa bisericei, 
pacă! m’amă pomenită cu două palme. A avută parte 
că îi eramă nașă, căci alminterl i-o facâmă eu de ’și 
aducea aminte câte dile are să mai trăiască! Apoi mi- 
amă (jisă că e și bâtă și nu scie ce face... Pouilla
ssonă: Astădi însă nu suntă betă. Plantu: Ce are 
a face? A di de diminâță, înainte de a veni la tribunală 
câte litre ai băută? Tribunalulă condamnă pe Pouilla
ssonă la optă dile de închisâre. Pouillassonă: Se 
pâle; dar copilulă ăla vă asigură că n’o să vatjă sfer
șitulă lumei. »Dreptulă»

Infiuința elsotrioității asupra animaleloră sălba
tice. — Raupach,. cunoscutulă îmblânejitoră de fâre, a 
aflată espedientulă cum se polă îmblânzi ferele în modă 
eficace, prin ajutorată electricității. Intr’o bâtă de 3^ 
piciore lungime, a ascunsă ună aparată electrică, a cărui 
influință a fostă că 3 lei, pe cari i-a lovită cu acâstă 
bâtă electrică, au dată semne de cea mai grosnică spaimă, 
tremurândă și mormăindă cumplită. — Tigrulă s’a as
cunsă într’ună unghiu ală celulei sale, cu totulă amețită 
pecând ursulă numai la lovituri mai aspre și repețite a 
începută a .simți în modă neplăcută infiuința electrică 
Cea mai miraculosă influință a electricității s’a observată 
la șerpele gigantică. La o singură lovitură, animalulă 
de 20 piciâre a amorțită așa de tare, încâtă șese 6re a 
rămasă fără simțire și numai în a treia di și-a venită în 
fire. Elefantulă când a fostă atinsă cu bâta electrică, a 
devenită atâtă de înfuriată, încâtă credâu că-șl rupe 
lanțurile.

Domeniile imperiale rusesci. — Precum scrie 
.Rigaer Zeitung» domeniile Țarului rusescă suntă împrăș
tiate in tote părțile Rusiei, și suntă unele din’tre cele 
mai frumâse domenii în Rusia, tâte valorândă mai multe 
sute de milione. După cum arată statistica compusă la 1 
Ianuarie 1877, teritoriulă întregă ală domeniiloră imperiale 
în Rusia europână face 7.528,300 desjafine, și din aceste 
1.938,988 desj. sunlă pămentă arătpru, âr 5.589,312 
desj. sunlă păduri. Aceste domenii se sporescă din ană 
în ană și de presinte tote domeniile imperiale, socotindă 
și Caucasuîă, facă mai multă de câtă optă miliâne desj- 
atine. La acestea trebue adausă încă domeniulă mare 
ală Țarului în Siberia, pe care îlă lucrâză prisonierii 
politici.

Editoră: lacobă Mureșiauu.
Redactară responsabilă: l)r. Aurel Mureșiauu.



Cursulu la bursa de Viena
din 2 Noemvre st. n. 1881.

Rentă de aurii ungară6°/0 123,20
Rentă de aură 4°/o . . . 93.70
Rentă de hârtia 5°/0 . , 89.— 
împrumutul^ căiloră ferate 

ungare.......................... 143.50
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) . . . 97.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119.50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 115.2»

Bonuri rurale ungare . . 101.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă.............................100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.25 
Bonuri rurale transilvane 100.20

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

vinii ung............................. 98.25
Imprumutulă cu premiu

ung...................................115 60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80 
Renta de hărtiă austriacă 81.05 
Renta de arg. austr. . . 82.35
Renta de aură austr. . . 103.95 
Losurile din 1860 . . .134 30
Acțiunile băncel austro- 

ungare......................... 863.—
Act. băncel de credită ung. 288.50
Act. băncel de credită austr. 287.90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.75
Napoleon-d’orI................ 9.7l1^

Mărci 100 împ. germ. . . 60.—
Londra 10 Livres sterlinge 122.30

ISursa «l© SSiicnreMcî.
Cota oficială dela 20 Octomvre sf. v. 1884.

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

Cu mp.
Renta
Renta

română (5%). . . .
rom. amort. (5°/0) . .
convert. (’6°/0) . . •

împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . •

Credit fonc. rural (7°/0) . . »
> ,, (5°/o) • • IV
> -. » urban (7%) • • >
> * » (6%) • • >
» 1 > (5°/o) • • »

« » » Națională . .
Aurii.................................... 7'25o/o
Bancnote austriace contra aură 2 07

z  ̂z5? /*^z^ z*? z> z^ zs z

Nr. 88/1884 com. adm. 1—3

La scola grecescă din Brașovă este de ocu
pații postulu de profesorii pentru limba magiară 
devenită. vacantă în urma 
de până acuma.

Salarulu anuală este 
temână.

Petițiunile suntu de

abdicerei profesorului

200 fl.? ore: 3 pe sep-

a se adresa la comi- 
siunea subsemnată până la 15 Noemvre a. c. st. n. 

Comisiunea administrativă a bisericei gr. < 
dela Sf. Treime din cetatea Brașovului. 

Brașovu în 31 Octomvre 1884.
Xj. ISettlen, 

comite supr. comisarii min.

or.

vend.

>
»
*

365 
2371/»

2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 3 Noemvre st. i>. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cnmp. 9.— Vend. 9.03
Argint românesc................. . » 8 !)() > 9.—
Napoleon-d’orI..................... . > 9.67 9 70
Lire turcesc!....................   . . » 10.92 10 98
Imperiali............................. . * 9.90 > 9.92
Galbeni................................. . » 5.67 5.70
Scrisurile fonc. »Albina» . » 100.— > 101.50
Ruble Rusesc!..................... . » 122. 5 > 123.—
Discontulii » . . . 7—10 °/o pe anii.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se potii cumpSra în tutunge
ria lui Căross (în casa prefecturei.)

Mersulu trenuriloru
pe linia Predealîi-lSmlapesta și pe linia Teiușu-Aradu-Saidapesta a calei ferate orientale de statn reg. ung.

iPredealii-lSudapesta USndapesta—S®redealu

Trenu Trenu Trenu Trenft T renii Trenu Trenu Trenu
accelerat do omnibus de omnibus accelerat omnibus

persdne persono persdne

BucurescI 7.15 — — ■:— Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu 1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timișă 1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Brașovă 2.06 — — 10.50 P. Ladăny

Oradea mare J
2.01 2.04 1.59 10.09

2.16 6.30 5.45 4.11 5.13 3.20
Feldiora 2.44 7.09 6.28 4.21 9.37 3.25
Apat» 3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Homorodă 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 Râv 5.46 11.41 4.31
Sigliiștira 5.11 10.55 11.56 Bratca e.oy 12.15 —.
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6 28 12.48 —
Mediașă 6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
Copsa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blaștu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Crăciunelă — 1.45 3.22 Gliirbău 8.24 4.52 —

Teiușă 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 ' —
Aiudă 7.55 2.48 4.44 ('IllKÎll ( 8.57 5.40 7.08
Vințulă de susă — 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —

Cucernica 8.24 3.36 5.47 Ghiris
Cucerdea

11.15 8.14 8.29
Gliirisu 8.48 4.10 6.38 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

Clușiu 10.08 5.59 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.U0 Aiudă 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușă 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
Aghirișă — 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedină 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișdra 4.50 4.17 12.15
R6v 12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mezo-Telegd 1.21 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsârhely — 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
Oradia-mai'A 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44

1.54 11.14 7.30
Brașovu

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

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI — — 10.25

Nota: Ortde de n opte suntă ceh dintre liniile grose-

9 •

Tipografia ALEXI, Brașovu.

Tei ușii- A rad d-B u d apeși a Budapesta-Aradal-Teiușfc.

Trenu de Trenă Trenu Trenu do Trenu
persono omnibus omnibus persâno omnibus

Teiușft 2.39 9.50 8.20 Viena 8.25 8.35
Alba-lulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulii de josti 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotti 4.35 11<43 . i- ( 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 Ara du 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 GlogovațQ 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 PaulișQ 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15- 3.09 ConopO 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
Conopti 9.40 5.58 Gurasada . 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
PaulișQ 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovațtl 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
A !• dI jî| 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46

12.00 8.45 6.10 Șibotti 11.14 4.20
Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulii de joșii 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 —. Alba-lulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiusiî 12.53 7.00

Aradik>Timiș6ra Simeria (Piski) l’etroșeiil

Trenu Trenu de Trenu
omnibus persono omnibus

Aradu 6.00 12.30 Simeria 3.08
AradulQ 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
Tianișdra 8.58 3.15 I* etroșeni 7.00

Tisuișdra-Aradii SPetroșem—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
persono omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroseui ‘ 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.3£
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nemeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegii 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradd 3.10 8.00 Simeria 12.37


