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Brașovii, 23 Oct. (4 Noemvre)
Foile unguresci ne spună, că advocatul! 

Dr. Avramu Ținea diu Orăsciă a fost! condam
nată în tote trei instanțele pentru delictul! de 
agitațiune comis! în contra naționalității maghiare 
(§ 172 al- 2-a a codicelui penală), din causă că 
în Marte anulă trecută, cu ocasiunea adunărei 
române din Deva în afacerea proiectului de lege 
pentru scdlele medie, a ținută unu discursă, care 
a displăcută unor! funcționari unguresci, cari erau 
de față.

Apelațiunile d-lui Tincu n’au folosită nimică 
și atâtă tribunalulă din Deva câtă și tabla re- 
gâscă și în fine Curia au decisă în sensulă ac
tului de acusațiune, care cerea condamnarea nu
mitului domnă.

Nu cundscem! mărimea pedepsei, dâr ajunge 
că o pedâpsă s’a pronunțată.

In fața acestui durerosă faptă, care ne arată 
că „măsurile escepționale,“ despre cari s’a făcută 
svonă atâtă de mare sunt de multă introduse 
și practicate față cu noi Românii și că acum mai 
p6te fi vorba numai de-o înăsprire a loră; în fața 
condamnărei unui cetățană, care s’a folosită, după 
câtă scimu noi, cu moderațiune de libertatea cu
vântului, ce ar trebui se fie garantată într’un! 
stată constituțională sub ună regimă așa (jisu 
liberală, va fi, credemă, de interesă pentru ce
titorii noștri ca să le reîmprospătămă în memoriă 
lineamentele principale ale motiveloră actului de 
acusațiune, redactată de subprocurorulă din Deșiu, 
pe basa căruia s’a adusă memorata sentință.

Avramă Tincu a fostă acusată că după pri
mirea resoluțiunei - protestă a adunărei a ținntă 
ună discursă, „adresată mai multă sâmțăminteloră 
decâtă rațiunei, care s’a abătută dela obiectă și 
în care a propusă: ca adunarea să primăscă me- 
morialulă valach! dela anulă 1881 și se aprobe 
conduita cjiareloră române față cu proiectul! de 
lege pentru scdlele medie."

Cum s’a abătută d. Tincu dela obiectă ? — 
A amintită cele petrecute la 1848 urmărindă eve- 
nemintele până în cailele năstre. Elă a (jisă că 
Ungurii dela 1848 și până aeji n’au învățată ni
mică și că și absolutismulă nemțesc! a respectată 
mai multă limba română, decâtă se respectă în 
era constituțiunei unguresci. A adausă că legea 
mașteră de naționalitate, sancțiunată de Maiestatea 
Sa nu e luată în considerațiune; guvernul! nu-și 
face datoria; legile sancțiunate nu le pune în 
aplicare; de aceea Românii nu potu avă încre
dere în acest! guvernă.

Mai departe d-lu Tincu a criticată legea elec
torală nedrâptă și a accentuatu, că națiunea ro
mână e amenințată de unu mare periculu, că Ro
mânii snntu locuitorii vechi ai țârei și că acuși 
Ungurii vor! vof să le scătă limba și din biserică.

„Deărece t6te aceste nu stau în legătură cu 
cele doue propuneri ale d-lui Tincu; considerând! 
că sunt! nisce „frase bombastice4', ce au deșteptată 
numai ură în ascultătorii din poporală de ren du; con
siderând! că „observațiunile acele bombastice" 
au fostă aplaudate, este — i^ice actul! de acu- 
sare — nenegabilu, că acusatulu în decursul! 
vorbirei sale a fostă inspirată de ură națională 
și agerimea construcțiuniloru sale a avută de 
scop! în modă evidentă a ațîța ura valachiloră 
în contra Ungurilor!; și s’a și observată o mare cestei afaceri, Zice

vorbit! d-1! Tincu la Deva este 
pe lângă discursurile papricate 
oposiționali, ținute prin adunări

iritațiune a poporului nu numai în decursul! a- 
dunărei, ci și după aceea...."

Aceste sunt pe scurt! motivele pe basa că
rora s’a pronunțat! sentința condamnătdre contra 
d-lui Tincu.

Ceea ce a 
cafea cu lapte 
ale Ungurilor! 
și în dietă.

Dâr d-1! Tincu a vorbit! cătră țăranii ro
mâni și țăranilor! români nici astăZi pare că nu 
le este permis! a sci, că guvernul! are și da
torii față cu ei, cari nu și-le împlinesce; pare 
că nici astăZi n’au dreptul! d’a fi nemulțămiți și 
d’a se plânge de nedreptăți.

De ce se fie cualificatâ de ațîțătdre o cu
vântare numai și numai pentru că s’a rostit! și 
înaintea unui public! țărănesc!? Guvernanții nu 
consideră 6i e pe țăranul! român! ca cetățân! li
ber!, care să-și p6tă avă opiniunile sale politice?

CRONICA POLITICĂ.
consacră următOrele cuvinte 
a revoluțiunei lui Horia: «In

«Kronstâdter Zeitung* 
serbării de o sută de ani 
Ungaria serbarea a fostă oprită și presa maghiară a în
cercată de câtva timp! să dejosâscă in celă mai violentă 
modă aceea răscâlă. Nu-i vorbă, nimenea nu va apăra 
cruzimile comise atunci, precum nu va apără nici cru
zimile revoluțiunii franceze. Dar abstrăgendă dela acestea 
lupta revoltațiloră în contra apăsătorilor! loră pentru 
dobândirea libertății loră personale și a demnității omului 
tot! atâtă de puțină să p6te condamna, ca și isbucnirea 
revoluțiunei franceze. Și nu e nici o îndoială, că Ma
ghiarii ar sărbătorii pe Horia și Cloșca în modă splen
didă ca pe nisce eroi naționali, dâcă aceștia din întâm
plare ar fi fostă Maghiari, âr apăsătorii loră Români și 
nu întorsă. Că presa maghiară, chiar cea liberală, a 
luată o atitudine atâtă de dușmană față cu o luptă pentru 
libertatea și demnitatea omenâscă, acâsta arată încă 
odată idea maghiară de libertate în deosebită lumină și 
să pâte esplica din ura ce domnesce a^l în contra națio
nalităților! nemaghiare, dar nu se pâte scusâ.»

*
Ministerul! de esterne austro-ungară va Introduce 

în ramura serviciului consulară numerâse înoiri, care se 
pot! resuma în următârele puncte: se voră face rapârte 
periodice cu privire la comerciulă internă, și se voră 
publica, se voră comunica oficieloră consulare protocâlele 
camereloră de comerță și industriă; se voră arătă fali
mentele; consulatele voră comunica despre creditul! fir- 
meloră din străinătate și în fine se va face o nouă îm
părțire teritorială a oficieloră consulare. Consulii prin 
urmare, afară de raporturile anuale, voră face de aci 
înainte și raporturi lunare comerciale. Tote aceste îno- 
irî au de scopă de a asigură și a promovâ comerciulă 
monarchiei. Noua împărțire teritorială e menită a înlesni 
consulatelor! să facă rapârte câtă mai complecte și mai 
amânunțite, căci activitatea loră se va estinde peste ți
nuturi mai mari. *

Cu ocasiunea desbaterii bugetului s’au presentat! și
unele date interesante despre starea trupelor! honvedi-; esistă între Greci, Bulgari și Români, din causa naționa-

JiorO. Din acele date resultă că armata honvecjiloră nu- 
'mâră 2888 oficerl, 258,158 âmenl și 16,412 cai. Prin 
j urmare, după cum ar trebui să fie contingentul! de răs- 
boiu, lipsesc! 1142 oficerl și 9392 cai, pe când nume- 
rulă âmenilor! este în plus cu 64,332.

*
«Oficiosul! «Osmanii,* într’ună articol! precum se 

pare inspirată, arată că nu numai Porta, ci și adminis- 
trațiunea datoriei otomane va cere în curând! dela pu
teri, să resolve odată cestiunea stabilirii tributului bulgară 

' și a cuoteloră datoriei turcescl, ce cadă în sarcina Gre- 
, ciei, Serbiei, Muntenegrului și Bulgariei. Regularea a- 

»Osmanii,* este cu. atâtă mai 

necesară, cu câtă acum visteria statului are să plătăscă 
tributul! bulgară administrațiunei datoriei publioe. Se 
crede că puterile vor! interveni să se esecute acâstă ce
rere a Turciei, deârece ea a esecutată mai tâte îndato
ririle ce i le-a impusă tractatulă din Berlină.

o

Situațiunea Macedoniei.
>Confâdâration orientale» a primită din Bitolia o 

corespondință, care descrie forte lămurită situațiunea de 
adi a Macedoniei. Credemă că cititorii noștri voră găsi 
interesantă corespondența dela 1 (13) Octomvre c. a 
numitului diaru, care se ocupă cu starea de lucruri din- 
tr’o provinciă, unde suntu mulți frați de-ai noștri.

«Vrâu să dovedesc! prin faptele ce le comunic!, 
că relele ce bântue țâra nâstră sunt de nesuferită. Și nu 
deplorabila situațiune actuală desolâză pe nenorociții Ma
cedoneni, ci temerea ca să nu se eterniseze, căci toți 
aceia, cari ochesc! Macedonia și nu o pot! cuceri în 
acest! moment! din causa rivalității, preferă s’o va^ă 
sub miserabila administrațiune turcâscă, decâtă s’o-lase 
sâ trecă în mânile rivalilor! loră. Gu alte cuvinte ei 
consideră suveranitatea otomană ca provisoriă. Și cu 
tâte acestea, în acâstă stare straniă șî nehotărîtă în care 
se găsesce, Macedonia ar preferi suveranitatea turcâscă 
oricărei alteia, decă Turcia ar oferi acestei nenorocite 
țâri o administrațiune justă și leală. Dar din nenorocire 
faptele dovedesc!, că acâsta e cu neputință din partea 
Turciei.

»Ună faptă ce vi’lă comunică va da o dovadă des
pre miseria și slăbiciunea guvernului turcesc! și despre 
marea nenorocire ce apasă asupra locuitorilor! Macedo
niei. Se scie că în Turcia esistă o contribuțiune de 5' 
piaștri de âiă. Acâstă contribuțiune fiind! justă și leală, 
nimenea nu s’ar plânge de ea, dâcă guvernul! ar oferi, 
în schimbă, contribuabililor! siguranța vieții și a averei 
loră. Dar din contră, nu numai că viața și averea, ță
ranilor! sunt la bunul! placă al! celui dintâiu brigand! 
venită, ci mai esistă o altă autoritate decâtă a Sultanu
lui ; acâslă autoritate decretâză «iradele» și legi, impune 
dări, pe care le percepe cu tâtă rigârea. Așa e darea 
de 50 livre turcescl de fiecare sub pretestă, că se ia 
pentru asigurarea încontra brigandagiului. Acâstă dare e ună 
soiu de brigandagiu care se face în Ziua mare și în tâtă 
libertatea. De siguranță nici vorbă nu e, căci în fiecare 
ană briganzii fură câte 10,000 până la 15,000 de oi...

«Tribunalele, departe de a aplica legile, causâză 
țârii cele mai mari nenorociri; dovedi nu lipsesc!. In 
Garțova doi frați au fostă omorîțl, pentru că au acusată 
pe doi notabili turci. Creștinilor! nu le e de locă per
misă a purta arme, și aceia cari usâză de ele pentru a 
se apăra sunt! aspru pedepsiți; sunt! arestați ca briganzi, 
înspăimântătorul! turcă Rassid Țonga din satul! Țidna 
a furată, acum câteva Z^e> 60 de cai și a făcută șâpte 
prisoneri în sătulă Caiesnică. Notabilulă Țareveț! în frun
tea țăranilor! îl! urmări și isbuti sâ elibereze pe prisonierl 
și sâ aducă îndărăt!. caii; dar bravul! om! și țâranii,cari 
’șl-au espusă viața pentru siguranța publică, sunt! ares
tați, pentru că au îndrăsnită să ia armele în mâni fără 
permisiunea guvernului și să urmărâscă pe briganZI. De 
asemenea eri, în satul! Paprades a fostă o adevărată 
luptă, 30 de âmeni au fostă omorîțl, âr autorităîile tur
cescl au înhățată tolu pe bieții țărani, în locă să ia măsur 
încontra briganZdoru. Nu trece o Zi fără să se întâm
ple vre-ună furlu sâu vre-ună omor!. Mai multă încă, 

lității loră diferite și a schismei, o ură din care isvorăsce 
tot! felulă de calomnii și trădări; guvernulă turcesc!, în 
loc! să ’nabușâscă aceste pasiuni, le deștâptă.

«Cu tâtă miserabila administrațiune, guvernul! tur
cesc! nu se rușinâză de a sili pe notabili și pe țărani 
să subsrie rapârte, care laudă «buna administrațiune’ a 
pașilor! și zugrăvesc! cu cele mai vii colori [prelinsa feri- 

jcire, de care se bucură popâiele ce sunt! sub scutulă 
Sultanului. Vai de archiepiscopul! sâu notabilulă, care 

' ar spune adevărul!! Sărmanii Macedoneni sunt! atât! de 
I desolațl, încât! nu mai au putere sâ resiste și se lasă 
a fi târâțl de torentul! miseriiloră loră.

»Gum va putâ înțelege acestă popor! vechea gloriă



a patriei sale? Vă spună, că Macedonenii, departe de a 
se ocupa de amintirile lorii clasice, când li se vorbesce 
de Austria că vrea să’i cucerescă, tăspundă plângendă: 
,să vie, celă puțină vomă avă legi juste, egalitatea și 
siguranța vieții și bunuriloră năstre; amă primi orice altă 
suveranitate, numai a Turciei nu.< Profitândă de acestă 
stare de lucruri, agenții Austriei împrăștiă sgomotulă, că 
Austria va ocupă în curendă Macedonia; acestă împre
jurare nu va întârdia a da o lovitură fatală esistinței 
naționale a acestui poporă.

»Fiindă Macedonenă, nu mă potă opri de a vă 
spune cu mare durere, că patria nostră e perdută, dăcă 
Grecii, Bulgarii, Serbii și Românii nu-și voră întinde mâ- 
nile, ca să formeze dorita confederațiune, care să res
pingă tăte periculele, ce vină din afară în contra inde
pendenței Orientului. Alfelă numai sărta și curentulă 
evenimenteloră voră regula viitorulă Macedoniei și ală 
înregului Orientă.*

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

SOIRILE BILEI.
In bugetulă ministerului de interne pe anulă 1885 

s’au provădută 4 posturi de inspectori sanitari, pentru 
cari s’a trecută în bugetă suma de 18,272 fl.

—0—
Costumulă națională română a fostă îmbrăcată și 

în familia archiducelui Iosifă. Consărta archiducelui prin
cipesa Clotilda, învitândă la culesă în Alcsut o societate, 
împrovisă o serbare țărănescă, cu care ocasiune se ser
viră bucate poporale și ospeții se îmbrăcară în costu- 
muri poporale. Archiducesa Margareta, fiica archiduce- 
lui, purta costumă de fată română de pela Chișineu din 
comitatulă Aradă, moșia archiducelui. Acestă costumă 
se compune din o catrință țăsută cu fire de argintă, pep- 
tărelă roșu, cămașă cu mâneci largi chindisită cu flori 
de argintă, cisme roșii în colâre de carmoisină, cari tăte 
i ședeau forte bine la perulă său auriu împletită în cosițe.

—0—
In »România* cetimă: »Sunt.emă informați că ante- 

prenorele hotelului >Union,« unde s’a anunțată banche- 
tulă > Centenarului lui Horia,* a fostă chiămată la poli- 
țiă, unde prefectulă l’a amenințată cu închiderea hote
lului, de va da sala pentru acăstă serbare. Reamintimă 
cu acăstă ocasiune că aceiași sală s’a lăsată a fi închi
riată mai dilele trecute coloniei ungare pentru aniversa
rea revoluțiunii Kossuthiane, fără ca poliția să întrevie. 
Stranie procedimente. < Acăstă scire o dau mai tăte (ji- 
arele din Bucuresci.

—0—
Cetimă în »Carpații:< »Aflămă cu deosebită plăcere 

că clubulă tinerimii din Craiova a donată din fondulă 
său suma de 500 franci societății locale »Carpații români* 
pentru înființarea unei scăle române la frații noștrii de 
preste Carpațb Totă clubulă tinerimii, cu ocasiunea cen
tenarului lui Horia, oferi o coronă de lauri nemuritorului 
erou martiră.*

—0—
După cum spune »Posta,« în Galați încă s’a ser

bată centenarulă lui Horia printr’ună banchetă datu în 
sala otelului »România.»

—0—
Cetimă în »Carpații< de Sâmbătă: »Carpații« va 

apare mâne, Duminecă, într’ună numără estra-ordinară, 
cu portretele lui Horia, Cloșca și Crișană, litografiate și 
perfectă reușite; portretele eroiloră români sunt după 
cele originale, în uleiu, și despre cari s’a vorbitu în »Ro- 
mânia liberă.« Mișcarea, mai cu sămă națională, a 
acestui erou, ăr nu răscălă țărănăscă în contra 

proprietariloră cum i-ar place, din ignoranță, vre
unui Română cu of în că dă să trateze revolutiunea 
din 1784, trebue să fie cu sânțenie memorată în inima 
verl-cărui Română, spre a o transmite, cu adevăratele ei 
colori, generațiuniloră cari au să ne urmeze. Popărele cari 
nu-și venerăză și nu ridică temple eroiloră loră, nu me
rită să trăiăscăj Cei cari critică inocentele manifestări 
pentru memorarea unui erou-martir, cărui Grecii cei 
vechi ’i ară fi dedicatu ună templu, ’I declarămă de ele
mente străine sau celă puțină corupte în nămulă româ- 
nescă.»

—0—
D-șora Agata Bârsescu, distinsa artistă dela Burg- 

Theater din Viena, va debuta în erna acăsta în teatrulă 
nemțescă din Cernăuți. Deuutulă acesta va fi în luna 
lui Decemvre. Publiculă de acolo se aștăptă la niște seri 
de artă înaltă, piarulă »Illustrirte Frauenzeitung* din 
Berlină publică în numărulă său dela 1 Octomvre por- 
tretulă artistei năstre, însoțită de o schiță biografică din 
condeiulă lui Ernst Keiter, care reproduce și o pră inte
resantă conversațiune ce a avută cu d-ș6ra Bârsescu.

—0—
Peste 300 studenți de la tăte facultățile din Bucu

resci au ținută alaltăsără o nouă întrunire, în care s’a 
hotărîtă, spune >Răsboiulă, ca studenții de la medicină 
și farmacie să continue mișcarea începută pănă ce li se 
va face dreptate. In casă când s’ară lua măsuri disci
plinare contra vre unoră din studenți, atunci s’a decisă 
ca universitatea întregă să se pue în grevă. In casă de 
trebuință se va face apelă și la opinia publică, convo- 
cându-se o întrunire în acestă scopă. După ridicarea 
ședinței studenții s’au despărțită cu strigătele: »Josă 
Râmnicănu!«

—0—
* Voința Națională» află că în năptea de 29 spre 

30 Octomvre st. n., casa în care este instalată consula- 
tulă rusescă din Cernăuți a fostă atacată de nisce ne- 
cunoscuțl. Vulturulă rusescă a fostă dată josă și tăte 
geamurile sparte. Se presupune că făptuitorii ar fi streini 
și anume ruși.

—0—
In 26 OcLomvre, mareșalulă generală de câmpă co

rnițele Moltke a împlinită versta de 84 de ani.
—0—

piarulă „Poporulu44 din Bucuresci a începută 
de Duminecă a apără în tote dilele la amădi.

Afacerea statutului agrarii în Colialmii.
Cohalmă, 23 Oct. 1884.

(Urmare și fine).
Regularea intenționată nu s’a efectuită. Nu se scie 

care au avută dreptă și care nu. Comasarea va delă- 
tura confusiunea. Acăsta la mulțî cari se îndoiâu le-au 
deschisă ochii și așa a fostă bine. Insă cum să fie cu 
pășunatulă în pămentulă comunală? Primulă emisă mi
nisterială din cele comunicate ne-a îndreptată la §§ 22 
și 107 art. de lege XVIII ex 1871, ală doilea numai Ia 
§ 22 ală citatei legi. Acestă § descrie afacerile comu
nei și dice în punctulă c): »(comuna) dispune de 
averea comunei.» § 34 din aceiași lege dice mai 
departe: »comuna esercăză dreptulă autono
miei prin corporaț iunea sa representativă.* 
Acestea suntă lucruri cunoscute în puterea cărora re- 
presentanța Cohalmănă basată pe espresa indigitare a 
ambeloră emise ministeriale la § 22 ’șî atribue dreptulă 
de a pută regulă pășunatulă pe pâmentulă comunală în 
favărea casei alodiale atâtă de lipsite, în sperare că mi- 
nistrulă le-a dată acestă dreptă, și anume în casulă de 
față dedrece prin îndrumarea la obiectele ce cadă în 

eompetința comunei aceleia i-a interdisă acestă dreptă 
numai pre posesiunea privată. O altă înlerpretațiune 
abia se păte dă nexului ce se află între aceste emise 
ministeriale și între lege. Dreptulă acesta, pe care l’au 
singuraticii locuitori, ca a tari însă nu ca persdne 
private, nu’lă dispută nimeni. Despre măsura și eser- 
cițiulă acestui dreptă, comitatulă ca representantulă 
comunei întregi, a decisă pănă acum totdăuna în cașuri 
concrete. Acăsta au probat’o praxa de pănă aci. Așa 
de esemplu dreptulă de ghindărită l’a măsurată totdăuna 
comitetulă dândă fiecărui cetățănă dreptulă de folosință 
condiționată, că adecă singuraticii câți rîmălorl se 
îngrașe și ce taxe să plătăscă în casa alodială fără ca 
să subverseze discusiune In acestă respectă. Acăsta nici 
nu se pută altmintrelea ca să nu se păgubăseă locuitorii 
între sine, ori să se păgubăseă pămentulă comunală, 
cum să întâmplă de presinte la noi, că acela mai multă 
ori mai puțină să folosesce și să speculăză numai de unii 
și ceilalți împreună cu casa comunală să se mulțămăscă 
cu privirea!’)

Astfelă corpulă representativă Cohalmănă trase în 
socotălă numărulă viteloră, ce după cuantitatea pășuna- 
tului s ară pută nutri, după aceea cu cea mai scrupulăsă 
observare a §§. 105 și 106 art. d. 1. XVIII ex 1871.1’)

Stabilesce, că din numărulă totală ală viteloru câte 
s’ară veni pre fie-care locuitoră și ce taxe se plătăscă de 
capă de vită în cassa alodială. Românii crescători de 
vite au fostă nemulțămițl și au recurată contra acestei 
hotăriri la municipiu. u)

Adunarea comitatensă în șădința sa din 28 Main a. 
c. au respinsă pre recurențl aprobândă conclusulă re
prezentanței Cohalmene. Acum ărăși a trebuită chemată 
ministerulă în ajutoră. Amploiatulă comitatensă Dumitru 
Perția recurge decisulă comitatului și Inaltulă ministeriu 
dispune:

Nr. 44,623.
VI. Oftciulu comztatensil alu Tirnavei-mare 

în Sighișora.
Contra decisului luată de adunarea comitatensă în 

ședința sa ordinară ținută la 28 Maiu a. c. sub Nr. 115— 
196, în care s a întărită conclusulă corpului representa
tivă ală opidului Cohalmă relativă la regularea pășuna- 
tului, membrulă congregațiunei Dumitru Pertia a înaintată 
recursă și după esaminarea acestui obiectă, statutulă în
cuviințată se dechiară de fără valore, deărece corpulă 
representativă nu este chemată a regulă dreptulă de pă- 
șunată ală locuitoriloră; pentrucă în câtă interesații nu 
se potă uni, judecătoria e chemată a hotărî. Despre a- 
cesta se încunoscințăză oficiulă comitatensă retrimițendă 
adusele adnexe la raportulă vice-comitelui din 15 Iuliu 
a. c. Nr. 6115 spre ulteriără urmare.

Budapesta, 28 Iulie 1884.
cu împuternicirea ministrului

Georgiu Lukâca m. p., 
consiliarfl ministeriala.

’) Dară când s’a pavată orașulă numai cei cu vite 
l’au pavată, procurândă piâtra necesară, căci sasii ca să 
nu aducă piătră îșl vendură vitele și de atunci mulți ră
maseră fără de vite. Românii însă ca unii ce au ținută 
totdăuna vite au fostă siliți să care ghicașl și profesîo- 
nistulă cu funcționarulă să mulțumea cu privirea.

10) Ce observare scrupulăsă, când consclusului din 
cestiune i-se adauge clausula extra dominium spre 
ceea ce citata lege nu i-a îndreptățită?

11) Se înțălege că n’au putută fl mulțămițl, după ce 
representanța comunală în loculă statutului casată, insti- 
tue totă pre același în a doua edițlune și mai potențată. 
Primulă avea de cheiă în pămentă privată după 10 fl. 
venită curată foncieră ună dreptă de o vită mare, și 
după 10 fl. dare directă de tăte speciele asemenea o vită 
mare în pămentulă comunală. Ală doilea nu s’a ocu
pată cu pămeitulă privată, ci cu celă comunală și în 
acesta a stabilită ca cheiă 12 fi. dare directă de stată 
de totă felulă după care întră în pășunită o vită mare 
se înțălege că după ce se plătea 2 fl.' taxă în cassa alo
dială. Acăsta eră dreptate săsâscă, prin care plus con- 
tribuențiloră de multifariele dări directe li se da pămân- 
tulă comunale — recte dreptulă de folosință ală locui
toriloră în monopolă.

2.
FOILE T ONU.

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

1785 scrisă pe liasa documentelortt oficiale de N. Densnșianu. Bu
curesci 1884. Tipografia >Roiuânulu,< Carolu Giibl).

(Urmare.)
După ce înșiră în 28 de puncte literatura revolu

țiunii, adecă studiele și monografiile apărute în diferite 
țâri ale Europei asupra revoluțiunii din 1784 autorulă 
arată fântânile istorice de cari s’a folosită. Elă și-a alesă 
calea cea mai drăptă și sigură ținându-se de actele ofi
ciale scrise pe timpulă revoluțiunii și la loculă unde se 
petrecâu evenimentele, cari presintă cele mai positive in- 
formațiuni despre începutulă și decursulă mișcărei și suntă 
singurele fântâni autentice ale ei. Din colecțiunile de do
cumente este cea mai importantă colecțiunea contelui 
Iosifă Kemeny în biblioteca museului transilvană în Clușiu, 
âr între archivele mai importante loculă ânt.eiu îlă ocupă 
„archiva comisiunii Jancoviciane,» care adi se află de
pusă în archivele statului din Buda, după ea vine archiva 
cancelariei aulice transilvane și archiva guvernului tran
silvană.

»Este adevărată, 4*ee autorulă, că faptele revolu
țiunii române au fostă alterate chiar și în rapărtelo ofi
ciale ale funcțiunariloră și luerulă e de esplicată, căci 
autoritățile se aflau în mâna clasei feudale, în mâna ele
mentului în contra căruia se răsculaso țăranii românî. 
Dăr cu tăte aceste o privire critică independentă va pută 

să discârnă veritatea istorică de falsele imagini ale pre- 
vențiuniloră sociale și politice »

*
In introducere găsimă o schiță concisă și clară a 

faseloră prin cari a trecută poporulă română de dincăce 
de CarpațI din suta a XHI-a și până la 1784.

Vechia organisațiune socială și politică a Români- 
loră erâ basată pe ună sistemă .militară (Voivozi seu 
comandanți, boierl-bellatores, castrensi său apără
tori ai castreloră). Pănă la 1235 Românii formau ună 
elementă principală din armata imperiului Bizantină. Mi- 
lilarismulă Româniloră din Bânată și din Transilvania 
eră censuetudinară. (Numele și funcțiunea de Căpitană 
ală Țărei-Făgărașului o rămășiță din sistemulă militară). 
Astfelă poporulă română în evulă de mijlocă atâtă din- 
căce câtă și dincolo de Dunăre se presintă ca ună po
poră adevărată legionară. In fruntea provinciiloră române 
se află câte ună Voivodă, Bană său Căpitană, 
er poporulă se află di visată în 4 clase, în boieri seu 
militari de prima ordine, chinezi său căpitani de dis
tricte și In țărani obligați la apărarea castreloră (castren- 
ses) și la răsboiu. Voivodatele și chineziatele se con
servară în Ungaria și Transilvania pănă la mijloculă se
colului ală XVI-lea. Boerii in epoca vechiă erau ade- 
vărați ostași legionari, clasa cea mai distinsă a poporu
lui militară. In Ungaria și Transilvania boerii români 
pănă în secolulă XV-lea au figurată sub numele de no
bili români (nobiles valachi). Clasa a treia, țăranii cas
treloră erau în epoca vechiă ămenl liberi, puteau 
dispune de averea loră și erau datori numai să facă ser
vicii de castre, adecă se construâscă fortificațiunl, se apere 

castrele și frontierele și se ia parte la espedițiunl de răsboiu. 
Poporulă română din Ungaria și Transilvania mai avea 
aprăpe peste totă loculă teritoriele sale naționale, 
unde administrațiunea se află în mâna elementului ro
mână. Mai esistâ în ținuturile românesc! și ună dreptă 
consvetudinară română, tribunale românesci compuse din 
chinezi, nobili și țărani români, instituțiunea judecători- 
loră aleși, ună dreptă particulară de posesiune și pro
prietate așa că în epoca vechiă dreptulă publică și drep
tulă privată românescă apare cu totulă diferită de drep
tulă ungurescă. In secululă ală XIII-lea și până în a 
doua jumătate a secuiului ală XlV-lea poporulă română 
din Transilvania și Ungaria se presintă ca ună poporă 
liberă militară, ca națiune politică deosebită de cea un- 
gurâscă, secuiescă și săsâscă.

*
Epoca de decadență și servitute se începe pela 1366. 

Regii Ungariei prin donațiunile loră desființâză vechiulă 
sistemă militară și cu elă se desființâză șl vechile insti- 
tuțiunl ale Româniloră. Voivodatele române dispară, âr 
nobilimea română se transformă încetulă cu încetulă în 
nobilime ungurâscă. Silită a trece la catolicismă ca se-șl 
conserve privilegiele nobilii români se rupă de corpulă 
națională și se contopescă cu elementulă dominantă. Așa 
o pățiră și Chinezii, cari parte mare fură nobilitațl. Sa
tele și moșiile țăraniloră români fundă dăruite nobili loră 
ungurescl sâu bisericiloră catolice și din țăranii militari 
si ămenl liberi ajunseră a fi iobagi. Țăranulă nu mai 
erâ decâtă ună sclavă fără de drepturi politice și civile, 
declarată incapabilă de-a câștigă avere, lipsită de liber
tate personală și lipsită chiar de dreptulă de a se apără



Se vede că compuitorulă acestui emisă a luată lu- 
crulă de totă superficială. Asta sună, ca și când ar dice 
simplu: »Noi nu vremă.« Elă presupune, că corpulă re- 
presentativă ală Cohalmului voiâ se reguleze pășunatulă 
în opidulă Cohalmă, și pentru că corpulă representativă 
n’ar fi chiemată a regulă dreptulă de pășunată ală locu- 
itoriloră, așa anulâză pură și simplu conclusulă luată și 
întărită de congregațiunea comitatensă. Presupunerea se 
ia de faptă și motivulă de axiomă; provocarea la drecare 
lege lipsesce. Nici § 22 și nici 107 art. d. 1. XVIII ex 
1871 nu s’a considerată. Bine, pentru ce? Eu credă că 
simplu, pentru aceea nu s’a luată în vedere, pentru că 
emisulă presentă nu s’a putută basâ în acestă casă con
cretă pre numiții §§ ai legei. Că ară fi alțî §§, cari l’ar 
pută justifică, aceea eu nu o sciu.13 * 1)

13) In acestă emisă n’a fostă opă să se provoce la 
§. 22 și 107 fundă obiectulă același ce s’a hotărîtă cu 
emisurile anteriăre. Apoi emisulă acesta să păte justifica 
motivarea totă cu acești §§■ avendă aceștia destulă pu
tere pentru așa ceva. Ori credă circumspecții că cu §. 
22 corpulă representativă păte decide obiectulă cu valăre 
definitivă, nedisputaveră și fără apelațiă, totă așa cn §.
107. T6te legile au instanțe, așa și acăsta, care prescrie 
termine, ca nu cumva instanța inferidră nepricependă le
gea ori abusândă de ea ca în casulă presinte, să stărgă 
drepturile partideloră, fără ca ele să se mai pătă men
tal? Să mă ierte corespondentulă că pășunatulă e ală lo- 
cuitoriloră șî nu ală corpului representativă ca să facă 
cu elă ce vrea. Locuitorii și-au alesă corpă representa
tivă ca să le admînistrateze averea comună ca nisce pă
rinți adevărațl în modă egală față cu toți, ăr’ nu pre 
unii să-i persecuteze și pre alții să-i favoriseze.

1S) Nici cu celă ideală nu păte face representanța 
ce va vrea, fiindă dreptulă privată ală locuitoriloră.

în contra domnului seu pe care nu-lă putea să-lă 
cheme în judecată. Țărănimea fu singura clasă, care 
mai rămase Româniloru, ea ținu cu tăriă la naționali
tatea și legea ei, dăr constituțiunea Approbateloră și 
Compilateloră declară poporulă română de străină 
în Transilvania și suferită în acăstă țără numai pentru 
folosulă economică ală principiloră. La acesta se 
mai adause fanatismulă religiosă ală bisericei catolice și 
reformate din causa căruia Românii au suferită grozave 
persecuțiunl. Unii regi ai Ungariei le acordaseră unele 
ușurări dăr nobilimea ungurescă să opunea, căci privea 
orice ușurare a iobagiului din partea puterii monarchice 
ca ună atentată asupra privilegieloră sale. Țăranii storșl, 
maltratați, desperați appcară în mai multe răndurl ar
mele în pontra nobilimei. (Revoluțiunea țăraniloră români 
și unguri din 1437. Revoluțiunea țăraniloră din Ungaria 
la 1514). Pedăpsa de mărte ajunse a fi o pedăpsă de 
tdte (Șilele. Ca se scape de servitute și de persecuțiunile 
religiăse ale Calviniloră, mitropolitulă Atanasie și proto
popii români din Transilvania se hotărăscă la anulă 
1698 a se uni cu biserica Romei. Cu tăte astea nu se 
schimbă posițiunea socială și politică a Româniloră. 
Desilusiunea erâ mare. Genialulă episcopă Inocente Claină 
formulăză cu treizeci de ani mai târziu programa de egală în
dreptățire a Româniloră și cere dela curtea imperială și 
dela dieta ardeleană ca națiunea română să fie declarată 
de a patra națiune politică în Transilvania și în părțile 
Ungariei locuite de Români. Dăr dieta dela 1744 răs
punse că a patra națiune politică nu se pote constitui în 
»țără.< Episcopulă Claină fu persecutată, cățju în dis- 
grația curțn și după o luptă de 15 ani fă silită se ab-

După cum deja amintisemă corpulă representativă 
ală Cohalmului n’a voită se reguleze anume pășunatulă 
în opidulă Cohalmă, de unde purcede emisulă ministeri
ală din vorbă; elă nu a resolvată nici întrebarea drep
tului privată ce ar pută figură între comună și membrii 
ei, despre care s. a. tractăză § 107 art. d. 1. XVIII ex 
1871 ceea ce absolută nu pute, după ce la noi nici 
ună membru ală comunei n’are dreptă 
privată reală13) în pămentulă comunală 
Referințele nostre nu’i permisă a se judecă pre cale ur- 
barială. Se pare că acăsta au recunoscut’o congregațiunea 
comitatului Ternavei-marI și pentru aceea a dată decisului 
adusă de representanța comunală Cohalmână aprobațiunea 
spuduită în modă atâtă de scurtă și precisă de lnaltulă 
Ministeră. Altmintrea după cum suntă în formată, ast- 
felă de înțelesă au dată și d-nii dela Tribunalulă r. u. 
din Elisabetopole, cari, deputați unei esmise din sînulă 
corpului representativă în acestă respectă i-au dată reso- 
luțiunea, că judecătoriă nu aravea de a face cu 
acestă obiectă.

Cum rămâne acum? Autorisate simtă represen- 
tanțete comunale, ca organe instituite de comunita
tea întrdgă să reguleze interesele și să administreze 
averea comunală, despre acăsta în calea legei să dis
pună, și în esercițiulU acestei autorități să potă sta- 
tori și în cassa în favdrea cassei alodiale dela locu
itori taxe pentru vitele ce pășunescă pe pămentulă 
comunala? și spre încheiere adauge, suntă ele auto
risate a determina mimărulă viteloră admisibile în 
pămentulă comunală ? r ... u

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

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

Pesta, 4 Octomvre. — Melchior Lonyai 
a fostă lovită de apoplexiă (gută) eri la amddl, 
pe când presida ședința comitetului direcțiunei 
superintendenței reformate, și au fostă dusă în 
locuința episcopului Carolă Szasz, unde, cu tdtă 
îngrijirea și ajutorulă dată de mai mulți medici, 

sdra la drele b'U a murită. Cadavrulă a fostă 
transportată în palatulu familiei sale în Buda.

JLondra, 4 Octomvre. — In camera lor- 
cjiloru a declarată Grranville de neîntemeiată scirea 
despre căderea Chartumului.

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

MULȚĂMITĂ PUBLICĂ.
Cu ocasiunea balului română arangiată în 27 Aug. 

a. c. la scăldîle Bicșadului comitatulă Satmară în folo
sulă fundului de convictă ală orfaniloră de preoți, din 
diecesa Gherlei, au incursă la suprasolvirl dela pră-sti- 
matele domne și domni: Baronesa de Radak 10 fl. Mi- 
hailă Kokănyesdi adm. Vicarială de Maramureșă 2 fl. 
50 cr. Alesandru Erdosiu Archi-diaconă 4 fl. Ionă Ser- 
bacă protopopă 5 fl. Augustină Pelle parochă 2 fi.50 cr. 
Lazară Iernea preotă 5 fl. Iuliu Darabantă preotă 4 fl. 
Avramă Brebană preotă 4 fl. Ambrosiu Berinde preotă 
3 fl. Emanuilă Popă preotă 4 fl. Gavrilă Barbură not. 
cerc. 1 fl. Gavrilă Vaida oficială la cărțile fund. 50 cr. 
Demetriu Suciu advocată 1 fl. Ambrosiu Popă parochă 
50 cr. Floriană Cociană advocată 2 fl. 50 cr. losifă 
Trautmann întrepriâdătoră 3 fl. — Au mai contribuită, 
prin colectarea on. d. Gregoriu Balintă preotă ală die- 
cesej Gherlei în Maramureșă, pre-stimații domni: I6nă 
Jura jude cercuală 2 fl. Paulă Popă preotă 2 fl. Geor- 
giu Hungroeder preotă 1 fl. Corneliu Batină advocată 1 
fl. Gregoriu Juga not. cerc. 1 fl. Demetriu Anoca preotă 
1 fl. Basiliu Iurca mare proprietară 1 fl. Dr. Ionă Mi- 
hâlyi procuroră comitatensă 1 fl. Petru Iacab advoctă 1 
fl. Iănă Ivașco preotă 1 fl. Emerică Kulin președinte la 
Tribunală 1 fl. Vasiliu Mihalca vice-comite 2 fl. Emerică 
Orosz neguțâtoră 1 fi. F. Zs. 1 fl. Nicolau Csiszâr jude 
cercuală 1 fl. losifă Bikkâl inspectoră erarialu 1 fl. Va
siliu Mihalca pretoră 1 fl. Iancu Staimeiz comerciante 1 
fl. Iănă Szilagyi 40 cr. Smil Pollâk comerciante 40 cr. 
Avramă Hager comerciante 40 cr. (va urma).

DIVERSE.
Formarea limbei francese. — In urma emigrați- 

unei popdreloră, prin secolulă ală patrălea și ală cince- 
lea, Francii, Gothii și mai târdiu Normanzii se 
așezară în Galîa. înaintea acestei epoce, și dela ocu
parea acestei provincii prin Romani, limba domnitore, a 
fostă cea latină, care rămase încă multă timpă, limba 
cultului, a instrucțiunei și a afaceriloră publice. Referin
țele (jilnice ale vieții private cu acești cuceritori ai Nor
dului, produse o fusiune de dialecte și limba latină, com
binată cu idiomii popăreloră subjugate, își perdu îndată 
caracterulă său primitivă, care dădu locă formațiunii 
limbei romane ; ea se desbină în două ramure: cea ro
mană provincială său limba d’oc vorbită în Sudulă Fran- 
ciei, și limba d’oil, vorbită în Nordă în partea Loarei 
Oc și oii sunt cuvintele, cari erau întrebuințate în celă 
două țări, pentru a esprimâ particula afirmativă »da« 
său franc. »oui.« Limba d’oil a fostă cu deosebire cul
tivată prin așa numiții Trouveres său Troubadours din 
Nordă, care fiind impusă popăreloră învinse din Sudă. 
deveni germenele limbei francese. Acăstă limbă perfecți
onată în cursulă timpuriloră, deveni limba națiunei în
tregi prin secolulă ală Xl-lea. — E greu a constată în 
modă esactă, în ce epocă s’a începută întrebuințarea 
generală a acestei limbi, de ăre ce transformațiunea se 
efeptul succesive. Se crede a se constata esistența lim
bei romane de pe timpulă lui Garolă Martăl (731).

tjică de episcopia, se retrase la Roma unde muri în cea 
mai mare miseriă, în 1768. Acăstă fu sdrtea celui mai 
mare archiereu unită....

Cu doi ani înainte de începerea revoluțiunei la 
1782 bătrânulă episcopă Grigorie Maioră este asemenea 
silită de guvernulă transilvană de a se retrage dela epis
copia. Luăndu-șl rămasă bună dela sinodă elă dise: 
»N’am pregetată a eși afară la vederea patimiloră văstre, 
a primi pe ulițe pe dăluri, pe văi în frigă și în zăduvă 
instanțele vostre, a vă ascultă plângerile vdstre... ca nu 
cumva însă acăsta corabiă de atâtea vânturi dinainte 
și din-apoi aieptată și de valuri bătută, suptă 
ocârmuirea mea să se cufunde... iată mă jertfescă 
și vremea despărțirii mele s’a apropiată ... Dămne, Dămne 
caută din ceriu și vedl și întăresce via acăsta și o spo- 
resce, pe care ă sădit’o drăpta ta.c Atunci protopopulă 
Dănilă din Cătma dise în mijloculă întristărei generale 
cătră episcopă: »Unde te duci pră milostive dămne? 
Cui ne lași ? Cum te-ai îndurată a te despărți de atâta 
nămă și preoțiă sfântă, de ună cleră ca acesta, cu atâta 
mulțime de poporă împodobită, vedl acum circumstan
țele (Jdeloră acestora câtă sunt de grele, vecjl frații și fiii 
tăi, cum stau cu ochii plini de lacrimi, se uită și sus
pină la a loră de cătră Escelenția ta despărțire — pe 
cine vomă avă noi acum dără în scârbele năstre mân
gâiere?*

»Aurora revoluțiunei începea a se zări.*
(va urma).

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

Primulă^ documentă autentică ală limbei francese din 
Nordu ce esistă, si care sămănă multă cu cântarea Trou- 
badouriloră, este jurămentulă ce-lă puse, la Strasbourg, 
Ludovică Germaniculă (Louis le Germanique) fratelui său 
Carolă Pleșuvulă în anulă 842. Insă prin câte schim
bări n’a trecută acăsta limbă. Ortografia a devenită cu 
totulă alta multe espresiuni nu se mai întrebuințăză în 
diua de adl, și cu t<5te astea numărulă cuvinteloră s’a 
îmulțită de minune, limba fancesă este de presentă una 
din cele mai abundante limbi ale Europei, ea numără 
cam la o sută de mii de cuvinte. Acăstă cifră să es- 
plică prin faptulă că nu numai totă invențiunea nouă și 
tălă perfecțiunea technică, reclamă termini nuoi, dăr și 
prin împrejurarea libertății de care se servescă marii au
tori ai epocei actuale, inventândă înșiși cuvinte, pe care 
apoi publiculă și chiar și Academia le primesce. Pr.

Ună tună gigantică. — Firma Krupp din Essen 
la comandarea guvernului italiană lucrăză ună tună gi
gantică, care este de o 'greutate de 130,000 kilograme 
și pentru transferarea căruia a făcută două vagăne cu 
câte 8 osii, dintre cari fiecare păte purta o greutate de 
75,000 kilograme.

Procesă pentru o pară. — Sensațiune mare a pro
dusă în Londra ună procesă, ce s’a tractată în dilele 
acestea la tribunalulă din Westminster. Ga acusată 
apăru ună tânără frumosă de vr’o 25 ani, pentru furtă. 
Fapta s’a întâmplată astfelă: lohn Benborn, fiulă unm 
funcționară ală băncii englese, erâ de cinci ani în ser
viciu în: »Fruit and vegetable dedartement of the Ar- 
my and Navy st.eres.« Tenărulă omă, care se bucura de 
favorulă superioriloră săi, trăgea ună venită anuală de 
210 funți, și erâ logodită cu o fată tânără și frumăsă, 
fiica unui maioră. A fostă acusată — că a mâncată o 
pară, care se privea ca proprietate a societății — și care 
î-a fostă dată spre vândare. Para a fostă prețuită cu 
1 penny. Representantulă societății accentuă că acusatulă 
ar fi consumată pe lună pdme cam de 200 fun^l.

Societatea, spre a se feri de ruină, a fostă silită 
în orice casă a aduce lucrulă la lumină. Tribunalulă 
condamnă pe tânărulă omă la 4 luni de muncă silnică.

încredințare. — D. Nicolau Aronă, teo- 
logă absolută și învețătoră în Făgărașă ’șl-a încredințată 
de soțiă pe d-șdra Victoria Frateșă, fiica preotului 
din Preșmeră Alecsiu Frateșă; dr d. Georgiu Popo- 
vici, proprietară în Preșmeră ’și-a încredințată de soțiă 
pe d-șora Ana Frateșă, fica aceluiași ven. preotă.

------ o------
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In 15 Octomvre a eșită de sub presă: 
Revoluțiunea lui Horia 

în Transilvania si Ungaria 
1784—1785

scrisă pe basa documenteloră oficiale de Nic. Densușiană.
Scrierea formâză ună volumă mare peste 32 căle 

în 8° și conține următorele capitole:
Caracterulă {revoluțiunii din 1784. — Litera

tura revoluțiunii. — Fontânile istorice ale revoluțiunii.
— Românii în epoca militară. — Feudalitetea ungu- 
rășcă în Transilvania. — Asupririle Româniloră din 
munții Abrudului. — Tumultulă din Câmpeni dela 1782.
— Călătoriile împăratului losifă în Transilvania, 1773 și 
1783. — Călătoria lui Horia la Viena în 1783. — Con- 
scripțiunea militară. — Căpitanii revoluțiunii. — Conspi- 
rațiunea și scopulă revoluțiunii. — Adunarea țăraniloră 
la Mestâcănă. — Revoluțiunea în comitatulă Hindddrei 
și ală Zarandului. — Crișană proclamă revoluțiunea la 
biserica din Curechiu. — Ocuparea Zarandului. — Re
voluțiunea se estinde în cemitatulă Hinăddrei. — Țăranii 
atacă orașulă Deva. — Esecutarea prisoneriloră din Deva.
— Ultimatulă lui Horia. — Revoluțiunea în comitatulă 
Albei și ală Clujului. — Câmpeni. Abrudă și Roșia. — 
Primulă căpitană în periculă — Căpitanii Cloșca și Ho
ria tînărulă plecă asupra castelului din Galda. — Trupa 
țăraniloră de pe Mureșă atacă Vulperulă și Vințulă de 
josă. — Revoluțiunea străbate în comitatulă Clujului. —■ 
Revoluțiunen în comitatulă SibiiuluL — Revoluțiunea în 
comitatulă Aradului. — Organisarea mișcării. — Baro- 
nulă Brukenthal și baronulă Preisz. — Guvernulă tran
silvană și revoluțiunea. — Armistițiulă de la Tibru, — 
Misiunea lui Molnară în Zarandă. — Episcopii Nichitici, 
PetrovicI și Popovicl. — Schultz la Câmpeni. — Insurec- 
țiuneâ nobilimii. — Impăratulu losifă și revoluțiunea. — 
Esecutările din Alba. — Activitatea contelui Iancovits 
până la prinderea căpitaniloră. — Petițiunile nobilimii.
— Revoluțiunea se începe de nou. — Ordinele lui Ho
ria începerea ostilitățiloră. — Țăranii resculați respingă 
amnestia. — Convențiunea de la Ofenbaiă. — Luptele 
dela RemețI, Bradă, Lupșa și Michălenl. — Horia disălvă 
trupa de la Câmpeni. — Impăratulă losifă și cestiunea 
de naționalitate în Transilvania — Prinderea căpitaniloră.
— Interogatoriulă lui Horia, Cloșca și Crișană. — Sen
tințele și esecutarea. — Horia ca ,rege« și »împărată.«
— Festivitatea din Slatna. — Alte condemnări. — împ 
losifă desființăză servitutea personală. — Expatriarea 
mai multoră țărănl. — împ. losifă suprimă abusurile din 
munții Abrudului. — Revoluțiunea lui Horia la 1790— 
91. — Conclusiune.

Prețuia unui exemplară: pentru România 10 fr. și 
pentru Austro-Ungaria 4 fl.

Errata. — In Numărulă 199 la Coresp. din Co
halmă este a se corege la notița de sub 4) alineatulă 6 
în loeă de anii 1883—1884; 1873—1874.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Muieșiauu.



(Juraulu la bursa de Viena
din 3 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 122.50 
Rentă de aurit 4°/, . . . 93.55 
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.45 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare......................... 142.25
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.80 

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

Amortisarea datoriei căi-
lorii ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 115.50 

Bonuri rurale ungare . . 101.30 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.40 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă . .....................100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.75 
Bonuri rurale transilvane 100.30

Uhirsa de Bluctiresc».
Cota oficială dela 24 Octomvre st. v. 1884.

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 115.80 

Renta de hărtiă austriacă 81.20 
Renta de arg. austr. . . 82.35
Renta de aurii austr. . . 103.95 
Losurile din 1860 . . . 13440
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 872.—
Act. băncel de credită ung. 291.75 
Act. băncel de credită austr. 290,90 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei................ 5.76
Napoleon-d’orI................. 9.657a
Mărci 100 împ. germ. . . 59.60 
Londra 10 Livres sterlinge 122,65

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

vină ung........................ 98.25
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 116.—

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

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

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

> (5%) • • — —
Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 3651/

» Națională . . — 2371/
Aură 7,3O°/o —
Bancnote austriace contra aură 207 2.08

Cursuîu pieței Brașovii
din 4 Noemvre st. r>. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.95 V end. 9.—
Argint românesc . . ’. . . > 8.80 8.90
Napoleon-d’or!................. . » 9.64 » 9.68
Lire turcesc!..................... . . » 10.92 * 10.98
Imperial!......................... . . » 9.90 9.92
Galbeni............................. . . » 5.67 » 5.70
Scrisurile fonc. »Albina < . » 100.— » 101.50
Ruble Rusesc!................. . > 122. 5 > 123.—
Discontulă » . 7-10 °/0 pe ană.

__ Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei" se potu cumpăra în tutunge- 
ria lui Cîross (în casa prefecturei.)

I<R fi
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Vindecare (Radicală și Rapidă
de tâte i

Bolele Nervose, Epileptice și Secrete
nnmai prin metoda mea.

Onorariele nu se dau decâlă după restabilirea completă.

©K. PBOF. A. MAA.AS.1PINA,

membru ală mai multoră societăți sciențifice

IOC. Fatfbcurg St. Antoine. — FAFIS.

Tratarea se face prin corespondență.

**

Iustinianu M. Gr ama 
depositarulfi fabricei în Brașovii.

oferă pe prețuri convenabile în cele mai favorabile 

condițium și în tote mărimile. '

ce resistă pe deplină în contra focului și nici nu se 

potu sparge/din cele mai renumite fabrice de casse

2

Casse de Wertheim

MersulU trenurilorU
pe linia S®redealtt-liBudapesta și pe linia Teiușîî-Aradu-Bndapesta a călei ferate orientale de stată reg. ung.

Predealu-Budapesta ©udapesta—P’redealu

BucurescI
Predealu
Timișă

Brașovii

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigliișdra
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușil
Aiudă 
Vințulă de
Uiora 
Cucerdea
Gliiriștt
Apahida

Clușiu
Nedeșdu 
Ghirbău
Aghirișă 
Stana
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

Orailia-inare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

Viena

( 
(

(

(
(

Trenă 
accelerat

Trenă 
do 

persâne

Trenă 
omnibus

7.15 ___
1.09 — —
1.33 — —
2.06 — —
2.16 6.30 b.45
2.44 7.09 6.28
3.03 7.41 7.07
3.18 8.09 7.42
3.51 8.53 8.51
4.51 10.18 10.52
5.11 10.55 11.56
5.39 11.36 12.43
6.00 12.11 1.23
6.29 12.35 2.07
— 12.54 2.27

7.02 1.29 3.06
— 1.45 3.22
7.38 2.26 4.15
7.55 2.48 . 4.44
— 3.12 5.10
— 3.19 5.19
8.24 3.36 5.47
8.48 4.10 6.38
— 5.39 8.51

10.08 559 9.18
10.18 6.28 8.U0

— 6.54 8.34
— 7.10 8.59
-— 7.25 9.35
— 7.49 10.16

11.33 8.11 11.04
12.06 8.52 12.17

— 9.11 12.47
— 9.29 1.21

12.51 9.52 2.05
1.21 10.27 3.08
— 10.46 3.39
— 10.56 3.55
1.49 11.04 4.06
1.54 11.14 7.30
3.14 1.47 11.05
5.10 4.40 2.37
7.30 7.44 6.40

2.00 6.20 2.00

. Trenă 
do 

persâne

9.50
10.15
10.50

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladăny

Oradea mare (
(

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezo-Telegd 
Rdv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Glii rbău 
Nedeșdu 

Clușiu (
(

Trenă 
de 

persâne

Trenă 
omnibus

Trenă
accelerat

Trenă 
omnibus

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea
Uiora 
Vințulă de i 
Aiudă
Teiusu 
Crăciunelu
Blașu 
Micăsasa 
Cop șa mieă 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sigișora 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susă

Brașovii
Timișă
Predealu

BucurescI

8.25
8.00

11.24
2.01
4.11
4.21
4.29
4.40
5.02
5.46
6.09
6.28
6.52
7.32
7.51
8.12
8.24
8.38
8.57
9.23
9.50

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45

1.15
1.44
2.00
2.34
2.52
3.27
4.01
4.50
5.08
6.47
7.36
8.09
8.41
9.20

8.35
6.55

10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48

1.48
3.21
3.54
4.34
4.52
5.11
5.40
6.00
6.29
8.14
9.49
9.58

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43

1.22
2.24
3.06
4.17
4.51

’ 7.07
8.10
8.46
9.20

10.15
6.00
6.57
7.32

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

8.00
2.47
6.36

10.09

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile grose1

Tipografia ALEXI, Brașovii.

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

10.45
11.07
11.29
12.15
12.30

1.32
2.04
2.24
2.44
3.15
3.25
4.03
4.28
10.25

Teiușii-Aradîk-Buda pesta Budapesta-Aradik-Teiușft.

Trenă de Trenă Trenă Trenă de Trenă
persâne omnibus omnibus persâne omnibua

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 11.09, Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Sinieria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.0o 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Branicica 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 ■ 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopii 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
Conopii 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Sinieria (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

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de josă 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — —. Teiușft 12.53 7;00

Aradu-Tiiusș6ra Simeria (Piski) Petroșent

Trenă Trenă de Trenă
omnibus persâne omnibus

Aradu 6.00 12.30 Siiueria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nămeth-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
Timișdra 8.58 3.15 P etroșeui 7.00

Timișdra-Aradik Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenă de Trenă Trenu
persâne omnibus omnibus

Tina ș6i*a 12.25 5.00 Petroșeni 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 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradtt 3.10 8.00 Simeria 12.37


