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a. c. vorbindtt despre atitudine deputațilorfi na
ționali din dietă, citasemu unele pasagie dintr’o 
corespondință dela Pesta, a „Luminatorului“ în 
care se făcuse încercarea de a justifică tăcerea 
absolută a deputațiloră uoștri de partida națio
nală din Bănatti și părțile ungurene cu ocasiunea 
desbaterei proiectului de adresă în dieta din Peșta.

Noi ne-amu declaratu neîndestuliți cu moti
vele produse de scriitorule acelei corespondențe. 
Amil disfl că dăcă în adevăru acele motive au 
pricinuită „atitudinea reservată" a naționaliloru 
nouă ni se pare că de astădată ei au desvoltatu 
prâ multă prudență.

Confrații noștri dela „Luminător ulii" suntu 
însă de ideă, că părerea năstră e greșită și se 
silescă a ne convinge despre contrariul^, „pe 
basa iuformațiuniloră esacte,“ ce pretindă a-le 
avă.

Ni-ar fi părută bine dăcă li-ar fi succesă a 
ne convinge, că reserva aceea era impusă de 
precauțiunea politicei mai înalte. Trebue să de- 
clarămă însă cu părere de rău, că după aceste din 
urmă informațiuni esacte ale confrațiloră noștri 
amă rămasă și mai puțină orientați.

Prima informațiune a „Luminătorului" dicea 
că este „neoportună de a păși cu pretensiunile 
pănă când Bismark mai are trebuință de unelte." 
A doua informațiune ne spune, că „reserva" 
este de lipsă „pănă ce se va formă ună micuță 
partidă națională în dietă."

Prin urmare ori informațiunea d’întâiu ori 
cea de a doua nu este esactă, căci se contra
zică. La una amă răspunsă deja, ăr câtă pentru 
silințele ce s’ar face de a stabili o înțelegere 
între naționali, noi le găsimă fdrte lăudabile și, 
mai multă încă, fărte naturale, pentru că sun- 
temă de părere, că cei ce au interese comune ar 
fi nisce ămeni mărginiți și scurți de vedere dăcă 
nu ar căută unu mijlocă de a se uni pentru a- 
părarea loră.

Nu înțălegemă însă de ce se împedece ase
meni năsuințe pe unii său alții de a-și redică 
vocea la ocasiuni binevenite spre apărarea causei 
loră naționale.

După noi precauțiunea politică pretinde toc
mai ca una să-o faci și alta să nu-o lași. N’a 
pretinsă nimenea dela naționali, ca „să bage 
schintei din foculă Starcevicianiloră în dieta un
gară." Ună „semnă de viață" se putea dă și far 
de schintei din Zagrabia. Foculă nemulțămireî 
generale a poporului nostru este destulă de mare 
ca să n’avemă lipsă d’a împrumută schîntei dela 
Croați.

Dăr naționalii noștri — confrații dela 
„Luminătorulă" — au trebuită să fie circum- 
specți, pentru că alții sunt și mai circumspecți. 
Dăcă vr’unulu dintre ai noștri ar fi scăpărată 
vr’o schînteiă, le-ar fi dată, adaugă ei, numai 
prilegiu naționaliloră sași, ca să (jică cătră Tisza: 
ve(ji valachii voră să te înghiță, aliază-te dăr 
cu noi contra loră.

Să ne permită confrații din Timișăra a-le 
spune, că acăsta politică este de totă ruginită și 
nu mai posede a^I nici o importanță reală. Nu 
credemă, că compatrioții noștri sași au gustă să 
se lase a fi maghirisați de frica romanisărei și cu 

atâtă mai puțină putemă crede că Ungurii de 
frica Româniloru le voră redă Sașiloră vechia 
loră autonomiă națională.

Chiar de-ar mai avă Sașii astfelă de velei
tăți politice, ar fi ridiculă a crede, că spre a 
spăriâ pe d-lă Tisza cu Românii ei ar fi avisați 
d’a așteptă pănă ce vr’ună națională de ai noștrii 
va țină vr’ună discursă fulminantă în dietă.

Apoi dăcă este vorba de-o înțelegere între 
toți naționalii pe basa intereseloră comune se 
păte ăre admite o asemenea eventualitate ? 
Ori suntă elemente pentru o înțălegere comună 
ori nu. Dăcă suntă atunci temeri ca cele memo
rate nu mai au locă, dăcă nu suntă atunci ce 
păte strică ună discursă mai multă său mai pu
țină ?

Cu astfelă de informațiuni confratele nostru nu 
va orientă pe nimeni, cu atâtă mai puțină ne 
va pută convinge pe noi. Altă ar fi fostă dăcă 
ni-ar fi spusă, că naționalii au tăcută fiindcă au 
vrută să-și păstreze pravulă pentru altă ocasiune 
și mai favorabilă. Acăsta ar fi avută celă pu
țină ună sensă ărecare și noi dorimă din sufletă 
ca ocasiunea aceea să sosăscă câtă mai curendă.

CRONICA POLITICĂ.
Resukatulă de pănă acum ală alegeriloră din Ger

mania e forte nefavorabilă partidei liberale germane. 
După o telegramă din Berlină, care face cunoscută re- 
sultatulă a 300 de alegeri, liberalii abia au putută scăte 
din urnă 31 de candidați, er din 45 de balotage abia se 
speră că voră fi jumătate în favorea liberaliloră. Prin 
urmare numărulă deputațiloră liberali s’a redusă în modă 
considerabilă în raportă cu numărulă de 100 de pănă acum. 
Descurajarea între liberali e așa de mare, încâtă comitetulă 
centrală lasă la chibzuință fiecărui alegătoră să se ali- 
aze cu cine’i place. Foile liberale nu’șl pre arată pe 
față mâhnirea pentru perderile suferite și se prefacă, că 
se bucură de progresele ce le face democrația socială. 
Așa scrie »Vossische Ztg.«: »Socialiștii voră vorbi în vii- 
toră altfelă în dietă, decum au vorbită pănă acumă: voră 
fi unele scene frumose și partida liberală e curiăsă să vătjă, 
cum va căuta guvernulă să scape de spiritele ce și le-a cre
ată/ Conservatorii însă îșl dau aerulă, ca și cum pro
gresele lucrătoriloră n’ar avea nici cea mai mică însem
nătate. »Kreuzztg.‘ declară că e fdrte mulțămită cu 
resultatulă alegeriloră, din causă că liberalii au perdută 
numerăse locuri, pe când conservatorii ar fi câștigată 
câteva. »Nordd. Allg. Ztg.‘ triumfăză; ea Zice, că par
tida liberală a devenită fără patriă și neliniștită, și se 
consoleză cu aceea că maioritatea conservatore-națională- 
liberală n’a isbutită. Ce e dreptă cercurile guvernamen
tale au dorită acesta, dar n’au credută că tocmai acum 
li se va împlini dorința. Clericalii, veiji bine au de 
ce să se bucure, fiindcă ei au câștigată câteva locuri, 
ba încă »Germania« <hce că fără ei nu mai e posibilă 
nici o maioritate în dietă. Dreptă vorbindă, singuri de
mocrații sociali au triumfată, căusândă turburare și ză- 
păcălă în I6te celelalte partide.

*
Precum asigură »Național Ztg.« Ia 15 Noemvre n. 

se va întruni conferința Congului. Pănă atunci voră 
sosi în Berlină toți împuterniciții stateloră invitate, 
țtiarele franceze împrăștiaseră scirea, că între Francia 
și Anglia s’ar fi realisată de curendă o apropiare din 
împrejurarea că Anglia va mijloci o înțelegere între Francia 
și China. Cei din Berlină însă combată acăsta soire- și ne
greșită că Bismarck va fi sciindă mai bine cum stă lucrulă. 
lntrigele cancelarului germană sunt multă mai încâlcite, 
decâtă să se p6tă impăcâ așa de curendă cele două pu
teri maritime. Cumcă nu s’au împretinită acestea, ne-o 
spune o telegramă din Paris dela 1 Noemvre n. Despre 
propunerile ce se voră desbate la conferință nu se scie 
încă nimică. Presidiulă îlă va avă Bismark numai la 

deschiderea conferinții și în ședințele de o deosebită în
semnătate, ăr celelalte ședințe le va presida cornițele 
HatzfeJdt.

Se pare că Anglia nu prea e mulțămită, că Germa
nia s’a înțelesă mai întâiu cu Francia; acăsta s’a vădută 
din unele observări ce s’au făcută încr’o ședință de cu
rendă a camerei comuneloră din Londra. Presa ger
mană însă răspunde, la acele observări, că orice înțele
gere cu Anglia în cestiuni coloniale este o grea afacere, 
așa că chiar și celă mai răbdătoră s’ar îngropi și numai 
de o astfelă de încercare; pe când cu cabinetulă fran- 
cesă tratările se facă mai ușoră.

*
Dăcă e adevărată telegrama din Shanghai adresată 

»Agenței Havas,« că despărțămentulă din Yang-țe-Chiang 
ală flotei chinese a plecată Ia Formosa, ca să dea aju
toră comandantului Lin-Ming-Chuan, căruia i s’a în
credințată apărarea insulei, atunci Francesii n’au decâtă 
să se bucure. Dăcă despărțămentulă din Fu-ceu ală flotei chi
nese nu a fostă în stare se țină peptă în posițiuni favorabile, 
atunci pe marea deschisă va fi flota chinesă numai o 
jucăriă a ce'ei francese. Deja despărțămentulă din Fu- 
ceu e sdrobită; nimicindu-se și celă din Yang-țe-Chiang, 
nu’i mai rămâne Chinei decâtă două despărțăminte: celă 
din Peceli și celă din Cantonă. Afară de acăsta lipsa de 
disciplină a descurajată pe comandanții streini. Acum câteva 
săptămâni, Englesulă Lang, care comanda escadra din Peceli 
și-a dată dămisiunea din acăstă causă. In astfelă de 
împrejurări guvernulă să nu mai părdă fimpulu, tjice 
»Răpublique frangaise,* ci să trimătă câtă mai curendă 
întăriri în Asia ostică.

HORiA, CLOȘCA Șl CRISANU.
In articululă de fondă din numărulă dela 23 Octom

vre ală foiei năstre amă amintită despre ună articulă 
apărată în ,Pester Lloyd* dela 1 Noemvre, care vor- 
besce despre cei trei martiri ai libertății, gratifîcându’i cu 
cele mai nedemne epitele, dar recunoscendă, în același 
timpăj, Indirectă, că dreptate au avută Românii să ia 
armele încontra apăsăloriloră. Reproducemă aci câteva 
pasage din acelă articulă:

»Valahulă venera pe împăratulă ca pe Dumnetjeulă 
său pămentescă, care troneză în depărtare, înconjurată 
de strălucire. Acestă mare împărată se scoborîse acum 
josă la elă. In cea din urmă colibă din munți, 
în cea mai depărtată mină pătrunsese strigătulă, 
că împăratulă ajută pe cei apăsați, vră să facă 
dreptate, fără deosebire de persănă și clasă. Intre cei 
ce cerău scută, erâ și Horia. Și cumcă împăratulă vedea 
miseria și voia să ajute, acăsta o dovedea ordinulă său 
cătră cancelariă, d’a desființa iobăgia. In acestă evan- 
geliu ală eliberării sociale se qfice: .Deărece în Ardelă 
esistă încă vechile abusuriîn desavantagiulă libertății na
turale, și eu nu speră, că același lucru se găsesce șl în 
unele ținuturi ale Ungariei, veți face imediată publica- 
țiunea necesară, ca să se desființeze fără întâr
ziere acăstă dejosire iobăgăscă și sclavă a 
omeni mei din tăte locurile.* Cum a trebuită să 
pătrundă aceste cuvinte și gândiri în inima sermani- 
loră coloni, cari, prin îndoita apăsare din 
partea proprietariloră fiindă esploatațl eco- 
nomicesce și lipsiți de orice dreptă, aflau aci 
deodată dreptate!’

Va să <|ică recunăsce »Pester Lloyd* în ce stare 
miserabilă se afla bietulă Română seu, cum îi Zice elă, 
»Valachă*. Recunosce că o asemenea, stare numai erâ 
de suferită și că ranele din carea sângera Românulă de 
văcurl nu se putău vindecă așa ușoră. Cu tote acestea 
lipsa de bunulă simță, ba chiar de celă mai nobilă sen- 
timentu umană, căruia i-a luată loculă ura în contra 
Româniloră, face pe »Pester Lloyd* să acuse pe împă
ratulă Iosifă ca fiindă isvorulă revoltei, cu alte cuvinte 
că n’a lăsată pe proprietari să storcă și sufletulă »Vala- 
chiloră,» cărora le dă epitetele de tâlhari și poporă 
barbară.

După ce mai descântă câteva nimicuri, face urmă- 
torea conclusiune caracteristică, care e cu neputință să 
nu ne reamintăscă anulă 1784:

»Celă mai Importantă resultată ală desvoltării îs-



torice a patriei nristre este, că liniștea și progresnlă să
nătoșii se garantâză mai bine prin guvernarea casei habs- 
burgice și prin puterea »ideei de stată ungarii.*

Se scie că în «idea de stată ungară* noi nu sun- 
temă considerați ca națiune. Prin urmare în care ană 
suntemă, dăcă e așa de bună jupânulă «Pester Lloyd* 
să ne răspundă: în 1884 său în 1784?

CORESPONDINȚA PARTICULARA A «GAZ. TRANS.* 
Lugoșă, 3 Noemvre 1884.

Onorate d-le Redactorii!
Cu plăcere vină a vă comunică, că ieri la 2 1. c. 

s’a celebrată la biserica română gr. or. din locă în pre- 
sența unui publică numărosă «parastasti întru memoria 
nemnritoriloră martiri (lela 1784.

*
Culesulă viiloră pe dălurile Lugoșului abia în săp

tămâna trecută s’a terminată, recolta însă atâtă în cuan- 
titate câtă și în calitate e forte slabă.

*
Artistulă Lugoșană, absolventă ală Conservato- 

riulul din BucurescI în trecere cătră Parisă s’a oprită și 
în Lugoșă avândă de cugetă a dă și vre’o representa- 
țiune musicală, dar necăpătândă concesiune la timpă dela 
locurile mai înalte, s’a despărțită, lasându-ne a speră 
însă, că celă puțină la reîntrircerea sa din străinătate îi 
vomă pută admiră destinsu-i talentă.

*

Domnulă Dr. Iacobă Maioră medică comunală în 
Lugoșă, cu 1 I. c. a fostă denumită medică militară în 
reservă la ală 18-lea Bataillonă de »HonvedI« staționată 
în locă,

*
Jidovimea lugoșană a serbată cu mare solemnitate 

jubileulă lui Montefiore.
«

Ună Corespondentă din Ardeală ală «Luminatoriu- 
lui* amintesce: că după cunoșcința D-sale la scrila agro
nomică din Monoștură de lângă Clușă nu sar’ afla nici 
ună frecventantă română.

Pentru informarea On. publică cetitoriă, — decum- 
va nu greșescă — ’ml permită a vă spune, că la amen- 
tita scolă se află și trei Români, dar’ toți studiază pe 
spesele proprie, neputendă nici unulă câștigă grația gu
vernului fiindă-că’să Români.

Banchetulă pentru centenariulu lui 
Horia.

«Românulă* scrie următorele despre serbarea lui 
Horia în BucurescI:

«Duminecă săra s’a dată în fine banchetulă pentru 
centenarulă lui Horia, nu însă în sala societății Concor
dia, ci într’ună mică birtă de pe strada Academiei, la d. 
Cosma.

Să scie că «Societatea Carpații,* care luase iniția
tiva pentru acestă banchetă, angajase mai întâiu sala 
dela Otelă Unionă. Poliția află însă și, ca să facă escesă 
de zelă, interzise întreprinzătorului acestui otelă d’a mai 
da sala. Elă se supuse. «Societatea Carpații« se adresă 
atunci la «Societatea Concordia.* Acăsta ’i oferi loca- 
lulă cu multă bunăvoință. Junimea făcu pregătiri, a- 
nunță prin Z’are banchetnlă se va da în sala Con
cordiei, dăr la urma urmeloră, tocmai eri pe la 6 6re 
săra, ea refusă sala cu aceiași multă bunăvoință cu 
care i-o acordase. Poliția și «Societatea Concordia* fă
cură escesă de zelă. Junimea, urmărită, persecutată 
astfelă și voindă a serba cu orice preță centenarulă lui 
Horia, eroulă care a murită în lupta pentru emanciparea 

frațiloră săi — serbare care, totă din escesă de zelă, 
se pare că nu eră după gustulă poliției — alergă în tăte 
părțile și descoperi în cele din urmă birtulă .Cosma. 
Junimea păstră însă celă mai mare misterO, pentru ca 
să nu atingă susceptibilitatea poliției. Ea își dădu locă 
de întâlnire la «Societatea Carpații,* ca, de aci, să plece 
invitații câte doi și să se ducă a să instala fără veste la 
mesele din birtulă Cosma.

Poliția nu scia încă nimică pe la 8 6re și jumătate 
Ea împănase însă strada Academiei în totă lungulă ei 
și din birtulă de pe acăstă stradă ce se află faciă în 
faciă cu localulă «Societății Carpații,* agenții polițienescl 
eșiau ca furnicele.

Conformă otărîrii luate, toți cei invitați porniră 
dela «Societatea Carpații* în grupuri mici și intrară în 
birtulă Cosma. Aci îi așteptă însă ună altă neajunsă, 
mai fote mesele erau ocupate de o mulțime de meseni, 
mai toți germani. Totuși aceștia, aflândă motivulă pentru 
care tinerimea se aduna aci, părăsiră sala, ei, germanii, 
înțeleseră simțămentulă junimei române mai bine ca po
liția română. într’ună sfertă de ceasă mesele fură așe- 
date una lângă alta, lăsându-se locă de trecere numai 
între două șiruri de mese D’abia se așeZară însă invi
tații și... d’odată întră poliția, cu d. Stănculescă, coman- 
dantele gendarmiloră pedestri, în frunte urmată de d-nii 
comisari Coengiopulo, Popa și alții. Acestă din urmă 
erâ atâtă de... dărj, încâtă ne sciindă ce face, se adresă 
chiar representantelui nostru cerându-i cu glasă tare o 
masă, de care nu mai erâ, și de beută care erâ.

In același timpă poliția năpădi în sală și prin cea
laltă parte a birtului, astfelă că la ușa de din dosă se 
formase ca ună felă de șirăgă îndoită de agențl poliție
nescl. Junimea nu se turbură însă, se puse la masă și 
păstră o atitudine din cele mai demne și vrednică de o 
asemenea serbare. Președinte fu proclamată d. Tonco- 
viceanu, care după ce mulțumi prin câteva vorbe, dede 
cuventulă d-lui Ciurcu, directorele Ziarului «I’Indâpendance 
roumaine.* D-sea Zise că acestă serbare nu în se mnâză 
o amenințare, ci mai multă ună sfată ce se dă Un- 
guriloră spre a nu provocă venirea unui altă Horia.

Vorbiră apoi domnii Brătescu, Iancovescu, apoi d-nii 
Frunzescu și Bacalbașa, îndemnândă amândoi junimea să 
lupte spre a scăpă pe omă de sub robia omului, apoi d. 
Inotescu, în numele junimei dela facultatea de medicină, 
apoi d. Săcășanu, care aminti că în capitala țârei nostre 
s’a permisă sărbătorirea aniversării lui Koșută, și nu se 
permite serbătorirea centenarului lui Horia. După ce 
mai ținură și alți juni discursuri, se adoptă hotărîrea ca 
în toți anii, în (|iua de 21 Octomvre, să se facă aceeași 
serbare. Junimea, care erâ în numără d’o sută aprdpe, 
începu apoi la ora 1 să se retragă în cea mai deplină 
linisce.

»Națiunea* încă raportăză, că poliția a fostă plină 
de «zălă* Duminecă sera. Din causă că localulă unde 
avea să se dea banchetulă nu erâ încă cunoscută, vr’o 
50 de persone, care voiau să ia parte la banchetă, ve- 
Zândă învălmășala ce erâ, au plecată p’acasă. Intre a- 
cestl domni se aflau și generalulă Adriană, V. Maniu, G. 
Misail, I. G. Bibicescu și alții.

Dintre Ziare au fostă representate «Românulă,* 
«România*, «L’Independance roumaine/ «Telegrafulă*, 
»Opinca‘, «Spitalulă*. «Națiunea.*

«L’Indâpendance roumaine,* făcândă darea de sâmă 
despre banchetă, descrie totă cu aceleși colori marele 
,zelă« ală poliției. Der prudența Româniloră adunați la 
banchetă a dată o bună învățătură poliției, dovedindu’i 
că nici ună omă cu minte nu e dispusă să se murdă- 
râscă încăierându-se cu ea.

S’au cetită la banchetă mai multe adrese de felici
tare și de aderare, sosite din districte; după acăsta au 
urmată toastele. După «L’Independance roum.«, au mai 
vorbită d-nii C. C. Dobrescu, profesoră la liceulă Sf. Sava, 
N. Chirilovă, A. Popovici, G. Ocășană, Ghica ș. a. Adu
narea a fostă încântată prin cetirea unei poesii de oca- 
siune a d-lui Rădulescu.

Când toți s’au depărtată pe acasă, pe stradă 
stoționau o mulțime de agențl d’ai poliției.

«Posta* aduce amănunte despre serbarea din Ga
lați. Ea s’a făcută și acolo în tătă liniștea. Celă dinlâiu 
toastă l’a ținută d. C. Ressu, care a vorbită despre 
starea Româniloră ardeleni în secolulă trecută. Apoi 
vorbiră d-nii G. Joviană, Dr. R. Scribană, D. V. Cercheză, 
Arghiră, Chiriacă, M. N. Pacu, A. Nicolescu, Pitișă și 
alții, arătândă toți însemnătatea serbărei.

Serbarea a ținută până la rira 1 după meZulă 
nopții. Entusiasmulă a fostă lărte mare. O telegramă 
pe care comitetulă serbărei lui Horia a voită s’o trimătă 
comitetului serbărei din BucurescI, n’a fostă primită la 
oficiulă poștală.

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

SOIRILE DILEI.
Reuniunea cetățeniloră maghiari din Brașovă a ho- 

tărîtă în adunarea generală de la 26 Octomvre, ca să îmâ- 
neze • comitelui supremă, printr’o deputapune, o petiția, 
în care se cără intervenirea sa, necondiționată necesară 
pentru întemeiarea unui Ziară maghiară în Brașovă, pe 
lângă guvernă, în comitată și în orașă.

—0—
Cu ocasiunea reînoirii convențiunei vamale, și co

merciale dintre Austria și Ungaria, se va revisui și legea 
comerțului ambulantă.

—0—
Guvernulă germană a interZisă importulă porciloră 

din Ungaria. Ministrulă de comerciu a intervenită prin 
ambasada austro-ungară din Berlină, ca să se deschiZă 
granițele.

—0—
Comunitatea jidovescă din Timișăra a luată hotă

rîrea', ca tote acele rugăciuni, care nu se predau în limba 
jidovâscă, precum și tăte încunoscin țările și publicațiunile 
ce se facă în templu în timpulă serviciului divină, de 
aci înainte să nu se mai predea în limba germană, cî 
în cea maghiară.

Nu mai trece multă și hahamii voră face întregă 
serviciulă divină în limba maghiară, ăr în schimbă un
gurii se voră jidovi. Fie-le de bine.

—0—
Preotulă reformată Dr. Lud. Tolnay din Târgulă 

Mureșului, care insultase și bătuse pe stradă pe profe
sorală Edmund -Nemeș, a fostă condamnată la amendă 
sje 50 fl., ăr în casă de neplătire la 5 Zile arestă. Amân
două părțile au făcută recursă.

—0—
Timișdra e iluminată de 730 de lampe electrice. 

Cheltuelile anuale suntă de 29,000 fl.
—0—

In cabinetulă de antichități din museulă baronului 
Brukenthal se află ună p o cală, ce l’a avută Horia. E 
făcută din mestâcănă, avândă căja încă pe lemnă. Po- 
calulă are o înălțime de 17 cm. și ună diametru de 9 
cm. ca și adâncimea. Pe partea din afară a fundului e 
săpată următdrea inscripțiune: «Poculum manuale 
insig. illius Rebellis Horra. a. 1784.»

Relicviele «tâlhariloră* nu se păstrâZă prin musee, 
acăsta ar trebui s’o scie Ungurii.

—0—
«Monitorulă oficială* din BucurescI publică urmă- 

tărea scrisrire ce a adresat’o Regele către președintele 
consiliului de miniătrii:

Scumpulă meu președinte ală consiliului.
»Gu ocasiunea serbării a cinci Zecel aniversări de

3.
FOILETON U.

Revoluțiunea din 1784.
(Revoluțiunea lui Horia în Transilvania și Ungaria 1784 - 

1785 scrisă pe basa (locunioiitelortt oficiale do N. Densușianu. Bn- 
curescl 1884. Tipografia > Românul ti,* Carolu Gobi).

(Urmare.)
Revoluțiunea română din 1784 se începu în Munții 

romantici ai Abrudului. Românii din munți, parte me- 
talurgi, parte castrensl, se bucurau în vechime de anu
mite drepturi și libertăți. Ei plăteau principiloră numai 
o mică taxă în bani, în faptă erau ămenl liberi, ăr munții 
și pășunile erau în esclusiva loră posesiune. Dela 1715 
Românii din munții Abrudului începură să fie considerați 
ca iobagi ai statului, taxa în bani fu privită ca o 
taxă pentru răscumpărarea sarciniloră iobăgesci și întregă 
teritoriulă munțiloră fu declarată ca domeniu ală statu
lui: domeniulă de susă, de mijlocă, de josă și domeniulă 
Ofenbăii, ce erau administrate din Zlatna, de unde intregu 
teritoriulă se numi domeniulă Zlatnei. Pănă la anulă 
1775 întrâga tacsă de răscumpărare a Româniloră din 
munți nu era mai mare de 5859 fl. 301/, cr. In 1775 
însă taxa de răscumpărare se urcă la suma de 14,769 fl. 
12 cr. Afară de acăsta li se mai impuseră biețiloră 
munteni o mulțime de alte contribuțiunl și Z'le de lucru. 
Astfelă pela 1775 iobagii statului erau mai multă apă
sați chiar decâtă iobagii nobilimei. Ei aveau obligațiuni 
duple în baril și în natură și erau nemulțumiți în culme.

In 1778 patru comune din munții Abrudului: Rîulă 

mare (Albaculă, Secătura, Scârișăra) Vidra, Câmpeni și 
Bistra trimiseră o deputațiă la guvernulă transilvană în 
Sibliu, ca să se plângă în contra abusuriloră funcționa- 
riloră domeniului. Urmarea a fostă că administratorulă 
domeniului Devei a intentată acțiune penală asupra de- 
putațiloră și bieții ămenl fură pedepsiți cu câte 12 și 
alții cu 25 bețe și toți la suportarea cheltueleloră de ju
decată, pentru că fără voie au plecată cu mulțime și cu 
sgomotă ca să se plângă la Sibiiu. VeZândă că guver
nulă merge mână în mână cu domnii dela Zlatna mun
tenii se hotărîră a trămite deputațiunl la curtea împeră- 
tăscă. In fruntea acestoră deputațiunl figurâză U r s u N i- 
cola său Horia pentru comuna Rîulă-mare (Prome- 
moria lui Horia dela 1780) și Ionă Cloșca pentru 
comunele Cărpenișă, Abrudă și Buciumă. Muntenii se 
plângeau că li s’au urcată taxa dominială în modă 
escesivă, li s’a interZisă dreptulă de pășunită, de 
a tăiâ lemne și li s’au impusă o mulțime de lucrări ile
gale, (ce le enumără autorulă) în fine că mai mulțl de- 
putați au fostă pedepsiți pentru plânsorile loră, unii la 
amende de câte 100—200 fl. — Monarchulă trimise pe- 
tițiunile țăraniloră cu ordină la guvernulă transilvană, ca 
să facă cercetări la fața locului și să propună cancelariei 
aulice măsuri pentru încetarea abusuriloră. Ordinele îm
părătesei nu se esecutau, deputății erau urmăriți prinși, 
maltratați și aruncați în închisăre.

*
Cu deamănuntulă descrie autorulă tumultulă din 

Câmpeni dela 1782. Păna la anulă 1778 Românii din 
munții Abrudului s’au folosită de vechiulă dreptă de 
cărcimărită, pentru care plăteau o taxă de răscumpărare 

cu totulă neînsemnată. In 1778 peste acăstă taxă tesa- 
urariatulă înființă încă o taxă apăsătore de licență nu
mită dolgoșiă (F/a cr. pentru vadra de vină și 1 cr. 
pentru cupa de vinarsă). La 1781 tesaurariatulă din Ar- 
dălă arendă dreptulă de cărciumărită. Doi armeni îlă 
luară pe 6 ani cu prețuia de 12,000 fl. anuală. Aren
dașii făceau tăte abusurile posibile spre a scăte ună pro
fită câtă mai mare din arendă și opriau pe locuitori de 
a esercitâ cărciumăritulă în particulară și, dâcă a- 
flau la ei ceva vină său vinarsă, servitorii aren- 
dașiloră le luau beuturile și-i maltrataă. Sosi și Ziua 
de 24 Maiu 1782, în care se făcea tergă de țâră 
în Câmpeni. Arendașii armeni de cu vreme așăZară 
beuturile loră în tergă și luară măsuri ca să oprâscă pe 
locuitori de a cărcimări la tergă. Servitorii arendașului 
erau violenți față cu țăranii, unulă culcă cu calulă în. 
piciore p’ună țărână din Zarandă. Țăranulă înfuriată 
se scălă de sub piciărele calului, pune mâna pe 
săcure și sparge fundulă unui butoi cu vină de ală aren- 
dașiloră. Cu elă se asociâză țăranulă Zăhuță asemenea 
insultată d’ună argată armenescă, ei dau chiote prin 
tergă și împreună cu mai mulțl alții sară la butăiele a- 
rendașiloră le spargă fundurile și le varsă tătă beutura. 
Mulțimea înfuriată voia să spargă și buțile din pivnițele 
dela Câmpeni ale arendașiloră, dăr primarulă din Rîulă- 
mare Todea îi opri d’a esecutâ acestă plană. Urmarea fu 
că guvernulă ordonă ca autorii tumultului să fie prinși 
și ei cu complicii loră să fie pedepsiți așa, ca să fie de 
t e r 6 r e și pentru alții. Fatală ordină ! 23 de primari și 
jurați fură condemnați la câte 25—100 bastăne și 3 luni 
până la 2 ani închisăre, ăr autorii principali ai tumul-



]a căsătoria iubițiloră Mei părinți, amă primită din tâte 
unghiurile Țârei cele mai căldurose felicitări. Aceleași 
sentimente vii cari pururea Ne-au înconjurată, manifes- 
tându se în tote momentele solemne ale vieței Mele, de 
când destinulă ei s’a contopită cu menirea fruntașei nâstre 
Românii, au sosită și de astă-dată credinciâse să-mi do- 
vedâscă încă odată dragostea scumpului Meu poporă pen
tru Mine și întrâga Mea familie. îți poți dar închipui 
câtă de multă au trebuită ele să bucure inima părințiloră 
Mei și a Mea. La acăstă nouă dovadă de iubire ce cu 
recunoscință amă primită, te rogă să areți din parte-Ne 
tuturoră înaltele nostre multămiri, și să-i asigurați că Noi 
privimă dragostea națiunei Române ca cea mai străluci - 
t6re podobă a domniei Nâstre; er devotamentulă ei 
pentru Coronă] și Dinastiă, ca celă mai prețiosă dintre 
bunuri.« Carolu.

—0—
Din Basarabia se anunță, că stagnațiunea în afa

cerile cu grâulă este complectă. Suntă proprietari cari 
^posedă peste 300,000 puduri de grâne fără a le pută 

vinde. Cereri nu suntă mai de locă și grâulă se vinde 
cu 80 kopeicl pudulă.

—0—
Din Berlină se scrie că conferința Congului se va 

întruni la 15 Noemvre.
—0—

Cu ocasiunea unei întruniri politice în Noua-Iberia 
din statulă Luisiana (America nordică) s’a întâmplată 
o sângerăsă încăerare. Șâse persâne au fostă omorîte 
și alte multe rănite.

—0—
O crâncenă bătaiă a fostă în Hyderabad (India os- 

tică) între poporațiunea arabă și între polițiă cu ocasi
unea sărbătorii Mohurrum. Numerâse persâne au ră
masă mârte pe locă, altele rănite. Dintre polițiști 11 au 
fostă omorîți. Intervenindă armata, liniștea s’a resta
bilită.

—0—
Trupa teatrală germană va jucâ astăsără piesa 

»Mit Vergnugen* (Cu plăcere), comediă în 4 acte.
—0—

*■ Frații Băla și Ștefană Szabo din Buda
pesta voră da Duminecă, la 9 Noemvrie, în sala 
de la Hotelă Nro. I. numai ună concertă ,specială« în 
citeră și viâră eolică, ună instrumentă nou, cu cinci cdrde 
de metală. Programulă cuprinde următorii optă numeri!

1. > Romanțe,* H. Leonard.
2. *Eine Nacht in Calcutta,* Zither-Coneert în F. 

dur Op. 24. Băla Szabâ.
3. a) ->Ballade,* H. Vieuxtemps. b) *Po!onaise 

briliante^ H, Wieniawski.
4. *Mi Queen,* grand valse, C. Coote.
5. „Paraphrase1, la reveriile de C. Umlauf’s: 

«Schmerzvergessen,» Băla Szabâ.
6. *Elsb magyar âbrând^ cântece poporale, Băla 

Szabâ.
7. 'Allerli.eb'st' Polka gracieuse Op. 31 Băla Szabâ.
8. *S>ouvenirH de Transilvania,* (motive româ

nesc!), Aeolviolon Concert, avec finale favori Op. 30- 
Băla Szab6.

Prețurile: Intrarea 30 cr. Galerie 20 cr.
Concertulă promite a fi cu deosebire interesantă; 

mai cu sămă și pentru ariile românesci împletite în piesa 
«Suvenir! de Transilvania.»

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

tului, cinci inși și din motivulă că au agitată ca să se 
trămiță deputațiuni la Viena, fură condamnați la morte 
spre terârea altora. Dumitru Todea fu condamnată 
și la tortură și ca se fie despicată în patru părți și bu
cățile corpului să i se pună în țâpă. Toți locuitorii din 
comunele ce-au avută tergă fără deosebire fură condam
nați la o despăgubire de 8708 fl. 49 SȚ cr. deși pre- 
țulă beuturii vărsate nu erâ mai multă de 343 fl. 41 cr.

,Terorismulă erâ la înălțimea sa.«
Intre cei urmăriți se aflâ și Ursu Nicola 

seu Hori a cu două rude ale sale, dăr nu putură 
pune mâna pe elă. Muntenii trămiseră o nouă deputa- 
țiune la Viena. Impăratulă decise în urma petițiuniloră 
loră din 1783 ca «să se ia măsuri seriâse ca pănăce va urmă 
decisiunea imperială nici locuitorii din munții Abrudului 
și nici deputății loră să nu fie molestați pentru plânso- 
rile ce le-au înaintată la Viena și nici să se esecute vr’o 
sentință de mârte asupra loră.» Acăsta resoluțiune avu 
numai acelă resultată, că scăpă de morte pe autorii tu
multului din Câmpeni.

*
Urmâză descrierea călătoriiloră împăratului Iosifă în 

Transilvania. Iosifă ală II a fostă primulă regentă din 
casa habsburgică care a vizitată acăstă țără. Mai ântâiu 
la 1773 apoi la 1783. In Maiu 1773 Maria Teresia 
dădu ordină guvernului transilvană ca înaintea sosirei 
împăratului »sâ se curățe drumurile de cadavrele omeni- 
loră esecutați cu ștrângulă, cu râta și cu țăpa, cari stau 
espuse pe lângă drumurile publice spre ororea și .aversi
unea călătoriloră.» (Guv. trans. 11 Maiu 1773, Nr. 3872), 
In 7. Maiu 1773 împăratulă Iosifă plecă din Viena și în

Industria domestică.
(Coresp. part, a «Gaz. Trans.«)

Sânte jude 30 Octomvre 1884.
Subscrisulă totdeuna amă avută în vedere binele și 

interesulă națiunei mele. Mai mulți ani m’amă ocupată 
și mă ocupă și acum cu propunerea și introducerea in
dustriei domestice în Sânte jude și Puină, unde funcțio- 
neză ca învățătoră, câtă și în institutulă pedagogică 
Gherlană.

Adâncă pătrunsă fundă de neajunsurile scumpei 
mele națiuni, mai alesă că poporulă nostru nu are in- 
dustriă domestică, ce l’ar pute face mai bogată. Voindă 
a estinde industria domestică, cu deosebire în scolele po
porale, de unde cu timpulă și între bietulă poporă va 
pătrunde, m’am decisă ca pentru bietulă poporă, fără 
deosibire de naționalitate, a deschide ună cursă de in- 
dustriă de două luni, adecă: începândă dela 1 Decemvre 
a. c. pănă la 28 Faură 1885, în care cursă se voră 
propune mai mulți râmi de industriă de casă, și adecă: 
deosebite împletituri din materială de spetâză și papură 
deosebite coșarci de tâtă specialitatea, împletirea și le
garea coșarceloră de răchite, curpenî, aluni, viță de viă 
precum și împletirea pălărieloră de paie și altele etc.

Propunerea va fi grătuită. Cei cari voră avă voiă 
a învăța industria, numai pentru cuartiră și costă (viptă) 
voră ave a solvi anticipative numai 12 fl. v. a. pe o 
lună, pe lângă garanțiă că în termină de o lună, multă 
două luni, cine va ave voiă și pasiune va pute învăța 
industria domestică cu celă mai bună succesă.

Doritorii de a învețâ industria domestică să fie tre- 
cuți dela etatea de 13 ani în susă și până la 20 Noemvre 
a. c. să se insinueze la mine în Sânte-jude p. u. Țaga 
(Czege), ca se mă polă informă despre materialelele ce 
se ceră la propunerea industriei domestice.

Rogă pre tote onoratele redacțiuni ale cjiareloră pe
riodice române, să binevoiăscă a dă locă acestui avisă ca 
publicațiune în colânele 4iarelor& sale, în interesulă și 
binele poporului.

Petru Grama, 
învățătorii poporală și profesorii 

de industriă domestică.

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

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.»)

Pesta, 5 Noemvre. — Comisiunea justi
țiară a camerei deputațiloră va desbate Joi pro- 
iectulu de lege privitoru la îmulțirea judecătorie- 
loră. districtuale. In ședința de eri a comisiunei 
bugetare a delegațiunei austriace, ministrulă de 
esterne, răspuntjendă la întrebarea referentului 
baronă Hubner despre situațiunea politică esternă, a 
tăcută. o espunere fârte însemnată, accentuă anume 
relațiunile amicale cu Germania, cu Rusia și cu 
tâte celelalte state vecine, care garantăză menți
nerea păcii încontra ori căroră complicațiuni eu
ropene.

Puclio, 5 Noemvre. — Secretarul^ de 
stată. Benicsky a fostu alesu unanimii deputată 
ală cercului electoralii Illavo.

Cairo, 5 Noemvre. — Wolseley a primitii 
o telegramă dela 2 Octomvre, care’i comunică, 
că Mahdiulă a provocată pe Gordonu să se pre
dea. Gordonă a răspunsă că va țină Chartumulă 
încă 12 ani.

Berlinu, 5 Noemvre. — Impăratulă a

21 Maiu întră în Transilvania prin țâra Hațegului. Mul
țime de poporă îlă întâmpină pretutindeni. Impăratulă 
strîngea cu mânile sale petițiunile dela țărani, întrâ în 
casele loră, vorbiâ cu țăranulă română în limba română, elă 
primi cu totulă 19,000 de petițiuni dela iobagi. In memo
ria călătoriei se bătură două medalii cu inscripțiunea 
.Felicitas Daciae» (fericirea Daciei) și «Dacia felix,« ce 
era în contrastă cu miseria iobagiloră. După mârtea ma
mei sale a împărătesei Maria Teresia, împăratulă Iosifă 
întreprinse în 1783 a doua călătoriă în Transilvania. Și în 
anulă acesta primi o mulțime de petițiuni. Iosifă II avea 
de gândă de a desființâ încă în acestă ană servitutea 
personală, ca în țările sale apusane, dâr cancelaria aulică 
se opuse. îndată după ce se întorce la Viena împăratulă ia 
măsuri pentru ușurarea sortei iobagiloră și ordonă gu
vernului transilvană» să apere pe iobagi în contra tutu
roră apăsănloră și vexațiuniloră domniloră pământesc!. 
Amândouă călătoriile împăratului în Transilvania lăsară 
o adâncă impresiune în inima țăranului română. Ei se 
convinseră că împăratulă doresce din inimă ușurarea 
sorții loră și dâcă totă nu se face nimică pentru ei, 
causa nu e împăratulă ci numai nobilimea ungurâscă și 
autoritățile din Transilvania. (va urma).

*

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

alunecată în odaiă și ’și-a causatu o ușdră vătă
mare la umăni. Din acostă causă renunță la es- 
cursiunea de vânatu la Wernigerode.

DIVERSE.
Ună rară casă de somnambulisină. — «St. Pe- 

tersb. ztg» comunică următârele: D-na A se ’ntârcea în 
reședință într’ună vagonă cl. I cu copii săi dela moșiăj 
unde petrecuse vâra. Deodată fu deșteptată peste nopte 
de guvernanta ei, care’i împărtăși, că fetița cea de 11 ani 
a dispărută fără urmă. D-na A. se ’nfioră. Atâtă călă
torii câtă și porsonalulă trenului se alarmară de vaetele 
tinerei femei. Conductorulă trenului ordonă mașinistului 
să facă să mârgă trenulă îndărătă și astfelă se ’ntârseră 
cu toții vr’o 6 verste, cam pănă aprâpe de loculă unde 
s’a observată mai ântâiu disparițiunea fetei. Călătorii se 
uitară în timpulă mergere! de amândouă părțile ale liniei 
dur nu văzură nimică, La cea mai apropiată stațiune 
— scena s’a întâmplată pe linia Lileau-Romny Maxysia 
Gorca, șefulă stațiunei trimise imediată ună trenă sepa
rată, la loculă unde se observase absența fetei, împre
ună cu 30 de lucrători provăduți, cu facle, Când tre
nulă se opri în acelă locu, lucrătorii se scoborîră și vi- 
sitară trenulă, sub conducerea d-nei A., de amândouă 
părțile liniei. Căutară în zadară 15 verste în susă și’n 
josă. Desperarea sărmanei mame ieramare. A doua cji 
diminâța d-na A înlrâ în salonulă de așteptare ală 
statiunnei și spre marea ei mirare și bucuri ă ’și vădu 
fetița ședendă la o masă și bândă câiu. Fata, într’ună 
atacă de somnambulismă, sărise josă de pe trâpta va
gonului ; visase că sărea josă cu amice de ale ei (la moșiă 
se ’ntâmplase adeseori acâsta) de pe o copiță de fână 
săritura din trenă nu-i causase nici ună rău, deârece era 
învălită într’ună șală și căzuse pe pământă mâle; afară 
de acâsta ’și luase și o perină, așa că ea, fără să simță 
umecjâla pământului, dormise mai departe. Când s’a deș
teptată, a crezută ea, că trenulă a deraliată și în tim
pulă deraliării a cădută afară; s’a luată apoi după o lu
mina ce a zărit’o in apropiere și ajunse în coliba unui 
țărână. De acolo fu adusă cu carulă la stațiunea numită, 
unde mamă-sa o găsi.

Antipatia do părulă roșu. — Isvorulă antipatiei 
încontra celoră cu pârulă roșu îlă găsimă într’ună mită 
egiptenă. Seb și Nulpe, cjeii cerului, indentici cu Cronos 
și Rea Greciloră, aveu, pe lângă cei doi fii Osiris și Isis, 
încă ună fiu anume Tifon. Acesta pismuia pe fratele și 
pe sora sa, cari, căsătoriți împreună, domnâu peste 
Egiptă. Tifon, ajutată de 72 de răi tovarăși d’ai săi, 
ucise pe fratele său. Mortulă a fostă apoi regăsită de 
Isis în cosciugă de lemuă sub tamarisculă ce crescea. Prin 
acestă mită se înțelege trecerea anului. Tifonă, vântulăcelă 
ferbinte care usucă, ontară cu cei 72 de tovarăși — atâtea 
(jile rele și nefructifere socotea Egiptânulă după solstițiulă de 
vară — pe Osiris, puterea producâtâre a naturei. Isis, 
pământulă, jalnică ’și caută bărbatulă și găsesce în fine 
în Horus, fiulă ei, noua primăvară, pe răsbunătorulă care 
ucide pe Tifonă. In Horus trăesce mai departe Osiris 
pe pământă. Tifonă însă, simbolulă nefructiferității, fer- 
bințelei, secetei, a totă ce e rău pe lume, ală întuneci- 
mei, care înghite și nimicesce sârele, se cufundă în marea 
sirdonică, spre ostă de Pelusiu. In calulă de Nilă, în 
puterniculă șarpe Apep, Egiptânulă îlă venera pe Tifon, 
și și-lă închipuia roșu ca para focului. Măgarii roșii 
îi erau lui dedicați; âmenii cu părulă roșu erau consi
derați ca amici și tovarăși ai lui Tifon, și de aceea 
Egiptenii îi omorau. Chiar după ce s’a perdută datina 
d’a se aduce jertfă lui Tifon, âmenii cu părulă roșu au 
fostă multă vreme persecutați.

------ o------  
MULȚĂMITĂ PUBLICĂ.

(Urmare și fine).
Totă prin susnumitulă on. domnă preotă s’a mai 

colectată la Mănăstirea Bicsadului în 20 Septemvre a. c. 
cu ocasiunea serbării P. V. Maria, dela prâ stimații domni: 
Mateiu Nichita provincială 2 fl. Inocentiu Leukanics he- 
gumenă 2 fl. Ignațiu Turdeană vicară 1 fl. Gregoriu Han- 
zulovics preotă 1 fl. Michailă Suba preotă 1 fl. Petru 
Fedorcsik preotă 1 fl. Tită Kosely preotă 1 II. Michailă 
Ladomirszky preotă 1 fl. Eusebiu Kârpiâk preotă 1 fl. 
Teofilă Orosz preotă 2 fl. N. N. 50 cr. Paulă Medveczky» 
preotă 1 fl. Ștefană Bacsinszky preotă 1 fl. Vasile Popă 
preotă 1 fl. N. N. 50 cj. Antoniu Medveczki preotă 1 fl. 
Orecine 1 fl, Ioană Grigucza preotă 1 fl., Paulă Mesko 
preotă 1 fl., Ioană Ruszkai preotă 1 fl., Nemo 1 fl., Io- 
sifă Zavasti preotă 1 fi., Gavrilă Simonă preotă 1 fl., 
Ioană Dragomiră preolă 25 cr., Orecine 30 cr., Orecine 
1 fl., Ieremiă Danciu preotă 70 cr., Vasiliu Cotoțiu preotă 
50 cr., Ioană Balintă preotă 50 cr., Vasiliu Buzura pre
otă 50 cr., Constantină Sima preotă 1 fl., Ioană Indre 
preotă 1 fl., Ioană Sîma preotă 60 cr., Iosifă Nemesiu 
preotă 1 fl., Gavrilă Iluiczky preotă 1 fl., Colomană Do- 
linay preotă 1 fl., Iuliu Vasztocsek 1 fl., Adalbertă Kalij 
1 fl.

Cari suprasolviri și colectări cu venitulă curată a 
balului facă 106 fl. 95 cr. Acâsta sumă s’a predată 
Reverendismului Domnă Alexandru Erdoșiu, Protopopulă 
de Țâra-oașului, pentru a o îmâna locului competentă.

Comitelulă arangiatoră aduce cea mai adâncă mul- 
țămilă alălă d. d-loră suprasolvenți și contribuențî, câtă 
și on. publică, care a binevoită a ne onorâ cu presența 
sa la balulă din 27 Augustă, făcutif pentru ună scopă 
atâtă de nobilă

Bicsadă (com. Satmară) la 24 Oct. 1884.
Comitetulu aranjatoru

Editoră: Iacobă Mureșianu.

Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.
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Cursulu ia bursa de Viena
din 4 Noemvre st. n. 1884.

SSursa de KucurescL
Rentă de aură ungară6°/0 122.60
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.50 
împrumutul^ căilortt ferate 

ungare......................... 143.—
Amortisarea datoriei căi

lortt ferate de osttt ung.
’ (1-ma emisiune) . . . 97.80
Amortisarea datoriei căi

lortt ferate de osttt ung. 
(2-a emisiune) .... 119.50

Amortisarea datoriei căi
lortt ferate de osttt ung.
(3-a emisiune) .... 105.25

Bonuri rurale ungare . . 100.90
Bonuri cu cl. de sortare 100.50
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miștt............................. 100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.60
Bonuri rurale transilvane 100.30

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

vintt ung............................98.—
Imprumutultt cu premiu

ung................................. 116.10
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80 
Renta de hărtiă austriacă 81.30 
Renta de arg. austr. , . 82.45
Renta de aurii austr. . . 103.50 
Losurile din 1860 . . . 134 50
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 877.—
Act. băncel de credită ung. 293.50
Act. băncel de credită austr. 292.60 
Argintultt —. — GalbinI

împărătesc!................ 5.68
Napoleon-d’orI................9.67l/2
Mărci 100 împ. germ. . . 59.80 
Londra 10 Livres sterlinge 122.90

1884.
vend.

Cota oficială dela 25 Octomvre st. v.

Renta română (5%). . . .
Cump.

Renta rom. amort. (5°/0) . . —
» convert. (6%) . . —

împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . —
Credit fonc. rural (7%) • . —

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

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

< » » Națională . . —
Aură..................................... 7-60°/0
Bancnote austriace contra aură 2-07

364

2.08

Cursulu pieței Brașovu
din 5 Noemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.95 Vând. 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 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran
șa silvaniei“ se potft cumpăra în tutunge- 

■ * ria lui Gross (în casa prefecturei.)

Acei domni abonați ai noștri, cari au plătit! prețul! abonamentului pe jumătate de anu 
seu pe unii anu, înainte de l-a Aprile a. c., sunt rugați a ne trimite diferența prețului urcatîL 

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

SBole
EGRETE

le vindecii pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și casu 
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulu său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale păcateloril tinereței (onania) slă
biciune de nervi și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bălei. SSella,

membru a mai multorti societăți scientifice etc.
6. Place do Ia Nation, 6. — PARIS.

Nr. 88/1884 corn. adm. 2—3

Concursă.
La scola grecescă din Brașov! este de ocupații pos

tul! de profesorii pentru limba magiară devenitii vacant! 
în urma abtjicerei profesorului de până acuma.

Salarul! anual! este 200 fi., ore: 3 pe septemână. 
Petițiunile sunt! de a se adresă la comisiunea 

subsemnată până la 15 Noemvre a. c. st. n.
Comisiunea administrativă a bisericei gr. or. dela 

Sf. Treime din cetatea Brașovului.
Brașov! în 31 Octomvre 1884,

Ii. Bettleii,
comite supr. comisarii min.Mersul! trenurilor!

pe linia JPredealhft-lBiulapesta și pe linia Teîuștt-Aradtt-Undapesta a călei ferate orientale de stătu reg. ung.

Predealu-Sudapesta

Nota: 6rele de nopte sunttt cele dintre liniile grose1

Tipografia ALEXI, Brașovă.

TronH 
accelerat

Trenu 
de 

persâne
Trenu 

omnibus
Trenu 

de 
persane

BucurescI 7.15 — _ —
Predealu 1.09 — — 3.60
Timiștt 1.33 — 10.15
Brasovii < 2.06 — — 10.50

Feldibra
( 2.16 6.30 5.45

2.44 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Homorodtt 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sigliișâra 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediaștt 6.00. 12.11 1.23
Copșa mică 6.29 12.35 2.07
Micăsasa — 12.54 2.27
Blașiu 7.02 1.29 3.06
Crăciuneltt — 1.45 3.22
Teiusfi 7.38 2.26 4.15
Aiudtt 7.55 2.48 4.44
Vințultt de susti — 3.12 5.10
Uiora — 3.19 5.19
Cucertlca 8.24 3.36 5.47
Gliirișă 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Cin sin ( 10.08 5-59 9.18

( 10.18 6.28 8.00
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbttu — 7.10 8.59
Aghiriștt — 7.25 9.35
Stana — 7.49 10.16
Huiedintt 11.33 8.11 11.04
Ciucia 12.06 8.52 12.17
Bucia — 9.11 12.47
Bratca — 9.29 1.21
R6v 12.51 9.52 2.05
Mezo-Telegd 1.21 10.27 3.08
Fugyi-Văsârhely —. 10.46 3.39
Vărad-Velințe — 10.56 3.55

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

Viena 2.00 6.20 2.00

budapesta—(Predeald
Trenu. 

de 
persdne

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenu 
omnibus

Viena 8.25 8.35 3.30
I

8.00
Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
P. Ladâny 2.01 2.04 1.59 10.09
Oradea marc £ 4.11 5.13 3.20

4.21 9.37 3.25
Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
R6v 5.46 11.41 4.31
Bratca 6.09 12.15 —
Bucia 6.28 12.48 —
Ciucia 6.52 1.48 5.28
Huiedin 7.32 3.21 6.01
Stana 7.51 3.54 —
Aghiriș 8.12 4.34 —
Ghirbttu 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —

8.57 5.40 7.08
( 9.23 6.00 7.18

Apahida 9.50 6.29 —
Gliiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Uiora 12.12 9.58 —
Vințultt de sustt 12.19 10.07 —
Aiudtt 12.45 10.42 9.17
Teiusă 1.15 11.32 9.40
Crăciuneltt 1.44 12.03 —
Blaștt 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediaștt 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișora 4.50 4.17 12.15
Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldidra 8.41 9.20 2.44

Brașovu
9.20 10.15 3.15
— 6.00 3.25

Timiștt — 6.57 4.03
Predealu —. 7.32 4.28

BucurescI 10.25

Teiiișii-’Aradik-Biidapesta B ii dapes ta» Ara dîi-Teiu ș ii.

Trenu de Trenu Trenu Tren! de Tren! ’
■persdno omnibus omnibus persdno omnibus

Teiușîi 9.50 Viena 8.25 ' 8.352.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.65
Vințulă de josă 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35

5.02
11.43 Aradîî 3.35 5.30

Orăștia ,12.13 0 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 Paulișă 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopă 5.57 8.49
Zam 7.49 3.48 Berzova 6.18 9.18
Soborșin 8.32 4.37 Soborșin 7.11 10.27
Bărzova 9.19 5.30 Zam 7.48 11.18
Conopă 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Braniclca 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58
A rad îi 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 — — Teiusîi9 12.53 7.00

Aradîk-Timisdra9 Simeria (Piski) Petroșeiii

Trenu Tren! da Trenu
omnibus persone omnibus

Arad îi 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Streiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Crivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 P etrosenl» 7.00

Timișdra-Aradîk Petroșeiii—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
persdne omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Petroșeiii 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
Aradîk 3.10 8.00 Simeria 12.37


