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Din causa S-tei sărbători de Vineri, diarulu 
nu va apare decâtu Sâmbătă sera.

ANULU XLVII.

Vineri 26 Octonwre (7 Noemvre)
Sorltorî nefranoate nu se prlmesou. — Manusorlpta nu se retrămltu.

1884?

Erașovu, 25 Oct. (6 Noemvre)
Nu numai odată amu semnalată în foia 

năstră marele periculu de care este amenințată 
limba și naționalitatea năstră în comitatului Săt- 
marului.

Ministrulă-președinte și ministru de interne 
Tisza a vorbită de-o „agitațiune a naționalități- 
loră,“ ca să motiveze „măsurile escepționale, “ 
ce pretindă că sunt de lipsă a se luă; n’a amin
tită însă cu nici ună cuvântă agitațiunea de ma- 
ghiarisare, care ia din ce în ce în ce propor- 
țiuni mai mari amenințândă pacea dintre popâ- 
rele acestui stată.

De multă s’a formată în comitatulă Sătma- 
rului o societate, care are de scopă maghiarisarea 
locuitoriloră de altă limbă din acestă comitată 
cu tâte mijlâcele posibile.

Ne este cunoscută debutulă cală mai nou 
ală numitei societăți de magliiarisare „Sechenyi44 
din care facă parte tâte căpeteniile bisericesc! și 
civile maghiare ale Sătmarului. Scimă în ce 
modă a încercată chiar inspectoruiă de scâle 
regescă-ungurescă a 
mâni confesionali, ca 
ci etatea „Szechenyi44 
maghiare. Vă^urămă 
vățători români au 

fără a se gândi,

seduce pe învățătorii ro
șă câră premii dela so- 

pentru propunerea limbei 
cu durere, că câți-va în- 

cădută în cursa inspecto- 
că acele premii se îm- 

ca învățătorii români 
înstrăineze încetulă cu încetinelă dela

mai mare miseriă, n’ar pută să li se 
râmnită după arginții dușmaniloră

rului, 
partă numai cu scopulă, 
să se 
sînulă națiunei loră, să părăsâscă limba -și dati- 
nele românesc! și să adape pe școlarii loră ro
mâni numai cu carte maghiară și cu sâmțăminte 
maghiare.

Vădându aceste uneltiri ale societății „Sze- 
chenyi“ și cunoscendă adevăratulă ei scopă, ne- 
amă redicată vocea și amă admoniată pe învă
țătorii din Sătmară, ca să nu primăscă. darurile 
societății de magliiarisare, pentru că li se va cere 
în schimbă să-și vendă limba și naționalitatea 
românâscă; le-amă clisă că nici atunci, când ar 
trăi în cea 
ierte că au
nâmului nostru.

In urma acâsta cei mai mulți 
țătorii retăcițl și-au retrasă petițiile, 
taseră la societatea de magliiarisare fără a se gândi 
la gravitatea pasului loră. Dintre 150 de învăță
tori numai vre-o 8—10 au căzută victimă sedu- 
ceriloră agitatoriloră maghiari și suntemă con
vinși că și acestora le pare rău de ce-au făcută 
și se gândescă deja, cum să îndrepteze greșâla 
ce au comis’o.

Măniați focă asupra acestui slabă resultată 
ală vânăriloră loră, membrii societății „Sechânyi44 
au începută să acuse pe profesorală de limba 
română dela gimnasiulă superioră de stată un- 
gurescă din Sătmară, d-lă Dr. Ludovică Lucaciu, 
că densulă ar fi pricinuită flasculă loră și că ar 
stă în capulă unui „complotă daco-română,“

dintre învă- 
ce le înain-

ca să citâsca articolulă ce’lă reproducemă î ' 
josă după (Jiarulă maghiară „Szamos44 din |din Copenhaga s’a alăturată Ia acâstă hotărîre, deci sun- 
Sătmară.

Suntemă siguri ca d. profesoră Lucaciu, pe 
lângă aceea că a rămasă credinciosă națiunei sale, 
își împlinesce chiămarea eu tâtă consciențiositatea 
și că n’a întreprinsă niciodată nimică, ce ar putâ 
se se esplice ca agitațiune în contra elementului 
maghiară. Dâcă cumva în adevără a dată sfa- 
tulă unuia sâu mai multora învățători din Șăt-, . .. ______ ___
mară, ca să se ferâscă de darurile danaide "ale a resPecta aceste puncte, sub
societății „Szechenyi,44 elă și-a împlinită numai 
o datoria cătră nâmulă său și cătră patriă. Este 
in inteiesulă pacei și a liniștei publice, ca unel
tirile agitatoriloră pentru magliiarisare să fie parali- 
sate și, dâcă d. Lucaciu a contribuit dinparte’și cu 
ceva la acâsta, a binemeritată de patriă.

Dâr căpeteniile preoțesc! și mirenesci ale 
Unguriloră din Sătmară nu se mulțumiră numai 
cu aceea de-a acusâ pe profesorală Lucaciu prin 
fiarele loră, ci merseră ună pasă mai departe.!

In adunarea representanței comunale (consi- 
liulă comunală) a orașului Satu-mare d. Lucaciu 
eiâ înscrisă în lista viriliștiloră (a celoră ce plă- 
tescă mai multă dare). După cetirea listei se scu
lară mai mulți Unguri și cerură ca profesorală 
română să fie ștersă din listă, din causă că n’ar 
fi anunțată de cu vreme, că s’a așădată în co- Lo « , n r r

muna. Al(n in frunte cu pnmarula orașului îltl | plo„„riloril sale coloniale 5i 
declarara incapabilă de a fi virilistă din punctă

și ală

maijcomandă în genere abținere dela alegere, și congresulă 

temă datori să deelarămă, că, unde aderenții partidei se 
esprimă pentru participare la vre una din balotage, nu
mai acelă candidată se pote alege care se obligă a lup
ta: 1. încontra prelungirii legei socialistiloră; 2. încontra 
înăsprirei legiloră penale; 3. încontra secvestrării său 
restringerii dreptului electorală, generală, directă și secretă ; 
4. încontra prelungirei periodei legislative; 5. încontra 
introducerii condiceloră de lucru; 6. încontra vămiloră 
și dăriloră nouă pe lucrurile trebuinciăse traiului. Gan-

de vedere ală „patriotismului maghiară'4 < '
,,credinței catra idea de stată maghiară.14 Profe
sorală Lucaciu, strigară ei, a fostă acusată în 
foile maghiare și nu s’a spălată de aceste acu- 
sărl; prin urmare „nu pâte fi membru ală unei 
corporațiuni ca acâsta curată maghiare. “ (sici)

In uima acâsta bravulă profesoră a fostă 
ștersă din lista viriliștiloră.

N’au fostă însă mulțumiți nici cu asta. Pă
rinții orașului au trebuită se dea o dovadă și mai j 
eclatantă despre aceea, că sunt „curați Maghiari4 4 
și au propusă ca se se facă o petițiuue la minis- 
teriulă de instrucțiune ca se caseze catedra de\ 

limba română dela gimnasiulă din Satu-mare.
Acâsta propunere părându-li-se unora totuși 

ceva prâ grosă, hotărîră ca ministeriulă să fie 
rugată numai de a cercetă, dâcă mai este de 
lipsă a se susținâ catedra de limba română și 
la casă când s’ar susținâ catedra să se încredin
țeze unui altă bărbată cu sentimente uuguresci. I 

lită dâr buba: limba română. Decă catedra 
de limba română este cassată chiar și la uviver- 
sitatea din Clușiu, ce sensă ar mai avâ susținerea 
ei la gimnasiulă ungurescă din Sătmară?

După tâte acestea punemă din nou întreba
rea: Trăimă în anulă 1884 ori în anulă 1784?

mcl o împrejurare să nu primăscă ună votă dela noi.< 
Acestă apelă, care s’a publicată la 30 Octomvre, este 
subscrisă de Auer, Bebel, Grillenberger, Hasenclever și 
Liebkneeht. Y

*
Se pare că Italia s’a simțită greu ofensată pentru 

faptulă, că a fostă nesocotită cu ocasiunea întrevederii 
celoră trei împărați. Presa italiană începe a cocheta cu 
cea francesă și începutulă îlă face »Gazzetta d’Italia« 

I care intervine, printr’ună articula, pentru a legă din nou 
Italia și Francia relațiunl cordiale și fră
țesc!. »Republique franțaise*  întâmpină cu multă bu- 
cună pasulu ce’lă face (flarulă italiană. Făia parisiană 
combate mai ânteiu părerea esprimată de »Riforma« lui 
Crispi, că Italia, pentru realisarea planurilor^ sale coloniale, 
trebue să’și pună speranțele în Anglia, observă că tocmai 
egoismulă nu lipsesce celoră de peste canală, și-ș! încheiă 
astfelă articolulă său: »Câtă pentru noi, car! nici odată 
n amă considerată globulă terestru ca proprietate a năstră, 

Jcredemă e destulă spațiu pe elă pentru fiecare și mai’ 
. Decă vecina năstră, pentru realisarea 

i- — ---------- Și pentru legarea din nou a
relațiuniloră cordiale și frățesci, are trebuință de simpa- 
tiele și ajutorulu nostru, deelarămă cu plăcere, că suntemă 
gata să i le dărnă.*

*
De câteva (Jile se vorbesce prin cjiare despre o 

mijlocire a Angliei în conflictulu franco-chi- 
neză. .Journal des Dâbats« a primită din Viena o co
municare în acestă privință și »Temps« adeveresce acăsta 
scire, deși indirectă. Acâstă fă ie crede adecă, că Anglia 
și-a oferită de bună voiă serviciele sale, de a înduplecă 
pe guvernulă din Peching să primăscă o resolvare pacl- 
nică a acestei afaceri. Mijlocirea se va mărgini numai la 
cestiunea despăgubirei și la acâsta s’ar învoi Francia, deărece 
nu pune atâta preță pe suma ce ar avă să plătâscă China ca 
despăgubii e. Câtă pentru Tonchingă, Franciâ nu vrea nici 
ună amestecă streină, deărece ea pretinde cea mai rigurăsă 
esecutare a tractatului 1 onchingului; și în punctulă acesta 
»Temps« încă afirmă, că numai ocuparea efectivă a în
tregului Tonchingă ar fi celă mai tare sprijină ală trac- 
tărilortî.

CRONICA POLITICĂ.
Comiletulă electorală centrală ală democrațiloră 

sociali a adresată următorulă apelă cătră alegătorii de-

i *
Călătorulă africană, căpitanulă Camperio, care e 

cunoscută prin studiile sale despre cestiun! coloniale, scrie 
în »Rassegna,« că în conferința Congului Italia trebue 
să pună pe tapetă cestiunea tripolitană. Tripolis 
Bengasi, Derna, Bomba și Tobruc, care este celă mai 
frumosă portă din basenulu mediterană-adriatică și vii- 
torulă locă de debarcare a poștei indiane, trebue — efice 
căpitanulă să vie cu orice preță sub protectoratulă 
italiană; suveranulă acestoră țări ar fi Sultanulă, decă 
s’ar pute numi legitimă trădătorulă modă în care acelea 
au fostă ocupate.

Caracteristică este următorea mărturisire a lui Cam
perio: Rusia și Austria au dată Turciei multe 
hapuri amare de înghițită; prin urmare de ce 
nu i-ar mai da să’nghiță și hapulă tripolitană.

!-------o-------
a care' mocrațl sociali germani, în vederea viitâreloră balotage

ar face piesiune asupra învățători loră români fe-1 pentru Reichstagulă germană: »SoțI ai partidei! 0 mare 
rindu-i astfelă de a întră în cursa, ce li-s’a pusu'parle din voi este de astădată ârășl în posițiune se de- 
de cătră soceitatea maghiară ! ! cidă la alegeri între contrari dintre noi. Acâsta ne determină,

aavisa la respectivele hotărîrl congresuale ce s’au luată în

Răsboiulii din Sudând.
Cădut’a său nu Chartumulu în mânile Mah

diului? Nimenea nu scie. De câtva timpu cir-
Ca cineva să-și pâtă face o ideeă clară V'Sa , respectlvele hotărîri congresuale ce s’au luată în culă într’una sgomotulă, că Grordon ar fi prinsă 

despre prigonirea, ce trebue să o sufere Românii a- w ? 188? ° Gopenlîaga Ia 1883‘ CongresuIâ Ș1 Chartumulă ocupată de rebeli, pe când tele-
din Sătmară npnfm mtînnsliMta 1 • dm Wyden a decisu: 111 casii de balotage între contrari grama ce amu primit’o eri spune, că Grordon ar

P $ a, ora, ajunge de-ai partidei, aderenților^ germani ai partidei li se re-'fi declarată, la provocarea Mahdiului d’a se preda,



că Cliartumulu e în stare sS resiste încă 12 ani 
oricărui atacu. Guvernulă englesu e în neplă
cuta situațiune d’a nu sci cum să linișt6scă spi
ritele agitate din Anglia. Său n’a căcjutti Char- 
tumulu, dar guvernulti ne avendu nici o scire 
nu pdte da nici o lămurire, său a cădută. și a- 
tunci se teme s’o spue, ca nu cumva agitațiunea 
ce domnesce în Anglia să isbucnăscă.

»In marea Britaniă — scrie >N. fr. Presse* * — totă 
lumea își îndrâptă atențiunea asupra Chartumului din 

. partea meridională a Egiptului, unde se află generalulă 
englesă Gordon împresurată de armata Mahdiului. Mai 
deună^ile se respândise faima, că Gordon a bătută tru
pele Mahdiului și s’a luată după ele pănă la Berberă, 
care l’a arsă, și după aceea întorcându-se înapoi între
prinse o espedițiune spre mâ^ă di, spre Senaaară. Aces
tea scirl n’avură nici ună caracteră oficiosă, ci ele ve
niră numai dela omeni simpli, de aceea nici nu aflară 
crecjăm&ntă în presa europână. Precum mai înainte 
presa seriâsă n’a crezută în victoriile lui Gordonă, totă 
așa si acuma nu crede în prinderea lui și în ocuparea 
Chartumului. De Lunea trecută marea Britaniă îm
preună cu capitala Londra se află într’o agitațiune 
febrilă din causa faimei despre nenorocirea lui Gor
donă, cu tote că guvernulă engleză tăgăduesce mor- 
țisă, că s’ar fi întâmplată o astfelă de nenorocire cu ge
neralulă Gordonă. Viceregele Egiptului, dice >Times,« 
să fi telegrafată Reginii și prințului de Wales că Char- 
tumulă este perdută și întrebându-lă de detaiurî, se fi 
adeverită scirea cea rea. Guvernulă engleză năgă și 
telegrama viceregelui din Egyptă. Cu tote acestea căde
rea Chartumului se susține cu multă tăriă de alte isvore 
așa, că nici lordulă Granville nu este jn stare pe cale 
oficiâsa a liniști spiritele.

câle pe Românii din Ardâlășicuei să stingă nobilimea și tâtă 
ungurimea șiacâsta este «voința și porunca împăra
tului.» Devisa acâsta cu voia și porunca împăratului era ijice 
autorulă in secululă trecută ună mijlocă forte practică 
de a pune cu succesă în mișcare pasiunile țăraniloră. 
In realitate însă revoluțiunea devenise inevitabilă. Încă 
din anulă 1778 sentimentulă publică ală munteniloră se 
revoltase. încă de la 1782 funcționarii domeniului âm- 
blau după Horia și Cloșca, ca să-i prindă și să-i spân
zure (deposițiunea lui Cloșca.) După înlorcerea lui Horia 
de la Viena mai făcură țăranii o ultimă încercare la gu
vernulă transilvană în postulă 8. Petrului din 1784. Ei 
s’au dusă spune Cloșca cu resoluliunea, ce-o aduse Hor.a 
din Viena la Sibiu de trei ori după olallă, de aci la pre- 
fectulă din Galda de patru ori, dâr fără de nici unu re- 
sultată.

„Juslițiă pentru țăranii români nu mai era.*
*

Cea mai mare iritațiune s’au născută între țărani 
și nobili în urma conscripțiunii militare din 1784. La 
propunerea comandantului generală ală Transilvaniei br. 
Bucov împărătâsa Maria Teresia înființa dela 1763—1766 
succesivă în Transilvania trei regimente de grănițerl ro
mâni (regimentulă se estindea dela Brașovă peste țâra 
Făgărașului, districtulă Sibiiului pănă la Huniădora; re
gimentulă II erâ formată din poporațiunea districtului 
Năseudului; regimentulă 111 de grănițeri români eră ună 
regimentă de dragon!) și alte două regimente de Săcui. 
Comunele românescl, cari primise arme scăpară de ser
viciile iobăgescl, posesorii feudali fură espropriați, ear ță
ranii români deveniră omeni liberi, proprietari de pă-

Dâcă s’ar adeveri acâsta scire atunci ar fi joculă 
celă mai fatală ală sorții. Tocmai acuma este espediți- 
unea pentru despresurarea Chartumului pe drumă, după 
ce pregătirile au ținută mai bine de două luni. Englezii, 
pentru ca să-și p6tă duce luntrile pe Nilă în susă, au adusă 
plutași din Canada și comandantulă Wolseley pote că acu
ma se află la Dongola. Espedițiunea înaintăză cu pași răpedi 
și Englezii credâu, că pela Crăciună Wolseley se va întâlni 
cu Gordonă. £Dâcă în adevără în loculă lui Gordonă, Wol
seley va află în Cllartum pe Mahdiu, atunci ce se va în
tâmplă? De pe acuma amicii ministeriului dlică, că a- 
tuncî politica lui Gladstone în Egiptă se va schimbă și 
Wolseley va căpătă nouă instrucțiuni, ca să scape pe 
Gordonă cu orice preță. T6tă vina o aruncă lumea a- 
supra guvernului, care a trimesă pe Gordonă făr’ de nici 
ună soldată în Sudană, pe când elă numai cu o miie de 
soldați ar fi putută asigură Charlumulă. Când s’a de
cisă Gladstone pentru de a trimite ajutoră lui Gordonă, 
lipsău tâte câte suntă de lipsă spre a întreprinde o es
pedițiune în Sudană.

Decumva întradevără a cădută Chartumulă, păte 
Gladstone să aibă multe năcasurî din partea dușmaniloră 
săi politici, dară elă totuși nu păte să cadă din acâstă 
causă de la ministeriu. Furtuna de deasupra capului 
său o va depărta-o prin aceea, că se va ocupă cu tot- 
deadinsulă de realisarea reformei electorale și prin aceea 
va introduce două milione de cetățeni, cari pănă aci 
stau pasivi în arena lupteloră politice.*

Agitațiunea societății de magliiarisare 
«Szeclieuyi*  în Satinară.

ț)iarulu „Szamos“ din Sătmaru dela 2 No- 
emvre publică unu articulu, întitulată : „unu pro
fesorii la gimnasiulă regescu localu“, îndreptată I 

în contra profesorului de limba română dela 
acestu gimnasiu d. Dr. Ludovicii Lucaciu. 
Acestu articulă. este de cuprinsulă următoră :

Domnulă prof. Lucaciu a avută destulă timpă să 
înfrângă seriosele acusări aduse în contra d-sale în Nr. 
84 ală diarului «Szamos*  și astfelă să clarifice lucrulă 
dâcă pote. Sciu din isvore sigure, că amintitului domnă 
profesoră nici prin minte nu i-a plesnită a se presentă 
înaintea opiniunii publice și a se apără. Unde este liber
tatea pressei, acolo de responsabilitate, fie ministru său 
ori cine altulă, nu pote scăpă, precum se pote constată 
în tâte dilele și în tote statele culte. D-lă profesoră 
semțindă necesitatea neîncunjurată d’a se apără, colpor- 
teză ună atestată între amicii săi, în care acusările aduse în 
contra sa se dechiară de neadeverate. Dâcă unui atare 
testimoniu i se atribue valore, de ce nu pășește 
cu elă înaintea publicității. De ce dă ansă la bănuială 
întemeiată, că scriptulă arătată e o născocire, e formu
lată cu acelă scopă, ca omenii de bună credință să fie 
seduși?

Eu însă sciu că scriptulă din cestiune nu e născo
cire, și în privința formalității nu pote fi trasă la îndo
ială. Ca publiculă să p6tă judecă despre cuprinsulă lui, 
îi voiu arătă originea lui: Societatea «Szechânyi/ ca alte 
multe societăți din țără, și-a luată de problemă lățirea 
limbei maghiare în provinciile de altă naționalitate. Spre 
acestă scopă societatea ’și-a îndreptată privirea la sco- 
lele o^itale, în care limba maghiară e obligată, desti- 
nândă premii pentru învățătorii, cari ar pute arătă suc- 
cesă în învățarea limbei maghiare la elevii de naționa
lități străine.

Acestă procedere, complotulă daco-română a con- 
siderat’o ca ună atacă îndreptată în contra lui, și în 
diarulă .Gazeta*  ce apare în Transilvania, a atacată 
vehementă pe acei învățători, cari au cutezată a 
cere premii. A fostă bătătoră la ochi și aceea că în 
districtnlă nostru, unde suntă celă puțină 150 scole, cari 
ar fi putută concurge, numai 18 învățători s’au presen- 
tată la premii de câte 30, 40, 50, 60 fl. și încă din clasa 
acelora, cari abia au ună salară de 170—200 fl. pe ană. 
Chiar și din acești 19 înainte de esamenă s’au retrasă 6. 
Nu ne îndoimă de locă că aci stămă în fața unei pre
siuni daco-române, și că cuibulă acestei presiuni se află 
în orașulă nostru. De multă scimă forte bine, că com
plotulă daco-română își are ună biurou aici în sînulă 
nostru, ală cărui agentă principală e d. profesoră.

Cumcă d-sa a fostă autorulă articulului din »Ga
zetă*  e lucru secundară, dar cumcă de aici a fostă tri
misă, e sigură. Cunâscemă spiritulă blăstămată. ce sub 
conducerea d-lui profesoră s’a lățită între studenții români 
dela gimnasiu. Ura de rasă, pe care profesorii antecedenți 
nici odată n’au observat’o, astădi e în flâre. N’au aflată și 
în anulă trecută în ușa clasei a V-a după ce au eșită 
studenții de la prelegerea din limba romănă, bucăți de 
hârtiă, pe care se aflau versuri scrise românesce, cu re- 
frenulă

«Să cadă maghiarulă 
Ca erba sub c6să. ?«

Putemă citâ încă ună casă despre ună tânără iu
bită de toți, care în anulă ală treilea ală șederii sale 
aici, ajungândă pe mâna d-lui profesoră, a devenită ună 
daco-română înfocată. Cu unu cuvântă catedra d-lui 
profesoră în acestă orașă curată ungurescă, din firă în pâră, 
a ajunsă a fi propagatorea spiritului daco-română antima- 
ghiară, și cumcă propaganda de aci s’a estinsă prin ținuturi, 
este destulă a ne provocă la adunarea bicsadână a învețăto- 
riloră de aici. Cumcă atitudinea reservată a învâțătoriloră 
români din comitată se atribue influinței D-lui profesoră, nu 

ne îndoimă, dar nici dovadă n’amă avută. La acâsta 
nici nu amă fi ajunsă, decă d-lă profesoră uitându’șl de 
tactica observată totdeuna, nu ar fi chemată în adunarea 
societății pe invățătorulă din Rlidară, dojemndu’lă și ata- 
cându’lă pentru cererea dată de a fi premiată. Invăță- 
torulă din Blidari după ce a scăpată de înfruntările d-lui 
profesoră, a intrată în adunare, și după terminarea aces
teia, a narată lucrulă simplu și frumosă la cei mai mu Iți 
— neprevădândă seriositatea afacerei. D. profesoră dân- 
du’și în petecă cu activitatea sa secretă de pănă acum, 
nu putemă întărdia de a-o aduce la cunoștință publică 
lăsândă’cale liberă d-lui profesoră, la casă de a nu se 
simți vinovată, să se rectifice. Totodată ne amă provo
cată la reputațiunea d-lui directoră gimnasiafă și a cor
pului profesorală, pretindândă ca și dânșii să câră a se 
aduce afacerea la lumină. Acesta au și făcut’o dar cum 
să vede pănă acum fără succ.esă. In locă de acâsta d. 
profesoră a pășită cu nisce dovedi față cu care noi pu- 
nemă următorulă documentă ce l’amă primită:

«Baia-Mare, 21 Octomvre 1884.
Invățătorulă din Blidari, Augustină Săbău s’a pre- 

sentată înaintea nostră desperată, făcându-ne declarațiunea 
că acjl de diminâță, s’a presentată la dânsulă, fratele 
d-lui profesoră Constantină Lucaciu. Acesta întâiu în
cercă a-1 seduce apoi îlă amenință că episcopulă îlă va depune 
din postulă de învățătoră, decă nu va subscrie o decla
rația ce-o avea la dânsulă formulată. Invățătorulă cu 
tâtă stăruința, neavândă pe nimenea care să-lă sfătuâscă 
a subscrisă în fine declarația, însă declară din nou săr- 
bătoresce, că tote câte le-a spusă mai înainte verbală 
D-lui N. N. suntă adevărate.

Este adevărată adecă că, la gară numitulă teologă 
Constantină Lucaciu, după ce invățătorulă și-a fostă scosă 
biletulă de călălonă, a cerută dela acesta ca prin o de- 
clarațiă în scrisă să-i dea lui împrumută cei 50 fl. ce 
i-a căpătată ca premiu pentru scopuri românesc!, 
promițându-i că Românii îi voră întârce 60 fl., și ade
vărată este că aceea scrisâre ce a stors-o dela elă e 
nevalabilă și invățătorulă nu o recunâsce de a lui. flote 
acestea le declară elă sinceră cu deplină convingere și 
cu voință holărîtă.

Lajos Gybrgy m. p. Tlmrzo Fcrcncz,
notariu primariu secretară.
Stă șî celelalte fire ale propagandei descoperite. 
Din aceste se vede câ scopulă nu le-a fostă numai 

a terorisâ pe învățători că să nu câră premii, dar și 
scopulă de-a compromite societatea nostră, întrebuințândă 
premiile nâstre pentru scopuri contrare, și astfelă a pa- 
ralisa influința societății Szechenyi. Ne îngrozimă când 
cugelămă ce îndrăsnâlă pote avâ ună agentă de a se 
pune în contra legiloră, a intereseloră statului și a sla 
față cu o societate represintată prin căpeteniile cele mai 
de frunte ale autoritățiloră civile și bisericescl.

Umî membru alu societății „Szoclienyi.“ 

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

SOIRILE DILEL
' Cetimă în «Monitorulă*  din Bucuresci: «Principesa 

Elena Cuza bine-voindă a oferi în fie-care ană sume de 
bani, pentru a se cumpără cărți și alte obiecte de studii 
copiiloră săraci din scâla comunei Ruginosa din județulă 
Sucâva în Moldova, ministrulă esprimă principesei Cuza 
cele mai depline ale sale mulțumiri pentru interesulă ce 
pârtă junimei studiose din scolele rurale.*

—0—
Consiliulă permanentă ală instrucțiunii s’a pronun

țată în cestiunea facultății de teologiă; se voră alipi patru 
cursuri nouă la facultatea de litere din Bucuresci, și a-

4.
FOILETON U.

Bevoluțiunea din 1784.
(Revoluținnea Iui Horia în Transilvania și Ungaria 1784— 

1785 scrisă pe basa ilociiinenteloru oficiale <lo N. Densnșianu. Bu
curesci 1884. Tipografia >RoniâiinIu,< Carolu Gbbl).

(Urmare.)
Interesante suntă datele despre călătoriile lui Horia 

și Cloșca la Viena, dintre cari vomă estrage unele mai 
principale. Horia și Cloșca au fostă împreună de trei 
ori la Viena, la 1779, 1780 și 1782. Cu ei au mersă 
întotdâuna încă câte doi țărani din Rîulă-mare. Bani 
de călătoriă primâu dela comune. Ei mergeu pe josă 
câte patru săptămâni încolo și patru seplămânl încâce. 
Petițiunile cătră împeratulă le făcuse în doue rânduri 
nobilulă Samuilă Marți din Abrudă, a treia petițiune le-a 
cempus’o agentulă Franciscă Enyedi din Viena, la care 
i-a trămisă însuși împăratulă. Horia a mai fostă încă 
odată, a patra 6ră la împăratulă în postulă Crăciunului 
din 1783, dâr împăratulă plecase în Italia și se întorse 
numai în Marte 1784 și Horia trebui să aștepte în Viena 
până la 1 Aprilie 1784, în care di fu primită în audiență! 
Horia presentă împăratului o nouă petițiune în numele co- 
muneloră Rîulă-mare, Vidra, Câmpeni, Bistra, Mușcă, Ofen- 
baia, Buciumă, Abrudă și Cărpenișă. In 13 Aprile 1784 
urmă ordinulă cancelariei aulice cătră guvernulă transilvană, 
ca să apere pe locuitorii comuneloră suplicante și pe de
putății loră în contra tuturoră prigoniriloră funcționari- 
loră domeniului și ai comitatului. Deputății fură invitați 

se plece acasă și să aștepte liniștiți decisiunea monarchu- 
lui asupra învestigațiunei ordonată la 1780.

Despre memorabila audiență a lui Horia dela 1 
Aprile 1784 țăranii români vorbiau, că într’ună timpă 
orecare împăratulă losifă s’ar fi plânsă călră Horia, că 
nu pote nicî-ctecum se supună nobilimea ungurescă, și 
atunci Horia ar fi disă, că decă împăratulă ’I lasă țăranii 
pe mâna dânsului, atunci elă cu ajutorulă acestora, sâu 
va supune seu va stinge cu totală nobilimea ungurâscă, 
și atunci împeratulă îi dede o cruce de aură/ (Deposi- 
țiunea lui losifă ală Popi din Sulighetă, Deva 8 Ndemvre 
1784). Cruciulița aurită de care se face amintire aici 
jocă ună rolă însemnată. Pe ea se află și chipulă îm
păratului și Horia o arătă poporului i'a
dat’o însuși împeratulă ca Românii să aibă deplină în
credere în cuvintele sale. Unii susțină că Horia a cum
părată crucea acâsta în târgulă de vechituri din Viena 
dimpreună c’ună pergamentă cu litere de aură, care îlă 
arăiâ poporului dicândă c’ar fi plenipotența din partea 
împăratului. (Szirmay A. Hornianm seditionis historia. 
§. 55 Ms. in biblioteca museului din Peșta). — Faplă 
positivă este, dice autorulă, că Horia îndată după întor- 
cerea sa acasă la Pasci 1784 începu se agiteze pe țăranii 
din Transilvania mai întâiu în secretă și apoi pe față. 
Elă le spunea că impăratulh a dată ordine în favorea 
țăraniloră ear nobilimea .și autoritățile nu le esecută, că 
dânsulă are hârtii dela împăratulă ca țăranii să nu mai 
facă de aici încolo servicii domniloră ci numai împăra
tului care voesce se militariseze tâtă țâra, că deorece 
nobilii nu respecteză poruncile date pentru ajutorarea ță- 
raniloră, l’a împuternicită împăratulă pe dânsulă se răs- 



nume: 1. limbile semitice. 2. istoria bisericescă și în 
specialii a bisericei române, B. elocința religiâsă și 4. 
limba paleoslavă, — până cândă [acuitatea de teologiă 
va pută avea o ființă legală. Pentru facerea acestoru 
cursuri s’a recomandată ministrului d. dr. Nițulescu, ar- 
chiereulă Enăcianu și arch. dr. Timușă, ăr pentru cate
dra paleoslavă ministerulă va întră in tratări cu ună re
numită slavistă, docență la universitatea din St.-Peters- 
burg, și care e română din Basarabia. De o cam dată 
pănă la organisarea seminarieloru, tinerii cari au termi
nată actualale șăpte clase seminariale se potă însciie la 
cursurile nouă, obligați fiindă a urma și cursurile de te
ologiă și de filosofiă dela facultatea de litere.

—0—
D. A. Babeșă va începe în curândă ună cursă li

beră de chimie la facultatea de științe din Bucuresci.
—0—

Cetimă în >Carpații» de Luni: .Serbarea cen
tenarului lui Horia, dală de societatea locală »Car- 
pații români,» a avută locă aseră cu mare strălucire, 
în sala teatrului Teodorini. — După serata literară-mu- 
sicală, care a avută succesulă celă mai mare, s’a jucată 
,Romanulă< de cătră mai mulți domni, în costumulă 
potrivită, după care s’a deschisă balulă printr’ună valsă, 
în urma căruia joculă »Romana*  a fostă esecutată de 
mai multe dame și domni, cari jucaseră mai înainte 
sRomanulă» ; numerose aplause însoțeu mișcările frumâse 
ale jucăloriloră, și după terminare aplausele păreu că nu 
voră mai luâ sfârșită. Mâine vomă face o mai întinsă 
dare de seină.»

mântă supuși numai autoritățiloră militare cu singura 
obligațiune să apere granițele țârei în timpă de pace și 
de resbelă. Se înțelege că comunele iobăgescl ardâu de 
dorința de-a schimba serviciile feudale cu cele militare. 
In Ianuariu 1784, împăratulă Iosifă, în combinațiune cu 
tendințele sale de germanisare (în 11 Maiu 1784 Iosifă 
II decretă limba germană ca limbă oficială în Ungaria și 
Transilvania, în loculă limbei latine) și cu reforme ce voiea ale 
Introduce ordonă ca să fie înscrise prealabilă între grăni
ceri și alte comune așecjate pe la frontierele Transilvaniei. 
Horia le vorbea țăraniloră de acestă ordină și agitațiunea 
lui contra clasei priveligiate, care se opunea, prinse ră
dăcină. Se născu o mare mișcare între țărani, cari în
cepură a cere se fie înscriși ca militari. Inceputulă îlă 
făcură țăranii români din comuna Hăpria, comitatulă Al
bei de josă, cari timiseră 10 deputațl la comisarulă de 
resbelă Ortmayer din Alba-Iulia. Dorința li-se împlini ei 
fură înscriși ca militari. Agitațiunea pentru militarisare 
se respândi în țeră cu atâta rapiditate în câtă în timpă 
de 4 septămâni până la 15 Augustă se însoriseră'la Alba- 
Iulia 81 comune din comitatulă Albei, ală Turdii, ală 
Zarandului și a’ă Cetăți de baltă. Acesta agitațiune 
cuprinse pe iobagii din districtele săsesc!. Mișcarea se 
ivi și în țera Hațegului și se presentară la vice-colonelulă 
Karp în Hațegă o mulțime de comune, care fură înscrise. 
Dâr aceste înscrieră complicări și mai multă situațiunea. 
Comunele iobăgescl, [îndată după înscriere începură se 
denege nobililoră ori-ce servicii și ori-ce taxe feudale. 
Ună țărână din Ilia cu numele Iosifă Buda, întorcându-se 
de la conscripțiune dise către ună nobilă ungură; .Acum 
ați gătat’o și voi Unguriloră și vi să ieau moșiile și ni

—0—
Cetimă în »Telegrafulă« : »CentenaruIă revo- 

luțiuuii române dela 1784» (Horia C:oșca și Grișân) 
cu o fotografiă a ieșită de curândă de sub țipară. Ma
teria cuprinsă în acestă albumă, tipărită cu cea mai 
mare îngrijire, e din cele mai variate și mai alese. Pene 
tinere și de talentă au scrisă acolo pagine pline de focului 
patriotismului, poesii frumâse și episode din marea miș
care a Ardeiului. Recomandândă acăstă frumosă lucrare 
tuturora Româniloră iubitori ai nămuluiloră, credemă că 
e o datoriă pentru urmașii Daciloră și ai colonieloră 
romane se citâscă acestă albumă comemorativă. Prețulă 
lui, apoi, e modestă de totă, inferioră în multă valorii 
tipografice a lucrării. Cu 2 lei se pote cili albumulă și 
vedea portretulă revoluționariloră români.»

—0—
„Monitorulă oficială*  publică ună tablou de piesele 

jucate pe scena teatrului națională din Bucuresci, dela 
înființarea societății dramatice române pănă la 1 Maiu 
1884. S’au jucată 103 piese de 558 de ori, producendă 
peste o jumătate de milionă franci.

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

CORESPONDENȚA NdSTRA DIN COMITATE.
Selagiu, 28 Octomvre 1884.

Primimă din Selagiu următârele rânduri, din care 
cei în dreptă să se informeze și să curme relele ce esistă, 
căci numai trăindă, celă puțină noi, în bună înțelegere 
putemă progresa:

Domnule Redactoră ! Nu vr’o veste bună și înbu- 
curătâre vă comunică cu acâstă ocasiune, ci una din cele 
mai durerose pentru totă Românulă care scie aprecia 
numele de română. fică-o:

In 20 Octomvre c. n. se ținu adunarea filială a 
»Reuniunei Invățătoriloră români SelagienI» din tractulă 
protopopescă ală Crasnei în- comuna Tusa. Eramă adu
nați mai toți membri acelui cercă la ună locă poves- 

tindă despre starea miserabflă a sârmaniloră învățători 
români.

Deodată ne face cineva atențl că să mergemă la bise
rică, căci domnulă administratorii ală acelei parochii filiale 
Ioană Popiliu încă merge. Lăsămă vorbele și plecămă și 
noi cu toții cătră sf. biserică și convenindă cu d. lână 
Popiliu, toți ne luămă pălăriile de pe capă mulțămin- 
du’i unii cu »bună dimine ța,*  alții cu »p lecăci une,” 
dar acelă preotă nu voi a primi binețele nâstre. In- 
trămă în biserică și începemă s. liturgiă. După finirea 
serviciului divină eșimă cu toții și stamă afară aștep- 
tândă pe d. preotă ca să âsă și domnia sa și să-i mai 
dămă încă odată o .bună dimineță,*  cugetândă că doră 
aceea o va primi. Dar ne înșelarămă și aci, căci preo- 
tulă nostru pănă ce sciu că mai este vre-ună dascălă 
pe lângă biserică nu voi să ăsă afară nici cu ună pr<ță.

Vădendă noi acesta ne duserămă ârăși cu toții la 
scâlă unde trebuia ca să se țînă două propuneri de pro
bă din partea învățătorului locală. Mai târcjiu sosi apoi 
și bunulă nostru preotă. După sosirea între noi, ocu- 
pându’șl loculă competentă, dădu unui învețătoră să ce- 
tescă o scrisâre oficiâsă a Reverend, d-nă vicară și pro- 
topopă, în care ’lă rogă ca se substitue pre Reverend, 
d-sa, căci, fiindu-i multe ocupațiunile oficiâse, nu pote, 
luâ parte la acea adunare. Acum d. Popiliu ocupându- 
șl loculă presidială ne spune o lecțiune anume dăscălescă 
în care între altele ne dice, că: eu nu din voiă bună 
ci de silă și la porunca celoră mai mari pre- 
sideză aci.»

Noue numai acuma ne plesni prin mintea nostră 
cea dăscălescă, că sânția sa Popiliu nu avu voiă a se 
dejosi ca să presideze în o adunare dăscălescă și că 
aceea pentru d-sa nu e onore ci sîlă.

Așa? Adecă d. Popiliu preotulă și directorulă sco- 
leloru din Sigu și Tusa numai din sîlă își împlinesce 
datorințele. Durere și erăși durere!!! Nu sciu că âre 
din inimă curată a rostită aceste cuvinte d. Popiliu, seu 
doră le-a cjisă ca să înfrice pe sărmanii învățători și să 
le insufle respectă.... Decă le-a disă din inimă curată a co
misă ună păcală neertală.

A comisă ună păcată în contra limbei, scolei, culturei 
și națiunei nostre române și acestă păcată cu atâtă e 
mai mare cu câtă a eșită din gura unui preotă română 
și directoră a două scole române. Prin cuvintele de mai 
susă d. Popiliu nu a dală învețătoriloră adunați c'ura- 
giuiă ce erâ datoră să-lă dea spre împlinirea cu sinceri
tate a sântei și grelei loră misiuni, ci din contră i-a dis- 
gustată și răcită pe toți față cu scâla, națiunea și bise
rica. Eu așa credă că d. Popiliu ca preotă locală și ca 
directoră ală acelei scâle avea datorință morală — dâcă 
nu și națională — ca să mârgă la adunare, deși dăscă
lescă, și acolo să dea curagiu și se îmbărbăteze pre unii 
învățători mai slabi spre purtarea sarcînei loră cu con- 
sciențiositate.

fir decă a (fisă d. Pompiliu cuvintele mai susă ci
tate numai ca se înfrice pre sărmanii învățători și se le 
insufle respectă, încă n’a pășită nici ună pasă baremă 
mai’nainte; ba din contră a pășită cu mai mulți pași în 
dărătă, căci noi învățătorii români onorămă pre preoții 
și directorii școlari, ca pre adeverații superiori ai noștri. 
Der trebue să amintescă, că în capulă unoră preoți, — 
și din fericire suntă rari aceștia — nu încape idea cum 
se fie ei amestecați cu învățătorii, adecă cu acești omeni 
de josă; căci după cum îmi mărturisise odată d. Petru 
Ostate, acelă preotă din Recea, care nu de multă chemă 
la sine pre învețătorulă de acolo și vru să-lă scarmene : 
»preoții numai pentru aceeasuntă, ca sățină 
în freu pre dăscăli.*

Astfelă stau lucrurile aci. Sentinella.

DIVERSE.L
Armata din Egiptu. — De la 23 până la 25 Sep- 

temvre, iată ce s’a trămisă, din Londra, armatei genera
lului Wolseley în Egiptă: 1,033,600 porții de supă; 819, 
500 kgr. pastramă; 76,000 kgr. carne prâspătă; 6,700 
kgr. de berbece fertă; 67,000 kgr. slănină; 783,000 kgr. 
pesmeții; 96,000 kgr. de biscolurî, seu pesmeți mai buni 
pentru statulă-majoră; 84j000 kgr făină; 67,000 kgr. 
varză, morcovi, comprimate; 25,000 kgr. cartofi; 16,OOo 
kgr. oreză. Apoi 26,000 kgr. sare; 1,650 kgr. piperă 
și 1,500 galâne oțetă; iar muștară au uitată să ia. După 
aceia 66,000 kgr. brânză; 6,800 kgr. magiună [și 6,800 
kgr. dulcăță. Vine apoi 16,000 kgr. kacao. 7,000 galâ
ne siropă de lămâie, plusă 42,000 flacâne de murături 
cu oțetă. Der acestea nu suntă tâte, căci mai era încă 
40 mii gkr. cei, 10,000 kgr. cafea și 96 mii kgr. zahără. 
Pentru fumători s’a adaus 21 mii kgr. tutună și 153 mii 
cutii cu chibrituri. De beută apoi: 1,000 sticle de vină, 
1,000 de rachiu și 60,000 kgr. romă, 4,000 sticle cu 
bere și 1,000 cu șampaniă. In fine Englitera n’a voită 
ca soldații săi să semene cu arapii, și le-a dală 15 mii 
kgr. săpună prostă și 54 mii calâpuri de săpună bună.
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Drepturile omului, revista politică și socială, ce 
apare în Bucuresci, Nr. 3 are următorulă sumară: Despre 
uciderea osândițiloră și arestațiloră fugari s’au pretinși 
ca atarl. — Despre desființarea proprietății individuale 
așupra pămânluriloră. — Călcare de lege-.'"— Lipsă de 
de bună-cuviință. — Ună faptă de imitată. — Nepăsarea 
Primăriei Bucuresciloră. — De prin diare. _!— Relele is- 
vorîte din întârdierea deslegărei «Cestiunei sociale.*  — 
Despre mârtea aparentă; — foculă în teatre; — aren
darea grădinei Cismegiu. — Sumarele numeriloră trecute.

Economia rurală, revista de Agricultură, Comerciu 
și Industrii agricole ce apare în Bucuresci, Nr. 9 are ur
mătorulă sumară: A. de la Muru. — Cronica agricolă 
și Economică. — Starea viiioră în Prahova. — Necesi
tatea de a procedă cu urgență contra filocserei. — Pe- 
pinieri pentru reînființarea viiioră distruse. — Starea re- 
colteloră. B. S. Moga. — Agricultura și guvernulă. N. 
R. Danilescu. — Invasiunea filoxerei în România. •— 
Trioră originale Mayer Patent Kruger. — Ștefană Popă.
— Cum esta arătura așa va fi și secerișulă. St. Kowalski.
— Cultura Plugului cu abură. — B. S. Moga. — Rolulă 
aerului cu privire la vegetațiunea planteloră. St. Kowalski.
— Corespondința aglicolă. M. — Bibliografii B. S. Moga.
— Revista Meteorologică și Tabloulă de observațium me
teorologice pe luna Septemvre st. n. 1884.

Vocea română, revista corpului profesorală din Cra- 
iova, sumarulă Nr. 8 și 9 1. Atellanele, de I. Nicolescu. 
2. Din istoria Botanicei, de S. Mihălescu. 3. Actualitatea 
și trecutulă, de X. 4. Clasificațiunea sciințeloră, de G. 
Bușilă. 5. CestiunI geologice, de S. Mihălescu. 6. China 
și locuitorii ei, de M. Slăureană. 7. »Ene la curtea lui 
Evandru», de G. Bucurescu. 8. »Raportulă adresată Mi
nisterului Instrucțiunei,» de revisorele județeloră Doljiu- 
Romanați. 9. »Darea de semă*  asupra conferințeloră în- 
vățătoriloră. 10. »Bibliografia», M. V. St.

Scola romană, organă ală societ. corpului didactică 
din Prahova, apare în Ploesci. Nr. 16 are următorulă 
sumară: T e x t ă ! Cronica. — La Constanța (poesiă). — 
Istoria filosofiei (urmare). — Libertatea în scâlă. — Bu
nurile rurale în Francia. — O visită la o princesă ana- 
mită. — Omulă din punctulă de vedere sciintifică (ur
mare). — Invățămentulă rurală în Elveția (urmare). — 
Recrea țiune: Enigme; Deslegări. — Posta țliarului. Ilu- 
strațiune: O visită la o princesă anamită.

Editoră: Iacobti Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel ălureșianu.

le dau nouă, ăr peste 15 Țle căpătămă și atunci vă tă- 
iămă pe toți/

Nobilimea ungurescă vedlendă amenințările și reni- 
tențele țăraniloră și temându-se ca reulă se nu iea di
mensiuni și mai mari începu se prigonescă pe corifeii 
mișcării, să-i pedepsescă și să-i scoță de pe moșii. Acâsta 
irită și mai multă țărănimea. Se’ntâmplară și acte de 
violență. Nobilulă Nondra fii ucisă de nișce țărani din 
Clopotiva în munți, subprefectulă Herța fu împușcată 
noptca pe când dormea. Br. Bruckonthal guvernatorulă 
Transilvaniei trimise pe judele regescă din Târgulă-Mureșului 
Ștefană Halmagyi ca să publice țăraniloră că înscrierile s’au 
făcută fără scirea împăratului și a guvernului, earcomandan- 
tulă militară br. Preiss a dată ordină oficeriloră din graniță 
ca să înceteze cu Iote lucrările conscripțiunei. Sosindă 
la Alba-Iulia comisarulă Halmagyi spune țăraniloră pe 
cari îi întâlni aici, că înlrega conscripțiune n’are nici o 
valâre, iobagii se mergă acasă,, să asculte de funcționarii 
comitatului, să-și împlinescă obligațiunile feudale, căci 
altcum voră fi siliți cu forță armată, ear decă au plângeri 
să se adreseze la comitată, i-au invitată se comunice cele 
aurite și la alții. In diua următore a chiămată la Alba- 
Iulia 7 deputațl din comunele vecine spuindu-le totă aceea. 
Asemenea fură trimiși și în alte comitate comisari civili, 
în fine guvernulă ordonă să prindă autorii turburăriloră 
și să fie trași înaintea judecății. Guvernulă esclamă au- 
torulă, în locă de a se cugetă seriosă la ușurarea posi- 
țiunii iobagiloră, era încă și acum de credință, că prin 
comisari și sentințe severe va pute să convingă pe țărani, 
că privilegiele nobilimei suntă nealterabile și că iobăgia 
ori câtă de grea e singura sârte menită pentru eil

Der cu tâte că interveni și episcopulă ortodocsă 
Gedeonă Nichitici, care se instalase atunci la Sibiiu, 
cu circulare cătră preoți poporulă nu se putu linisci și 
turburarea crescea mereu. De o parte iobagiulă prea 
de multe orî înșâlată pierduse tâlă încrederea în nobilime 
și’n autorități, de altă parte sâmțulă de libertate entu- 
siasmase prea multă inima lui. Țăranii răspundău că nu 
potă crede, că conscripțiunea nu s’a făcută cu voia îm
păiatului și în acesta credință îi întări și mai multă ati
tudinea așteptătâre a armatei, care se feriâ a dice, că 
conscripțiunea ar fi fără valâre. Astfelă iobagii din 
mai multe comune plecară din nou la Alba-Iulia să 
le dă arme și ei continuau cu amenințările. ,Vomă 
cerca noi și alta, că pănă nu vomă spăriâ pe domni 
n’a fi bine de noi*  dise George Pădurenu din co
muna Țelna călră ună nobilă ungurescă. Ear țăranulă 
Florea Coșma din Gârbău dise cătră nobilulă Szent- 
Pali: »E de jaba jupâne, pe voi pe nemeși, pe domni și 
pe unguri, ar trebui să vă scâlă totă cu balegi din sată 
și din țera asta, că țera asta e a nâstră, a vâstră e 
țera ungurescă, și în scurtă vreme vă și scâtemă noi de 
aici/ Archiva c. Jankovils Nr. 337).

Așa se încheiâ preludiulă acestei revoluțiuni. . . . 
Horia principalulă autorii ală turburăriloră rămase însă 
de astădală cu totulă pierdută din vederea autoritățiloră, 
er nobilimea și guvernulă rămaseră în credință, că ță
ranii s’au liniștită. Da, se liniștise, ca după 12 dile ca
tastrofa să încâpă cu tâlă vehemența.

(Va urmă.)
------o------
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Ouraulu la bursa de Viena
din 5 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aură ungară6°/0 122.75
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.65
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 89.45 
Imprumutulă căiloră ferate 

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

loră ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.—

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

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostă ung. 
(3-a emisiune) .... 105.50

Bonuri rurale ungare . . 100.90
Bonuri cu cl. de sortare 1C0.10 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă........................... 100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.25
Bonuri rurale transilvane 100.60

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

vină ung............................98.—
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 116.40
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 116.— 
Renta de hărtiă austriacă 81.30 
Renta de arg. austr. . . 82.50
Renta de aură austr. . . 103.85 
Losurile din 1860 . . . 134 70
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 883.—
Act. băncel de credită ung. 294.75
Act. băncel de credită austr. 294.80 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5,77
Napoleon-d’orI................. 9.68‘/3
Mărci 100 împ. germ. . . 59.80 
Londra 10 Livres sterlinge 122.—

Kursa de BSiicurescT.
Cota oficială dela 26 Octomvre st, v. 1884.

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

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

* n » (5°/o) • — —
» » urban (7%) • • — —
» » > (6%) • • — ' —
» » > (5°/o) • . — —

Banca națională a României — —
Ac. de asig. Dacia-Rom. . . — 367

* > » Națională . . — —
Aurii..................................... 7-6O°/o —
Bancnote austriace contra aură 2 07 2.08

Cursulu pieței Brașovii
din 6 Noemvre st. n. 1884.

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.95 Vend. 9.—
Argint românesc .... . '. » • 8 80 » 8.90
Napoleon-d’orI................. . » 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 anii.

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

Vindecare Radicală și (Rapidă
de t.6te

Bâtele Nervâse, Epileptice și Secrete
numai prin metoda mea.

Onorariele nu se dau decâtă după restabilirea completă.

FWF. A. AI..ASMAA,

membru ală mai multoră societăți sciențifice

1OS. Znaui1ooiarg' St. -^.xitoine. — Z3^_ieiS.

Tratarea se face prin corespondență.

MersulU trenurilor!!
pe linia Pretlealft-Budapesta și pe linia Teiwșii-Aradd-Ilndapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Predeald-Budapesta Sudapesta—Predeală

*

BucurescI 
Predeală 
Timișă 

Brașov! 

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copșa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușu 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Cucerdea 
Ghirișă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susă

Oradia-mare

P. Ladăny
Szolnok
Buda-pesta

Viena

(
(

Nota:

(
(

(

de nopte suntă cele dintre liniile gr6se‘

Trenii 
accelerat

Trenii 
de 

peraâne
Trenu 

omnibus
Trenu 

de 
persone—

Trenu 
de 

persone

Trenu 
omnibus

Trenu 
accelerat

Trenii 
omnibus

7.15 _ _ — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
1.09 — — 3.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
1.33 — .— 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
2.06 — — 10.50 P. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09
2.16 6.30 5.45 Oradea mare > 4.11 5.13 3.20
2.44 7.09 6.28 ( 4.21 9.37 3.25
3.03 7.41 7.07 Vărad-Velencze 4.29 9.45 —
3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
— 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —

7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
— 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
— 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
— 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —
8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
— 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

10.08 5-59 9.18 Vințulă de susă 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiudă 12.45 10.42 9.17

— 6.54 8.34 Teiusu 1.15 11.32 9.40
— 7.10 8.59 Crăciunelă 1.44 12.03 —
— 7.25 9.35 Blașă 2.00 12.24 10.12
— 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —

11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
12.06 8.52 12.17 Mediașă 3.27 2.24 11.07

— 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
— 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15

12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
1.21 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
—r- 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
— 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44
1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
3.14 1.47 11.05 Diașovu — 6.00 3.25
5.10 4.40 2.37 Timișă — 6.57 4.03
7.30 7.44 6.40 Predealâ — 7.32 4.28

2.00 6.20 2.00 BucurescI 10.25

Tipografia ALEXI, Brașovii.

Teiușsl-Aradii-Budapestfa Budapesta-Aradft-'JTeiușii.

Trenii de Trenu Trenii Trenu de Trenu
persone omnibus omnibus persane omnibus

Teiîasii
5 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
Orășlia 5.02 12.13 Aradtt 4.00 6.20
Siuieria (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 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
Berzova 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 [lia 8.40 12.27
Paulișă 10.32 6.56 8.41 Branicica 9.02 12.57
Gyorok 10.48 7.15 9.01 Deva 9.32 1.45
Glogovață 11.17 7.48 9.30 Simeria (Piski) 10.12 2.58

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 — — Teiușit 12.53 7.00

Aradtt-Timișdra Sisneria (Piski) Petroșenl

Trenă Trenu de Trenu
omnibus persâne omnibus

Aradik 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 i® etroseni 7.00

Tiunișdra-Aradiî Petroșeui—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Treuu
persdne omnibus omnibus

Timișdra 12.25 5.00 Pefroseui 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița1 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
Aradu 3.10 8.00 Simeria 12.37


