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Brașovu, 27 Oct. (8 Noemvre)
Delegațiunile întrunite în Pesta și-au pusu 

întregii aparatulu în mișcare. Misiunea este, 
precum bine scimii, a vofâ creditele ce i se ceru. 
Ca să se p6tă susține și mai departe teoria după 
care delegațiunile ar esercitâ dreeare control ti 
asupra politicei esteridre, se face puțină discusi- 
une asupra relațiiloru monarcliiei cu celelalte 
state. Ministrulă de esterne își espune adecă 
părerile; unii delegați îi adresdză interpelări și 
elu le răspunde ceea ce-i convine; delegații ră
mână cu ceea ce au sciutu și în idea că au 
pusu la cale politica monarcliiei votdză creditele 
cerute de guvernă.

Așa au decursă ședințele celoră două dele- 
gațiuni întotdduna și așa decurgă și acum. Pro- 
logulă se face în ședințele comisiuniloră. De 
astă dată și-a desvoltată ministrulă de esterne 
Kalnoky părerile sale privitdre la politica este- 
ridră a mornarchiei mai ânteiu înaintea comisiu- 
nei bugetare a delegațiunei austriace.

Discursulă comitelui Kalnoky n’a fostă de- 
câtă parafrasă a cuvinteloră împărătesc! adresate 
cătră clelegațiunl. Refrenulă este: pace și dr pace; 
pace cu marile puteri, pace cu micele state din 
peninsula balcanică și cu Turcia; pace pe basa 
tractatului din Berlină.

De acum fabricanții din Viena potă să pri- 
văscă liniștită în viitoră, căci producteloră loră 
le este asigurată drumulă spre Orientă. Mai ră
mâne a se încheiâ tractatele de comerciu cu 
Grecia, Turcia și să se reînodscă tractatulu cu 
România și după aceea să se facă juncțiunea cu 
liniele ferate orientale. Serbia e gata spre ser
vire, Bulgaria își va împlini leală obligațiunile 
și Turcia în cele din urmă va trebui să cedeze 
și în acâstă cestiune.

Tdte acestea, precum și consolidarea puterei 
austro-ungare în Bosnia și Herțegovina, v.oră fi, 
după cum promite cornițele Kalnoky, resultatele 
binefăcătdre ale stării de pace create la Skierne- 
vice.

Ministrulă de esterne declară că politica mo- 
narchiei tinde a susțină statulă quo și în peninsula 
balcanică. Austro-Ungaria, dise elă, va privi cu cea 
mai mare mulțumire, la progresulă materială și 
spirituală ală popdreloru, cari prin tractatulu din 
Berlină au devenită independente, ddr politica 
monarcliiei este în contra ori căroră schimbări 
în peninsula balcanică și nici ea nu are gândă 
a-și lărgi sfera sa de putere pe contulă stateloră 
mici din Orientă.

Este forte importantă acestă declarare a co
mitelui Kălnoky. Ea ne spune că deocamdată 
Austro-Ungaria își sistăză lucrarea de espansiune 
în Orientă și se mulțumesce cu ocuparea tărâ
mului economică.

Kalnoky speră că Austro-Ungaria și Rusia 
se voră înțelege cinstită și leală pe basa drep
tului „adecă a tractatului din Berlină, dâr cumcă 
acâstă înțelegere este câtă privesce Orientulă de-o 
natură fârte delicată, se vede și din răspunsulă 
ce l’a dată ministrulă de esterne la întrebarea 
lui Rieger, dâcă acum după ce s’a făcută împă
carea cu Rusia nu se va procede la anexiunea 
provincieloră ocupate. Cornițele Kalnoliy îi răs
punse adecă spăriată, că întrebarea e cu totulă 

neoportună și o consideră ca și când nici n’ar 
fi fostă pusă.

Caracteristică este, că ministrulă de esterne, 
vorbindă de silințele ce și le-a dată împreună cu 
Bismark de-a întări relațiunile ndstre cu Rusia 
și așa destulă de bune și Ve-a stabili o „înțele
gere comună cu ea,“ declară, că prin înțelegerea 
cu Rusia nu s’a schimbată întru nimică alianța 
Ahstro-Ungariei cu Germania, deârece ea este 
„basa nealterabilă a întregei nostre politice esteriore ?“

Cu alte cuvinte, firulă Ariadnei se țese în 
Berlină și comitete Kalnoky ajută numai la ghe- 
muirea tortului. Fi-va elă mai norocoșii decâtă 
antecesorii lui?

[•------o-----

CRONICA POLITICĂ.
După cele mai nouă scirl, conferința Congului se 

va întruni la 20 Noemvre. Că conferința va lucra în 
bună înțelegere pănă la sfârșită, nu prâ suntă semne, 
Portugalia are și ea de apărată destule interese în Africa 
și va avea prin urmare și ea pretențiunile sale. Ce e 
dreptă, Bismarck nu prâ e obicinuită a țină sâmă de sta
tele mici; dar să nu uitămă, că Portugalia are la spate 
pe Englesl și (fiarele germane au accentuată de multă, că 
Portugesii suntă susținuți și încurajați de Albionă. Pe 
de altă parte nici Spania nu se va lăsa mai pe josă. 
Corespondentulă din Madridă ală (parului >Journal des 
Dâbats*  esprimă cunvingerea, că conferința Congului abia 
va pută contribui să apropiă mai multă guvernele din 
Berlină și Madrid, deârece Spania se va opune de sigură 
oricărei hotărîrl, care ar trage la îndoială drepturile de 
suveranitate ale Spaniei asupra aceloră ținuturi, pe care 
le-a ocupată, fie în orice timpă și în orice formă.

*

»Pol. Corr.« comunică scirea, că între principele 
Alexandru ală Bulgariei și între ministrulă-președinte 
Caraveloff s’ar fi ivită seridse neînțelegeri. Lucrulă stă 
așa: conservatorii și liberalii s’au unită a face ună com
promisă între dânșii. Principele a declarată că aprobă 
misiunea și că va face și pe ministrulă Caraveloff să se 
alăture la acelă' compromisă. Maioritalea camerei însă 
nu vrea să scie de nici o fusiune, pentrucă, după cum 
a declarată representantulă rusă din Sofia, Cojander, nici 
guvernulă rusă n’ar vedă cu ochi buni fusiunea maiori- 
tății cu celelalte două partide. Cu tdte că ună depu
tată a desmințită declarațiunea representantului rusă, 
totuși idea de fusiune a fostă respinsă. De aci, se (|ice, 
s’au lățită sgomotele, că posițiunea lui Caraveloff ar fi 
sdruncinată.

*

Se totă vorbesce despre o mijlocire a Angliei în 
conflictulă franco-chinesă, dar sigură nimică nu se scie 
Cumcă s’ară fi începută tractărl de împăciuire, se dedu
ce din împrejurarea, că în momentulă de față operați
unile s’au sistată; așa crede și »Libertă.< Dar după 
cum spune acestă diară tractările s’au începută directă 
între Paris și Shangai, fără mijlocirea vre unei alte pu
teri streine și esistă probabilitatea, că se va stabili ună 
mo dus vivendi pe basa menținerii tractatului dela 
Tiențină și a ocupațiunii Chelungului de cătră FrancesI 
pănă la o definitivă regulare a granițeloră dintre Ton- 
chingă și China. Cea mai nouă telegramă a generalului 
Briere de l’Isle din Hanoi, datată dela 3 Noemvre sera, 
în care se comunică că postgarda chinesă a fostă isgo- 
nilă din ținutulă Yenthe, se consideră de (fiarele parisi- 
ane ca o dovadă, că trupele chinese de ipvasiune se 
retragă de pretutindenea.

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

VIITORELE ÎMPĂRȚIRI.

»L’fndependance roumaine,« reproducendă acum 
câteva (file după >Mot d’Ordre» articolulă d-lui A. Saissy 
întitulată împărțirea Turciei, pe care l’amă resu- 
mată și noi în (fiarulă nostru, a făcută d-lui Saissy câ

teva întrebări. D. Saissay răspunde acum în >Mot d’Ordre*  
prin următârele rânduri:

»L’Indâpendance roumaine,» făcându-ml onârea de 
a reproduce în fruntea colâneloră sale articululă ce l’amă 
scrisă acum câteva cfile în >Mot d’Ordre» sub titlulă 
Intre amici, împărțirea Turciei, crede a fi ob
servată, că n’amă făcută să între de locă România în 
«combinațiunile*  mele, țliarulă română îmi pune în fine 
o întrebare. Ar vrea să scie, ce cugetă eu despre împăr
țirea Austriei și despre rolulă ce’lă va juca în acestă 
casă nobila națiune maghiară.

Mai ântâiu, aceste »combinațiunî« nu suntă ale mele. 
S’a vorbită despre împărțirea Turciei la întrevederea de 
la Skiernevice; sciu acâsta de la persăne, care suntă în 
posițiune d’a fi bine informate, și eu nu m’amă făcută 
decât ecoulă loră în acăsta împrejurare.

Dacă n’amă făcută să intre România în afacere, este 
că nu s’a vorbită despre ea la Skiernevice. De-o parte, 
poporulă română e într’o rea posițiune, elă are aspira- 
țiunl liberale care displacă; de altă parte n’are de ce să 
se jeneze cu d. Sturza.

Câtă pentru părerea mea asupra împărțirii Austriei 
și asupra rolului ce’lă va jucâ în acestă casă nobila na
țiune maghiară, nu mă turbură nicldecumă de a o 
spune.

Ungurii voră tinde în modă fatală și totă-dâuna 
înainte cătră uniunea personală. Cehii și Polonii nu 
voră fi satisfăcuțl, decâtă după ce voră fi obținută com
plecta loră autonomiă. •Germanii, mulțămițl său nemul- 
țămițl, voră fini prin a înțelege, că trebue să primăscă 
ceea ce nu se pâte împedecâ, și că e încă mai bine să 
j6ce unulă dintre cele dintâiu roluri în Austria, decâtă 
unulă dintre cele din urmă în Germania, și în aceste 
condițiunl, după părerea mea, împărțirea Austriei n’are 
să se mai facă, ea e făcută.»

»L’Indâpendance roumaine,» după ce reproduce a- 
ceste rânduri, își esprimă părerea de rău, că d. Saissy, 
ale cărui vederi sunt forte clare în aprețiările sale, și 
care atătă de desă vorbesce despre Unguri și despre 
țâra loră, nu ridică nici odată vocea sa autorisată în fa- 
v6rea națiunei române din regatulă s-tului Ștefană, care 
trebue să fie mai inte -esanlă în ochii unui Francesă, 
decătă națiunea maghiară, căci națiunea română din a- 
cestă regată e totă atâtă de numerăsă ca și Ungurii, e 
nobilă și generâsă, activă și curagiăsă.

Prigonirea limbei române.
In numărulă trecută ală foiei nostre amă arătată 

câtă de înverșunați sunt Ungnrii din Satu-mare în contra 
profesorului de limba română Dr. Ludovică Lucaciu, și 
prin ce intrige mișelesci voescă să ’lă înlăture dela gim- 
nasiu, și cu elă și catedra de limba română. Credemă 
că cetitorii noștri voră găsi interesantă raportulă ședin
ței consiliului comunală, în care s’a- desbăfută acâstă 
cestiune și care e pentru noi o nouă dovadă de netoleranța 
ungurâscă. Iată raportulă după »Szatmâr es Vidâke» 
dela 4 Noemvre :

»După cetirea listei viriliștiloră, procurorulă Her- 
man Mihâly, provocându-se la acelă punctă ală legei, 
după care numai aceea avere se pâte luă ca basă pentru 
statorirea cuotei de contribuțiă necesară la viriliștl pe 
care respectivulă o posede de doi ani, și fiindă adecă 
posesorădedoianlpe tentorulă jurisdicțiunei, (ficecăde po
sesori se potă considera numai aceia, cari amăsurată 
statuteloră au însciințată jurisdicțiunea despre așezarea 
loră în comună. De ârece d-nulă Ludovică Lucaciu n’a 
împlinită aceste forme, propuse a se șterge din lista vi
riliștiloră. După vorbirea canonicului Novâk Antal, care 
nu ține a se luă atâtă de seriosă acâstă insinuare, de- 
6rece fiecare funcționară de stată se consideră în faptă 
ca locuitură în orașă, vorbesce primarulă B 6 s z 6 r- 
mânyi Kârolv. Acesta nu pune atâtă pondă pe di
ficultățile aduse de procurorulă oficială, câtă mai multă 
pe aceea, ca 6re din punctulă de vedere ală patriotismului 
și ală fidelității cătră idea.de stată maghiară cum se pre- 
sentă acela, care doresce să între în sînulă acestei re- 
presentanțe curată maghiare. In contra doctorului Lu
dovică Lucaciu s’au ridicată în acâstă privință în

idea.de


publicitate astfelă de acusări grele., de cari nu s’a spălată 
pănă acum. Consiliulă comunală între aprobări sgomo- 
tose propune, ca nu numai din considerare la împreju
rările accentuate de cătră procuroră, dar și pentru acu- 
sările ridicate în publicitate în contra lui, și pentru 
atitudinea ce-a luat’o față cu legea și intențiunea ei, 
necercând a se desvinovăți, — să nu fie verificată ca viri- 
listă. Farkas Antal totă în acestă înțelesă vorbesce. 
Gonsiliulă comunală primesce apoi propunerea.

Dienes Lajos merge și mai departe, și avândă 
în vedere că catedra de limba română din acestă orașă, 
pe basa esperinței de pănă acum, a dată prilegiu la agitațiuni 
naționale, propune ca să se cără dela ministrulă de culte și 
instrucținne ștergerea acestei catedre. După Boross 
B alint nu este a se confunda cestiunea cu persdna, con
siliulă comunală de sigură nu se opune limbei române, 
ci, dice elă, ar trebui să ne rugămă de înaltulă ministeră 
ca catedra de limba română să se ocupe c’ună asfelă de 
bărbată, în privința patriotismului căruia să nu fie nici 
o bănuială. Canonicufă Novak Antal este contra ori 
cărei representațiuni. In timpulă directoratului său, dice 
Novak, sub profesorulă Bran, n’a esistată absolută nici 
o tendință română, și nici acum nu esistă în sînulă gim- 
nasiului, ai cărui representanțl de sigură nu ar suferi așa 
ceva. De aceea consillulă comunală să ceră informați- 
unl dela direcțiunea gimnasiuiui. Boross Balinte 
gata a recunăste, că superioritatea gimnasială îșl împli- 
nesce datorința sa, consiliulă comunală nu are și nici nu 
pote avă nicî-o plângere în acesta privință, dăr păte ave 
causă de plângere despre cele ce se ’ntemplă afară de 
murii gimnașiului, și pentru aceea îșl susține propunerea, 
la care se alătură și Dienes Lajos. Tabajdi Lajos 
nu ține de probabilă că acelă bărbată, care în viața pu
blică, și chiar și dincolo de hotarele patriei, este supusă 
tendințeloră daco-române, și care participă la astfelă de 
mișcări după cumă se scie în genere, să nu lucre și în 
scdlă în astfelă de spirită; de aceea adereză la propune
rea lui Dienes, și propune ștergerea catedrei 
care și așa nu esistă de multă și e numai pentru puțină 
elevi români. Asemenea vorbesce și H a 1 m i I a n o s. 
Farcaș Antal dice că trebue să ne tragemă socotălă 
din fapte. Nici elă nu crede că e posibilă ca în sînulă 
gimnasiuiui cu știința directorului, să se urmăsăscă astfelă 
de tendințe antipatriotice. Nu crede ca cineva dintre 
cei adunați să fie de acăsta părere. Dar cumcă astfelă de 
tendințe esistă, e lucru cunoscută. Elă n’are de a face 
obiecțiuni ca literatura română să nu se cultive, dar ca 
acăsta să se întrebuințeze spre scopuri contrare ideii sta
tului, este o crimă, care nu se pote trece cu vederea. 
Pentru aceea aderăză la propunerea lui Boross B., dar cu 
acelă adausă ca să fie rugată ministeriu pre lângă o 
motivare bună, ca să cerceteze 'dăcă e de lipsă 
acăstă catedră română. Bartha Endre doresce 
ca, înainte de a merge așa departe, să se cără ca mi
nisteriu să ordone cercetare în privința acusăriloră. Her- 
man Mi hal y, nu află acăsta de necesară, deorece Dr. 
Lucaciu a avută destulă timpă să se spele de învinovă
țirile ridicate în contra lui și totuși n’a făcută; așa dară 
consiliulă comunală e numai interpretele și representan- 
tulă opiniunii publice.

După aceste să votăză înlăiulă asupra propunerei 
lui Boros pentru care să ripică 6. Ceilalți votăză pentru 
propunerea lui Farcas care conține și p’aceea a lui 
Boross.

SOIRILE DILEI.
Preotulă militară gr. or. din Triestă, d. Alesandru 

Munteanu, a cerută și a primită autorisarea, ca în fie
care lună să mărgă la Grață în Stiria și să făcă servi- 
ciulă divină, fiindcă se află acolo peste o sută de familii 
de legea gr. or. cu stare bună. S’a luată și hotărîrea, 
ca să întemeeze acolo o comună bisericăscă făcăndă în 
același timpă și pașii necesari pentru realisarea acestei 
decisiuni. Ca fondă .Uu eolectată între familii 150 fi-, și 
sau cumpărată ornamente bisericesc!. Demnulă preotă 
merge regulată la Grață și oficiază in limba română 
după rîtulă gr. or.

Nu putemă decâtă să felicitămă atâtă pe demnulă 
preotă câtă și pe pioșii coreligionari.

—0—
Hegedus Sandor, deputatulă celă cu capulă spartă 

în Clușiu corleseșce de minune în Nyiregyhaza pentru 
candidatulă guvernamentală. «Ellenzek1 spune, că în 
discursulă ce l’a ținută deputatulă - corteșă a suită în 
slava cerului pe Ti.sza dicendă, că ori ce calfă de cismară 
pote numi pe Tisza «hunczfut,*  fără să fie închisă.

Caraghiăză dovadă de libertate!
—0—

Reuniunea femeiloră române din Bra
șov ă va ține adunarea generală în 7/19 Noemvre a. c. 
la 3 6re după prântjă în sala gimnasiuiui română gr. or. 
din locă.

—0—
In urma anchetei țalegerei de deputată în Clușiu, 

s’a constatată în comuna Mociu, că pentru trei alegători 
au votată alți individ! și că pentru ună alegătoră, mortă 
deja de multă, a votată de asemenea ună altulă.

Nu înțelegemă de ce se mai perde timpulă cu an
chete, când frânării stalului sciu bine, că așa se facă 
tâte alegerile?

—0—
In Austria instituțiunea pompieriloră voluntari a 

luată ună mare avântă. In Boemia esistă 900 de cor
puri de pompieri cu 48,000 membri; în Austria de josă 
573 cu 23,697; îu Moravia 302 cu 17,200; în Austria 
de susă 124 cu 9000; în Stiria 150 cu 8020: în Tirolă 
și Vorarlbergă 137 cu 7300, în Galiția 135 cu 5500, în 
Silesia 63 cu 4257; în Carintia 92 cu vr’o 3700; în 
Saleburgia 31 cu 2427; în Carniolia 21 cu 1398; în 
Bucovina 12 cu 600 și în provinciile litorale 5 cu 217 
membri.

—0—
Mina de aură din Ruda, corn. Huniădorei, s’a cum

părată de o societate prusiană pentru suma de 600,000 fl. 
—0—

In ședința din urmă a academiei de sciințe din 
Pesta, profesorulă Vambery (fostă Bamberger) ’și-a es- 
pusă teoria sa asupra originei limbei maghiare. Vam
bery susține că limba maghiară e de origine turcă-tatară, 
pe când Budenz și Hunfalvy (fostă Hunsdorfer) dică că 
e de origine fino-ugrică. Vambery a criticată aspru dic- 
ționarulă comparativă fino-ungrică ală lui Budenz și a 
declarată, că în puțini ani va depune pe masa acade
miei dicționarulă său comparativă turcă-maghiară.

Ridiculă de totă! Nici adi nu sciu Maghiariiace 
lighione suntă.

—0—
Duminecă 21 curinte — (jice «Patria*  din Iași — 

o imposantă procesiune compusă din tote clasele socie
tății, în fruntea căreia erau studinții universitari, au 
percursă stradele principale ale orașului nostru, cu stin
darde, torțe și musici, și au mersă la statua

celă-Mare și la monument.ulă lui Ghica-Vodă, martirulă 
Bucovinei. Lume era multă și intusiastă; și decă ploia 
nu ar fi venită, putemă afirma, că mică cu mare, totu 
orașulă ar fi fostă în piciore. Cu tdte aceste, de’ la 
1859, Iașii n’au mai asistată le o manifestare atâtă de 
măreță. Apoi manifestanții s’au întrunită în șalele otelu
lui Traiană, frumosă decorate cu stindarde și ghirlande. 
Peste două sute de tacâmuri erau întinse pe masa ban
chetului care începu la 8 ore în sunetulă musiceloră și 
a aclamațiuniloră repețite. Stradele din giurulă otelului 
erau pline de lume. La banchetă, s’au rădicată mai 
multe toste, între cari cele mai însemnate au fostă ală d-lui 
Bădărău și mai cu semă ală d-lui Gheorghe Panu.

—0—
Purtarea poliției din Bucuresci cu ocasiunea ban

chetului aranjiată de comitetulă pentru serbarea centena
rului revoluțiunei lui Horia, în Dumineca trecută, a pro
dusă mare indignare în capitala română. .Națiunea,« 
organulă d-lui Dumitru Brătianu, după ce enumeră încă 
odată împedecările «pe cari administrațiunea a credutu 
«de cuviință să le facă la o serbare patriotică, națională, 
«în care câțiva Români de inimă voiau să se îutrunăscă 
«pentru a-și aminti de frații loră, ce zacă sub jugulă 
«străină, dice:

.Mare a fostă răbdarea celoră ce se întruniseră Ia 
acăstă serbare. Ordinea n’a fostă turburată ună singură 
minută. Amă fi înțelesă ca autoritatea să fi luată măsuri 
de prudență pentru casulă când serbarea ar fi luată ca- 
racterulă unei manifestări ostile unei puteri vecine, mai 
alesă dacă o asemenea manifestare s’ar fi produsă pe 
uliță și ară fi putută turbura ordinea publică. Dar mo
dulă cum au procedată agenții poliției pentru a pune Iotă 
felulă de pedici unei serbări, pacinice și apoi pentru a 
o turbură întrândă chiară în sala în care se ținea ban- 
chetulă, >constitue ună abusă flagrantă, o crimă contra 
libertății întruniriloră. Și acestă faptă devine și mai 
rușinoșă fiind-că este comisă pentru a complace străi
nului, înjosindă națiunea și Statulă română. Acăstă ati
tudine a guvernanțiloră noștri este cu atâtă mai de ne- 
ințelesă, că iubimă a crede că nimeni n’a cutezată să 
le ceră a lua asemenea măsuri. Totă ce li s’ar fi pu
tută cere, ar fi fostă d’a împedicâ manifestări publice 
pe stradă. Se scie însă că asemenea manifestări nu 
făceau parte din programa serbărei, și nici erau proiec
tate. Purtarea guvernanțiloră noștri a fostă dar, și în 
acăstă ocasiune, numai o umilire și o înjosire gratuită 
impusă țârei.*

—0—
D. colonelă Cârpă a plecată în Rusia cjice «Româ- 

nulă,< ca să aducă catâri pentru trebuințele artileriei.
—0—

Poliția din Bucuresci g fostă avisată de poliția din 
Viena, că circulă multe bilete de bancă austriace și en- 
glese falsificate și o invită să ia măsurile necesare.

—0—
Cetimă în fiarele din România, că studenții uni

versitari din Iași voră da la 27 Octomvre ună bală pen
tru ajutorarea scoleloră române de dincdce.

—0—
Agitațiunea partidei nihiliste în Rusia se înlinde cu 

nespusă iuțelă printre poporațiunea rurală, care prin une
le părți s’a revoltată încontra proprietariloră. Tribuna- 
lulă militară din Pultava a condamnată de curăndă la 
mărte pe 7 țărani și imediată au și fostă spânzurați. 
In Cerepeoveță, provinția Novgorodă, s’au revoltată țăra
nii, omorîndă pe proprietarnlă. In genere mișcarea ță
raniloră n’are caracteră politică; ea nu e îndreptată în-

lui Ștefan. I contra guvernului, ci a claseloră superiăre.

5.
FOILE T ONU.

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

1785 scrisă pe basa tlocuiuenteloru oficiale de N. Densusianu. Bu
curesci 1884. Tipografia > Românul u,« Carolu Gbbl).

(Urmare.)

Primulă căpitană ală revoluțiunii era țăranulă 
Ursu Nicola său Horia, iobagiu ală statului, p’atuncl 
de 54 de ani. Adeveratulă său nume era Vasile 
Nicola, ear numele Ursu, ne spune autorulă, era 
numai o numire secundară, ce o primise in familiâ in 
loculă numelui de boteză Vasile. Numele Horia îlă 
primise dela țărani pentru deosebita pasiune ce-o avea 
densulă «să horescă*  (se cânte de doră și de jale). îna
inte de 1779 Horia petrecuse mai multă timpă în co
muna Ciucea din comitatulă Clușiului. Sentința Forului 
dominală din 1783 îlă inculpă, că ațîțase și pe jelerii 
statului de aici. Mai târziu se întorse în loculă său na
tală, unde se făcu ună feliu de apărătoră ală țăraniloră 
pe la judecătoriele comunale din munții Abrudului. Po
pularitatea lui încă pe la 1782 se părea periculosă func- 
ționariloră domeniului. Avere nu avea, afară de o că
suță mică, ce esistă și acjl în crângulă Feregetului. Horia 
era căsătorită și avea doi copii. Celă mai mare Ionă 
era pe timpulă revoluțiunei vice-căpitană. Descrierea 
personei lui Horia după cum sa făcută din partea arma
tei e următorea: «statură de mijlocă, taliă mai multă sub
țire ca grosă, pără scurtă, castaniu deschisă, mustețe 

aprdpe roșietice, față ovală, nașă ascuțită, umblâ și stâ 
totdeuna dreptă. Portulă său: suman 1 negru pe mar
gini cu cusături vinete, cisme încheiate pe jumătate, în timpă 
de iernă unăcojocă de piele și pe capă căciulă năgră.*  Decă 
Horia a sciută scrie și ceti nu e deplină sigură. In archiva 
c. Jankovîts se află doue scrisori originale adresate de 
Horia cătră subprefectulă George Biszlrai din Câmpeni, 
pe cari atâtă Biszlrai câtă și nobilulă Chendi le declară 
de scrisorile lui Horîa.*  Asemenea mai esistă ună ordină 
ală lui Horia pentru adunarea țăraniloră la Geoagiulă de 
josă. Tăte actele aceste suntă scrise de aceeași mână 
cu litere cirile, trăsuri bătrenescl și stilulă loiă cores
punde întru tote cu modulă cum îșl esprimâ Horia ideile 
sale. Cu ocasiunea prinderei sale se aflară la densulă, 
condeiu, creionă, cără roșiă și ună sigila ală seu pro
priu. Din tote aceste, Zlce autorulă resultă cu proba- 
litate, că dânsulă sciea scrie și ceti cu litere cirile....

Ală doilea căpitană ală revoluțiunei și celă mai 
intimă amicu ală lui Horia era Ionă Cloșca, iobagiu 
ală statului din comuna Cârpenișă, în munții Abrudului 
în etate de 37 de ani. Adevăratulă său nume era Ionă 
Orgă, er Cloșca numai o poreclă ce i-a dal’o poporulă. 
Elă era fdrte iubită de țăranii dîn comunele Cârpenișă, 
Abrudă și Buciumă cari în trei rânduri îlă trămiseră ca 
deputată la Viena. Cloșca era căsătorită, posedea o casă 
în loculă numită astădl costa Closcesciloră, mai multe 
pământuri de arătură și fânațe. Descrierea personei sale 
făcută din partea armatei e următdrea: «statură mică, 
îndesată, bine făcută, fața plină, brunetă și mai multă 
rotundă, pără castaniu închisă, mustețe brune roșietice, 
vorbesce peltică, âmblă și stă dreptă. îmbrăcămintea ca 

a lui Horia, câte odată părtă câte ună cojocelă scurtă 
cu lână în afară.«

Ală treilea căpitană fu George Crișană, iobagiu 
ală statului din comuna Cârpenișă, în etate de 52 ani. 
Numele său adeverată era Giurgiu Mar culă, de ori
gine din comuna Vaca de pe Crișă, de unde îlă numiră 
muntenii și Crișanu. Elă fusese soldată în regimentulă 
Gyulai și aici disciplina militară inăspri și mai multă na
tura sa de feră. Elă erâ omă frumosă și împunățoră, 
era căsătorită și avea ună fiiu cu numele Ionă. Casa 
lui Crișană, de pe «cdsta Dărdiei*  se află a<jl în pose
siunea unei strănepăte a sa. Fe grinda dela întrare se 
mai vede încă gravată cu literile cirile, 1784.

In primele Zile ale revoluțiunii mai apare ună ală 
patrulea căpitană, ună omă de statură înaltă, pur- 
tândă pe capă o chiveră roșiă de soldați, doue pistole Ia 
brâu și încinsă cu o sabiă lungă. (Deposițiunea lui Onu 
Coslinașă din Buciumă). Cine a fostă acestă căpitană 
nu se scie.

*
Din aste resultă că la începută planulă țăraniloră 

a fostă să încâpă revoluțiunea în Maiu 1785 revoltăndu-se 
într’o Zi anumită tăte satele iobagesci din Ardâlu. Dăr 
grija ca până atuncî conspirațiunea să nu fie trădată și 
nelimscea lui Horia, care era urmărită, îlă făcură să în- 
cepă revoluțiunea imediată. Căpitanii Horia, Cloșca și 
Crișanu se legară între sine și pe țărani îi silâu sâ le 
presteze jurământulă de credință: «că voră ascultă de 
poruncile împăratului și de poruncile loră...*  Planulă loră 
era să lățâscă revoluțiunea peste tătă Transilvania (in- 
terog. lui Crișană), să sterpâscă pe toți nobilii și pe toți



Mitropolitul.il din Dercos, Io a chim, s’a alesă pa
tria chă ecumenicii la Constantinopolă. Noulă 
patriarchii este unulti din cei mai tineri prelat! ai bise- 
ricei grece, născută la 1836 la Calimachia orășelă ală 
insulei Chio, (patria mai multoră prelați iluștri ai bise- 
ricei grece) a fostă crescută prin îngrijirea unchiului său 
Ioachim ală II-lea, atunci mitropolilă la Cysic. Devenită 
archidiaconă, actualulă patriarchă șl-a primită instrucți
unea în scâla de theologiă din insula Halelii. In timpulă 
primului patriarcată ală unchiului său d.ela 1861—1863, 
Ioachim ală IV-lea intră. în biroulă sfântului Sinodăj a- 
poi fu numită mitropolită Ia Larissa, unde a lăsată cele 
mai bune suvenir! între inferior! și populațiune. In 1873 
succedă P. S. S. Neofită în tronulă metropolitană din 
Dercos și fu numită între membrii sfântului Sinodă. In 
totă cariera sa patriarchulă Ioachim ală IV-lea dice «Te- 
legrph.’ a dovedită virtuți rar! și o fineță de spirită care 
îlă va face demnă de tronulă patriarcat.ului ecumenică 
din Constantinopolă.

—O—

Intr’o localitate din Flandria ostică s’a ivită ună 
casă de coleră. Nenorocitei familii nu i s’a dată 
de autorități nici ună ajutoră, ba chiar și coșciugulă i 
s’a refusată. Văduva mortului a fostă forțată să ducă 
cadavrulă bărbatu-său între patru scânduri pe ună căru- 
cioră și se’lă îmormânteze ea însăși. După acăsta, feme
ia a fostă isgonită din sată cu copii cu totă.

Halală de așa autoritate!
—O—

Sarah Bernhardt s’a supărată focă pe cronicarii 
parisienl, cari au scrisă prin <Șiare «ă s’a bolnăvită de 
pârdalnica de dragoste pentru scriitorulă Richepin, pe 
care, dice ea, numai îlă admiră, nimică mai multă.

—O—
,N. Munch. Tagblatt,* * în Nr. 294/95 anunțândă 

mârtea marelui duce de Braunschweig, dice că acesta a 
fostă însurată cu d-na de Kolemine și că mortea »ma
relui duce< a pusă repede capătă încâlcitului procesă de 
divorță.

Ungurii seu să-i silâscă a primi religiunea română și ast- 
felă să-i romaniseze (Interog. lui Toma Petruța din Musca) 
Ales. Chendi nobilă română din Câmpeni, care a fostă 
în casa lui Horia și i-a făcută servicii de secretară spune, 
că «uniculă scopă ală căpitaniloră a fostă să scoță pe 
Unguri din Transilvania și țâra să rămână sub domnia loră.* 
Dupăacâsta căpitanii promiteau, că Ardâlulă va fi adminis
trată numai de funcționari români, pe cari îi voră numi ei. In 
linia a doua, revoluțiunea avea și ună caracteră soc ială. 
In ultimatulă său, Șoimuși 11 Nov. 1784, Floria cerea 
1. Liberarea de iobăgiă. 2. Nobilime să nu mai fie și 
nobilii să plătâscă dare ca și țăranii. 3. Românii să fie 
militari. 4. Pământurile nobilitare să se împarță între 
țărani. Țăranii c|ice autorulă cereau acâsta împărțire 
din motivulă că ei se basau pe principiulă că: țâra este 
a loră, nu din motivele unei nouă ordin! sociale.

*
Cea d’intâiu adunare secretă a țăraniloră români a 

fostă aceea dela biserica din Mestâcănă. Trimisă de 
Horia căpitanulă C ișană merse la Bradă în cflua de 
tergă 28 Octomvre 1784 și ascunc|ându-se sub podulă de 
peste Crișă, chiămâ la sine pe mai mulțl țărani din di
ferite sate îi învită ca pe Dumineca viitâre să vină câte 
3—4 înși din fiecare satO la biserica din Mestâcănă ca 
să asculte porunca împărătâscă ce a adus’o Horia dela 
Viena. Duminecă în 31 Octomvre se adunaseră vr’o 
600 țărani din Zarandă, Huniădora și Munții Abrudului 
la biserica din Mestâcănă. Crișană se presentâ aici îna
intea țăraniloră, le spuse că Horia fiind bolnavă n’a pu
tută să vină, dâr l’a însărcinată să le arete crucea de 
aură și scrisârea ce i-a dat’o împăratulă ca se adune pe

Cetitorii n’au decâtă să se felicite, că au ună diar 
atâtă de «bine informată.«

—O—
In Cincinnați, Statele unite din america, s’au în

tâmplată, cu ocasiunea alegeriloră, încăerăr! sângerâse. 
Mai multe persone au fostă omorîte, alte rănite. Până 
acum atâtă Cleveland câtă și Blaine, candidați la preși- 
dența republiceî, stau bine cu voturile. Totuși se crede 
că va răuși Blaine.

—O—

Astă sără se va jucâ de trupa germană «Die Fa
milie Schnek,*  mare piesă poporală cu cântece în

Serbătdrea centenarului lui Horia 
în Craiova.

Sărbătorea de aici a centenarului revoluțiunii din 
1784 a fostă dintre acelea, cari lasă totdăuna o profundă 
impresiune fie-căruia ce ia parte la asemene serbătorl de 
inimă.

Sala teatrului Theodorini presinta în săra de 21 
Octomvre, ochiului o priveliște dintre cele mai fărmecă- 
tore, prin splendidele decorațiuni, în capulă cărora figu
rau potretele eroiloră martir! încadrate în cununi de la
uri, daruri ale »Clubului Tinerimei*  și «Societății Ajuto- 
rulă,« prin bogata-i iluminare, prin strălucirea și varie

tatea costumeloră năstre naționale, dar mai cu sâmă prin 
grația frumoseloră năstre Craiovene, cari ocupau tote lo- 
giele precum și o parte din partere. O răpede ochire 
aci credă că va face plăcere cetiloriloră de ecouri mun- 
dane, mai cu sâmă când ună asemene ecou vine din 
fundulă provinciei, unde ele se ivescă arare-orl. In lo- 
gele din stânga scenii remarcămă pre domna Paulina 
Vârvoreanu în costumă severă și elegantă ca și frum- 
sețea d-sale, pre dâmnele Columbeanu, Stănescu, Chiciu, 
gentile țărăncuțe pitescene, car! valsâză cu aceaș! grație, cu 
care jocă hora nâstră națională; d-na C. Vălimărescu, 
d-le Ciocazană, ai cărei ochi plini de focă întrecă stră
lucirea diamanteloră ce pârtă la capă și la gâtă, Elisa- 
beta Chițiu cu gentilele sale d-șore, Maria Cernătescu, 
grațiosă ca tot-de-auna. In logile de a drâpta vedemă 
pre frumâsa contesă Talevicî, cu d-na Miliană, blonda 
ca spiculă grâului din câmpiile Jiului; pe dâmnele Giurea, 
Gurană, Dianu, pre domnișârele Grămălicescu, Periețâanu, 
Dianu, Fabricius, în fine o întrâgă legiune de dâmne și 
domnișâre cari prin frumsețea și eleganța d-loră au con
tribuită multă la succesulă acestei serate.

Festivitatea a începută Ia 9 ore sâra, prin frumosulă 
marșă ală lui Andrei Mureșană, marele patriotă și poetă 
de preste GarpațI, cântată de chorulă de la Maica Dom
nului, sub direcțiunea inteligentului profesoră Stefănescu 
și a domnei Casei!, simpatica măiastră de piano, care a 
ținută acompaniamentulăl; după acestă marșă d-lă 1. Ath. 
Mitescu, cu talentulă care ’lă distinge, a făcută o diser- 
tațiune asupra acestei revoluțiunl, fundă întreruptă mai 
la fie-care pasă de cele mai entusiaste aplause. Domna 
Maria Theodorini a declamată cu multă focă oda «la Tra- 
silvania*  de V. Ursiană; părea că geniulă Ardealului vor- 
besce prin voiâsa voce a acestei distinse și simpatice artiste; 
d-sa s’a întrecută pe sine, și pe noi ne a mișcată până 
la lacrimi.

Partea literară a seratei terminată, d-ș6ra Fulvia 
Olteanu, tânăra bacalaureată care promite scâlei române 
o distinsă profesâră, a esecutată cu multă grațiă o rap- 
sodiă română, apoi imediată d-șâra Aurelia Faură a cân
tată o doină: ambe fiice de ardeleni, au pusă totă foculă 
și inima loră în esecutarea musicei naționale de dincolo, 
și ne-au arătată, câtă de dulce și de suavă e ea, când 
este bine simțită.

D-șora Maria M. Chițiu, care ne-a mai dată oca
siunea să admirămă frumosu-i talentă la piano, a ese
cutată ună pot-pourri de arri române cu atâta măestriă, 
câtă celă mai severă critică ar fi rămasă mulțumită. 
D-ș6ra Aurelia M. Chițiu a venită după dânsa cu două 
romanțe române, pre cari gingașa țărăncuță, le-a cântată 
ca o priveghitâre; părea că-i musa care desmârdă cu 
vocea-i melodiosă pre păstorulă din vârfulă cu doră. 
D-sa ne-a desmerdată și pe noi și ne-a arătată ună ta
lentă escepțională pentru canto. — Serata musicală s’a 
terminată în aplausele cele mai sufletescl cu cântulă gintei 
latine, cântată de susă numitulă choră.

Aci simțimă o datoriă a mulțumi din partea socie
tății «Carpații*  precum și din a nâstră, d-nei Caseli, pen
tru căldurosulă ccncursă ce ne-a dată.

Serata așa disă dănțuitore a începută cu jocurile 
Romanulă si Romana, esecutate de mai mulțl domni și 
dâmne în costumele apropiate și jocuriloră și acestei săr
bători eminamente naționale.

Veselia și voioșia jucătoriloră, au făcută ca aceste 
două jocuri cari prin grația mișcăriloră și varietatea 
figurilorâ lasă cu multă mai pre josă toaste, valsurile și 
contra-dani urile străine, au făcută (jică, ca ele să con- 
stitue partea cea mai interesantă și frumâsă a seratei dăn- 

țuitâre. E de prisosă a mai adăoga că «Romanulă*  ș1 
«Romana*  au fostă frenetică aplaudate și bisate.

Terminămă aducândă căldurâse mulțumiri din partea 
întregei societăți a «Garpațiloră*  și a nâstră dâmnei Ma
ria Theodorini, pentru buna-voință cu care a pusă la 
disposițiune sala teatrului său, câtă și pentru concursulă 
ce ne-a dată. Asemenea mulțumimă și domnișoreloră 
cari au răspunsă într’ună modă atâtă de gentilă și gra- 
țiosă la apelulă comitetului esecutivă.

Telegrama doctorului Drăgescu, Romană transcar
patină, aflătorii în Constanța, citită de d-nulă Mitescu, 
a produsă prin cuvintele de inimă ce conținea, o apro
bare unanimă și salvă de aplause nesfârșită a însoțită 
urarea dintr’ânsa. „Carpații."

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

Pesta, 7 Noemvre. — Comisiunea arma
tei a delegațiunei ungurescl a terminată în șe
dința de erl desbaterea asupra cereriloră pentru 
armată.

JLondrsa, 7 Noemvre. — încercările de 
mijlocire în privința conflictului franco-chinesă se 
consideră ca zădărnicite.

SSerlin, 7 Noemvre. — împăratulă se 
află într’o stare satisfăcătdre; erl a primită acte 
spre resolvare.

DIVERSE.
N’amă fostă ou Ionă. — Cu ocasiunea eserciție- 

loră de arme din vara anului trecută în Alba-Iulia, re- 
serviștii erau încuarlirați pe la particulari, așa că la 
esercițiu se întâmplă să nu mârgă unii la timpă. Ună 
reservistă română petrecuse și elă într’o nâpte și ajunse 
la loculă de esercițiu cam târziu. Oficerulă, germană, 
îlă certă bine, încheindu-și șirulă ocăriloră cu cuvântulă ; 
Coyon 1 (mișelă). — »Dâmne feresce, d-le locotenentă, — 
dise reservistulă — n’am fostă cu Ionă; singură sin- 
gurelă am petrecută.*

*
Celă mai bună venită. — Ună directoră de teatru 

istorisea unoră prietini: «Celă mai bună venită l’a avută 
scena mea ambulantă în Landsberg, unde am oferită gra- 
tisă intrarea.*  — »Și cu tâte astea ai avută celă mai 
bună venită?*  — »Da; acela adecă, care după ântâiulă 
actă voia să părăsâscă teatrulă trebuia se plătâscă doue 
mărci. Să fi vădută ce’nbulzâlă era la cassăl*
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toți țăranii din Ardâlă și să-i ducă la Alba-Iulia ca să 
primâscă arme și să fie grăniceri «să nu mai facă servicii 
nobililoră, ci numai împăratului.’ Crișană mai adause 
că Horia încă-i așteptă la Zlatna ca împreună cu ei să 
mârgă la Alba-Iulia. Țăranii se hotărîră să plece peste 
comunele Vaca și Sdrapți pănă la Gurechiu ca să nu fie 
împedecațl din partea Unguriloră, apoi jurară pe cruce 
și preotulă dela Mestâcănă binecuvântâ pasulă loră. 
Crișană le dădu ordină să-și iea merinde pe câte 3—4 
dile, ear în c|Ăua următâre se fie cu toții la Gurechiu elă 
le mai spuse că la Alba-Iulia li se va publică o «nouă 
poruncă împărătâscă*  și acâstă poruncă cjice autorulă 
era ca țăranii să se revolteze ; planulă era evidentă, Horia 
voiea ca înainte d’a începe revoluțiunea țăranii să capete 
arme în mână.

*
Luni sera în 1 Noemvre țăranii ajunseră în Cu- 

rechiu (sată românescă în Zarandă). In acea dl, nâptea 
târziu, sosiră la Gurechiu solgăbirăii Gâl din Baia de 
Crișă si Nalaczi din Bradă cu 3—4 soldați ca să prindă 
pe capii țăraniloră. Ei trămiseră mai întâiu pe gorni- 
culă Petru Cara din Criscioră în sată să spioneze unde 
se află Crișană. Elă merse la judele satului unde află 
nunrfl pe fiulă său pe care îlă tortură ca să-i spună 
unde e «crăișorulă*  Crișană. Gornieulă se întârse și veni 
nâptea cu solgăbirăii și cu soldații la casa unde dormea 
Crișană. 0 femeă însă deșteptă pe Crișană, care o luă la 
fugă. Pandurii traseră cu pușca asupra lui. Omenii se 
deșteptară începură a da chiote de alarmă și traseră 
clopotele. Solgăbirăii ordonară panduriloră se pusce asu
pra mulțimei, der țăranii îi încunjurară, uciseră pe solgă

birăii și desarmară pe soldați. Petru Cara fu prinsă și la 
ordinulă lui Crișană imediată esecutată. Soldații scăpară 
cu o bătaiă bună.

In diminâța următore (2 Novembre) Crișană chiămă 
pe țărani la loculă numită la «cruce*  și-i invită să con
tinue drumulă spre Alba-Iulia. Dâr în urma conflictului 
din nâptea trecută țăranii erau îngrijațl de sârtea fami- 
lieloră loră de acasă și declarară că nu potă plecâ mai 
departe. Atunci Crișană conduse pe țărani dela cruce la 
biserica din sată și aici le declară: că deârece nobilimea, 
precum se vede după cele întâmplate adi nâpte, se opune 
ca dânșii se capete arme, țăranii să-i urmeze, să stingă 
pe toți nobilii și pe toți Ungurii, să n’aibă nici o frică, 
fiind-că dânsulă are poruncă dela împăratulă se stingă 
pe toți Ungurii și să le prădeze averile. (Interogatoriulă 
lui Crișană p. 10, 37 și 47).

Revoluțiunea erâ proclamată.
*

Decursulă revoluțiunei îlă descrie autorulă fdrte 
detailată cu o mulțime de note esplicative. Primulă a- 
tacă asupra nobilimei în 1784 se întâmplă la Criscioră. 
Căpitanulă Crișană pornise din Curechiu diminâța in 2 
Noemvre și peste câteva 6re ajunse cu țăranii în Criscioră. 
Cu o furiă grozavă se aruncară țăranii îndată asupra cur- 
țiloră nobilitari și esecutară 17 persâne din nobilime, 
între cari 12 membri din familia Kristsori și solgăbirăulă 
Mihai Pakot. Puțini nobili scăpară cu fuga prin păduri, 
ear ceilalți bărbați, femei și copii fură făcuțl prisonieii 
și botezați în religiunea română.

(Va urmă.) 
---------O---------

Mitropolitul.il


Cursnlu Ia bursa de Viena
din 7 Noemvre st. n. 1884.

Rentă de aurtt ungară6°/0 123.—
Rentă de aurtt 4°/0 . . . 93.70
Rentă de hârtia 5°/0 . . 89.30 
Imprumutulu căiloru ferate 

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

lortt ferate de ostil ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98.10

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 119.—

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostil ung. 
(3-a emisiune) .... 105.50

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

mișfl.............................100.—
Bonuri cu cl. de sortare 99.40
Bonuri rurale transilvane 100.40

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

vină ung......................... 98. —
Imprumutultt cu premiu 

ung.....................................116,40
Rosurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.80
Renta de hărtiă austriacă 81.25
Renta de arg. austr. . . 82.35
Renta de aura austr. . . 103.65
Losurile din 1860 . . . 134 75

IBursa de Btucuresci.
Cota oficială dela 28 Octomvre st. v. 1884.

Cursuîu pieței Brașovâ
din 8 Noemvre st. n. 1884.

Acțiunile băncel austro- 
ungare........................ 871.—

Act. băncel de credita ung. 292.70
Act. băncel de credita austr. 292.80 
Argintul ti —. — GalbinI

împărătesei................ 5.78
Napoleon-d’orI.................. 9.70‘/3
Mărci 100 împ. germ. . . 59.45 
Londra 10 Livres sterlinge 122.55

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

» convert. (6%) . . —
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . —
Credit fonc. rural (7%) ■ . —

„ „ (5%) . . -
» » urban (7%) . . —

, (6%) • • -
> (5%) . .

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

« » » Națională . . —
Auru................................... —
Bancnote austriace contra auru 2 07

vend.

1400 
366

2.08

Bancnote românesci ....
Argint românesc.....................
Napoleon-d’ori.........................
Lire turcesc!.............................
Imperial!.................................
Galbeni.....................................
Scrisurile fonc. »Albina» . . 
Ruble Rusesc!.........................
Discontulii

.’.ump. 8.92 ’/cir1. 8.94
. 8 80 • 8.90
> 9.64 • 9.68
» 10.92 • 10 98
> 9.90 9.92
> 5.67 » 5.70
» 100.— • 101.50
> 122. 5 > 123.—

. 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
“X silvaniei“ se potu cumpăra în tutunge- 

ria lui (în casa prefecturei.)

Sz. 8440—1884 tk. szâmhoz.

Arvereâ hirdetmenyî kîvonat.
A brassdi kir. torvszdk mint tkvi hatosâg kozhirră teszi, hogy Hintz 

Terezia vdgrehajtatdnak Bartsa Jănos 6s neje Anna. Krizbai lakos. vdgre- 
liajtăst szenvedo elleni 170 frt.—kr. tokekovetelds ds jâruldkai irănti v6gre- 
hajtâsi iigydben a brassdi kir. torvszdk teruletdn Idvo a Krizbai hatâron 
fekvd a 25. sz. tkben. A -J- 80—83, 1601, 1642. 1648, 1733, 2060, 
2224, 2273, 2306, 3147, 3192, 3735, 4044, 4152, 4203, 4290, 5351, 
4546, 5003—5009, a krizbai 828 sz. tkben. A 5469, 1777, 6s 5851 
hrsz. tovâbba a fdldvAri 851 sz. tkjben A + 1—4 rencl. 13317, 
13354, 14556, es 15447 hrsz. fekvUkre az ârverdst 1199 frt.—krban 
ezennel megâllapitott kikiăltâsi ârban elrendelțe, ds hogy a fenneb meg- 
jelolt ingatlan az 1884 evi december hd 15-ik napjân ddlelott ds pedig 
a Krizbai fekvokre ddlelott 9 drakor krizba kozsdg irodâjâban, a foldvâri 
fekvokre nezve ugyanazon nap delutâni 3 orâkor Foldvâr kozsdg irodă- 
jâban megtartando nyilvânos arveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aldl is eladatni fognak.

Ărverezni szânddkozok tartoznak az ingatlan becsârânak 10% ât 
vagy is —frt.—krt. kdszpdnzben, vagy az 1881 LX. t. cz. 42 §-âban 
jelzett ârfolyammal szâmitott ds az 1881 dvi November 1-dn 3333 sz. a. 
kelt igazsâgiigyministeri rendelet 8 §-ăban, kijelolt ovaddk-kdpes drtdk- 
papirban a kiktildott kezdhez letenni, avagy az 1881 LX. t. cz. 170 §-a 
drtelmdben a bfinatpdnznek a birosâgnâl eloleges elhelygzdsdrol kiâllitott 
szabâlyszerii elismervdnyt âtszolgdltat.ni.

Kelt Brasson 1884-dvi October ho 18-ân
A brassoi kir. tszek mint telekkbnyvi hatasâg.

®eesi, elnok. Jftkahos, jegyzo.

Nr. 88/1884 eoni. adm. 3—3

€on©«rstt.
La scola grecescă din Brașovu este de ocupatu pos

tulă de profesorii pentru limba magiară devenită vacantă 
în urma abdicerei profesorului de până acuma.

Salarulă anuală este 200 fl.? ore: 3 pe septemână.
Petițiunile simtă 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.

Brașovă în 31 Octomvre 1884.
fi 3L. IXettleia,

comite supr. comisarii inin.

Mersulu trenuriloru
pe linia și pe linia Teiiișft-Aradii-Bndapesta a călei ferate orientale de statfii reg. ung

»

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre

Trenu 
accelerat

Trenu 
do 

persdne
Trenu 

omnibus
Trenu 

de 
persdne

BucurescI 7.15 — — —
Predealu 1.09 — — 9.50
Timișu 1.33 — — 10.15
Brasovu \ 2.06 — — 10.50

2.16 6.30 5.45
Feldidra 2.44 7.09 6.28
Apatia 3.03 7.41 7.07
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42
Ilomorodtt 3.51 8.53 8.51
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52
Sighișora 5.11 10.55 11.56
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43
Mediaști 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
Crăciunelu — 1.45 3.22
Teiusil 7.38 2.26 4.15
Aiuduj 7.55 2.48 4.44
Vințulu de sustt — 3.12 5.10
Ui ora — 3.19 5.19
Cucerdea 8.24 3.36 5.47
Ghirișu 8.48 4.10 6.38
Apahida — 5.39 8.51
Cinsin 10.08 559 9.18

10.18 6.28 S.oo
Nedeșdu — 6.54 8.34
Ghirbâu — 7.10 8 59
Agliirișiî — 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-Vâsărhely — 10.46 3.39
Vârad-Velințe — 10.56 3.55
A V ( 1.49 11.04 4.06Oradia-mare 1.54 11.14 7.30
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05
Szolnok 5.10 4.40 2.37
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40

Viena 2.00 6.20 2.00

liniile grâse1

JSurîapesta—I*redealâ

Trenu Trenu Trenu Trenu
do

persdne
omnibus accelerat omnibus

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

4.21 9.37 3.25
Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Fugyi-Vâsărhely 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 —
Ghirbău 8.24 4.52 —
Nedeșdu 8.38 5.11 —
Clușiu 8.57 5.40 7.08

9.23 6.00 7.18
Apahida 9.50 6.29 —
Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Cucerdea 12.04 9.49 8.53
Ui6ra 12.12 9.58 —
Vințulu de susîî 12.19 10.07 —
Aiudîi 12.45 10.42 9.17 «
Teiusîi 1.15 11.32 9.40
Crăciuneliî 1.44 12.03
Blașii 2.00 12.24 10.12
Micăsasa 2.34 12.43 —
Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Mediaști 3.27 2.24 11.07
Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Sigișora 4.50 4.17 12.15
I-Iașfaleu 5.08 4.51 12.30
Homorod 6.47 7.07 1.32
Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Apatia 8.09 8.46 2.24
Feldiora
Brasovu £

Timiștt

8.41
9.20

9.20
10.15

2.44
3.15

— 6.00 3.25
— 6.57 4.03

Preâealu — 7.32 4.28
BucurescI ■ 10.25

Tipografia ALEXI, Brașovu.

1

Teiușft-Aradiik-Budapeata USudapesla-Aradtt-'ffeiușft.

Tronu de Trenu Trenu Trend do Trenă
pcrsdne omnibus omnibus peradno omnibus

Tciușii 9.50 Viena2.39 8.20 *8.25 8.35
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55
Vințulîi de joșii 4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă 4.35 11.43 Arad ii 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Siineria (Piski) 5.44 1.22 Glogovații 4.16 6.39
Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47 7.19
Braniclca 6.34 2.21 PaulișQ 5.02 7.39
Ilia 7.01 2.54 Radna-Lipova 5.25 8.11
Gurasada 7.15 3.09 Conopâ 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
Conopă ' 9.40 5.58 Gurasada 8.22 11.57
Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40 12.27
Paulișâ 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
Aradd 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 josu 11.46 5.06
Budapesla 7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Tei ușii 12.53 7.00

Aradtt-Timișdra Simeria (Piski) I’etroșenI

Trenu Trenu da Trenu
omnibua peraone omnibus

Aradtt 6.00 12.30 Simeria 3.08
Aradulă nou 6.26 12.54 Slreiu 3.45
Nemeth-Sâgh 6.51 1.19 Hațegă 4.33
Vinga 7.28 1.50 Pui 5.19
Orczifalva 7.49 2.12 Grivadia 6.05
Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Ti miș6s*a 8.58 3.15 2“ etroșeaai 7.00

Timișdra-Aradil Petroșenl—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenu
persdne omnibus omnibus

Timiș6ra 12.25 5.00 Petroșessi 8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.3£
Orczitalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
N&meth Sâgh 2.25 7.11 Hațegtt 11.26
Aradulâ nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37


