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Suntă. momente scrie „Egyetârtâs,“ în cari 

viața sănătâsă, a unei națiuni se manifestă prin 
aceea, că se revdltă simțulft ei.

Adevărată este ce <Jiee foia maghiară. Dâr 
d£că vrea să aplice acăsta la demonstrațiunile 
cele mai nouă ale junimei maghiare universitare 
din Pesta, atunci trebue să ne cji cernu și noi din 
parte-ne, că ore nu ar fi fostu multă. mai sănă- 
tosu pentiu națiunea și junimea ndstră, dăcă 
acăsta ar fi demonstratu, în contra celorii ce 
prigonescii limba română, mai înainte de a se fi 
manifestații simțulă revoltată alu junimei un
guresc! ?

In casulh acesta, mai că nu s’ar fi întâm
plată demonstrațiunile din Clușiu și din Pesta, 
și ceea ce se pretinde, că acj.1 e sănătosă pentru 
Maghiari, ar fi fostă în adevără sănătosă pentru 
noi.

Dâcă „Egyetărtâs“ susține că junimea ma
ghiară are motive să demonstreze în contra ndstră, 
cu câtă mai multe motive n’avemă noi, — noi, 
car! suntemă declarați adi far’ de patriă, străini 
în vechiulă nostru pământă, noi, a caroru limbă 
și sentimente ni suntă puse adi sub anatemă de 
cătră puternicii cailei!

Dar a trebuită să suferimă și insultele dela 
Clușiu și dela Pesta, și pentru acăsta totă noi 
suntemă de vină.

Nu să întâmplă ce s’a întâmplată, dâcă dela 
1848 încdce s’ar fi dată o îngrijire multă mai 
mare crescerei junimei ndstre și dâcă, în locă de 
a fi nutrită în inima ei necurmată nobilulă en- 
tusiasmă pentru cultură și libertate națională, 
nu ar fi fostă adăpată, mai multă decâtă putea 
suportă organismulă ei tare, cu idei servile și cu 
spiritulă de intrigă și ambițiuni personale.

Au fostă destule momente, pentru ca noi 
să ne manifestămă viața sănetdsă națională. Ase
menea momentă era la 1865, la 1868 și în 
toți anii următori, în cari ni s’au răpită dreptu
rile unulă câte unulă. Și fiindcă atunci când 
trebuia nu amă făcută ceea ce au așteptată pdte 
chiar și contrarii noștri, trebue să suferimă a<ji, 
și mai multă încă trebue să sufere junimea 
ndstră.

Incuragiațl de succesele aparente, ce le-a 
dobândită maghiarismulă, dușmanii ndmului nostru 
credă, că a sosită momentulă să dea asaltă 
asupra sentimentului națională ală tinerimei ndstre 
de adi. Demonstrațiunile tinerimei maghiare din 
Clușiu în contra societății „Iulia“ și mai în urmă 
ale celei din Pesta în contra societății „Petru Maioră“ 
nu suntă decâtă isbucnirl prd timpurie, provenite din 
nerăbdarea de a vedd spiritul tinerimei române cuce
rită pentru maghiarismă. „Egyetdrtds“ crede, căa- 
ceste isbucnirl sunt sănătdse. Dar acdsta se po- 
trivesce cu credința ofticosului, care pănă în mo
mentulă din urmă e de părere, că după fiecare 
atacă de tuse se curăță și se face sănătosă.

Crddă însă „Egyetdrtds“ ce va voi, câtă 
pentru noi ne bucurămă și de aceste manifestări 
ale tinerimei maghiare, întru câtă ele suntă de 
natură a deșteptă și mai multă simțulă adevă
rată națională în junimea ndstră.

Se nasce însă marea întrebare: undeos’ajungă 
lucrurile, ddcă va merge țotă așa? Ce viitorii ne

aștdptă, ddcă de acuma între junimea română și 
■maghiară esistă atâta dușmâniă?

Situațiunea tineriloră noștri dela universită
țile din Clușiu și din Pesta este într’adevără 
fdrte critică.

Unu tânără din capitala Ungariei ne rdgă 
să-i spunemă, ce să mai facă studenții români și 
ce atitudine să mai iea în asemeni împrejurări 
fatale ?

Ce să-i răspundemă?
Tinerii români se ducă la universitățile un

guresc! pentru că noi, ca unii ce suntemă sub 
„liberalulă“ și „constituționalulă“ regimă de acj.1 
fără de patriă, n’avemă universitate româ- 
ndscă; se ducă acolo ca să - și câștige cu - 
noscințe, dr nu ca se deviă Maghiari și să-și 
renege sentimentele loră românesc!; s’au dusă în 
fine acolo credândă că voră avă de a face cu 
6meni culți, dâr din momentulă în care prin re- 
pețirea >unoră asemeni scene scandaldse s’ar con
vinge, că la aceste inștitute nu domnesce decâtă 
sălbătăcia, atunci să le lase în plata Domnului, 
căci nu voră pierde nimică.

CRONICA POLITICĂ.
fiarele oficiăse germane începă a striga încontra 

pretențiuniloră de moștenire ale ducelui de 
Cuinberlandă. jGrenzboten* din Lipsea și >Politische 
Nachrichten* din Berlină suntă cele dinteiu, care pășescă 
cu tătă furia încontra ducelui de Cumberland. »Pol. 
Nachr.« cere, ca aceste pretențiuni să nu se discute în 
publică nici măcar ca hipotesă, eră ,Grzb.« scrie: 
.Prințulă Bismarck nici nu admite ună aslfelă de Velfă, 
care se căesce și vrea să se pocăăscă, căci acăsta 'ar fi 
încontra Interesului Prusiei și a imperiului. Siguranța 
imperiului este pentru cancelarulă cea mai supremă lege, 
înaintea căruia nu prețuesce nimică modulă de legitimi
tate, care slăbesce și periclităză imperiulă. Elă ca spi- 
rită practică preferă să vetjă pe »Regele* Velfiloră ședândă 
afară de granițele Imperiului, decâtă să’lă scie înăuntrulă 
ziduriloră fortăreții imperiului cu miliănele ce le-a moș
tenită , și așa se pdte profeți aprăpe cu siguranță, 
că fiulă lui George V înainte de frumosa diminăță, 
când sărele se 'nalță în Vestă în forma mareei hano- 
verane cu albulă cală, nu va deveni duce ală Braun- 
schweigului.« Ori câtă de poetică și ărecum ironică ar 
fi acestă motivare că ducele de Cumberland va rămâne 
fără ducată, totuși nu putemă să nu recunăscemă^ că 
miliănele moștenite de ducele inspiră ărecare grije prin
țului Bismarck, deărece prin ele s’ar ajuta realisarea ideei 
unui »regată ală Velfiloră/

*
Intre Parisă și Pechingă se tractăză de pace. Fran- 

cia renunță la o despăgubire de răsboiu, dar in schimbă 
cere insula Formosa, pe care s’o țină ocupată pănă când 
Chinesii voră evacua definitivă Tonehingulă, ăr trupele 
francese voră ocupa orașele dela granițe. Patenotre a 
primită în acestă sensă instrucțiuni și va avă deci să 
se înțelâgă cu Li-Hung-Ceang și cu ună membru din 
Ciung-li-Yamen. In casă că China nu primesce aceste 
condițiunl, atunci Francia consideră acăsta ca o dovadă, 
că »imperiulă cerescă,« nu voiesce pace. Guver- 
nulă francesă se aștăptă și la casulă acesta, căci 
a cerută și a obținută de la comisiunea pentru 
Tonchingă ună nou credită, și cu fote că trădările de 
pace au începută, totuși s’au trimisă trupe întărităre în 
Asia ostică. Păte că curtea din Pechingă va primi con- 
dițiunile puse de Francia, din împrejurarea că acăsta e 
hotărîtă în casă contrară a pune capătă conflictului cu 
armele câtă mai curendă, și atunci China numai și-ar 
îngreuna situațiunea.

*
In ședința de la 7 Noemvre a camerei comuneloră 

din Londra, lordulă Fitzraaurice a desfășurată programa 
conferință Congului, ce se întrunesce la 20 Noemvre în 

Berlină. Partea esențială a programei este, că la trac- 
t firile asupra libertății comerciului este vorba numai de 
basinulti Congului, nu și de ală Nigerului, afară numai 
întru câtă e cestiunea de a se introduce principiele rela
tive Ia navigațiunea liberă pe rîurile internaționale.

Precum se-anunță din Berlină, conferința o va des
chide însuși împăratală Vilhelm și ședințele se voră țină 
în palatulă prințului Bismarck.

Peninsula balcanică.
In timpulă de față peninsula balcanică a devenită 

loculă principală, unde au să se descarce viitărele fur
tuni ce voră isbucni în Europa. Din acestă punctă de 
vedere, e de mare interesă a urmări cu atențiune mer- 
sulă lucruriloră în acăstă parte a continentului europănă. 
Privirile tuturoră ămeniloră politici suntă îndreptate spre 
acestă co'ță, care se află într’o continuă ferbere. Cer
tele și agitațiunile dintre diferitele state și naționalități 
facă ca actuala situațiune a popăreloră orientale să o 
asemene corespondentulă din Bilolia ală diarului »Con- 
federation orientale' cu cea de acum două-ijecl de se
cole, adecă cu epoca ce a precesă cucerirei acestoră 
ținuturi de cătră Romani, cucerire atribuită numai atitu- 
dinei vechiloră locuitori ai acestoră gloriăse țări.

»Atunci însă, cpce corespondentulă, Omenii cari 
conducâu destinele națiuniloră orientale nu sciură să se 
ridice pănă la idea unei confederațiunl, nici n’au înțe- 
lesă, că mântuirea acestoră popăre atărnau de o legă
tură frățăscă între dînsele. In locă să se îngrijăscă de 
estensiunea pmerei Romaniloră, ei i-au admisă ca mijlo
citori în certele loră, pentru ca mai târtjiu să’i ducă îna
intea carului loră triumfală.*

Din tăte acestea însă n’au învățată nimică păpă- 
rele orientale, dice corespondentulă. Spectacolulă ce 
presintă atjl Orientulă e înspăimentătoră. Puterile mari 
atentăză desmembrarea lui, pentru ca la ocasiune favo
rabilă să’lă cucerăscă.

Examinândă corespondentulă obstacululă, ce se o- 
pune înfrățirei și înțelegerei popăreloră orientale —• sin- 
gurulă mijlocă, cjice elă, de a întâmpina periculele ce le 
amenință — este că Macedonia nu e independentă. Mo
tivele sunt următărele:

»D6că amă vrâ să se împartă Macedonia între toți 
aceia cari pretindă că au drepturi asupra ei, ar fi cu 
neputință se înceteze certele și agitațiunile, de ărece fie
care din aceste popăre s’ar ridica ca proprietară ală în- 
tregei provincii. Dăcă ne amă lua refugiulă la arme, 
imediată s’ar vedâ Iluturândă pe munții Macedoniei stin- 
dardulă Austriei. Dar să presupunemă că Austria 
ar lucra cu desinteresare, nici atunci o împărțire 
a Macedoniei n’ară fi cu putință. Afară de acăsta, na
țiunea, care prin arme ar câștiga acestă provinciă, și-ar 
atrage ura poporațiuniloră vecine, care ară profita de cea 
dinteiu ocasiune ca s’o isgonâscă. Din contră, Macedo
nia fiindă independentă, liberă de discordii și lipsită de 
desbinărl, orice certă încetâză, orice ură se șterge. Dar 
omenii cari conducă popărele peninsulei balcanice nu 

' potă său nu vrâu să înțelâgă aceste adevăruri incontes
tabile. Ei urmărescă pretențiunile loră, fie drepte său 
nedrepte, și facă imposibilă o înțelegere atâtă de folosi- 
tore, pregătindă în modă fatală învasiunea streiniloră în 
'țâra loră.'

Corespondentulă aminLesce apoi mărturisirile exmi- 
nistrului grecă Deliyanni, care a disă, că Grecia n’ară 

'pută adera la confederațiunea orientală, decâtă cu con- 
I dițiune de o lăsa să-și anexeze tătă Macedonia; dar 
continuă corespondentulă, tăte poporele peninsulei Bal- 
caniloră au asemeni pretențiuni asupra Macedoniei. 
Stândă lucrulă astfelă, nu mai păte fi vorba de confede- 
rațiune; astfelă de idei inspiră neîncredere mai în tătă 
lumea. Apoi mai sunt și alte obstacule, în contra că
rora trebue luptă tenace: 1. prejudețele ămeniloră fana
tici, cari nu vreu s’audă vorbindu-se de confederațiune; 
2. încăpățânarea spiriteloră mărginite și incapabile d’așl 
face o idee de valorea și avantagele unei astfelă de con
federațiunl; 3. silințele guvernului turcă, care persecută 
cu încarnare acăsta idee, înterdicendă printr’ună ordină 
rigurosă Intrarea în imperiu a (jiarului »Confâdărațion



orientale,* de târnă să nu-i scape Turciei din mâni Ma
cedonia; 4. obstaculele ascunse ce le punți acestei idei 
Austria și Rusia, de frică se nu să zădărnicâscă proiec
tele lorii de cucerire asupra peninsulei balcanice.

*
In Bulgaria idea unei confederațiuni a popâreloră 

dela Balcani a făcută o bună impresiune. Coresponden
tului din Sofia ală aceluiași diară spune, că Bulgarii în- 
cepă a înțălege, câtă de rău e a ave o posițiune depen- 
derijjâ și că ar vre să scape de protecțiunea Rusiei. Dar 
din nenorocire partida, care profesâză ideile de indepen
dență, care tinde la ună individualismă națională, e în 
minoritate. Cu tote acestea massa națiunei urăsce tu
tela Rusiei; ea înțălege umilința acestei subordinări și 
simte trebuința de a se crea ună simțământă despre 
propria valâre și demnitate a națiunei loră. Ori-cine se 
pote convinge că Bulgarii nu suntă anteposturile Ruși- 
loră. Ei sciu că sunt mai amenințați, chiar decâtă Serbii, 
Grecii, Românii și Turcii, de a-șl perde esistența loră 
politică și de a fi absorbiți chiar de aceia, cari le-au 
ajutată să renască. Propunerea, de a se alaturâ la o 
confederațiune orientală, Bulgarii ar primi-o cu multă 
bucuriă.

UMBRA LUI HORIA, CLOȘCA Șl CRIȘANU.

O a treia corespondență din Pesta, pe care o pu- 
blicămă aci, ne dovedesce ca și celelalte două din nu- 
merulă trecută, că amă ajunsă vremurile, ca să nu ne 
mai putemă întruni nici la căte o cină comună, dâcă nu 
vremă să ne punemă viața în pericolă. Și totă din co
respondențe resultă, că Ungurii ne caută di și nâpte 
nodă în papură, dor voră pute sterpi societățile literare 
românesc!, cu ele cartea românâscă, și în urmă nâmălă 
«valahă.«

Budapesta 9 Noemvre 1884.
,... Rectorulă universității la provocarea nou denu

mitului consiliară ministerială Berzeviczy printr’ună a- 
fișă pusă pe tabla năgră în ârele de cătră seră a făcută 
atentă junimea, ca să se abțină dela demonstrațiuni po
litice.

Cu tâte acestea săra la 6 âre, în sala de cetire a 
»olvas6-kbr«-ului dela universitate, care chiar așa n’are 
dreptulă d’a se amectecâ în politică, cum nu-lă are nici 
societatea «Petru Maioră,c s’a ținută o adunare, în 
care s’a notificată disposițiunea rectoratului și s’au ce
tită cele două declarațiuni. Dar fiindcă junimea maghiară 
are mai multă „cavalerismă,11 decâtă să potă crede decla- 
rațiuniloră valache, s’a luată decisiunea, ca de aci încolo 
să urmeze cu strictă atențiune tâte mișcările 
Valachiloră. Bine notândă, președintele acestei adu
nări, care este și președintele dela «olvasâ-kăr,» ca 
ună mai tineră inteligentă și cu mai multă resesvă, vor- 
bia totă de Români, pe cândă mulțimea inferbentată voia 
să scie numai de «Valachi.«

Cu acestea, după discusiune de vre-o jumătate de 
6ră, ședința s’a închisă, dar mișcarea nu s’a terminată. 
Glâta s’a adunată la cafeneua din strada arborelui verde, 
unde a vorbită copilandrulă de studentă Szâsz, despre 
pățaniele sale dela Clușiu. Acesta este acela, care a ju
cată rolă cu ocasiunea demonstrațiuniloră dela Clușă din 
Maiu a. c. Cum se vede a venită aici, ca să-și arate 
măiestria. Succesulă însă celă puțină pentru astă dată 
l’a cam lăsată în baltă.

De aici dela numita cafenea s’a pornită câta cătră 
Dunăre, cătră ospătaria Kommer cântândă imnulă revo- 
luțiunară ală lui Kossuth dela 1848:

«Kossuth Lajos azt izente, 
Elfogyott a regimentje, 
Ha mâg egyszer azt izenni. 
Mindnyâjunknak el kell menni,» etc.

Când au ajunsă pre la ferestrele salei, în care ci
nau tinerii români, atunci glâta care se înmulțise circa la 
2—3 sute inși a începută a strigă: «Abzug Horea! . . . 
La ei! . . . « Ună tâneră română a eșită afară din 
sală și i-a rugată, ca să nu facă scandală, pentru că 
așa ceva totuși nu este frumosă. Studentulă Szâsz 
a răspunsă la acestea: «Taci nenorocitule, pen
tru că totă te dumicămă!« Românulă, vă4ândă 
că n’are cu cine vorbi, s’a retrasă și și-a continuată 
cina, unde cei adunați și-au petrecută împreună 
pănă cătră 12 ore. Poliția circula pe afară, și așa 
cum se vede, tinerii revoltanți n’au cutezată a merge 
mai departe. Cântândă imnulă lui Kossuth au plecată 
apoi pănă la localulă redacțiunei lui «Egyetârtes,» care 
este organulă principală ală partidei independente dela 
1848. Ajungândă aici au strigată pre Hoitsy, să le 
vorbescă despre Horea. Hoitsy nu era însă nică- 
irl. Cu acesta s’a terminată mișcarea pornită pentru 
apărarea ideei de stată maghiară.

In (jiua următâre, rectorulă usiversității a chiămatu 
la sine pre președintele dela »olvasâ-kor,» ca să-i rapor
teze despre cele întâmplate, la ce rectorulă și-ar fi es- 
primată bucuria, că nu s’a făcută scandală.

Acesta a fostă resunetulă, pe care vrândă-nevrândă 
l’a produsă aici în capitala Ungariei, frica de umbra fi- 
guriloră mărețe ale martiriloră dela 1784 respective dela 
28 Febr. st. n. 1785. Bătrânulă Istru a fostă martoră 
oculară și la acestea, ca la multe altele de tristă suve
nire, cari se petrecu aici.

Junimea română de aici n’a avută de cugetă să 
serbeze în modă demonstrativă aniversarea centenarului 
lui Horea. Aceea însă trebue să o scie contrarii noștri, 
că pornirea loră vrășmășâscă a produsă numai indigna- 
țiune, ca cu atâtă mai tare să serbeze în inima sa ori
care Română, memoria aceloră bărbați, pentru a căroră 
insultare pressa jidano-maghiară de aîci nu află destui 
termini în lecsiconulă său.

Dâcă forța, hulirea și disprețuia este 
basa politicei maghiare, atunci este greșită forte. Fără 
de-o basă morală, este cu neputință a ajunge țînta 
adevărată: îndestulirea tuturoră popâreloră din acâstă 
.âră poliglotă.

Era p’aci să ne facă ca să serbămă, și noi n’amă 
serbată. Se vede că s’au temută. Și atâta este destulă 
Celă puțină au dovedită că se interesâză de noi, spre 
rine ori spre rău, totă atâta. Au dovedită și cu acâsta, 
vrendă-nevrendă, că suntemă ună elementă, de care au 
să țînă contă și pre care nu-lă potă ignora.«

I. de P. 
-------- O--------

SOIRILE DILEI.
,Pești Naplo< susține scirea, că ministrulă de jus- 

tițiă Pauler va fi numită președinte ală Curiei.
—0—

Din Peșta se scrie, că vagonulă in care se afla 
cosciugulă acoperită cu cununi ală lui Lonyay, în apro
piere de Godolâ s’a aprinsă din scîntei dela locomotivă. 
Postavulă celă negru a arsă împreună cu o parte din 
cununi.

—0—
Guvernulă croată n’a luată parte la serbările aran

jate cu ocasiunea sosirei episcopului Strossmayer în 
Agramă.

Nîci nu era trebuință; poporulă o totulă.

Se scrie «Românului» din Roma: «La muntele Gia- 
niculă, una din cele mai frumâse plimbări din Roma, s’a 
descoperită ruinele casei lui Marțială. Actuala vilă Corsini 
era clădită tocmai pe casa marelui epigramatică latină 
Comuna va pune, spre amintire, o pâtră cu versurile lui 
Marțială scrise în epigrama 64, cartea IV.

Hinc septem dominos videre montes 
Et totam licet aestimare Romam, 
Albanos quoque Tuscolosque colles 
Et quod eumque jacet sub urbe frigus, 
Fidenas Veteres, brevesque Rubras 
Et quod virginio cruore gaudet 
Annae pomiferum nemus Perannae

In privința înaugurărei statuei lui Ovidiu, guvernulă 
italiană ve trimite ună representante numai când i-se va 
face cererea oficială, din partea României. Se crede că 
profesorele de Nino va plecă, cu acâsta ocasiune, în Ro
mânia. Densulă este unu renumită profesoră, care va 
publică în curendă o însemnată lucrare asupra lui Ovidiu. 
Spre a sfirșl, potă anunță, că distinsulă nostru sculploră 
Ettore Ferrari, autorulă statuei, Iucrâ(|a cu mare activi
tate piedestalulă statuei lui Ovidiu.

—0—
In același diară cetimă: >Amintimă că frumosulă 

romană »O căsătorie strălucită,1 de cunoscuta 
scriitâre suedesă Emilia Carlen și tradusă în românesce 
de d-na Pu’cheria A. Radu, se vinde în scopulă d’a se 
ajuta înființarea unei scâle de fete în Transilvania. Ta- 
lentulă scriilorei și morala scrierii sunt o -îndestulătore 
recomandare pentru familii. Pentru Românii cei buni 
scopulă pentru care să pune în vendare acâstă carte e 
o și mai mare și mai prețiâsă recomandare. Sperămă 
deci că elă va găsi mulți cumpărători. Se află de vân
zare la librării la d-na traducătâre în Galați și Ia ad- 
ministrațiunea >Românului.» Prețulă 60 de bani

—0—
Situațiunea pieței Bucuresci nu s’a îmbunătățită de 

ocă, spune «Curierulă financiară.» Aurulă continuă a 
fi totă mai rară. Prima lui e probabilă că va atinge 8 
și 9 de odată cu închiderea navigațiunei. Totă așa stă 
ucrulă și cu celelalte piețe europene. La Londra nu- 

merarulă a începută a deveni rară și aurulă fuge din 
cassele Bănciloră.

—0—
Cetimă în «Națiunea»: ,Vineri săra, studenții fa

cultății de medicină s’au întrunită în localulă societății 
studențiloră în medicină, spre a discuta și a luă o hotă- 
rîre față cu decisiunea luată de consiliulă profesorală de 
a muta facultatea într’o casă din strada Știrbei-Vodă și 
a nu primi la cursuri decât pe studenții cari posedă 
carte liberate de decană. După Orecare discuțiuni stu
denții au decisă în unanimitate a se înscrie cu toții la 
cursuri, spre a pută dobândi cartele de întrare și apoi 
să continue cu greva pănă când se va da satisfacțiune 
legitimeloră loră cereri. Unirea cea mai deplină dom- 
nesce între studenții facultăței de medicină și nici o voce 
discordantă nu s’a ivilă.» ,

—0—
, ,L’Indâpendance roumaine* spune, că ministrulă 

de răsboiu o hotărîtă să se creeze ună ală 4-lea regi- 
mentă de roșiori.

—0—
Marția trecută, princesa Zorea Carageorgevici, fiica 

principelui muntenegrână Nichița, a născută o princesă. 
Nași la boteză voră fi împăratulă și împărătăsa Rusiei, 
cari o voră dota cu ună însemnată apanagiu.

—0—
Ambasada americană din Londra a primită urmă- 

târea scire telegrafică: Gleveland alesă.
—0—

7.
FOILETON U.

Revoluțiunea din 1784.
(Revoluțiunea Ini Iloria în Transilvania și Ungaria 1784 — 

1785 scrisă pe liasa docuniontoloru oficiale de N. Deusușianu. Bu
curesci 1884. Tipografia »RoinâuuIu,< Carolu Gdbl).

(Urmare.)
Magistratulă săsescă din Orăștiă de frică ca ță

ranii răsculați să nu atace și orașulă acesta n’a dată 
asilă Unguriloră fugiți și scrise țăraniloră de peste Mu- 
reșă, că cetățenii din Orăștia dorescă se trăiâscă în pace 
cu dânșii. Satele românescl au răspunsă și într’o scri- 
sâre se cjice: «Noi sătulă Kapoltulă ne mulțămimă de 
scrisârea care ne-a venită, dâră noi vă dămă de scire 
cumcă noi nu avemă aceea grijă ca se venimă cu rău
tate asupra Dumneavâstră.« .... Și noi Bobâlnenii
dimpreună cu Foltânii și cu vecinii stămă pe acea 
pace dâr dumnâvâstră să ne dați valosă (respunsă) în
apoi și celușagă să nu fie.»

In timpă de o septămână dela proclamarea revolu- 
țiunei în comitatulă Zarandului și ală HuniadOrei nu se 
vedâu decâtă mine, «In locurile, unde erau mai înainte 
curțile nobililoră, casele parochiiloră, biserici și cimiterii,
— se plânge comitatulă Huniadârei cătră contele Jankov'ts
— astădi domnesce numai orârea, tăcerea și pustietatea.« 
Numai în 61 comune din comit. Huniadorei au fostă 
parte arse, parte devastate, 232 curți nobilitare. Numă- 
mărulă nobililoră și ală particulariloră unguri ce cădură 
loviți de furia țăraniloră în aceste două comitate era 
de 133 persâne.

*
Revoluțiunea ajunse Vineri, 5 Nov., la marginea 

teritoriului orașului Deva, reședința comitatului, unde se re
trăsese parte mare din nobilime. In 6 Noemvre înce
pură a se face pregătirile pentru atăcarea acestui orașă 
pe care iobagii voieau se-lă prefacă în cenușă, căci era cui- 
bulă nobilimei. Prin tâte comunele dimprejură se publică 
ca se vină omenii armați, ca șă atace Deva, fiindcă ună 
omă, cu numele Horia vine cu două stâguri roșii și cu 
mare mulțime de âmeni ca să se unâscă cu ei la Deva, căci 
a câștigată dela împăratulă să stingă tâtă nobilimea din 
Transilvania. In 6 Nov. săra o mare mulțime de țărani 
plecară asupra Devei și atacară suburbiulă bulgară. Dâr 
grănicerii români chiămațî de nobilime pentru apărarea 
Devei traseră cu armele în aeră peste capetele țăraniloră 
și aceștia vădiândă că armata împărătâscă li se opune 
se retraseră. Duminecă în 7 Nov. ataculă se începu de 
nou. Vr’o 300—400 țărani cu strigări sgomotâse: «hai
deți cu porunca împăratului și cu voia lui Dumnedeu» 
porni spre Deva. Aprâpe de fortărâță trupa se opri, 
când de odată comandantulă fortăreței locotenentulă 
Pfeifer îi atacă cu 70 de soldați grănițerl și 70 husari 
români. Dâr țăranii se considerau ca aliați fideli ai îm
păratului și resistența ce o întâmpinase din partea arma
tei în săra precedentă credeau că se făcuse numai sub 
presiunea nobilimei din Deva. Surprinși dâr de ataculă 
armatei după o mică resistență ajunseră în confusiune 
și se retraseră cătră țărmurele Mureșului. Armata ăi 22 
de nobili îi urmăriră. 72 de țărani fură t.ăiațî, alțl 44 
fură prinși ear dintre soldați și nobili nu mai puțină 
fură răniți.

Așa scăpă orașulă Deva cu ajutorulă grănițeriloră 
români. Horia nu veni în ajutoră, .căci se aflâ în munți 
în Roșia și faima că va veni se respândise numai spre 
a inspira curagiu țăraniloră cari crecjândă că armata nu 
li se va opune, făcură ataculă în massă fără plană, 
numai cu bâltage, cu lânci, cu furci de feră, căci numai 
forte puțini aveau arme de focă,

*
Luni diminâța în 8 Nov. funcționarii și nobilii pre- 

senți în Deva ținură consiliu în fortărâță. Aici condem- 
nară pe toți prisonierii în modă sumară la mârte. 20 
de prisonierl fură duși în dosulă fortăreței, unde le fă
cură ună șantă lungă, la marginea căruia trebuiau se 
îngenunche și aici li-se tăiâ capulă cu paloșulă. In cjiua 
următore alți 14 țărani fură esecutațl în același locă, 
după aceștia urmară prisonierii prinși de grăniceri în Bin- 
țință, cu ocasiunea devastării curții br. Orbană. In mo
dulă acesta făcu nobilimea din Deva se cadă prin pa- 
loșă 56 de țărani prisonierl, după ce mai ântâiu cu rea 
intențiune îi lipsi de dreptulă de apelă. Intre țăranii 
esecutațl s’au aflată și de aceia, cari n’au luată de locă 
parte la revoluțiune. Moderațiunea lipsea cu totulă no
bilimii, c|ice autorulă, și esecutarea prisonieriloră din Deva 
nu mai avea nici chiar umbra unei justiție rigorâse. din 
contră erâ numai o crâncenă tirăniă. Consumată de agi
tațiunea celoră 4 dile și pâte torturată de consciința fap
tei rele vice-comitele Zejk, președintele acestui tribunală 
de sânge, muri fără de veste în 10 Nov. sâra.

(Va urmă.)
-------- O--------



In Francia aerulă este umedă și caldă. La 7 No
emvre n. căldura a ajunsă în Parisă —f— 19 0 grade Cel- 
sius în umbră.

—O—
Căpitanii Renard și Krebs au făcută la 8 Octomvre 

n. o a treia călătoria cu balonulă cu cârmă. Au ple
cată din Mendon pănă la Billancourt și după ună drumă 
de 45 minute s’au întorsă erășl la Mendon.

—0—
Patriarchulă armână Narses a fostă găsită mortă 

în pată. In același timpă consiliulă patriarchală a pri
mită demisiunea definitivă a răposatului și desbătu ale
gerea provisdre a succesorului lui Narses.

—0—
In Turină a apărută ună mică opă »Pro Judaeis,» 

în care autorulă, Caredo Giudetti, facă atențl pe jidovi 
la aceea, că adevăratulă loră protectoră înconlra antise
mitismului este papa.

Cum să vede, jidovii au devenită elemente de întă
rire a luturoră celoră slabi.

—0—
Astă sârâ se va jucâ la tteatrulă germană piesa 

Sodom und Gomorha seu Wo ist die Katz, comediă în 
4 acte de P. Schonthan.

CORESPONDENȚA PART. A „GAZ. TRANSA
lassy, 25 Octomvre.

Domnule Redactoră!’
Împlinirea centenarului lui Horia, a fostă o adevă

rată ocasiune pentru a’șl arăta Românii cetățeni ai bă
trânului orașă Iași — simpatiile loră pentru frații de 
dincolo. Ună comicetă instituită anume, în fruntea că
ruia se aflâ d. M. Pompiliu, a publicată cu multă înainte 
de împlinirea dilei centenarului, programa serbărei.

In Țua de 21 Oct. st. v., o conferință publică a 
fostă ținută la ârele 2 p. m. în sala Universităței de d. 
G Panu asupra »Revoluției lui Horia.< D-sa, mai în- 
tâiu, espuse în trăsături mari crudimile cu cari erau 
tratați Românii de cătră Unguri înainte de revoluțiune. 
Aprâpe o oră vorbi d-sa adâncă emoțiunată, descriindă 
pe rendă aceste cruzimi, 6r publiculă ascultă într’o tă
cere profundă. Arătândă aceste acte barbare, causa re- 
voluțiunel este forte ușoră esplicată. In fine făcândă ună 
paralelismă între starea actuală și de atunci a Româniloră 
transcarpatini, d-sa se întrăbă: «Ore Românii de peste 
Carpați se află astădl într’o stare mai bună decâtă a- 

* tunel. < D-sa răspunde negativă «Românii de astăd.i suntă 
tratați ca și înainte; sârtea loră este totă așa de amară!* 
Termină făcândă ună apelă căldurosă Româniloră, să fie 
uniți că numai astfelă voră înfruntă orice nenorocire.

Pe la orele 6 p. m. ună publică numerosă, în frunte 
cu comitetulă instituită pentru serbare, fiindă adunată în 
ograda Universității, a plecată în sunetulă musicei mili
tare care intonă marșulă Românescu «Deșteptă-te Ro
mâne.» Convoiulă a percursă stradele următore: Ale
xandri, Universitatea și Ștefană celă mare; aici ună stu
dentă a rostită o alocuțiune de ocasiune; apoi convoiulă 
traversă strada »Sf. Vineri,* unde ârăși s'a rostilă o 
alocuțiune.

In fine convoiulă întorcându-se, s’a oprită la «Ote
luri Traiană* în sala căruia, cea mai mare parte din 
publică a intrată, pentru a lua parte la banchetulă aran
jată de comitetă cu acesta ocasiune. Trebue să noteză 
aici, că în totă timpulă câtă convoiulă percurgea susci- 
tatele strade, strigăte entusiasmate să audiau de: 
«Trăiască memoria lui Horia» «Trăiască 
Românii de peste munți,» care primiau ca 
răspunsă aplausele și strigătele frenetice de «Ura» 
a întregului publică. Veselia la banchetu a fostă 
nedescriptibilă, mai bine de 200 persone formau acestă 
banchetă strălucită. S’au rostită mai multe discursuri 
între cari a d-loră: Panu, Badărău, Pompiliu etc.

Termină D-le Redactoră arătândă mulțămirea ce 
sămtă scriindă aceste rânduri, căci în asemenea vești află 
o mângăere frații noștri de dincolo. Dăcă o disposițiă 
nedrăptă, i-a silită să serbeze .numai în inima loră» 
centenarulă marelui Română, ei să scie că în România 
liberă se află inimi, cari i-au parte la suferințele ce tre
bue să le îndure pentru causa loră dreptă.

Primiți vă rogă, d-le Redactoră, asigurarea osebitei 
mele considerațiunl. B V. Gheorghianu.

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

CORESPONDENȚA N0STRA DIN COMITATE.
Dicsă-St. Martin, în 7 Nov. 1884.

Domnule Redactoră! Credă că v’a venită la 
cunoscință — nu atâta din foile române câtă mai alesă 
din cele străine — că în comitatulă cândva Cetatea de 
baltă, er acum «Târnava mică,» — după ună intervală 
de 12 ani, contele Ludvig Gsza a abejisă de a repre- 
sentâ ca deputată dietală cerculă electorală ală Dicso St. 
Martinului; — prin abdicerea sa a devenită vacantă a- 
cestă cercă electorală și spre alegere de deputată s’a 
fixată diua de 6 Noemvre a. c.

înainte de alegeri — din incidentulă că vice-comi- 
tele Ludvig Szilâgyi și cu totă inteligența ungurescă 
au voită ca să se aiâgă ună deputată dietală născută în 
comitată, care cunâsce interesele comitatului, din contră 
cornițele supremă contele Bethlen Gâbor a declarată 
că alegătorii nu’șl cunoscă chiemarea — în cugetă potă 
alege pe oricine, aceea Ie stă în voiă liberă, — dară dîn- 
sulă pretinde dela toți, ca să fie alesă Br. Kemeny
I â n o s — (jică din incidentulă acesta s’a convocată con
ferințe prin contele Haller Jeno în castelulă dela Cetatea 
de baltă pe 23 Octomvre și prin Ludvig Szilâgyi în D. 
St. Martin pe 26 Octomvre.

In conferința din Cetatea de baltă s’a candidată 
Ludvig Szilâgyi și br. Kemeny Iânos, — în cea 
din Dicso St. Martin br. Kemeny Iânos și Kispâl 
Sândor, ambii guvernamentali: apoi s’a candidată Ki- 
nezsi Istvân pentru oposiția estremă.

După candidările acestea au începută a umbla a- 
postolii partideloră prin tote comunele cu promisiuni, cu ame
nințări ca să’șl pdtă câștiga care de care mai multe voturi, din
tre promisiuni o amintescă numai pre aceea, că guverna
mentalii și adecă cei din partida Iui Kemâny Jânos căci 
Kispal renunțase, au promisă comitatutului calea ferată 
dela Blașiu până la Praidă și dela Ennuth până la Me- 
diașă — ambele promisiuni seu minciuni ne mai audite. 
Amerințarile au fostă făcute mai alesă prin pretorii, cari 
pe fiesce caie alegătoră I’au provocată la urnă pelângă 
amenda de 10 fl. Judii comunali și notarii cercuall au 
fostă amenințați cu suspendare.

In 5 Noemvre săra la 8 6re ca fulgerulă a venită 
faima că sasii încă candidâză, acesta a făcută mare 
spaimă atâtă între guvernamentali câtă și în oposiționali 
fiindcă ambele partide sperau, că Sasii voră vota pe 
lângă partida loră.

Credă că pe d-vostră și pe publiculă română îlă 
va interesă mai multă ținuta Româniloră, decâtă fră
mântările dintre deosebitele partide.

In privința acâsta vă scriu că și inteligența română 
a fostă cercată prin matadorii Unguriloră, ca se lucreze 
într’acolo ca și Românii să se presenteze la urnă, însă tote în
cercările din partea respectiviloră au fostă respinse; dăr 
în diua alegerei în 6 Noemvre cu durere trebue se vă 
mărturisescă, că din 56 comune, din care sunt și curat comune 
românescl spre mai multă mirarea nâstră amă văzută, 
că vină căruțe încărcate cu Români, cari lângă o par
tidă, cari lângă alta.

Fiindcă Românii cari au fostă in căruțele deosebi- 
teloră partide au fostă țărani necunoscuțl, i-am luată în 
sâmă, i-amă numărată și amă văzută că dintre aceia 
sunt 36 jut|I, 11 parochi și 4 notari, cu totulă au fostă 
146, prin urmare nu au luată parte la/alegere 273 ale
gători români.

Cercândă motivulă care a adusă pe alegătorii ro
mâni la urnă m’am convinsă, că s’au aflat în comitatulă acesta
II preoți adecă 11 minorum gentium — său mai bine pleve 
pănă acum necunoscute, care nu umblă cu crucea în 
frunte, ci și-o părtă pe spate, preoți de aceia cari și-au 
uitată că se susțină din sudârea poporului, și-au uitată 
că chemarea loră nu e aceea ca să se facă pandurii co
mitetului supremă și pretoriloră.

Acești preoți nedemni de a se numi dmenl conscii 
de chemarea loră, cari prin venirea și prin aducerea săr
manului poporă la urnă, și-au uitată de credeulă Româ
niloră și cari nu merită retăcuți, suntă următorii:

Zaheiu Sasu preotă gr. or. în Blășelă, Ioană 
Fodoriană preotă în Poncea med,, Petru Semargi- 
tănă preotă în Cucerdea rom., Atanasie Grindănă 
preotă în Selcudă, Zaharie IoanovicI în Grișă (Ko- 
ros), Ioană Popescu preotă gr. cath. în Feisa, Ge- 
orge Al dea în Cucerdea rom., Atanasie Bărboi o- 
vici în Vesențiu, Mihaila Simoneti în Hosuseu, 
Vasilie Băcilă în Lodromană și Aronă Nițu în 
Crișă (Koros.)

Gă 36 jucj.1, 4 notari au luată parte la alegere, ei 
să potă escusâ, prin aceea că au fostă amenințați cu 
suspendare, dară acei 11 preoți pe cari mai susă i-amă 
pomenită, nici înaintea lui D-deu nu potă fi escusați; 
ei au fostă de rușine la alegere, că și-au mâncată tocana 
între cărămidarii din Somfalău și Graifalău. — Cu rușine 
au mâncată, rușinea să’i petrecă la mormântă și în ru
șine voră și sfârși — așa să-le ajute Dumnezeu.

Iuda pentru 30 arginți a vândută pe Ghristosă, 
dânșii pentru 30 fl. și o tocană s’au lăpădată de corpulă 
națiunei; acești bani să-le fie de urmă, și 10 cr. să fo- 
losâscă spre scopulă ce l’a folosită Iuda. Amin.

Apoi, Domnule Redactoră, vă scriu că la judecătoria 
din Hosusău se află unu subjude română cu numele 
Trucza Dome său pe românie Demetriu Truța 
— acestă domnă română, după multă cugetare a găsită 
că dela subjude, până la jude, numai ună gradă mai 
este, deră fiindă-că gradulă acela e legată de capacitate 
și de merite — dânsulă avândă capacitatea — ca să nu 
umble cu mâna gălă — a umblată (Jiua noptea din comună 
în comună după voturile Româniloră și i-a succesă 
a seduce pe câțiva negreblați, cu cari de fală s’a pre- 

sentală la urnă — acum se odihnesce pe meritele făcute 
și aștâptă denumirea de jude.

Dintre notarii români toți au făcută ce au făcută, 
dară notarulă din Velțiu Ioană Moldovaaă — acela 
și-a făcută de capă, pentrucă n’a fostă destulă că dmenii 
și fără dânsulă au fostă intimidați, dară densulă pe toți 
alegătorii din Boiană de ' frică i-a făcută să voteze și 
fiindă că țăranii nu sciau numele lui Kemâny Iânos, dân
sulă Ia ușa salei de alegere pronunța numele candida
tului și batjocorea pe acela care nu putea pronunța bine. 
Despre acâstă sluguță numai atâta vă scriu, că s’a năs
cută, că trăesce din grația altora, suge poporu etc.

S’au mai presentată la alegere câțiva preoți, cărora 
acum le retacă numele, dară aceia așia s’au esprimată 
că numai pentru aceea au venită, ca să vacjă ce se în
tâmplă la alegere și fără de a vota s’au depărtată.

Resultatulă alegerei în fine a fostă că Br. Kemeny 
I a n o s trântită în mai multe locuri — din grația mame- 
luciloră: contele Bethlen Gabor, 4 pretori, 2 inspectori de 
dire, 1 jude, 3 subjugi regesc!, 13 notari, 16 gendarmi 
și ună escadronă de husari — a eșită din urnă ca de
putată cu 551 voturi; D-r Vilhelm Bruchner candidatulă 
Sașiloră a căpătată 217, și Kinizsi Istvan din partida 
estremă 5 voturi; însă acesta la 11 bre a abejisă dechia- 
rândă că «abdice,» ca nu cumva înpărțindu-se voturile 
Unguriloră, să iese Sasulă.»

Ună alegetoru română.

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

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

Paris, 11 Noemvre. — De erî la me^ulă 
nopții până la am6di au fostă 55 bolnavi și 22 
morți de coleră.

Viena, 11 Noemvre. — Părechea regală 
a României a primită eri înainte de am6di pe 
ministrulă de esterne Kalnoky, căruia Regele 
i-a întorsă visita. Astăzi de dimindță părechea 
regală a plecată, la îndatoritdrea învitare a re
gelui Franciscă Iosifu, la Pesta, unde se va opri 
câteva 6re și va visita pe Regele Ungariei. Astă 
s£ră la 10 6re va plecă mai departe spre Bu- 
curesci.

DIVERSE.
Maximulă zăpăcelii. — Generalulă austriacă Clam- 

Gallas, cunoscută din răsboiulă din 1866 prin neghiobiile 
sale strategice, era ună esemplu de zăpăcită. Odată se 
vorbea între mai mulțl despre fetele lui Dietrichstein și 
unulă se adresă cătră generală întrebându-lă dâcă scie 
după cine sunt măritate. Generalulă răspunse: «Una 
s’a măritată după Mensdorf, alta după Hatzfeld, a treia 
după Herberstein și a patra.... drace! Ore după cine s’a 
măritată a patra?» întrebă elă pe vecinulă său. «Pe d-ta 
d-le generală!» răspunse mirată vecinu-său. »Așa e, 
forte adevărată!» mai că uitasemă.

*
Din legile Afganiloră. — Codicele penală afgană 

are nisce hotărîrl deosebite. Una din cele mai vechi legi 
ale loră dispune, ca crimele de orice soiu să se pedep- 
sâscă prin darea de femei. Celă ce a comisă ună omoră 
plătesce crima, dândă 12 femei; celă ce a tăiată altuia 
o mână, nasulă seu altceva dă 6 femei; celă ce a ruptă 
altuia ună dinte dă 3 femei; celă ce a rănită pe cineva 
Ia capă plătesce o femee. Prin urmare celă ce vrea să 
se scape de femeia sa, n’are decâtă să spargă capulă 
cuiva.

*
0 căsatoriă nenorocosă. — In ofașulă Huete, din 

provincia Noua Castilia, s’a întâmplată o nefericire mare 
în 30 1. trecută. In casa unui proprietară anume Hese- 
kiel Olivares, îșl serbau ospățulă tinărulă Olivares San- 
ches losef și tânăra de 20 ani, Lopez Hieronyma. Asis
tenții în numără de 60 își petrecâu , danțândă și cân- 
tândă în sala de ospeță ce era în catulă superioră, când 
de odată la strigătuiă dâ: focă 1 focă! câtă ai sclipi din 
ochi, sala să împlu de ună fumă grosă, luminile să stîn- 
sără, urmândă o învălmășală grozavă, împinsături și lo
vituri, causându-se mârtea a 17 dmeni. Fie-care căuta 
să sară pe ferestre, fără să se fi cugetată la ușa care 
conducea în altă eameră laterală. S’au înădușită 27 de 
omeni, dintre cari 21 de femei. Foculă a provenită ast
felă că aprinijendu-se nisce cânepă ce se afla sub scările 
dela intrare, flăcările, au împedecată eșirea. Mirele a sărită 
pe ferâstră afară și scăpată din periculă a voită să’șl 
scape mirâsa și pe sora ei; ajungendă ârăși la loculă 
fatală, le-a aliat u pe amândouă mărte, âr elă și-a ruptă 
piciorulă când a sărită din nou pe ferâstră. Asemenea 
ună tânără bărbată a încercată să-și scape femeia, însă 
a perită cu ea împreună.

Editoră: Iacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu.



Cursulu Ia buraa de Viena
din 11 Noemvre st. n. 1884.

]8»ursa de BSucigresca.
Rentă de aurii ungară6°/o 123.20 
Rentă de aură 4°/0 . . . 93.60 
Rentă de hârtiă 5°/o ■ • 89.20 
împrumutul! căilor! ferate

ungare......................... 143.25
Amortisarea datoriei cai

lor! ferate de ost! ung.
(1-ma emisiune) . . . 98.15 

Amortisarea datoriei căi
lor! ferate de ost! ung.
(2-a emisiune) .... 119.—

Amortisarea datoriei căi-
x lor! ferate de ost! ung.

(3-a emisiune) .... 105.25 
Bonuri rurale ungare . . 100.90 
Bonuri cu cl. de sortare 1C0. — 
Bonuri rurale Banat-Ti-

miș!............................. 100.30
Bonuri cu cl. de sortare 99.50 
Bonuri rurale transilvane 100.60

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

vin! ung........................98.—
împrumutul! cu premiu

ung................................. 116.23
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 115.70 
Renta de hărtiă austriacă 81.30 
Renta de arg. austr. . . 82.35
Renta de aur! austr. . . 103.70 
Losurile din 1860 . . .134 75
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 868.—
Act. băncel de credit! ung. 292. —
Act. băncel de credit! austr. 290.80 
Argintul! —. — GalbinI

împărătesei................ 5.78
Napoleon-d’orI................9.71 ‘/3
Mărci 100 împ. germ. . . 59.95 
Londra 10 Livres sterlinge 121.65 Bancnote austriace contra aură 2 07 2.08

Cota oficială dela 31 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) . . — —

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

Banca națională a României — 1395
Ac. de asig. Dacia-Rom. . « 361

« > » Națională — —
Aură .... (8 °/o) . —•

Cursulu pieței Brașovfi
din 12 Noemvre st. p. 1884.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.90 Vend. 8.93
Argint românesc .... . . > 8 85 > 8.90
Napoleon-d’orI................. . . > 9.65 > ♦ 9.68
Lire turcescl..................... . . » 10.92 •> 10.98
Imperial!......................... . . » 9.90 > 9.92
Galbeni............................. . . > 5.67 » 5.70
Scrisurile fonc. »Albina* . . » 100.— > 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 122. 5 123.—
Discontulă > . . 7—10 % pe ană.

Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potu cumpera în tutunge
ria lui Gwross (în casa prefecturei.)

Concursă! 1—3

Pentru administrarea corăspundet6re a păduriloră comunali și bi
sericesc!, cari se află pe teritoriul!! comunelor!! Seliște, Galeș, Tiliska, 
Vale, Sibieln, Cacova, Orlată, Gura-rîului, Aciliu, Magi! și Sacelu apar- 
ținStdre de cercul!! Seliștei, comitatulu Sibiului, precum și pentru facerea 
planurilor!! de esploatare silvanale cari vorii mai fi de lipsă prin aedsta 
să deschide concurși! pentru împlinirea unui postu de silvicultori! cercuale.

Reședința oficidsă: Saliște.
Venitele împreunate cu acestu postu: salariu, bani de cuartirtt, 

paușalil de cancelaria, și călătoriă face la olaltă 1265 fi. anuali.
Pentru facerea planurilor!! de exploatare afară de acăsta va venf 

o remunerațiune corespundătdre.
Competenți, cari afară de recerințele prescrise în § 36. art. de 

lege XXXI, ex 1879 și cunoscința limbei oficidse maghiară, posedă și 
limba română și germană, și totdeodată -suntă versați și în afaceri de 
administrațiune silvanale, suntu provocați a’șl înaintâ cererile înzestrate 
cu documente în termin de șiăse septămâni la subscrisul!! pretoru.

Seliște în 5 Noemvre 1884. Pretorie eereuale.

Rolele Nervose, Epileptice și Secrete
numai prim, metoda mea.

Onorariele nu se dau decâtîi după restabilirea completă.

A. UALASPIN A,

membru ală mai multoră societăți sciențifice

106. ZFaAXToovi.rg' St. u^mtoime. —
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Tratarea se face prin corespondență.
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Mersulu trenurilorU
pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Teiiișitt-Aradîi-BBaidapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.

Nota: Orele de nopte sunt! cele dintre liniile grose1

Predealtt-Ifcidapesta Shidapesta--Predeal ia
Trenu Trenu Trenu Trenu Trenă Trenă Trenu

de omnibus de de ouinibus accelerat omnibus
persâne persone persdne

BucurescI 7.15 — _ — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
Predealu ' 1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
Timiș! 1.33 __ • -- 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
Rrasovu , 2.06 — — 10.50 P. Ladâny / 2.01 2.04 1.59 10.09

( 2.16 6.30 5.45 Oradea mare , 4.11 5.13 3.20
Feldiora 2.44 7.09 6.28 ( 4.21 9.37 3.25
Apatia 3.03 7.41 7.07 Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
Agostonfalva 3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsârhely 4.40 9.59 —
Homorod! 3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
Hașfaleu 4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
Sigili șâr a 5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
Elisabetopole 5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48

5.28Mediaș! 6.00 12.11 1.23 Ciucia ■ 6.52 1.48
Copșa mică 6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
Micăsasa — 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
Blașiu 7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
Grăciunelu — 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
Teiiisă 7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
Aiudul 7.55 2.48 4.44 Clnsiu : 8.57 5.40 7.08
Vințulu de sus! —. 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
Uiora — 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 ’ —
Cnccrilea 8.24 3.36 5.47 Ghiriș 11.15 8.14 8.29
Ghirisii 8.48 4.10 6.38 Cncerdea 12.04 9.49 8.53
Apahida — 5.39 8.51 Uiora 12.12 9.58 —

( 10.08 5-59 9.18 Vințulu de sus! 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiud! 12.45 10.42 9.17

Nedeșdu — 6.54 8.34 Teiușă 1.15 11.32 9.40
Ghirbău — 7.10 8.59 Crăciunel! 1.44 12.03 —
Aghirișu — 7.25 9.35 Blaș! 2.00 12.24 10.12
Stana — 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —
Huiedin! 11.33 8.11 11.04 Copșa mică 2.52 1.22 10.45
Ciucia 12.06 8.52 12.17 Mediaș! 3.27 2.24 11.07
Bucia — 9.11 12.47 Elisabetopole 4.01 3.06 11.29
Bratca — 9.29 1.21 Sigișora 4.50 4.17 12.15
R6v 12.51 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 4.51 12.30
Mez6'-Telegd 1.21 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
Fugyi-Văsârhely — 10.46 - 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
Vărad-Velințe — 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
A 1- ( 1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44Oradia-mare ) 1.54 11.14 7.30 9.20 10.15 3.15
P. Ladâny 3.14 1.47 11.05 Diașovu — 6.00 3.25
Szolnok 5.10 4.40 2.37 Timiș! — 6.57 4.03
Buda-pesta 7.30 7.44 6.40 Fredealu — 7.32 4.28

Viena 2.00 6.20 2.00 BucurescI 10.25

ografia ALEXI, Brașovă.

Teiușft-Aradft-Budapesta Budapcsta-Aradft-Teiușft.

Trenă de Trenă Trenă Trenă do Trenă
persdnc omnibus omnibus persâne omnibus

Teiisșft
Alba-Iulia
Vințulă de josă

9.502.39
3.40

8.20 Viena 8.25 8.35
10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

4.04 11.09 Szolnok 11.14 12.28
Șibotă

. Orăștia
4.35
5.02

11143
12.Î3 Aradik 3.35

4.00
5.30
6.20

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

7.44 6.40 — Alba-Iulia 12.21 6.15
Viena 6.20 — — Teiwșik 12.53 7.00

Aradis-TÎMiîșâra Simeria (Piski) Petroșenl

Trenu Trenu de Trenă
omnibus persone omnibus

Aradd 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
Orczifalva

7.28 1.50 Pui 5.19
7.49 2.12 Crivadia 6.05

Merczifalva 8.09 2.30 Banița 6.43
Timișdra 8.58 3.15 I* etroseni5 7.00

Timlșdra-Aradtt Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu Trenă
persâne omnibua omnibus

Timișdra 12.25 ; 5.oo l’etroșeni G8.56
Merczifalva 1.16 5.56 Banița 9.3£
Orczifalva 1.34 6.16 Crivadia 10.09
Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
N&neth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegă 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradd 3.10 8.00 Simeria 12.37


