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Brașovti, 15 (27) Februariu. 1885.
Intr’unii momentă așa de serbătorescd, cum 

este aniversarea de o sută de ani a morții nemu- 
ritorilord martiri dela 1785, cuvine-se se des- 
brăcămu haina lupteloru ndstre colnice și să îm- 
brăcămu veștmîntulil sărbătorescu ală. ideilorii 
înalte și nobile, ce au însuflețită omenirea dela 
începutulfl istoriei; cuvine-se să ne înălțămu ini- 
mele la acelă pedestalu grandiosu ală adevăratei 
iubiri de patria, la care s’au avântată în cursulă 
veacuriloră spiritele cele mai mari și cele mai 
nobile ale tuturoră popdreloră, ce locuiescu îm
preună în acestă imperiu.

In asemeni momente mari vocea partisanu- 
lui trebue să amuțâscă și filosofulă are cuvân- 
tulă.

Ce adorămă noi în giganticele figuri ale ță- 
raniloră martiri dela 1784—5, dacă nu iubirea 
de patriă în tătă puterea cuvântului ? Pentru ce 
au luptată Horia, Cloșca și Crișană dacă nu pen
tru ca să vâdă poporulă loră liberă și patria 
loră fericită? Ori dâră va cuteză careva să ne 
dovedâscă, că libertatea patriei nu condițiunâză 
libertatea poporului, care cultivă pământulă ei cu 
suddrea sa și-o apără cu sângele său?

Nu mijlocele de durerdsă reminiscință, de 
cari s’au folosită, în desperarea și nefericirea loră, 
eroii dela 1784 le sărbătorimu, ci singură nu
mai marele principiu, ce i-a condusă, adânca iu
bire de patriă și de libertate, ce i-a entusiasmată 
și tăria de sufletă, cu care și-au sacrificată chiar 
viața pentru bunulă acesta celă mai mare și 
celă mai neprețuită ală unui poporă, ne face 
să-i adorămă și să ne închinămă dinaintea um- 
breloră loră.

Unu filosofă 
trecută adresându 
română o scrisăre

„Toți aceia,

erudită francesă din veaculă 
la 1785 în apărarea poporului 
împăratului Iosifă II*)  <^ise: 
cari au scrisă despre revolu- 

țiunea Româniloră se 
în contra nefericitului 
încurajeze, Principe, 
oribile pe capii revoluțiunei și să strîngl lanțu
rile poporului. Am văcjută eu însu’mi scriitori, 
cari glumeau despre rătele, pe cari a trebuită să-și 
sfârșâscă dilele „demagogulă“ Horia (cum îlă 
numiau ei.) Dar departe mine doctrina abomi
nabilă a acestoră monștrii, cari își prostitue con
deiele loră pentru nefericirea pop6reloră...“

*) N. Densușiană: Revoluțiunea lui Horia. — Răspunsulă de 
mai susă e în limba ungurâscă scrisă de nobilulă română Ale
xandru Chendi, pe când se afla la Horia în Albacă.

„Eu sunt celă d’intâiu, care apără causa 
Româniloră, ce au fostă victimele forții în acâsta 
însurecțiune și repeteză, că Românii au dreptulă 
să se revolteze până când voră fi sclavi și ne
fericiți. A-i pedepsi pentru esercitarea acestui 
dreptă însemnă a-i pedepsi fiind-că suntă 6meni.“

Așa vorbesce filosofulă, care (jice, că „are 
datoria și dreptulă, ca atunci, când poporulă nu 

pară a fi conspirată 
poporă , ca să te 

să pedepsescl cu suplicii

mai are nici ună apărătoră, să veghieze asupra 
judecătoriloră poporului, să analiseze sentințele 
loră și să cerceteze dacă aceia, pe cari îi judecă 
ei, merită să fie pedepsiți, său nu.“

Ună veacă a trecută de când s’au rostită 
aceste cuvinte. Revoluțiunea francesă a restur- 
nată vechia ordine și jurisprudență a stateloră și 
astăzi toți cei ce au luptată pentru drepturile 
omului și pentru libertatea popdreloră suntă 
cinstiți și adorați de tdtă lumea cultă, care îi 
încununâză cu cununa nemurirei.

Nu putemă să finimă mai bine aceste șire 
scrise în memoria neuitațiloră noștri martiri, de 
câtă esprimându-ne dorința, ca să ajungemă odată 
în acâstă patriă și acele momente fericite, când 
fiii ei uniți prin legătura mărâță a adevăratei iu
biri de patriă, fără deosebire de naționalitate, 
voră depune o cunună la mormântulă eroiloră 
români dela 1784, cari au luptată în contra ti- 
răniei și a despotismului pentru libertatea patriei 
și a poporațiunei ei.

In semnulă acesta le (Ș.icem'u umbreloră ne- 
muritoriloră Horia. Cloșca și Crișană:

JEternă fie amintirea vostră între noi!

*) Seconde Lettre d’un Defenseur du Peuple â l’Em- 
pereur Joseph II. sur la revolte des Valaques. Dublin 1785.

-------Q----- „

Căușele revoluțiunii din 1784. Din scri
sorile împăratului Iosifti. II.

Din biletulâ împăratului dela 13 Decemvre 1784 cătră contele 
lankovits:

„Turburările din Transilvania mă atingă 
fdrte multă și din nefericire dmenii, încă dela 
începută, nu au lucrată așa după cum ară fi 
trebuită, ca să le împedece, cu tdtă seriositatea. 
Dâr acum lucrurile s ’ au întâmplată și răulă nu 
se păte curmă, fără ună atacă sângerosă, care 
p6te s’a și întâmplată său se va întâmpla câtă 
mai curândă.“

„In cercetarea acâsta, cu care te-amă în
sărcinată cu deplină încredere, lucrulă principală 
este, să se esamineze bine, cum s’ar pută liniscf 
de amândouă părțile spiritele iritate în gradulă 
celă mai mare și anume ale Româniloră în con
tra întregei națiuni ungurescl, cu deosebire în 
contra domniloră săi și a funcționariloră comi
tatului, cum și spiritele tuturoră acestora în con
tra Româniloră. Cei dintâiu, Românii, au fostă 
tratați aspru o lungă seriă de ani, și nici-odată nu 
au putută să ajungă la ună mijlocă de îndreptare, 
seu să li se facă dreptate plâng eriloră loră. Cei 
din urmă au fostă atacați într’ună modă fdrte 
gravă și dânșii credă, că-și voră pută apăra 
viâța și averea, dâcă voră trată și întâmpină, cu 
cea mai mare severitate, întrâga națiune română. 
Trebue așa dâr, fără îndoiâlă, ca în casulă a- 
cesta, să fie priveghiați cu esactitate și judecă
torii tribunaleloră, cari sunt chemați să cerceteze 
și să judece, fiindcă denșii și-au perdută cumpă- 
tulă....“

Din biletulft Imperatului dela 13 Decemvre adresată guverna
torului Transilvaniei br. Bruckentlial:

„Dâcă nu se voră pune capătă unoră asu
priri, ce esistă de mai multă timpu în țâră, cu 
deosebire în cestiunea roboteloră și a mai mul- 
toră taxe diferite, atunci nici nu e posibilă, ca 
să putemă așteptă o linisce sigură, fie chiar de 
la forțele cele mai mari, fiindcă nimenea nu păte 
să țină armata gata de răsboiă, în contra supu- 
șiloră săi proprii. Acestă tristă exempln ar tre
bui să convingă pe nobili și pe posesori, că viața 
și averile loră suntă în mâna mulțimii mari, 
adecă a poporului și poporulă numai tratându-lă 
cu ecuitate, cu iubire și încredere pote să fie ținută 
în freu într’ună modă stabilă.

„Escesulă de severitate păte să supună pe 
ună timpă ărecare, dâr ămenii, cari nu au ni- 
mică ce să pârcjă, cari nu suntă legați de 
casă și de curte, fiindcă și așa de abia mai 
potă trăi după ele, aceștia voră folosi cea 
dintâiu ocasiune, ca să comită escesele cele 
mai mari. Eu recunoscă pe deplină, că e 
fărte greu de a pută afla ună mijlocă în con
tra urei naționale și de religiune, care a ajunsă 
la estremă și care se manifestâză la tăte ocasiu- 
nile între Români și Unguri, anume ună mijlocă, 
cum să potă trăi împreună amendouă națumile aceste 
într’ună modă liniștită fi ecuitabilă și spre binele 
comună, fiindcă și așa unii fără de alții nu potă 
eă esiste, adecă domnii pământesci fără supuși și 
aceștia ârăși fără autorități și fără guvernă. Dâr 
singurulu mijlocă ce esistă, este, și Domnia-ta 
trebue să faci totă pană la estremă, ca în ținu
turile revoltate să depărtezi din administrațiunea 
publică pe toți ămenii aceia, a căroră ură, ne
încredere și răsbunare ți se va părea, că e ne- 
împăcabilă și în loculă loră trebue să te ajuți 
cu transferarea altoră funcționari din alte comi
tate, fiindcă altcum voră cădea de nou în peri- 
colă, și cu dânșii voră trage și țâra......

—>—O---------

u- . . I
O scrisdre a lui Horia.

.... Armata împărătăscă sosise la Abrudă și locote- 
nentulă Hoffmann din regimentulă I. română de graniță 
scrise lui Horia sub numele unui locotenentă română, 
ală lui Petru Lupu, ca să vină pănă la Câmpeni și să 
trateze de pace.

La scrisorea acăsta Horia răspunse în terminii ur
mători :

Onorabile Domnă, Domnule Locotenentă și bunulă 
nostru Domnă.

«Scrisărea Domniei-tale cu data de astăzi, scrisă 
în limba română, amă primit’o cu multă respectă și cu 
mare bucuriă, la care răspundemă: că Dumnezeu prea 
sfîntulă să se îndure de poporulă său și să dăruiască 
pace peste țera nostră, pace, pe care Domnii 16rte 
ușoră ar pută să-o ajungă, dacă ară voi, fiind
că noi nu ceremă nimică cu neputință, ci numai două 
lucruri, ântăia să ne lase earăși în liberLate pe priso- 
nierii noștri, a doua să ne dea grațiăsa resoluțiune, care 
amă câștigat’o cu multă rugăminte dela curtea Majestății 
sale, așa după cum e porunca împăratului, £r în ce 

privesce ca noi să ne întălnimă la Câmpeni și să vorbimă 
de pace, bine ar fi, dar nu mai putemă âmbla 
atâtă în susă și în josă, fiind-că ămeniloră le 
e frigă și flămânzescă. Primarii cei vechi suntă 
acolo cu domnii și cu armata, să-i trămită aici în Do
meniu, ca să dă socotălă, fiind-câ multă au trasă și au 
despoiată, anume primarulă Macaveiu Bota, Ionă Ongheță, 
Ionă Cocoșă, Petuligă Bodea, George Bobosă, Acliimă 
Coteță și Simocă Cojocelă, care despre 5000 fl. încă n’a 
dată nici o socotelă.

Cu aceste remână ală D-văstră
Slugă plecată 

Ursu Nicola, 
din Rîulă Mare.*)  

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

Esecutarea dela Alba 28 Februariu 1785.
>... Luni, în 28 Februarie diminăța, căpitanii Horia 

și Cloșca, după ce fură împărtășiți cu sfintele taine de 
preotulă Nicolae Rață din Maierei Albei Iulie, fură duși 
la loculă de supliciu, pe colina, care se înălță deasupra 
viiloră, în partea de mă(jă-c|i a fortăreței.

0 mulțime mare de poporă, peste 6000 de ămenl, 
— și între aceștia 2515 țărani din 419 comune, aduși 
la Alba-Iulia sub pretextă, ca să le publice o patentă în 
cestiunea roboteloră, — trebuiră să asiste la acestă în- 
fiorătoră spectaculă.

Mai ânteiu frânseră cu râta pe Cloșca, începândă 
dela piciăre cătră capă, și după cum ne spune ună mar
toră oculară, îi dederă celă puțină 20 de lovituri până-șl 
dede sufletulă.

In timpulă acesta Horia, primulă căpitană, trebui 
să privăscă cu ochii săi oribila morte a devotatului său 
amică, care până în ultimulă momentă îi rămase în tăte 
credinciosă.

După Cloșca fu aședată Horia pe eșafodă.
»Horia, ne spune ună altă martoră, merse fără 

nici o schimbare, cu inima îndrăsnăță, la loculă desti
nată pentru ora cea amară a vieței sale.... Dăr cu dân- 
sulă tratară cu mai multă grațiă: după o lovitură, care-i 
frânse flilerulă dreptă, îi deteră numai decâtă o lovitură 
de grațiă asupra pieptului.» (Magyar Hirmondo din 16 
Februariu 1785).

Așa se fini viăța acelui țărână estraordinară, a tri
bunului dela 1779—1784, care’și propuse să scuture mi- 
seria de patru secole a iobagiloră din Transilvania și 
s’o rumpă cu trecutulă nefericită....

Asupra lui erau țintiți la 1784 ochii tuturoră țăra- 
niloră. Căzută în planurile sale, părăsită de împăratulă 
Iosifă, stima lui publică nu încetă; în lanțuri, în nefe
ricire, elă fu iubită de poporă. Cu o firmitate antică, 
elă nu ceru grațiă împăratului, nu tremură dinaintea o- 
roriloră supliciului, din contră, cu același nobilă devota- 
mentă precum luptase în viață, cu aceeași convicțiune 
puternică de sfințenia causei, elă merse pe Golgota des
potismului și făcu, ca și în ultimele sale momente, să fie 
admirată de adversari/

Preotulă Nicolae MunteanovicI din Alba-Iulia co
munică următărele:

«Când au dusă la rnOrte pe Horia și Cloșca, i-a 
însoțită preotulă de atunci din Alba-Iulia, Niculae Rață. 
Densulă pănă a frântă cu rbta pe unulă, a ținută pe 
celălaltă cu mâna de după capă, dăr când au începută 
să frângă cu rbta și pe celă d’ală doilea, Popa Niculae 
Rață a căZută josă leșinată și a trebuită să-lă aducă 
cu carulă acasă.

Cu acestă ocasiune se află de față la esecuțiune 
și ună tistă (funcționară) de ăngură și acesta văZendă, 
că pe Horia îlă frângă prea răpede, a strigată să-lă 
omore mai încetă........ der pe fistulă celă de ungură
l’au luată apoi între baionete și l’au dusă să-lă închiZă 
în cetate.» Tradițiunea acăsta, adause preotulă Nicolae 
MunteanovicI, a auZit’o dela părintele său, care în etate 
de 15 ani fusese presentă la actulă esecuțiunii.

(Densușianu: Revoluțtunea lui Horia 1884). 
-------- O--------

Testamentul!! lui Horia și Cloșca.
Preotulă Nicolae Rață din Alba-Iulia, care în

soți pe Horia și Cloșca pănă la loculă de supliciu, luă 
în scrisă ulfima loră voință. Testamentulă acesta scrisă 
în limba româna tu înaintată contelui IancovicI și con- 
ținutulă său e următorulă:

,Hora, Vasilie, policra Nicula Ursă. Anii 
vieții sale 54. Muerea Iui Iii na, feciori Ioană 14, 
Luca 6 ani. La alte cele nu scie nimică. Omenii 
cari l’au prinsă: Matieșă Niță, Matiea Onă, fiate- 
său Gheorghie, Trifă Ștefană, a lui Năgu An
drei 2 feciojl Simeonă cu frate-său; iiărtă cu tătă 
inima. Nicula Ionă a nămțului meșterulă, cațp a fă
cută biserica în Țazerl 44 de florinți am fostă chizașă, 
și eu am plătită lui fibirău din Zamă, numele lui Zambo 
Danilă. La Șuțeu Toderă din Ciucea și șăde în Țizeri 
10 florinți și mi-au dată 10 horgoșl și au mai rămasă 
6 și 2 marieși. Satului Ciucea amă fostă datori 170 florinți, 
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pe mine au căzută banii groșiloră 22 florințî, și i-am dată în 
mâna lui Petrișoră Luca Hindi) birău, și într’a lui Brudașcă 
Michai fiindă față cu Ciuceană Toaderă în casa mea i-am 
dată banii pe deplină, âră din banii cnsirii au fostă pe 
mine și pe Florea 10 florințî, și au luată de pe mine 14 
florințî Petrișoră Luca, acei 10 florințî amă fostă pe co- 
sire, âră cei 4 florințî să mârgă pe cei 18 grosî, și 2 
cărți, care amă dați 6 florințî, și acele să mârgă acolo, 
cu alta cu alta nu mai suntă datori nici la groșî nicî la 
cosire. Cartea care iaste dela înălțată împărală să află 
la Nicula Petru și la Nicula Cârstea tipărită pe 7 c61e 
pentru Biserici nemțesce, grecesce și serbesce. —

.Oargă Ionă Cloșca din Cărpinișă. Anii vieții 
37. Muârea lui numele Măr in ca, frate-său Oargă 
Todoră, sora Achime. Au umblată la Mușca, Ofăn- 
bae, la Abrudă, Lupșa, Cricău. Moșii zălogite: La Mlera 
lacovă pe loculă delângă Benea Benea Precupă 10.17 cr. 
Pe loculă dela Mierea Marieanu 1JJ. Totă laolaltă se 
țină aceste trei dăraburî de locă. Pe loculă dela Popa 
Avramă, mirisce din costa 5. Pe loculă dela Șvitășă 
Ijimie din față 6. Loculă din vale dela feciorii lui Galdă 
Văsăi. La Birăulă satului, Miera Onulă banî dațî îm
prumută 18. 18 x. Eră la birău de fănă de ană 6. 
La Heteoană Antonie căprari pe fenulu de ăstă ană 14. 
La Miera Dumitru pe fenă de ană 5 măriași 7 x. La 
Bogdană Pătru din Mogoșă amă 6 clăi de grâu la elă 
în șură, 16 oi la elă în păstoriă, 7 miei, 2 ferdele de 
brânză, 4 cupe de untă La Boeană Luca 5 pătrare de 
grâu pentru birulă boiloră, carî amă dată de au arată. 
Amă acasă 3 cliditurî de fenă. La Vădană Savu de pe’ 
moșiă 35 florințî și din aceia să dea lui Vădană Irimie 
18 florințî. Ce amă la Bărluță Sântionă din Mogoșă 
lasă ia popa Vasile să mă pomenăscă. Loculă dălulă 
Albiii lasă la frate-meu. Loculă de Șoateșă Irimie lasă 
la frate-meu.

»Aceste mai în susă scrise amă primită din gura 
loră Eu

Popa Nicolae Rață parochă.
Maerii Belgradului neunită.
In dosăf Praes. 2-a Mart. 1785 Nro. 33. Testa- 

mentum, Tumultus Transilvania circa finem anni 1784 
exorti authoris Hora, et principalis ejusdem Capitanei 
Cloșca luon. Palachico idiomate concinatum cum adnexa 
transpositione in germanicum.

—0—
Asâră Joi 14 Februariu s’a ținută prima Intru- 

Unti episodă din viața căpitanului Crișană. . n i r e a dameloră române din ciclulă ală doilea ală anului 
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w . • , • rx . - . .• . x ,a j Și fericite» a fostă câtă se pâte de potrivită și de în-muloculă lunei lui Octomvre, intro di după amâdi, când Y , ț x
br. Antoniu Iosica se afla dusă la viiă, soția dânsului, 
contesa Maria Teleki aude de-odată lătrândă tare în curte 
cânele de vânată ală baronului. Baronâsa întrebândă ce 
e causa, servitorulă îi răspunde, că josă la scară stă ună 
Română în haine curiâse legată la ună ochiu, cu o că
ciulă înaltă pe capă, elă doresce să vorbâscă cu baro
nulă său cu baronâsa între patru ochî și de altmintrelea 
<|ice, că elă e profetă. Dâr baronâsa nu voi să se 
intereseze și ordonă servitoriloră să-lă scâță afară din 
castelă. Insă Românulă așteptă pe baronulă afară la' 
pârtă, și nu trecu multă timpă, cătră seră baronulă să ( 
și întârse și întrebă pe omulă acesta, cine e și ce vo- i 
iesce ? fir Românulă se rugă de baronulă să-lă asculte' 
între patru ochî, fiindcă are să-i spună iucrurl impor
tante, și de altmintrelea «elă e profetă.*  Baronulă însă 
nefiindă curiosă să-i afle secretulă, ce pretindea elă, îi 
(Jise să-i spună aci îndată orice ar avea în presența 
companioniloră săi. Dâr Românulă nu se învoi și se 
rugă fârte multă de baronulă, să fie așa de bună și să-lă 
asculte, că de sigură nu i va părea rău.

Baronulă însă crecjândă, că e ună pungașă, nu mai 
stete de vorbă cu elă, ci îi dete ună sfanță de argintă 
și plecă. Românulă, văcjendă că baronulă nu voiesce 
să-lă asculte, plecă după dânsulă și cu o voce tare îi 
<Jise, să asculte ce-lă puțină lucrurile, ce i le va spune 
acum. Baronulă uitându-se înapoi, Românulă îi (Jise ast- 
felă: «Fiindcă Măria ta nu voiescî să mă asculți, îțî voiu 
vorbi acum în pilde: «se va scula ună craiu, care 
va începe răsboiu și voră umblă âmenii în 
sânge pănă laglesne,*  și după cuvintele aceste mis- 
teriâse se depărtă repede de aci. Dâr mai târdiu baro
nulă meditândă asupra acestei întâmplări, îi păru rău, 
de ce a lăsată să plece omulă acesta curiosă, trimese 
după primarulă satului și îi ordonă să-lă caute, dâr nu-i 
mai putură da de urmă. După două săptămâni se în
cepu revoluțiunea lui Horia și între alte devastări ce se 
făcură, fu ruinată și castelulă baronului din Brănișca. 
Dâr după suprimarea revoluțiunii și după-ce căpitanii fură 
prinși, pe la începutnlă lui Februariu 1785 baronulă An
toniu Iosica fundă trimesă la Alba Iulia în cestiunea ță- 
raniloră prisonieri din cornitatulă Hunedârei, dânsulă cer- 
cetândă acolo diferitele închisori întră și în camera în 
care era închisă Crișană. Crișană îndată ce observă pe

•O

baronulă, îlă întrebă, dăcă-lă cunâsce pe elă Măria sa. 
Baronulă răspundendu-i, că nu-lă cunâsce, Crișană îi 
aduse aminte, că elă este omulă, care se făcuse profetă 
și pe care baronulă nu voise să-lă asculte în Brănisca 
înainte de culesulă viiloră, acum îi pare rău, fiindcă elă 
voise sub formă de profețiă, să facă atentă pe baronulă 
la evenimentele ce se voră întâmpla, ca să pâtă 
luă precauțiunile necesare. Baronulă întrebându-lă 
din ce causă au făcută acesta, Crișană îi răspunse, 
că la pasulă acesta l’a îndemnată numai recunoscința, 
fiind-că înainte cu vre-o doi ani aflându-se dânsulă greu 
bolnavă în Mercurea, unde zăcea sub strâșina unui 
otelă, se întâmplase că totă atunci trăsese acolo și 
baronulă, și îndată ce baronâsa audi de starea mi- 
seră în care se află elă, a lăsată banî la otelierulă 
și-a ordonată să’lă îngrijâscă bine și să’i dea totă ce va 
avâ de lipsă, âr după câteva dile întorcându-se baronulă 
cătră casă l’a pusă pe carulă de bagage și l’a dusă 
pănă la Brănișca, unde a 'rămasă pănă s’a însănătoșată 
deplină, și atuncî baronulă mai dându’i și alte daruri elă 
s’a dusă acasă la Cărpenișă. Acâstă mare binefacere a 
voită elă să o răsplătâscă în modulă acesta familiei ba- 
ronescl și să’i profețâscă lucrurile pe care nu le putea 
descoperi altmintrelea, fiindcă limba lui era legatjă 
cu ună jurământă înfricoșată. Acâstă întâm
plare interesantă și totodată momentâsă chiar dinpunctulă 
de vedere psichologică —■ Qiee Szilâgyi— i’a comunicat’o 
în 23 Octomvre 1838 baronulă Ionă Iosica, fostulă pre
ședinte ală guvernului transilvană și fiulă lui Antonîu 
Iosica, și dânsulă mai adaose, că răposatulă seu părinte 
încă mulțî anî după aceea adeseori îșî arăta părerea sa 
de rău, că n’a ascultată pe profetulă română. (Szilâgyi, 
Hâra-vilâg. 227.)

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

SOIRILE DILEI.
Mâne Sâmbătă, 16 (28) Februariu, 4’ua aniversării 

de o sută de anî a morții martiriloră dela 1785, 
se va oficia la 11 âre a. m. întru pomenirea loră ună 
parastasfr solemuelft în biserica Sf. Nicolae din 
Scheiu.

—0—
La parastasulă solemnelă de mâne, Sâmbătă, va 

cântă corulă din cetate.

. struclivă. AutJ'mă cu plăcere, că d-lă profesoră Popea 
i va da în curândă publicității interesanta sa vorbire. Da- 
I mele au ascultat-o cu cea mai mare atențiune și satis
facția. — D-șâra Octavia Baboiană dete cetire 
cu multă talentă și cu multă pricepere frumâsei povestiri 
«Când vrea omulă» de Matilda Poni. Cetirea fu prece
dată de o mică schiță biografică a acestei scriitâre.

—0—
In 25 Februariu n. profesorulă Vambery din Peșta 

a ținută o conferință despre , femeile din Orientă.*  Vor
birea ’șî-a încheiat’o printr’ună apelă cătră femei, ca 
prin influința loră să lățâscă câtă mai multă «idea de 
stată maghiară,» elementulă naționalității și limbei 
maghiare.

—0—
In comunele rurale dinprejurulă Panciovei popora- 

, țiunea ’șî pregătesce tărăbuțele să emigreze în America. 
| In Cubină și Ploșiță deja mai multe familii germane aș- 
' tâptă numai timpulă favorabilă de plecare. Ore de fe
ricirea din Ungaria ’șî părăsescă familiele vetrele loră? 
Suferințele au pătrunsă pană și măduva.

—0—
Ciangăii din ținutulă apătosă Brestovață de lângă 

Panciova voră fi strămutați în țînutulă Ploșiță. Cu acâsta 
va fi resolvată, se (Jice, cestiunea colonisărei Ciangăiloră. 
De-ar scăpa numai și de cerșitori’ă!

—0—
«Națiunea*  află, că studenții facultății de medicină 

din Bucuresci, întruniți Marți săra la societatea «Unirea,» 
au otărîtă a se înscrie la cursuri și la esamene în ter- 
menulă prevăcjută de avisulă d-lui decană, publicată în 
numărulă nostru de erî. Ei au decisă însă, în același 
timpă, ca îndată ce d. Dr. Rîmniceanu va reapare, fie 
la esamene fie la cursuri, să reîncepă mișcarea, 
memoriu va lămuri în curândă acâstă resoluțiune.

—0—
In Castua, districtulă Volosca din Istria, au

la 23 Februariu turburărî seriâse. Poporațiunea s’a ri
dicată în contra unei disposițiuni a primăriei, ca tâte afi
șele italiane de pe strade se se înlăture și să se înlocu
iască cu afișe croate. A trebuită să Intervină gendar- 
meria. Din Fiume a plecată o companiă de infanteriă 
la Castua. Unde duce intoleranța !

Ună

fostă

Avemti lipsă neapărată și urgentă de o 
Universitate românescă.

Căci tinerii români nu mai suntu suferițl 
a 4-î de colegii loră maghiari nici măcară prin 
coridârele universității, căci limba română nu 
numai că e isgonită de pe catedră, dar e batjo- 
curită și în coridâne. Ca dovadă ne pâte servi 
următârea corespondință:

Cugetămă că colegii noștri maghiari de aici s’au 
mai domolită, însă m’am înșălată forte, căci în săptă
mâna trecută s’a dovedită contrarulă.

lntr’o di era depuneaea unui rigurosă. Vre o 6 
lomâni încă merseră să asiste ca ascultători.

înainte de a se începe rigurosulă, șădeau Românii 
în camera prio care să întră în sala rigurosului și vor
beau în limba română.

Deodată suntă conturbați în vorbirea loră.
De cine ?
De ună Ungură îngâmfată, juristă absolută, și de 

nu mă înșălă, de locă, din jurulă Aradului, cu numele 
N a g y M i h â 1 y.

— Ce nerușinare e acâsta din partea d-vâstre — 
întrâbă dânsulă — cum de cutezați a vorbi în limba ro
mână?

— D-le, fu răspunsulă, o-ta dă-ne nouă pace, căci 
noi nu amă disă niciodată cătră d-ta se nu vorbescl un- 
guresce.

Nagy Mihaly se înfuriă și în trufia lui ârbă cjice :
— Ce, d-vâstră faceți oe acele, ce a făcută trudă- 

torulă de patriă Silvestru Moldovană? De ați fi âmeni 
de omeniă l’ați eschide dintre d-vâstră.

Universitarii Români înzădară să nisuiră a-lă capa- 
citâ, fiindcă e .maghiară*.

Ba încă Nagy Mihaly, continuă cu o aroganță în 
gradulă superlativă, astfelă:

— Să fiu eu președintele »01vasokor«-ului, pre toți 
Românii i-așă eschide dela universitate, să vădă atunci 
că ce voră face ei.

Românii îi spuseră că aceste suntă numai nisce ilu- 
siunl vane.

— Fiți siguri domniloră — continuă româno-fagulă 
susă-numită — că, ce a’șl subscrie eu cu 3000 de ai 
noștri, nu ministerulă, dar nici Dumnezeu nu ar putea 
desface. Primulă meu faptă ar fi ca d-vâstră să fiți es- 
chiși dela Universități.

Din mărturisirea de mai susă se vede că ce sub
scriu 3001 de Maghiari, e sfântft.

A. Crasă.
------o------

Avisu învețAt oriloru.
Din partea despărțământului XI ală Asociațiunei 

transilvane pentru literatura română și cultura poporului 
română,» se escrie concursă pentru o disertațiune poporală 

■> despre pomăriiâ.i Disertațiunea, care se va judecă de 
mai bnnQ, va fi premiată din partea despărțământului cu 
4 galbinl.

La acestă premiu potă concurge numai membrii de 
ai despărtâmentului XI.

Concurenții suntă avisațl, ca disertațiunile, scrise cu 
mână străină și provădute cu motto, ce se va însemnă 
și pre pliculă sigilată ce va conținea numele autorului, 
să le trămîtă la adresa directoratului de despărțământă 
pănă în 1 Iuniu 1885.

Din ședința comitetului despărțământului XI ținută 
în Șimlăulă-Silvaniei Ia 10 Faură 1885.

Alimpiu BarbolovicI, Andreiu Cosma.
directorulă desp. XI. actuarulă desp. XI.

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

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

JPesta, 27 Februariu. — Iuliu Verhovay 
a declarată erî după amâ(Ji în decursulu pertrac
tării, că asupra administrațiunei fâiei și a bani- 
lorti n’a avutu nici o influință.

Cattaro, 27 Februariu. — Părechea prin
ciară de corână a sosită erî după amâcjl, fiindti 
primită cu entusiasmu. Riva cetatea a fostă ad
mirabilă. decorată. La prându a luată parte prin
cipele Muntenegrului împreună cu suita sa, care 
sosise să salute părechea princiară de corână.

ISerliu, 27 Februariu. — S’a ținutu ul
tima ședință a conferinții Congului. Bismarck a 
mulțămitu împuternicițilord în numele împăratului, 
după care s’au subsemnați! 14 acte.

l®arîs, 27 Februariu.—In provincia Yiln- 
nau au fostu masacrați mai multe sute de catolici.



Nr. 37. GAZETA. TRANSILVANIEI 1885.

Curaulâ Ia bursa de Viena
din 26 Februarie st. n. 1885.

Rentă de aură 4°/0 . . . 98.50
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 94.15
Imprumutulti căiloră ferate 

ungare ......................... 147.25
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de ostfl ung. 
(1-ma em isiune) ... 99. —

Amortisarea datoriei căi- 
lorfi ferate de ostil ung. 
(2-a emisiune) .... 122.75

Amortisarea datoriei căi- 
lorti ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 109.40

Bonuri rurale ungare . . 103.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C2.50
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișii............................. 102.50
Bonuri cu cl. de sortarel02.—•
Bonuri rurale transilvane 102.60

Bonuri croato-slavone . . 102.—
Despăgubire p. dijma de

vinii ung. ..................... —.—
Imprumutulă cu premiu

ung................................... 118.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 118.90
Renta de hărtiă austriacă 83.60
Renta de arg. austr. . . 84.—
Renta de aurii austr. . . 107 35 
Losurile din 1860 . . . 138.40
Acțiunile băncel austro- 

ungare........................ 867.—
Act. băncel de credita ung. 315.25 
Act. băncel de credita austr. 315.25 
Argintuia —. — GalbinI

împărătesei ..... 5.81
Napoleon-d’orI................. 9.791/»
Mărci 100 împ. germ. . . 60.bO 
Londra 10 Livres sterlinge 124.25

Bursa de Bucuresei.
Cota oficială dela 12 Fel iruariu st. v. 1884.

Renta română (5%). . . .
Curnp.

91
vend.

Renta rom. amort. (5°/0) . . 931/a —
» convert. (6°/0) . . 90V3 —

împr. oraș. Buc. (20 fr.) . . 32 —
Credit fonc. rural (7°/0) . . 997» —

’ „ „ (5°/o) • • 87 —
» » urban(7°/0) . .

> (6°/o) • •
977» —
927» —

> » » (5°/0) • ■
Banca națională a României

847» —
1200 —

Ac. de asig. Dacia-Rom. . . 300 —
« » » Națională . . 240 —

Aură.................................... 107//. —
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței BrașovO
din 27 Februarie st. d. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.95 Vând. 8.98
Argint românesc................. . » 8.75 8.80
Napoleon-d’orî..................... . > 9.78 > 9.80
Lire turcesc!......................... . > 10.98 > 11.—
Imperiali............................. . » 9.98 > 10.—
Galbeni................................. . * 5.70 > 5.7G
Scrisurile fonc. »Albina* . » 100.50 » 101.-
Ruble RusescI..................... . > 129.— > 130.—
Discontulă » . . . 7—10 % P® aQft-

inac_u Numere singuratice din „Gazeta Tran- 
silvaniei“ se potfi cumpăra în tutunge- 

B^ria lui I. Gross.

completă.

Anunțămîi aceloril onorați cetitori, cari vorti binevoi a se abona la foia ndstră de aici încolo, că 
avemu încă în reservă numeri dela începutulil anului 1885 prin urmare pottl să aibă colecțiunea

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.^

d

«p pa

H— 'X |g W

§ 
^1-

CD pj 
03.2 
O -©>

p 
En

n

|2
2- w 

P pD -1
g‘ 2-
3 &

O Q-<g g 
e.2 p*  c

ZTi C

P<

U3
-

& -j aa. 
® o g 5’ST & w 
O & p oî aq 2 
Q. » r? E

w

¥•

Q
C

P

_ P< P

CD 1 11 S- . 0*0-£3 B a
t° ® 3 S.-g.,« 2 g.

g 5' ”■ c p c*  g
g%.2,® & 2"
S o o O-*

P B P P
OT EL m

c °‘p,r
rj CD

P g? M
M S

5

c pi -•i o 5
P‘ P

&K" Cbg-® px

8
55'

E
o 
w

E‘ ^32- g.
P, P rt- 

" ’4 O ® g g. 2 & 
- o fr s-s £

a 
5'
f»
3^0& C -
a=-ic:r 5
OP’ E5 P P
C — a '
92cv r* o & ta 3 
ev • c „ •

9° c i-A »->■ 2 r3 ® p C w> o o' tn g. „ t
<0 Q r* >—• o xE p*  ^2 cd S 3" 

JQ P 7? r. C 6 C*

I
3

° S'% s

r*
P

~ ~ w S-2 £ o

8 £' o £ O 2- - p 
w S S £cp cn —

S o
S|=

’<jqn 
rt> 
P 
M
C
i

— ® 2’ tr £ 

D
CD P - 

ap

o
U 2.

P

3

a
g 2Q așj S

& B’ in
— ,r O

2 » S - K>

’-i "U O
• £ p cd ~

5 Ck

T3

js

o
c<

X: cn 
£ O

g-oCD

P O

*3. ?

P3

O
O

w.
O
w

O: o c 
a E

2 &*■£.  2 13 □ 3- 3. a
S £ aoE.02.

CD 2 P< CD 
CU CD D? 2

2.3 
w 3<

■o
3. 
D

P
3 £

§

-1 —- p 
E

O 
O

p

g-! M S p s g

s*5'
O
CD
CD-

B 
g

O

p<

£ 2 c 2 p 
c

c cn

CD 
00 

4

0
CD

I
O

CE»

Mersulu trenurilorU
pe linia JPredealti-Budapesta și pe linia Teiușâ-Aradii-Budapesta a călei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealu-Budapesta

BucurescI 
Predealu 
Timișîl 

Brașovă 

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sigili ș ora 
Elisabetopole 
Mediașd 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelu 
Teiașă 
AiudQ 
VințulO de 
Uiâra 
Cucerdea 
Rhirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișfl 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susO

Oradia-maro

P. Ladăny
Szolnok
Buda-peata

Viena

(
(

(
(

( 
(

Budapesta—Predealti

Trenti 
accelerat

Trenti 
de 

peraâne

Trenu 
omnibua

Trenti 
de 

peradne

Trenti 
de 

peradne

Trenti 
omnibua

Trenti 
accelerat

Trenti 
omnibua

7.15 — — — Viena 8.25 8.35 3.30 8.00
1.09 — — 9.50 Budapesta 8.00 6.55 9.45 2.47
1.33 — — 10.15 Szolnok 11.24 10.55 12.18 6.36
2.06 — — 10.50 P. Ladăny 2.01 2.04 1.59 10.09
2.16 6.30 5.45 Oradea mare ) 4.11 5.13 3.20
2.44 7.09 6.28 ( 4.21 9.37 3.25
3.03 7.41 7.07 Vârad-Velencze 4.29 9.45 —
3.18 8.09 7.42 Fugyi-Văsărhely 4.40 9.59 —
3.51 8.53 8.51 Mezo-Telegd 5.02 10.28 3.56
4.51 10.18 10.52 R6v 5.46 11.41 4.31
5.11 10.55 11.56 Bratca 6.09 12.15 —
5.39 11.36 12.43 Bucia 6.28 12.48 —
6.00 12.11 1.23 Ciucia 6.52 1.48 5.28
6.29 12.35 2.07 Huiedin 7.32 3.21 6.01
— 12.54 2.27 Stana 7.51 3.54 —
7.02 1.29 3.06 Aghiriș 8.12 4.34 —
— 1.45 3.22 Ghirbău 8.24 4.52 —
7.38 2.26 4.15 Nedeșdu 8.38 5.11 —
7.55 2.48 4.44 8.57 5.40 7.08
— 3.12 5.10 9.23 6.00 7.18
— 3.19 5.19 Apahida 9.50 6.29 —

8.24 3.36 5.47 Gliiriș 11.15 8.14 8.29
8.48 4.10 6.38 Cucerdea 12.04 9.49 8.53
— 5.39 8.51 Uiâra 12.12 9.58 — I •

10.08 559 9.18 Vințultt de susfi 12.19 10.07 —
10.18 6.28 8.00 Aiudtt 12.45 10.42 9.17

— 6.54 8.34 Teiuștt 1.15 11.32 9.40
— 7.10 8.59 Crăci unelti 1.44 12.03 —
— 7.25 9.35 Blaștt 2.00 12.24 10.12
— 7.49 10.16 Micăsasa 2.34 12.43 —

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

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

12.25 9.52 2.05 Hașfaleu 5.08 04.51 12.30
1.11 10.27 3.08 Homorod 6.47 7.07 1.32
— 10.46 3.39 Agostonfalva 7.36 8.10 2.04
— 10.56 3.55 Apatia 8.09 8.46 2.24
1.49 11.04 4.06 Feldiora 8.41 9.20 2.44
1.54 11.14 7.30 . ( 9.20 10.15 3.15
3.14 1.47 11.05 Brașovă S — 6.00 3.25
5.10 4.40 2.37 Timiștt — 6.57 4.03
7.30 7.44 6.40 Predealu — 7.32 4.28

2.00 6.20 2.00 BucurescI 10.25

Nota: Orele de nâpte suntă cele dintre liniile gr6se.

Tipografia

Budapesta- Aradtt-Teinșik.Teiuștt-Aradft-Bndapesta

Trenîi de
peradne

Trenu 
omnibuB

Trenti 
omnlbufi

Trenti de 
peradne

Trenti 
omnibua

9.50 Viena 8.25 8.35Teiușft 2.39 8.20
Alba-Iulia 3.40 10.42 9.10 Budapesta 8.00 6.55

12.28Vințulă de joșii 4.04 11.09 Szolnok 11.14
Șibotă 4.35 1,1.43 Aradii 3.35 5.30
Orăștia 5.02 12.13 4.00 6.20
Simeria (Piski) 5.44 1.22 Glogovață 4.16 6.39

7.19Deva 6.05 1.48 Gyorok 4.47
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

12.27Radna-Lipova 10.16 6.38 8.24 Ilia 8.40
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

Aradtt 12.32 8.05 9.45 Orăștiă 10.47 3.46
4.2012.00 8.45 6.10 Șibotă 11.14

Szolnok 4.00 2.10 7.27 Vințulă de joșii 11.46 5.06
Budapesta 7.44 6.40 1— Alba-Inlia 12.21

12.53
6.15
7.00Viena 6.20 — — Teiiișd

Aradtk-Timișdra Simeria (Piski) PetroșenI

Trenti Trenti de TrentinmTiihriR peraâne omnibua

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

Timiș6ra-Aradft Petroșeui—Simeria (Piski)

Treniî de Trenă Trenti
persdne omnibus omnibua

rJTimiș6i*a 12.25 5.00 Petroșeui 8.56
Merczifalva 
Orczifalva

1.16 5.56 Banița 9.37
1.34 6.16 Crivadia 10.09

Vinga 2.04 6.50 Pui 10.48
Nâmeth-Sâgh 2.25 7.11 Hațegii 11.26
Aradulă nou 2.54 7.44 Streiu 12.06
Aradft 3.10 8.00 Simeria 12.37

j •I


