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Brașovu, 24 lanuariu 1887.
I le câteva decenii încoce, ori de câte ori 

România a avută să trecă prin grele încercări 
din oatisa complicațiuniloru din afară, numele d-lui 
Mihailu Kogălniceanu a fostă pusă totdâuna în 
fruntea aceloru bărbați de stătu români, dela cari 
țera era în dreptu să aștepte sprijină, sfatu și 
jertfe.

Domnulu Mihailu Kogălniceanu se află și 
adi, când Europa trece printr’o crisă politică a- 
tâtn de grea, în momentulu d’a fi omulu situa- 
țiunei în România.

Acâsta nu pdte surprinde pe nimenea, care 
cunâsce trecutulu și însemnătatea acestui celebru 
bărbatu de stătu.

Der este o notă caracteristică a timpului, că 
acum se constată rolulii celu mare, ce mai este 
chemată a’lu juca și în viitorii d-lu Kogălniceanu 
în România, chiar și dintr’o parte, de unde pănă 
adi n’amu pre auditu critice măgulitore despre 
activitatea d-lui Kogălniceanu, ca bărbatu de stată 
si distinsă diplomată.

Constatândă împrejurarea acâsta, ne mârgi- 
nimă de astădată a reproduce părțile esențiale 
ale unui articulă ce-lă publică la loculă ânteiu 

Pester Lloyd ‘ dela 2 Februarie n. sub titlulă 
„Mihailu Kogălniceanu11. Limbagiulă, de care 
se folosesce corespondentulă foiei oficiâse pestane, 
contrastâză în modă bătătoră la ochi cu espec- 
torările de mai deunădi ale foiloră maghiare, care 
făceau pe d-lă Kogălniceanu șefă alu anarhiști- 
loră din România și alte „grațiosități11 de aces
tea, dovadă că foile maghiare scriu după impre- 
siunile momentane, produse de ura de rassa și 
de prajudețele și susceptibilitățile loră bolnăvi- 
c.idse.

Etă articululu din fâia ungurâscă :
„M. Kogălniceanu este adi personalitatea 

politică cea mai căutătă și curtenită a Româ
niei. Pe când pressa oposițională declară, că 
betrânulă bărbată pe stată și parlamentară, pe 
care corpurile legiuitâre ale României deunăijile 
l’au onorată cu votarea unui dară națională în 
forma unei însemnate pensiuni, în curendu va 
păși pe arenă cu o filipică contra guvernului, 
se ’ pare ârăși că foile partidei guvernamentale 
simtă dispuse, a ținâ pe Kogălniceanu de ală 
loră și protesteză în modulă celă mai hotărîtu 
în contra presupunerei ce i se face lui din par
tea dușmană guvernului11

D£r decă prin cele dise e din destulă ca- 
racterisată de o parte marea însemnătatea a lin 
M. Kogălniceanu pentru istoria desvoltării in
terne a patriei sale, și de altă parte posițiunea 
particulară ce o ia elă în vieța de partida, plina 
de frământări, a României, totuși nu s’ar înțe
lege decâtu forte defectuosă estraordinara impor
tanță a acestui bărbată fârte dotatu și în multe 
privințe interesantă, dâeă ar voi cineva se-lu ca- 
racteriseze numai pe temeiulă amintirilor^ din 
ultimii ani. Căci fiă că destrăbălarea și necla
ritatea raporturiloră de arji ale partideloră ndstre, 
pe lângă amărîciunea lupteloră parlamentare pri
cinuită prin acâsta, fiă că și importantele cesti- 
unl de natură politică-comercială și de dreptă 
publică, ce ’șl așteptă resolvarea, au făcută ca 
asociarea și alianța unui bărbată neobligată 
pentru durată nici unei partide —de esperiența, 
de agerimea juvenilă a spiritului și de dotațiunea 
retorică a lui Kogălniceanu, să fiă de jfârte mare 
valâre: timpurile în care densulă a putută im
prima unei întregi periode de desvoltare a Ro
mâniei timbrulă modului său de concepere indi
viduală și proprieloru sale vederi, stau în parte 
patruzeci de ani înainte de (jiua, în care meri
tele lui Kogălniceanu pentru patria sa au aflată 
o aprețiare esteriâră, prin votarea recompensei 
naționale susu amintite11.

„Căci aprâpe patruzeci da ani suntă de 
când II. Kogălniceanu, care se trage dintr’o 
vechia familiă moldovenâscă, devenise centrulu 
spirituală ală unei societăți politice, ale cărei 
țeluri steteau în contrastă așa de mare cu stă
rile ce domneau atunci în Moldova, încâtă tină 
conflictă cu puternicii dilei mai curendă seu 
mai târdiu era inevitabilă. Intorsă din Berlină 
unde mai mulțl ani a făcută studii istorice și 
juridice și de unde publicase în limba francesă 
și primulă său opă asupra istoriei Româmloru, tî- 
nărulă Kogălniceanu se alătură la partida așa 
numită a „Bonjuriștiloră11, lină grupă de fii de 
boeră sîrguincioșl cari, convinși de netrăinicia 
regimului boeriloră învechiți, care era vătămători"! 
obstei, nisuiau să regenereze patria loră luândă 
ca modelă pe Francia și pentru cari salutarea 
franceză „bon jour“, întrebuințată la începută 
ca losincă și ca cuvântă de recundscere, avea 
se devină încurându nume de partidă. Al. Cuza, 
principele de mai târdiu ală României, Vasilie 
Alexsndri, Const. Negri erau membri ai acestei 
partide, care a luată parte atâtă de însemnată 
la revoluțiunea isbucnită în anulă 1848 contra 
principelui moldovenescu Mihailu Stuiza, încâtă 
mulțl dintre membrii ei trebuiră să părăsâ<că 
țâra după victoria contra-revoluțiunei esecutate 
cu ajutorulă Rusiei. Kogălniceanu încă se duse 
în esilu, der când urmările răsboiului Crimeei 
sfărîmară influința rusă în principatele dunărene, 
se întârse erășl în patria sa, pentru ca după 
alegerea vechiului său amică politică Al. Cuza 
ca principe ală Moldovei și Valahiei, să ia 
asupră’șl ună rolă dătătoră de măsură în is
toria desvoltărei României și a Româniloră. Căci 
fiă că se pretinde și pentru principele Cuza necon- 
testabilulă merită d’a fi pusă capătă vechiului 
stată boerescă și d’a fi liberată în același timpă 
România de tutela spirituală a patriarchatului 
din Constantinopolă și de nerușinata esploatare 
a țării de cătră călugării greci: inițiativa pentru 
desființarea nobilimei boeresci și a ridiculeloru 
sale privilegii, pentru declararea independenței 
bisericei române, pentru isgonirea călugăriloră 
greci și pentru secularisarea moșiiloru mănăstiresc! 
care făceau mai a treia parte a țării, este totu 
așa opera originară a lui Kogălniceanu, ca și 
desființarea robotei țărănescl și crearea unei pro
prietăți țărănescl libere. Vedi bine Kogălni
ceanu, care la esecutarea reformeloru sale îșl a- 
trăsese ura celoră mai influente cercuri ale țării, 
der care nu se lăsase a fi conturbată, în repe
dea esecutare a planuriloru sale, prin sbuciumă- 
rile „Roșiloră,11 adecă ale radicaliloră în parte 
mare cu idei republicane, a fostă și urditorulu 
loviturei de stată dela 2 Maiu, care uni parti
dele, îndușmănite de altmintrelea pănă la cuțitu, 
a „Albiloră" și a „Roșiloră,11 adecă a conserva- 
toriloră și a liberaliloru, pentru revoluțiunea ne- 
sângerâsă dela 11 Februariu 1866 și pentru 
răsturnarea lui Cuza.11

„Câtă de contrară lui Kogălniceanu deve
nise atunci opiniunea publică resultă de acolo, 
că constituanta convocată de noua transformare 
a raporturiloră României nu’i verifică manda- 
tulă de deputată. Dâr acâsta mâniă nu ținu 
multă. In perioda de trecere de atunci nu se 
putea lipsi România de conlucrarea unui bărbată 
care dase deja atâtea dovedi despre puterea sa 
de activitate politică și despre energia sa, și chiar 
dacă presidiulă ministerială ală lui Kogălniceanu 
din acestă timpă a fostă numai de scurtă du
rată, totuși acestu bărbatu, căruia România are 
d’a-i mulțămi reformele cele mai pline de bine
cuvântare ale guvernului Cuza, în totă cursulă 
timpuriloră de mai târcliu a luată o distinsă po- 
sițiune. Elă a fostă unulă din cei mai distinși 
membri ai coalițiunei contra cabinetului conser- 
vatoră Lascară Catasgiu și, fără să se fi decla
rată deplină solidară cu partida liberală ce veni

la cârmă în anulă 1876 după căderea aceleia, 
în greulă timpă ală răsboiului ruso-turcă și în 
perioda de tractărl diplomatice ce a urmată după 
aceea a fâcutu ca ministru și diplomată mari ser
vicii guvernului lui lânii Brătianu. Când elă după 
proclamarea independenței României cutrieră stra
dele Bucuresciloră cu tricolorulă națională în 
mână, pentru ca să vestâscă poporațiunei ru
perea raportului de dependență, era cu hotărîre 
celă mai populară bărbată alu țării; și când 
greutățile, ce representanța poporului română le 
pregătea unei resolvărl corăspun<jătâre dorințeloră 
put.eriloră, amenințau să aducă România într’ună 
conflictă cu tractatulă din Berlină, guvernulă 
lui lână Biătianu nu sciîi să trimâtă în străină
tate pentru obținerea unei înțelegeri pe nici ună 
barbatu mijlocitorii diplomatică mai capabilă, 
decâtu pe M. Kogălniceanu11.

„...Ca politică și oratorii parlamentară Ko
gălniceanu e de o particularitate și însemnătate 
atâtă de isolată între contimporanii săi și gene- 
rațiunea mai tîneră, încâtă merită a fi aprețiată 
mai deaprâpe numai din acâstă parte... Nu atâtă 
ca istorică trebue căutată valârea acestui bărbatu, 
ci ca unulă care a urnită calea pentru transfor
marea raporturiloră sociale, politice și bisericescl 
ale României. Chiar și împrejurarea, că M. Ko
gălniceanu în multe cașuri a urmărită o direc
țiune contrara intereseloră monarchiei liabsbur- 
«■ice în România, nu trebue să se ia în conside
rare acolo, unde e vorba de M. Kogălniceanu 
ca politică română. Ca atare nu i se pote refusa 
recunoscința și nu i se refusă, celă puțină aici 
în România, nici de astfelă de critici, cari din 
considerațiunl de politică de partidă nu vorbescă 
de bine pe miniștrii loviturei de stată ai lui 
Cuza. Adi stă Kogălniceanu... ârăși în centrulă 
atențiunei publice, și nu e nici o îndoială, că 
participarea sa la viitârele alegeri generale par
lamentare va fi de mare influință, ba pdte că va 
da măsura, asupra viitârei forme a viitârei maio- 
ritățl parlametare. Oratoră poporală si dialectică 
parlamentară, precum nu pdte arăta pe nici unu 
altulu România, elu constrînge chiar pe contrarii 
săi a asculta în liniște vorbirile sale înzes
trate, după publică și împrejurări, cu umoră aspru 
sâu cu fineță plină de spirită, și decă raportoiulă 
d-vdstră nu se’nșâlă, Kogălniceanu în celă mai 
apropiată timpă va fi chemată a imprima unui 
cabinetă, care să conducă destinele României cu 
cooperarea sa, timbrulă caracteristică ală perso
nalității sale istoricesce fdrte interesantă.11

Inv6ftlmeiitulii nostru mediu și superiorii,
în raporta cu necesitățile nostre.

IV.

E indispensabilă să se dea o mai mare importanță 
sciințeloră naturale, sporindu-se materia și numărulă 
oreloră de studiu pentru gimnasiele, sediile preparandiale 
și seminariele ndstre , lăcendu-se unele reduceri și eco
nomii la orele și materialulă altoră obiecte de studiu. 
Și anume, avendu-se în vedere, că deja după 3—4 ani 
de gimnasiu mulțl tineri părăsescă gimnasiulă, parte pen
tru a trece in preparandii și a se pregăti pentru cariera 
de învățătoră, și parte pentru a se întorce acasă, la eco
nomia părințiloră: ar fi de dorită ca acești tineri să a- 
ducă cu sine o sumă completă de cunosciințe practice, 
pe cari să le pdtă utilisa și aplica și acasă. Pe lângă 
cunoscințele literare elă să pdtă cunosce și apreția pe 
deplină tote animalele,*  plantele și mineralele precum și 
tote elementele și principide de chimie și fisică, cu care 
are elă in cerculă său restrinsă de a face. Scopulă 
s’ară ajunge pe deplină decă în privința sciințeloră na
turale s’ară putea adopta programa gimnasiiloră și licee- 
loră din România, avendu-se în vedere, ici colea, și o- 
biectele, care interesăză directă pe agronomă.

Decă acesta din considerațiunl politice n'ar fi po-
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sibilă,*)  atunci totuși scopul! s’ar ajunge binișor!. decă 
profesorul! de zoologia in classa I gimnasială la sugă- 
t6re, și anume la vitele domestice, nu s’ar lunii a numii 
la inșirarea diferitelor^ specii, ci ar insista mai muită 
asupra lord, arătând! la cele principali diferitele rasse și 
tipuri, după originea și patria loră, dimpreună cu cali
tățile și defectele fiecăreia, folosul! lord în comparațiune 
cu spesele necesari la crescerea și întreținerea loră. In 
loc! de a înșira și trece tăte speciile de vite intr’o sin
gură oră, p6te rămânea și insista 3—4 ore asupra 
unei specii principale, folosindu-se spre acesta și de au
tori speciali de agricultură și zooteehniă. Apoi alte, cum 
suntu maimuțele, focele, balenele, cu cari și așa nu ne 
prea întâlnim! și n'avemO d’a face pole în vieța întregă 
cu ele, le pole trece ceva mai iute.

*) Mai tote aceste scrieri au apărută și se pot! 
căpăta dela editura Paul Parey în Berlină.

In clasa a ll-a din botanică să se ia nu numai 
clasificațiunea plantelor! după Linee și câteva plante ve- 
nin6.se, ci cu tot! deamăruntulă in •& și ro.saceele, papi- 
lionaceele și gramineele, și profesorulă, prin dese escur- 
siunl botanice pe câmp!, li vecii și in grădina botanică a 
scdlei”), prin facerea de erbare, să le atragă atențiunea a- 
supra tuturora planteloră de ceva interesă, încât! la fi
nea anului fiecare elevă să fie in stare să cunosc! tote 
plantele, tote cerealele, ierburile și buruenile din grădină, 
câinpă și livade, să cunoscă durata vegetațiunei fiecăreia 
precum și valorea ei bună ori rea. l’e lângă numirile 
românescl profesorulă să ceră dela elevi să cunâscă și 
pe cele latine, cad voră fi puși adeseori in situați! d’a 
comanda și cumpăra semințe — mai cu săină de cere
ale și ierburi — în străinătate și numai atunci o p6te 
face acesta cu siguranță adaugendă și numirile latine, căci 
semințele de trifoiuri și ierburi, fiindă forte mărunte și 
scumpe — producătorii și negustorii loră le falsifică 
forte desă cu alte semințe de o calitate mai rea seu și 
cu nisipă văpsită, pămentă etc. Profesorulă pentru a e- 
conomisi timpulă la escursiuni și a ave totdeuna plan
tele necesare în starea loră normală, p6te cultiva în 
grădina botanică a scolei plantele principale dar cu deo
sebire pe mici areale de câte l—2 metri pătrați diferite 
specii de cereale și ierburi, cari să’i servescă ca obiecta 
de demonstrațiune, și să infăcișeze la aceiași plantă, să- 
mânată în aceleași condițiuni de cultură și de climă, di
ferite resultate, din cari să reiese folosul! înlroducerei și 
acclimatisărei altoră rasse mai bune. Separată de aceste 
una său două fâșii de straturi le p6te întrebuința pen
tru infecțiunea artificială a planteloră cultivate cu dife
rite bole și părăsiți — ciuperci — ca rugina, tăciunele, 
mâlura, corna. mătasea, — cuscuta — etc. precum să 
arete și mijiocele pentru combaterea loră.

Avendă elevii dilnică aceste culturi și studii înain
tea loră, toți din tote clasele, le voră urmări cu mare 
atențiune și încordare în tote fasele de crescere și des- 
voltare.

In classa a 111-a la fisică câtă se pote lua din statis
tica, dinamica corpuriloră solide, fluide și aeriforme, căl
dura, magnetism!, electricitate, optica și ceva din me
teorologi!.

In classa a IV-a. Mineralogia și cu deosebire se 
insiste asupra petrografiei încât! fiecare elev! să cu- 
nOscă mineralele și petrile ordinare ca greșea, granitul!,

♦) Repețimă aici ce am! mai disă la începută, că 
autoritățile n6stre școlare confesionale sunt! dependente 
la facerea programelor! de planul! de organisaținne și 
de învățământul! prescrisă de regim!. — Red.

**) Bine ar prinde când ar esista pe lângă fiecare 
gimnasiu și seminar! câte o grădină botanică modelă. 
Din nenorocire se vede că nimenea nu s’a gândită la 
așa ceva. — Red.

trachitulă, basaltulă, văr6°a, gipsul!, porfirul!, shisturile, 
apatitulă și fosforitele și să li se arete, fie in natură, 
fie in modele, diferitele specii de pămentu solă și sub
sol! resultată din sfărimarea și descompunerea loră. La 
Chimiă câtă s’ar pute mu multă, atât! din cea anorga
nică câtă și cea organică. Elementele cele mu princi
pale dm cari se compună corpurile și proprietățile loră 
O.xicji, accide, base, alcalii, arătând! și insistând! asupra 
acelora, care au o însemnătate pentru vieța practică seu 
pentru agricultură, cum sunt!: oxigenul!, hidrogenul!, 
carbonul!, azotul!, fosforul!, poiașea, sulfurele, varul!, 
siliciul!. Metalele și aliagele loră. Din chimia organică 
amidonul!, destrina, materiile zachardse, celulosa, fer- 
menlațiunea. Alcoolurile, elherulO, corpurile grase. Unele 
dintre aecidele organice și combinațiunile aromatice. 
Alcaloide. Materiile albuminoide și rolul! lor! la nutri» 
țiunea plantelor! și animalelor!.

In classa a V a. O scurtă privire asupra morfo
logiei și fisiologiei la fanerogame. Determinarea diferi
telor! plante de interesă pentru vieța practică și pentru 
agricultură, durata vegetațiunei și va!6rea loră economică. 
La criptogame cu un! microscop! h se pote arăta dife
ritele specii de spori și desvoltarea lor! pe plantele nu
tritive. In colo repetiția celoră dise la classa a ll-a.

In classa a VI. Anatomia și fisiologia animalelor!, 
zoologia descriptivă. Aci se pdie lua în trăsuri generale 
ceva despre nutrițiunea animalelor! și anume a se arăta 
rolul! ce-lă jocă materiile albuminate cu azot! și cele 
fără de azot!, după cum e scopul! de a produce forță 
și muncă, seu a produce numai grăsime.

Dm (leometriă. la trigonometriă se p6te ține sâmă 
și de agrimensură și să se dea câtă se pdte mai multe 
esemple cu aplicarea la acesta și la nivelare

In classa a Vll-a fisica: mecanica, hidrostatica, 
aerostatica, magnetismul!. Chemia anorganică și or
ganică. Repețirea și completarea celor! din classa 
a IV-a.

In classa a VllI-a geologia și ca adnecs! pedologia 
(câmpologia). O scurtă privire asupra formațiunei so 
iului arabilă și subsolului prin despicarea și sfărimarea 
petrilor! prin diferiții agenți. însușirile chimice și fisi- 
cale ale țerinei. Absorbțiunea și condensațiunea de apă 
și gaze. Influința luminei și căldurei asupra solului. 
Classifieațiunea pământurilor! după calitățile loră fisico- 
chimice, și după plantele ce cresc! seu să cultiva 
pe ele.

Aceste materii adoptate la programa de adi a gim- 
nasiiloră nostre ar satisface pe deplin! tuturor! trebuin
țelor! nostre, căci absolventul! de gimnasiu ar cun6sce 
tote obiectele și materiile principale, cu cari are el! d a 
lucra. Apoi i-ar veni in ajutoră unele înlesniri și sacri
ficii bănescl, care de și ar costa șc61a forte puține pa
rale, totuși ele ar aduce forte mari servicii. Astfel! pen
tru detnonstrațiunile din botanică și pentru a economisi 
timpul! la escursiunile de erborisațiă, ar fi de dorită, 
precum suni! la școlele de pe sate, înființarea și întreți
nerea unei mici grădini botanice de 1/2—1 jugără întin
dere, in apropiere de gimnasiu, unde profesorul! să și 
potă cultiva tote plantele de un! interesă ore-care, din 
grădină, câmpie și livedi. Cu deosebire pe mici întinderi 
de 1—2 metri pătrați să facă încercări cu cultura de di
ferite specii de cereale și ierburi prin care să se con 
state varietatea resullaleloră la aceeași specie sămânată 
in condițiuni și raporturi egali, incâtă să reiase utilitatea 
schimbărei și perfecționărei semințelor! și rasseloră. O 
fășiă de straiuri să fiă destinată încrucișărilor! și hibri- 

|dațiuniloră artificiale și perfecționărei rasseloră; er o

alia «eparată pentru infecțiunile artificiale la cereale, 
ierburi și pomi, cu diferite ciuperci .și părăsiți ca rugina, 
tăciunele, mâlura, corna măiasa (lat. cuscuta), precum și 
să se arate mijiocele pentru combaterea loră. întreținerea 
și cultiv irea acestei grădini n'ar costa pe ană mai multă 
<le 30—40 II., er lucrările și deinonstrațiunile aceste ar 
li inai de folos! decât! inșirarea și citarea a sute de 
esemple și autori.

Un! altă sacrificiu bugetară ar fi d’a piocura pen
tru biblioteca studenților! câțiva autori principali de agri
cultură și de economi! națiunală, ca: Thaer Grundsătze 
der rationellen Landwirthschalt; Liebig, die Chemie in 
ihrer Amvendung auf Agricullur und Physiologie; Koppe, 
Ackerban und Viehzuiht; Settegast, Die Thierzucht și 
Die Landwirlchscafl und ihr Betrieb; I. Kuhn, Die zweck- 
miissigste Ernăhrung des Rindviehs; Guido Kraft, Lehr- 
buch der Landwirthschaft, Landwirthschaftliches Lexicon; 
E. Wolf, Ernăhrung der landwirthschaftlichen Nutzthiere, 
Dungerlehre; Ileiden, Dungerlehre ; Rohde, Rindviehzucht; 
Bolim, Schafzucht und Wollkunde; Dunkelberg, Wie- 
senban; Kirchner, llandbuch der Milchwirthschaft; Roscher, 
Lehrbuch der Nationaleconomie; I. Ii. v. Thunen, Der 
isolirte Staat in Bezug auf Landwirthschaft und National
economie; v. d. Goltz, llandbuch der Land und Betriebs- 

jlehrer;*)  ca unii din sludențl ici colea să se potă ocupa 
și cu câte o cestiune economică și ținea câte o confe
rință despre agricultură, care o voră face cu atât! mai 
ușor!, cu câtă cei mai mulți din ei, i:iloreându-se vera 
de vacanțe acasă, suntu siliți, să ajute părinților! la eco
nomia câmpului, și deci au mai multă seu mai puțină 
cunoscințe practice de agricultură.

Se înțelege că spre scopul! acesta manualele în
trebuințate adi in școlă nu sunt! suficiente și sunt! ne
cesare altele, care să satisfacă și în privința acesta, ba 
chiar și profesorii, dela cari aiji se cere să predea 
și limbile seu alte studii, vor! întâmpina multe dificul
tăți la esecutarea programei acesteia. D’aceea ar fi de 
dorită, ca Consistoriile și Associațiunea transilvană la im 
părțirea de stipendii și trimiterea tinerilor! la universi
tăți pentru a se pregăti in cariera de profesor!, ținând! 
contă de necesitățile nostre, pe cei dela sciințele natu
rale să-i oblige a da atențiune și aplieărel acelora la agri
cultură, horticulură, industrii, și că pe lângă acele să 
nu-i mai turmenteze și cu filologia seu teologia. In mo
dulă acesta, nu numai vomă ave mai buni profesori de 
seiințele naturale în școlă, ci și buni scrutător’ ai naturei, 
cari vor! cultiva și partea neglesă până aci și se voră 
interesa cu multă mai bine de producțiunea și economia 
nOstră, ceea ce filologii nu potă face, necădendă adăsta 
în specialitatea loră

SOIRILE DILEI.
Despre conferința preoțesc! ce s’a ținută la 4 No- 

emvre i. tr. în Cațelulă română, protopopiatul! Crasnei, 
ni s’a trimisă o corespondență de sub p6la Meseșului, 
pe care insă, primindu-o prea târdiu, n'amă pulul’o pu 
bliea. Corespondentul! arată între altele folosele netă
găduite, ce resultă pentru biserica și poporul! românesc! 
din aceste conferințe, ce, în urma unui regulament! die- 
cesană, au a se ține in fiă-care protopopiat! din diecesa 
Gherlei de două-orî pe ană; se plânge însă coresponden
tul! contra indiferentismului manifestată față cu aceste 
conferențe din partea supremei autorități bisericesc! din 
Gherla, despre care diee că e prea nepăsătore in supra-

FOI LETON U.

Procese celebre vechi în România.
(Conferință ținută de d. Gr. Lahovary la Ateneulil din 

Bucuresci).
Duminecă sera, săptămâna trecută, societatea alâsă 

a Capitalei ișl dăduse întâlnirea la Ateneu spre a asculta 
interesanta schiță istorică a d-lui Grigore Lahovary a- 
supra proceselor! celebre vechi din România și Moldova.

Eruditul! conferențiară, membru la înalta Curte de 
Casațiă și de justiția constată că în archivele nostre nu 
întâlnim! nici o colecțiune tipărită seu nelipărilă asupra 
căușelor! celebre petrecute in România ori în Moldova 
în cursul! secolelor! 13-lea, 14-)ea și următorele pănă 
la 1775. In străinătate, cu deosebire în țările occiden
tului, asemenea colecțiunl abundă. Așa găsimu reperto
riul! Pitaval (Causes celebres), repertoriul! Clein și 
altele. Timpurile, se vede, că nu ne au lăsată să avem! 
asemenea monumente, care denotă gradul! de cultură 
al! națiunilor!. Precum s’a disă, condicile domnești a- 
flate in archivele nostre nu conțină hotărirî mai vechi 
ca dela 177b. Găsim! în aceste condici in adevăr! po
runci, pitace, ponturi de vămeșii, diete, volnicii, obiceiuri, 
taclirurl, zapise de învoeli, mărturisiri și altele, der tote 
din secolul! al! 18-lea. Ceea-ce d. conferențiară ișl 
Dropune a eupune le-a cules! din istorici, din docu

mente, din memorii scrise, dm letopisițile naționale seu 
din cărți de călătorii, făcute în țâra nostră de cătră 
străini.

Optsprezece sunt! la numără căușele mai însem
nate pe care la analise d. conferențiară, Le vomă 
resuma și noi aci, pe câtă de fidelă posibilă, in ordinea 
in care au fostă desvoltate.

1) Esecuțiunea lui Arbore din Hârleu (1523 . Cel! 
mai vechi procesă aflată de d. conferențiară este al! 
boerului Arbore. Engel, care a scrisă istoria Moldovei, 
spune că Ștefană Vodă fiul! lui Bogdană (1517—1526) 
bănuind! pe Arbore că e haină Domniei a pusă de 
i a tăiată capul! lui și fiilor! lui, Teodoră și Nivhita.

2) Rcvoluțiunea din Romană (1524) Boerii țării 
se neliniștiră de atâtea crudiml și se rescuiară in contra 
lui Vodă Ștefană. Revolta porni din Romană ia 1524. 
Ștefan! prinse de veste și decapita pe boerii Costea, 
Ivanciu și Sima. Câți boerl putură scăpa, fugiră din 
țeră. Manuscrisul! din SerbănescI, tipărită la 1528, 
vorbesce de acesta afacere.

3) Esecuțiunea stolnicului Berea. In 1612 isbuc- 
nesce altă conjurați!. Stolnicul! Berea din MerișanI 
(Teleorman!) se scula cu alți boeri ca să răstârne pe 
Radu al! X-lea. Răscola nu isbuti și Radu prinse pe 
conjurați și le tăia capul!.

4) Unii paricidă pe la 1652. Pe timpul! lui Ma- 
teiu Basarabu (1633—1654), un! copil! nevărstnică mai 
mică de 14 ani tăia capul! tată'ui său. Este probabilă 
că și lui îi s’a tăiată capulă, căci condica lui Mateiu 
Basarabu dice că deși pentru minori in genere se mic
șorez! pedepsa, insă pentru minorulă paricidă nu esistă 
micșorare de pedâpsă, și legislați din 1652 era aceia 
din condica susnumită.

5. Judecata lui Stroe Leurdeanu (1669). Cu oc.a- 
siunea judecăței vornicului Stroe Leurdeanu găsim pentru 
prima oră menționându-se de drecare forme de judecată. 
La 6 Decetnvre 1660, intră Grigore Ghica in țeră și 
peste trei ani trebui să plece cu armata in ajutorul! 
lui Ahmed. Căimăcămia fu lăsată soției sale, vornicului 
Stroe Leurdeanu și marelui vistier! Dimitrie. fntorcân- 
du-se Vodă Grigorașă in țeră, vornicul! Leurdeanu acusâ 
pe postelnicul! Constantină Cantacuzino că întreține re- 
lațiuni cu soția domnului, că face intrigi cu Turcia pen
tru domnia, fiindă că se ține aprăpe de hotarele turcesc! 
și pentru că opresce pe țăranii săi a plăti dările cătră 
visteriă. Grigorașă Vodă porunci să aducă pe postelnic! 
și în noptea de 20 Decemvre 1663 îlu frămise la Snagov 
unde fu ucisă. Boerii la audulă acestei fapte se și răs- 
culară. Grigorașă Vodă protestă de nevinovăția lui si 
surghiuni pe Stroe Leurdeanu. Sub Anton! Vodă (1669), 
bătrână virtuos! și prudentă, urmașii postelnicului Can- 
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veghiarea și aprobarea concluseloră conferențeloră, fără 
de care aprobare aceste conduse rămână literă mdrtă, 
er de altă parte se plânge contra indolenței prea mari 
a unoră protopopi, cari legați fundă prea tare de inte
resele lord private materiale, lasă să apună acâstă salu
tară instituțiune a conferențeloră preoțescl. Corespon
dentul^ trage la indoe'ă lidela administrare a fondului 
dieeesană menită pentru ajutorarea văduveloră și a or- 
faniloră din dieeesa (îherlei; (ondulă este înființată cam 
in 1832, va se (Jică mai bine de 50 de ani, și fiă-care 
preotă contribue câte 4 fi. pe ană, er mai la începută 
câte 2 II. și cu tote acestea ajutorele ce se împartă abia 
facă câte 1;>—20 fi. pe ană .și încă multe văduve și copii 
orfani fără protectori nu capătă niinieă. împrejurarea 
acesta, <|iee corespondentulă, îi disgustă forte tare pe 
preoți, cari pe dreptă poltescă să li se dea din când in 
când seină despre administrarea acestui fondă.

— x —
Amă comunicată la timpă că în I’esta s’a în -epntă 

o mișcare în favorulă Kultureggletului din Ardealu. Ca 
nouă dovadă că guvernulă e complice la uneltirile de 
maghiarisare ale Kulturegyletului, amintimă că, pe lângă 
diferiți deputațl, cari s'au pusă în fruntea mișcărei, gu
vernulă încă a fostă anume representată la balulă, ce 
s’a dală dilele trecute de mai mulți deputațl în folosulă 
fondului de maghiarisare, prin ministrulă honverjimei. 
Cumcâ temă de maghiarisare nu avemă. nu mai trebue 
s’o spunemă; dăndă scirea de mai susă, amă voită nu
mai să dovedimă din nou complicitatea guvernului.

— x—
Se comunică scirea, că judele marei comune Com- 

loșulii Bănuțului, Fritics, a fostă omorîtă pe furișă cu 
ună toporă.

—x—
In curendă Reuniunea femeiloru săsesct din locă va 

deschide, dela 24 Februariu până la 2 Aprilie, ună cursă 
spre a forma institutore pentru grădini de copii.

—x—
Cetimă in Ziafftle din Bucuresci, că (jdele acestea 

autoritățile ungare au confiscată la granița dela Predeală 
ună pachetă cu 7) esemplare din cartea intitulată: „Ro- 
tacismulu la Moți și IstrienF, trimise din Bucuresci de 
d. Teofilă Frâncu d-lui Candrea la Bucium-Cerbu, ca să 
Îs distribue abonatiloră din munții apuseni ai Transilva 
niei. — Nu ’nțelegemă cu ce obrază se mai gereză în 
carnații șoviniștî unguri ca omeni liberali, când împedecă 
pănă și mișcarea nostră literară!

—x—
.Lupta- din Bucuresci primesce scirea, că abeceda

rele scrise în limba albanesă, cu litere latine, ce s’au 
trimisă de societatea »Drita“ din Bucuresci, prin diferi
tele orașe ale Albaniei, au stirnită o adevărată luriă din 
partea clerului grecă, care lucrâză pentru grecisarea Al
baniei .și Macedoniei. Așa in Corcia, archiereulă a pro
nunțată asupra abecedarelui anatema din amvonă și din 
altară. Poporulă este înfuriată, căci archiereulă le-a 
spusă că acestă abecedară, fiindă scrisă cu litere latine, 
tinde la catolicisarea loră — Ce mai tacâmă de poporă 
liberală suntă și Grecii! Și acesta o facă ei în Turcia, 
într’ună stată străină! Se speră că Părta va pune la 
loculă loră pe preoții greci.

—x—
Loc. colonelă Vartiadi, din armata română, va fi 

numită de guvernulă său atașată militară la ambasada 
română din Viena.

tacuz no cerură pedepsirea vornicului Stroe Leurdeanu. 
Antonă Vodă convocă ună soboră compusă din Metro- 
polită, din episcopl și din egumeni și chemă pe Leur
deanu să se apere. Leurdeanu tăgădui faptulă. Văduva 
postelnicului Constantină propuse trei răvașe ale Leur- 
deanului cătră Verzaru, prin care îlă îndemna să omore 
pe inimiculă lui, Cantacuzino. Leurdeanu mărturisi fap
tulă. Atunci Antonă Vodă cu totu divanulă făcură ju
decata și hotărîră să moră și elu. Jupâneasa llinca Can
tacuzino și fiii ei rugară pe Antonă Vodă să nu’lă ucidă 
ci să’lă trămeață la călugăria. Atunci Vodă porunci să’lă 
preumble prin târgă; Leurdeanu fu pusă intr’o cotigă 
c’ună bou, desbrăcată pănă la brâu; i se puse ună pro- 
țapă în nașă, ’i-au spânzurată trei răvașe de gâtă și 
astfelu l'au dusă pănă la Snagov unde l’au călugărită, 
dându-i numele de Silvestru.

6. Judecata lui George Băleanu 1672. Totă Antonă 
Vodă făcu judecata lui George Băleanu, care complo
tase împreună cu fiii săi, ca să ucidă pe cei trei boerl, 
banulă Mareșă, logofâtulă Radu Cretzulescu și spătarulă 
Șerbană, (Jicendă că ei s’au îmbogățită, că ei se totă 
boerescă la curte la toți Domnii și că’.șl bată jocă de 
dănșii. Conjurații rămâindă de judecată. Antonă Vodă 
destitui pe unii din boerii, cari aveau dregătorii, și le-a 
poruncită la toți să mergă la țară și să șetjă pe la ca
sele loră și să nu mai vie la Curte în ochii Domnului.

(Va urma.)

Crisa bulgară.
In timpă ce se facă pregătiri pentru întrunirea am- 

basadoriloiă, din Constantinopolă, ca să se aducă la cale 
o resolvare a cestiunei bulgare, scirl din Bulgaria anunță, 
că Zankoviștii și agenții ruși lucreză pentru răsturnarea 
guvernului printr’o revoluțiune

„Bol. Korr. e informată din Sofia, că ambasadorulă 
rusă din Bucuresci Hitrovo a primită In dilele acestea 
90,000 ruble dela societatea slavă de binefacere, după 
cum se crede, pentru a corupe pe Bulgari, prin agențl 
și revoluționari. Unulă din aceștia, Milakov, a fostă 
arestată, după ce cutrierase ținuturile Lovcei și Plevnei, 
de unde voia să se ducă prin Orkhanie în cerculă Vraței, 
intre aderenții lui Zankov. E lucru sigură că în acestă 
ținută se pregătise o revoltă, ale cărei fire porneau din 
Sofia. Scrisorile se îmânau printr'o țărancă, care fu a- 
restată împreună cu alți optă ZankoviștI din Vrața și 
Orkhaine. Guvernulă e convinsă, că orice mișcare re
voluționară o păte înăbuși. Regentulă Jivkov, care a 
tăcută o călătoria la Tirnova, a aliată prelutindenea ță
rănimea cu deplină încredere în regență.

Totă din Sofia se telegrafiază, că acolo s’au pri
mită raporle din Bucuresci, cumcă foștii oficerl bulgari, 
cari petrecă in România, intenționeză o revoltă nu nu
mai in Bulgaria ci și in România și în Serbia, cu scopă 
d’a ușura Rusiei ocuparea Bulgariei prin aceea, ca celor
lalte puteri să li se dea de lucru cu România și cu 
Serbia. Bote să intenționeze revoluționarii bulgari a 
pricinui neplăceri și României, dâr n’au sorți de isbendă, 
căci autoritățile române ii urmărescă pasă cu pasă și, 
după cum se comunică, au fostă arestați mai mulți din
tre ei și dați peste graniță.

Aceste uneltiri nu contribue decâtă la înăsprirea 
crisei și la întărirea regenței, a cărei partidă e atâtă de 
amărită încâtă acum pare a nu mai voi ca principe nici 
pe ducele de Leuchtenberg, care — dice oficiosa , Ne- 
sawissima Bolgaria*  — e și mai periculosă decâtă Min- 
grelianulă.

Țâra Oltului. Ianuară 1887.

Stimate d-le Redactoră! Este lucru cunoscută, că 
astădi tote națiunile, cari voiescă înaintare, și-au îndrep
tată o deosebită atențiune asupra scoleloră, căci este 
sciută, că numai scola face pre omă să devină omă. Nu 
mai puțină este cunoscută și acea împrejurare, că pre o 
scOlă o face însuși invățătorulă. >Cum e invățătorulu 
așa e și scola' — Zlte 0 sentință. Este der învederată, 
că dela învețătoră se recere se fiă la înălțimea chemărei 
sale. Ca însă invățătorulă se se pdtă ridica la acea treptă 
de cultură, ce i-o pretinde timpulă de față, trebue să ce- 
tâscă și studieze neîntreruptă, căci ecă, numai așa, nu 
mai sboră nimărui porumbulă friptă in gură.

Der aceea încă e dreptă, că la procurarea de opuri 
de specialitate, diare etc., se receră parale; der când e 
vorba de parale, apoi atunci trebue s’o accentuămă, că 
aceste tocmai la învățători se află mai cu greu. De aci se 
vede preste totă necesitatea imbunătățirei salarieloră în- 
vățăloresG. Căci cu salare mici, ne’nsemnale, ba in 
multe locuri și rău plătite, nu vomă ave învățători des
toinici în vecii veciloră. Și afară de acesta, cum să se 
pretindă dela ună omă, care mai n’are elă ce mânca, ca 
să de și altora?!...

Profită totodată de ocasiune de a atrage atențiu
nea on. represenlanțe generali a foștiloră grănițeri din 
regim. I. rom., ce se va ținea in Ziua de 21 lanuariu 
a. c. în Sibiiu, ca între agendele ce va ave de a per- 
tracta să nu trâcă cu vederea și ameliorarea salarieloră 
invățătorescl, spre care scopă credă, că s’a ascernută și 
o rugare specială. Și acesta cu atâtă mai vertosă, căci 
pe când pretensiunile ce li-se facă devină pe Zi ce merge 
totă mai mari, atunci să se aibă în vedere și îmbună
tățirea stărei loră materiale, căci cu dascăli flămânZi iă 
golani nu vomă înainta nici odată!

Să credemă, că aceste puține șire nu voră resuna 
in pustiă! _______  _ 1-

Invitare.
Domnii membri ai Reuniunei române de gimnas

tică și de cântări din Brașovă suntă invitați prin acesta 
a lua parte la adunarea generală anuală, ce se va ține 
Luni in 2 (14) Faură a. c la 3 ore după ameZi în lo- 
calulu de cântări ală Reuniunii din strada Scheiloră, Nr. 
132 (Casele 1. G. Ioană).

Brașovă, in 24 Ianuarie st. v. 1887.
Comitetulu.

Ultime scirl
Pesta, 3 Februariu. La Grand Hotel de aici 

s’a primită ordinulu telegrafică d’a se pregăti a- 
partamente pentru membii delegațiunii austriace.

Roma, 3 Februariu. Esistă temeri aici că 
orașulu Masuah, ale cărui retranșamente au fostă 
luate cu asaltu de cătră trupele lui Ras-Alula, 
nu se va putea ține pănă la sosirea ajutdreloru 
trimise. Neliniștea e fdrte mare.

Berlină, 3 Februariu. Reserviștii, cari au 
fostă chemați spre a face eserciții, cu puscile cu 
repetiția nu voru fi liberați înainte d’a se fi do
bândită siguranța că la primăvară nu vaisbucni 
unu conflictu între Francia și Germania.

Berlină, 3 Februariu- — Pe când organele 
străine semnaleză o potolire a spiritelonî în 
Francia, diarulă „Kreuzzeitung“ de adi este in
formată de cătră corespondentulă său din Parisă, 
că scirile alarmante, ’carl se răspândiseră de câtva 
timpă, au pricinuită îngrijiri seridse în ce pri- 
vesce menținerea păcei. „Kreuzzeitung11 dă o es- 
punere istorică a esceseloră comise în Prusia de 
cătră Francesi dela 180G pănă la 1813. Ea de
clară că Germania nu are nimicu de câștigată 
dintr’ună nou răsboiu și că cele 5 miliarde nu 
i-a adusă binecuvântare; dâr că în casulă când 
ar fi silită a’lă face, ea va trebui să caute a re
duce Francia în modă definitivă la neputință, 
nimicindă focarulă unde de secole se făurescă 
arme și se ațâță intrigi cari turbură liniștea Ger
maniei și amenință pacea Europei.

Berlină, 4 Februariu, Se scrie din Barce
lona diareloru d’aicl că Francia face mari cum
părări de cai și de catâri în Catalonia.

Strasburg, 4 Februariu. țliarulă „Landes- 
zeitung“ anunță că generalulă Boulanger inspec- 
tâză incognito împregiurimele Verdunului.

Viena, 3 Februariu. In sferele politice se 
privesce ca puțină demnă de credință scirea lui 
„Times,“ că o înțelegere s’ar fi stabilită între 
Austro • Ungaria și Rusia în cestiunea bulgară 
și că ori-ce conflictă ar fi înlăturată pe viitoră.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.*)

PESTA, 5 Februariu. — Foile oficiale 
din Pesta și din Viena an publicată ordi- 
națiunea, prin care se interdice esportulu 
cailord peste tote granițele teritoriului va
mală austro-ungară. Oprirea întră în vi- 
gore cu diua de adi.

DIVERSE.
Roniaunlă unui văearfi. — La o velniță (locuia 

unde se strângă bucatele) în apropiere de Dobrițină 
servea una tînără văcară cu numele Verâb Pista, una 
mândru flăcău, cu o față gingașe și cu pără măle ca 
mătasea. Tote fetele ae prinprejură erau amoresate foca 
de Pista, dâr acesta rămase rece și indiferenta și părea 
a fi deși în florea vârstei, una dușmană ală femeiloră. 
Se povestea în taină de diferite aventuri ce ara fi în
durată tînărulă flăcău șt celă mai multă prilegiu (temei) 
la astfelă de povestiri dădea împrejurarea, că degetele 
mâniloră Iui Pista erau mai tote ciunte. In realitate 
însă era Verăb Pista născută cu astfelă de mâni și din 
boteză nu se numea Ș„Pista», ci Elisaveta. Frumosulă 
văcară era anume o fată, care de mai mulți ani se în- 
brăcase în haine bărbălescl, pentru ca să pătă intra în 
serviciu, ceea ce în hainele sexului ei, din eausa amin
titului defectă, cu greu i-ar fi răușită. Nimeni nu 
presupune acăstă taină. Totă lumea țină pe > Pista*  de 
ună adevărată văcară, și fetele în deosebi de ună tînără 
ală dracului de frumosă. Unui omă însă totă trebue 
că i-a încredințată interesantulfl voinică ală pustei se- 
eretulă său, căci „Vereb Pista*  fu silită a intra la 26 
lanuariu în spitalulă din Dobrițină rău bolnavă. Acolo 
dete viăță frumosulă văcară — unei sănătăse fetițe.

Gâsce fără ficații. — Multe găsdăe din Pojună 
fură surprinse în Zilele din urmă printr’o descoperire 
neplăcută, făcută la nisce gâsce cumpărate de ele. Gâs- 
cele altfelă într’adevără esemplare minunate, nu aveau 
adecă ficată. După cum ușoră sa înțelege, acesta „mi
nune zootomică*  Iu forte diferită comeutată, pănă când 
se dovedi, că o hoțâscă taetură in interiorulă gâsceloră 
le jefuise pe aceste complecte creaturi de ce aveau ele 
mai bună. VenZătorulă de paseri luase gâsceloră îna
inte de a-le vinde ficatulă, faptă care diregătoria și în- 
trega opiniune publică din bucătării și din pimnițe îlă 
califică ca delictă de inșelătoriă. Omulă va trage de aci 
celă puțină învățătura, că nu e ertată a vinde gâsce 
fără ficată.

Corpnlă călărețtt tle odalisee. — Emirulă din Afga- 
nisfană, Abdurrhaman Khan, va întreprinde o călătoria 
prin țâra sa la primăveră, ca să inspecteze trupele și 
să le pună să manevreze. Pentru ca să-lă pOtâ însoți 
in acâstă călătoria o parte din haremulă său, Emirulă a 
pusă pe ună instructoră de călăriă englesă să instrueze 
pe 16 dintre femeile sale a călări și a comandată în 
Calcula 16 costume de călărită pentru ele. Mai mulți 
prinți, miniștri și demnitari ai curții, cari voră însoți pe 
Emirulă în acâstă călătoria, au pusă și ei să instrueze 
în călăriă pe mai multe dintre femeile loră, așa că în 
suita principelui se va afla ună întregă corpă călăreță 
de odalisce.

Editoră: Iacobă JIureșiauu.
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



Nr. 19. GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

Ouxantu la buraa de Viena
din 4 Februariu st. n. 1887.

Rentă de aurâ 5*.  ... 93 90
Rentă de hArtiâ 5% . . 8415
împrumutul^ căilorâ ferate 

ungare........................ 143.—
Amortisarea datoriei cAi- 

lorfl ferate de ostâ ung.
(1-ma emisiune) . . . 93 25

Amortisarea datoriei 
lorâ ferate de ostâ 
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei 
lorâ ferate de ostâ 
(3-a emisiune) . .

Bonuri rurale ungare . . 103.— i Act. băncel de creditâ austr.265.10
DomwT r»i> r>l ilc onrfnra 11'Q   * a i n_n.*_«

căi- 
ung.

. . 126 - 
căi- 
ung.

Bonuri croato-slavone . . 104.50 
Despăgubire p. dijma de

vinfi ung.............................—.—
Imprumutulâ cu premiu

ung.................................... 112.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului .115 —
Renta de hărtiă austriacă 74 80
Renta de arg. austr. 
Renta de aurâ austr.
Losurile din 1860 
Acțiunile băncel auslro- 

ungare........................ 831 —
Act. băncel de credită ung. 271.—

Bancnote românesc) .... Cuinț

Argint romanesc . .

Napoleon-d’orI . . .

Lire turcesci
80 50 

. 109 20 

. 133.50
Imperiali

Galbeni

Scrisurile fonc. »Albina*

Bonuri cu cl. de sortare 1C3.— Argintulâ

mișâ
Bonuri cu cl. de Jsortare 103 — i Mărci 100 împ. germ. . . 62 15
Bonuri rurale transilvane 103.— Londra 10 Livres sterlinge 128 65

rurale Banat-Ti- împărătesei
.............................. 103- Napoleon-d’orI

GalbinI
................6.11
. . . . 10.08

Ruble RusescI . .

Discontulă »

Cursu>u pieței Brașovu
din 5 Februariu st. n. 18S7.

8.42

11.42

10.42

6 04

101.—

116.—

Minunea vienesă
pe l.ercmulii industriei de cesornice cu pendula.

fl 2.50
astădl încolo unfl

Numai
costă la mine de

feesornicu cu pendulă x
Aw+'ț nn mmtru desteiotatu SI XCescelentH, regulatu de sine luminătorii, ou aparatu pentru deșteptată și 

sgomotă, cu doue glonțe (funți) bronzate, pendulă și cele aparținetore-
Aceste cesornice pompose și escelente simtă montate în pervasurl 

rotunde, frumosă colorate, imităndă lemnulă de nucă, de abanosă s6u pali
sandru, o podobă pentru fie-care salonă. 1-
neză noptea ca luna fără adausă de nici ună materială dau pentru

și atragă atențiunea, 
mirabilă de eftine se

Pentru tabla cu cifrele ce lumi- 
fără adausă de nici ună materială dau pentru

10 anî garanția
că aceste căsornice minunate, escelente și totuși ad- 
află singură numai la mine bune și veritabile 

Afară de acestea dau cu

Numai
fi. 6 50

Pentru Domne.Pentru Domni .*

nu

unâ ccsornicu romontoir. siipralinu Argintn-Nickel. de întorsîi fără cbeiă- 
cu mechanismâ de Nickel adeveratfl. regulatu. punctualii. cesornicii nedis, 
tructibilu. arătându secundele. Numai fl. « .0. mai nainte a costatu îtu.lu.

Trimiterea în provincia se face cu rambursa post., seu trimițemlu-se prețulu înainte prin 

Expoitlinus Fekete, Uhren-Depot, 
Wien, V. Wehrgasse Nr. 13 59.

XX
XX 
XX

&
XX
XX e
XX &
XX
XX
XX ’ljW’

XX
XX gir

XX
XX
XX

7—10°/B pe

Umedeala, frigulii, nu superă!
Numai fl. 1.85

Impermeabile, căldurose, durabile și 
in adevferă admirabilă de eftine simtă 
din nou inventatele și renumitele

JACHETE
(Biirger - Jacken)

țesute desu și cari se potrivescu forte frumoșii 
pentru Domni, Domne, băețl și fete.

Tote cu prețulu egală de numai 11. 1.85 
bucata.

Aceste Jachete renumite suntfi pentru 
orl-cine celu mai indispensabila și necesară 

vestmentQ, și se află în colorile: suru. cafeniu, drapu. bordeaux, civitu și negru. Cine 
posede o asemenea Jachetă este celu mai bine apărată contra frigului, căci fîinilu elastice, 
se lipeseu tle orî-ee formă a corpului, menținu o căldnră egala a corpului și suntfi de va- 
lore de neprețuită pentru lie-care amu. — Afară de cele menționate cu fl. 1.8.5 se mai 
află pentru dame încă două soiuri:

I • <
pentru dame încă două soiuri:

Lână Zephir blănite 
numai fi. 4.

Ca măsură este sulicientu a arăta decă s'tatura e mare, mijlocia seu mică. 
Se trimită Veritabile contra ran.bursă numai de^ 

Julius Fekete, Versendungshaiis in Wien 
V . Hundsthurmerstrasse 18,59.

12-12

& V - oMersulti trenuriloru
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Budapesta și pe linia Tei asii-Aradd-Budapesta a calei ferate orientale de stafii reg. ung.

Predeal ii-Budapesta Budapesta—Predealîi

Bucurescl

Predealu (
(

Timișâ

Brașovfi 

Feldiâra
Apatia 
Agostonfaiva 
Homorod â
Hașfaleu

( 
(

( 
(

Sigbișora 

Elisabetopole 
Mediașâ 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelâ 
Teiașâ 
Aiudâ 
Vințulâ de 
Uiâra 
Cueerdea 
Gbirisâ 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghirișâ 
Stana 
Huiedin fi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Răv 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susâ

i

i

Oradia-mare

P. Lad&ny 
Szolnok 
Buda-peata

( 
(

Viena

Trenfi 
de 

peraone

Tren Trenfi Trend
a omnibuaaccelerat omnibus

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44
1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

I

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18 

10.38 
12 30
2.15

8.00

Trenu Tren Trend 
de pers, accelerat omnibua)

Trenu
dc

peraone __

Tren â 
omnibns

7.30
1.14

1.45

4.16
5.02
5.43

6.15
7.06
8.52
9.19
9.31

10.16
10.57

11.19
11.31

11.52
12.31
12,48

1.22
2.18
2.48
2 56
3 64
451
5.28
5 56

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15
6.05

Nota: Orele de nâpte suntâ

Tipografia ALEXI Brașovfl.

;2.32

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.5)
12 16
12.50
1.21
2.02
3.06J
3.38
3.54
4.05
4.50
7.2*

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsârhely 
Mezo-Telegd 
Răv 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbfiu 
Nedeșdu

ll.io|
7.40 

1
3.102.—

1.05 3.581 7 38
2 02
4.12

5.28
6,58

7.33
8.04

8.58
9.28

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cueerdea

Uiora 
Vințulâ de 
Aiudâ 
îeiașâ 
Crăciunelâ
Blașâ 
Micăsasa 
Copșa mi<. 
Mediașâ 
Elisabetopols 
Bigișora 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfaiva 
Apatia 
Feldiora

Brașovfi

Timișâ

(

t

susâ

l
(

11.00
11 19
12 30

1.01
106
1.13
1.20
1.41
2.00
2 35
2.48
3.20
3 36
4.00
4.35
5.12
5.37
7.02
7.43
8.11
8.41
9.21

10.28

1.55
2.53

Predealu

Bucurescl

( 
( 3.28

9.35

cele dintre liniile grâse.

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3 49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
915

Hârtia din fabrlca d-loră Koniges & Kopony, ZerneseJ

Teiiișii- 1 > ;s«in-i^teE'îiij Budapesta-Aradfi-Teiiișft.

Trenu 
omnibuR

Tre ui 
onir*bufl

Trenu de 
persone

Trenfi de 
per&âne

Trenfi 
de perene

Treufi 
OlDuibU

Teiușft 11.24 ___ 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-lulia 11.39 ---- . 3.14 Itudapesta 8.20 9.05 —
VințulO de josă 12 30 .— 4.22 Szolnok

11.20 12.41 —
Șibotă 
Orăștia

12.52 — 4.50 4 10 5.4:> — ■
1.01 — 5.18 Ar'idfi 4 30 6.— 704

Simeria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovațu 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Brauiclca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
llia 3.55 — 758 Radna-Lipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4 08 — 7.40 Conopă 6(9 7.37
Zam 4 25 — «.11 Berzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5 39 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
BSrzova 5-D6 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —

Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —

Rad na-Li po va 6.47 — 10 27 llia 8 55 9. 8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9 19 10.17 —

Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 1042 • -
Glogovață 7.59 — 11 25 Simeria (Piski) 10.35 11 07 —

Arad fi 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
O 1 u ! 8 42 ___ 4 52 Șibotă 11.43 12.— —
"ZOillIIK

( _ — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29
Budapesta — — 1 B 20 Alba-lulia 12 36 12.46 —

Viena — — 6.05 | Telrnșfi , 1 29 1.41 —

Aradft-'ffisffi^dra Sinaeria (Piski) Petroșesil

Trenâ de
*

Trem’t Trenfi de Trenfi Trenfi
omnibua persâno mixt persoue omnibua mixt

Arad fi 5.48 6.05 11.25 2.42
Aradulă nou o 19 — 6.33 S'.reiu 11.58 — 3.25
Nâmelb.-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vin ga 7 16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orezifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — « Banița 3.05 — 641
Timișâra 9.02 — 9.08 Fetroșeiii 3.37 — 7.12

Timișdtra-Aradfi Petroșeni—Sixneria (Piski)

Trcnîi de Trenfi Trenfi Trenfi Trenfi
pereâne peradne o urnit ud de pers. omnlbuH mixt

Timiț6ra 6.25 5.00 Petroijeiii 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48

11.25
— 6.53

7 37Orezifalva 7.46 — 632 Crivadia —

Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12 05 — 8.2()|

N6meth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12 42 — 9 01
A radulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Arndft 9.27 — 8.17 Moseria 1.53 — 10.31


