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Pe câte ori .șoviniștii maghiaro - jidani îșl 

ian îndrâsnela să facă paradă cu liberalisniulă 
lorii, fiă în prăssă , fiâ în parlamentă, totdcuna 
le-amu dovedită și le dovedimu că n'au dreptu 
să se laude cu libertățile, ba din contră că ei 
tiu mai puțină dreptulu d’a se gera ca susțiitoiî, 
apărători și propagatori ai idei Iară liberale.

Da, suntu liberali întru câtă e vorba de 
interesele loru particulare, totă jarulu și-lă tragă 
la 61a loru, îngrijescu de cămașa loră. der când 
e vorba de naționalități, suntu absolntiști pănă 
la disgnstă.

Nu numai odată le-amă adusă ca esemplu 
Elveția, unde Germanulă se desvoltă ueințesce, 
Francesulu franțuzesce, Italianulu italienesce, 
fără să fi trecută vre-unuia prin gându a împuta 
celuilaltu lipsă de patriotismu, deși toți suntă 
înconjurați de Germani, Francesi și ItalianI.

Le-amu adusă ca esemplu Belgia, unde gu- 
vernulu a dată în adevăru probe de liberalismă. 
hotărându-se pentru înființarea unei universități 
flamande, pentru ca cu atâtu mai multă, prin 
desvoltarea Flamandiloră ca naționalitate fla
mandă, se’i alipescă și mai strînsu de patria loru.

Vomă merge mai departe. Turcii, acelu po- 
poru care acjl trece de celă mai înapoiată în 
cultură și idei liberale, niciodată nu s’a gândită 
a împedeca desvoltarea culturală și națională a 
Macedonenilorfi, Albaneziloru, Greciloru și al
tora, și decă nemulțumiri esistă, eausa e admi- 
nistrațiunea, care comite abusuri strigătdre la ceru.

In Ungaria starea nationalitățiloru e mai 
rea ca ori și unde. Nu numai desvoltarea culturală 
și națională a popdreloră este împedecată, der 
adininistrațiunea e atâtu de vitregă naționalitâ- 
țiloră, încâtu mărturisi mă că nu o putemă ase- 
mena cu admnistrațiunea nici unui stată din 
lume, care are celă puțină pretențiunea d’a se 
numi stată constituțională.

Ca să le arătâmfi pretinșiloru liberali ma- 
ghiaro-jidani, că cu libertățile stau mai rău ca 
oricare altă stată, le vomă da adi nouă eseniple 
și anume vomă aduce ca esemplu România care, 
fără să facă multă paradă cu libeitățile și tole
ranța ei, cu dreptă cuventă ocupă adi celă din- 
teiu locă între statele liberale și constituționale.

Și fiindă că nu ne permite cadiulă articu- 
lului de adi a intra pe tote terenele, ne vomă 
mulțămi a dovedi prin fapte nemărginita liber
tate de care se bucură școlele neromâne din 
România, d’a se desvoltă naționaiicesce ca și 
cum s’ar afla în patria loră originară.

In ședința dela 17 Ianuariu 1887 a Sena
tului, d-lă senatoru Mârzescu, desvoltându’și o 
interpelare a sa, aduse în desbatere scdlele ne
române, care după lege potu fi controlate de 
stată celă puțină întru câtă e vorba d’a se cu- 
ndsce progresulă loră culturală, frecvența și sta
rea higienică: niciodată însă nu s’a gândită gu- 
vernulu să pretindă acestoră scdle, nu a intro
duce limba română ca studiu obligată, der nici 
celă puțină a întreba dăcâ se învață seu nu în 
ele limba română facultativă măcară.

Etă ce spuse în senată dlă Mârzescu :
Există iu lași scola germană evangelică, și se scie 

că nu există scblă care să fiă sustrasă dela controlulă 
statului. După legea instrucțiunei publice, rectorulă uni- 
versităței din Iași se adresă directorului acelei scole ger
mane cerăndu’i a’i da lămuriri asupra studieloră ce se 
urmeză acolo. Directorulă ii răspunse că... este gata a 
da ori-ce lămuriri în modă privată, der că... nu recu 
ndsce nici ună dreptă ministerului română de a o ins
pecta.

Și pentru ce cerea rectorulă universității a- 
ceste lămuriri ? Numai pentru statistică, și le
gea îlă îndreptățea. Sc61a îșl urmâză cursulă ei 
înainte, fără să fiă supărată de guvernă.

In BucurescI esistă scdle germane primare 

de băețl și fete, scolă reală, și guverniilă română, 
fără se pretindă altceva decâtă câtă a pretinsă 
rectorulă universității din Iași, — și e întreba
rea ddcă i se satisface și acestei nensemnate pre- 
tențiuni — subvenționezi acele scdle, pare-ni-se 
cu vr’o cinclspredece mii franci.

In Craiova de finele semestrului ânteiu, re- 
visorulă scdleloră primare catolică și protestantă 
le-a invitată ca pe nisce scdle private să tnergă 
cu elevii și elevele loră la scdlele publice ale 
statului și să facă esame.ie, nu în altă scopă, 
decâtă ca să obțină atestate legale, cu care să 
se pdtă presenta ori și unde ca cu nisce docu 
mente valabile. Direcțiunile respectiveloru scdle 
n’au ținută semă de invitarea revisorului, care le 
voia binele. Și ce a urmată după acăsta? Ni
micit, nu s'au dusă și atâta totă, n’a fostă nici 
o supărare.

Totă așa e cu scdlele ungurescl din Ro
mânia și cu oii-care altă scdlă neromână, în
vață ce vrdu și cum vrdu, fără să le căra cineva 
din partea guvernului română socotelă, cu a- 
tâtă mai puțină să le pretindă a învăța limba 
română întroducând’o ca studiu obligată. Ce
titorii fdiei ndstre îșî voră fi aducendă aminte 
că, pare-ni-se în anulă trecută, scola ungurdscă 
din Turnu-Severinu a eliminată dintre obiectele 
de învățămentă limba română, și erăși n’a fostă 
nici o supărare.

Mulți voră întreba pote, cum se întâmplă 
că acest.ă scdlă ungurdscă, ca și celelalte scdle 
neromâne, avea între obiectele de învățămentă 
limba română? Nimic.ă mai simplu. Este ade
vărată că în scdlele neromâne din România se 
învăță mai în tote limba română, der la acesta 
nu-i obligă nimenea, nici autoritatea școlară a 
țării, nici guvernulă; o primescă înșiși Nero
mânii în programulu scdleloră loră, nesiliți de 
nimenea. Nici lege nu esistă pentru acdsta și 
nici inspectorii seu revisorii școlari nu visitdză 
scdlele neromâne, deși legea le permite a le 
controla în privința mersului culturală și higie
nică ală scdleloră, ddr nu le visitdză ca să nu 
aibă Neromânii nici celă mai mică pretextă 
d’a se plânge de vexațiuni, deca vexațiune se 
pdte numi o inspecțiune de felulă celei arătate.

Noi ne bucurămă de posițiunea ce o au 
scdlele neromâne în regatulft vecină și dorimă 
ca totdeuna streinii din România să se pdtă lăuda 
și în viitoră cu libertatea și toleranța statului 
română.

Ce se întemplă însă în Ungaria, Banatu și 
Transilvania cu scdlele naționalitățiloră ? Ce se în
templă cu scdlele ndstre ale Româniloră, po- 
poru băștinașă în acesta patria?

Nu’i destulă că legea de naționalitate a ră
masă literă mdrtă, înlocuindu-se cu ordonanțe 
peste ordonanțe; nu’i destulă că s’a introdusă 
ea studiu obligată limba ungurdscă din clasa 
ânteia primară, chinuindu-se bietulu copilă cu 
învățarea a duoru limbi odată, care se bată în 
capete de marea deosebire ce esistă între ele; 
nu’i destulă că șcdlele ndstre suntu visitate de 
comisari, inspectori, revisorl, întrecendu-se care 
mai de care a găsi nodu în papură și pete în 
sdre; nu’i destulă că în unele comitate pașalele 
administrative au împinsă abusulă până a in
terzice ținerea esatneneloru în comune la scdlele 
ndstre române, ddcă nu va fi față notarulu comu
nală ungurescă, apoi aibă ori nu cunoscință de 
carte, ca de esemplu în comitatulă Murășă-Turda; 
nu’i destulă că se impună învățători ajutători 
pentru limba ungurdscă, plătiți totu din spina
rea ndstră și alte multe vexațiuni de felulă a- 
cesta : se uneltesce continuu în contra esistenței 
scdleloră ndstre, inființându-se scdle ungurescl în 
comune neromâne, obligându și amenințândă pa
șalele mari și mici pe părinți a ’șl trimite copii 
la scdlele ungurescl, și se pună pedeci mișcărei 
ndstre culturale, confiscându-se cărțile românesc!, 

interdicendu-se cetirea diareloră românesc!, per- 
secutându-se limba română nu numai în afaceri 
școlare ci pănă și bisericescl în comunicarea cu 
autoritățile ungurescl, fără se mai vorbimu de 
persecutarea limbei ndstre în justiția și adminis
trația.

Și pentru ce tdfe acestea? Pentru că mi
nistru, fișpaniî, solgăbirău și notară, toți lucrdză 
pentru desnațiomlisarea Nemaghiariloru, pe tdte 
căile, iertate și neiertate, secundanți de pressa 
maghiaro-jidană.

Cu ce dreptu prin urmare se gerdză șovi- 
niștii maghiaro-jidani ca liberali și toleranți, 
când esemplele citate le dovedescu că suntu cei 
mai absolutiștl și netoleranți față cu naționa
litățile ?

Vomă căuta să-i desmascămu în totdduna, 
cu esemple din vidța altoriî state, pentru ca să-i 
desvețămă d’a mai lua în deșertă sacrele prin
cipii ale adevăratului liberalismă, și a-i arăta așa 
precum în adevăru suntu.

[nvețilinentulu nostru mediu și superiorfi, 
în raportă cu necesitățile nostre.

V.

B. Seminariile și preparandiile: — Pe basa cunos- 
cințeloră din istoria naturală și chemiă, câștigate de stu
dentă in gimnasiu, adi fără a mai avă lipsă de repețirea 
lord, se pote introduce ună cursă sistematică despre a- 
plicarea acelora la agricultură și economiă rațională. 
Celă puțină agricultura trebue se formeze ună studiu 
obligată pentru toți anii, atâtă la seminare câtă și la 
preparandii, și anume in anulă I să se predea agricul
tura propriu <fisă «eu agrologia, anulă ală Il-lea zoo- 
teehnia și nutrițiunea animaleloră, anulă ală 111-lea 
cultura planteloru, anulă ală IV-lea economia națională 
și economia rurală.

Dureză însă cursurile numai 3 ani. atunci cultura 
planteloră se pdte preda deodată cu agrologia. Ună 
mică laboratoră chemico-fisiologică și câteva mtcroscope 
ar fi de ajunsă, pentru ca elevii anului din urmă să 
facă odată pe săptămână câteva mici analise-mecanice 
de pămentă, chimice asupra apei, laptelui, de alimente, 
nutrețuri, îngrășăminte, studii asupra falsificărei de să- 
mențe, asupra fermentațiunei la vină, oțătă, rachiu de 
prune, bucate etc., totă cestiunl de cea mai mare va- 
lore pentru agricultoră și ale căroră analise se potă 
face ușoră pe ori și unde, și adeseori numai cu spese 
de câțiva cruceri. Ună singură profesoră păte preda 
și cursurile și conduce lucrările de laboratoră, er înfiin
țarea unui atare laboratoră simplu n’ar costa mai multă 
de 300—490 fl. v a.

Cu aceste cunoseințe practice in4estrată, preotulă 
și invățătorulă introducendu-se in comună — chiar și 
decă ar sci și cunosce mai puține din miturile și po
veștile egiptene, asiriane său chiar grece, va fi mai bine 
ajutorată și va găsi acolo ună intinsă câtnpă și terenă 
de activitate, unde le va pută aplica și continua. Ele 
ilă voră pune in posibilitatea nu numai d’a afla și re- 
eunăsce relele morale și materiale ce bântue comuna, 
ci se afle și mijlocele necesare la combaterea loră. Cu 
ajutorulă loră elă va fi in stare d’a produce cantita
tivă și calitativă pe același terenă de 2—3 ori mai multă 
decâtă atjl, prin urmare de a’și spori insuși venitele și 
a da o direcțiune nouă producțiunei generale și a inau
gura o nouă eră de prosperare și înflorire in comună. 
Dăcă preotulă pe lângă dojenile și povețile morale de 
pe amvonă va adauge și arăta și căile de îndreptare, 
de muncă, de producțiune mai bună și mai lesne, de 
economisire, și va premerge insuși cu esemplulă, de si
gură succesulă lui va fi mai mare.

Pe de altă parte studiulă economiei naționale va 
pune pe preotă in posibilitatea d’a cunosce și apreția 
stările și viilorulă economică ală comunei, pericolele cele 
mari de secete și uscăciuni cumplite in decursă de luni 
întregi, ce inevitabilă urmeză in urma devastărei celei 
fără măsuri a păduriloră, va cunăsce dauna cea mare, 
ce ne causeză tocmai nouă Româniloră ținerea a prea 
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multoră sărbători bisericescl și păgâne, și de pon
turi etc.

Studiulă economiei naționale va desvolta și pro
paga și in poporulă nostru spiritulă de asoeiațiune, de 
întreprinderi, industria, comerciu. In fine învățâtorulă nu 
va întrebuința grădina șcâlei numai pentru legumi și po- 
niărită, ci și pentru a introduce cultura nutrețurilor să- 
menate, a face încercări de culturi cu totO felulă de ce
reale și plante industriale, și in fine pentru a găsi o sis
temă, o rotațiune potrivită cu clima și condițiunile lo
cale, care apoi o să se introducă pe câmpii in loenlu 
sistemei de 3 câmpuri usitate atji.

Pentru rădicarea și îmbunătățirea producțiunei și 
economiei nost re locale, ar mai fi de semnalată unele 
momente și împrejurări pe cari deja le-amă și amintită 
în trecătă. Astfelă la Brașovă, in vederea importanței 
celei mari și a necesitățiloră. chiară pentru rădicarea 
culturei de grădini, ar fi de dorită ca biserica Sf. Niculae 
să mai dea stipendii și să mai țtrămită tineri in străină
tate nu numai pentru filosofiă și filologia, ci să trămifă 
câțiva tineri talentațl și diligențl in Germania pentru gră
dinărită cu scopă d’a veni profesori și învățători la șcăla 
de grădinărită ce va înființa și anume: unulă pentru 
grădinăriă de lucsă—florăria și architectura de grădină în 
școla superioră de grădinărită — Gartenbaulehranstalt — 
dela Potsdam lângă Berlină; ună ală doilea pentru po
micultură în șcăla dela Proskau din Silesia prusiană; er 
alțl 2—3 inși cu câte 3—4 clase gimnasiale ori reale 
pentru cultura de semințe d'a dreptulă in practică, la 
unele din cele mai bune firme din Erfurt, care adl este 
centrulă comerciului de semințe din lumea intregă. Cei 
doi tineri dintăiu — dela Potsdam și Proskau — trebue 
să aibă pentru primire celă puțină 6 classe gimnasiale 
terminate și orecari cunoscințe practice de grădinărită, 
căci cursulă e teoretică și practică, dureză 2 ani, in care 
timpă tote grădinile curței regale cu bogatele loră colec- 
țiunl și aparate stau la disposiția eleviloră, er la termi
nare trebue să asculte ună semestru și cursulă de eco 
noimă politică la universitatea din Berlină pentru a fi 
admiși la esamenulă de profesori de horticultura. Pentru 
practică ar putea fi trămisă înainte de inceperea cursu- 
riloră școlei pe câteva luni de dile într’o grădină bine 
cultivată. încolo condițiunile nu suntă grele de îm
plinită și elevii, afară de îmbrăcăminte și nutrimentă, 
obțină tâte dela șcălă și tacsa nu e mare. Cu paralele 
cu cari se întrețină de pildă doi inși, cari studieză în 
străinătate filologia seu istoria, s’ar pute întreține pe vii- 
toră deodată 4—5 inși la horticultura, cari după termi
nare de sigură nu voră aduce bisericei și națiunei nisce 
servicii de mai puțină importanță decâtă filologii și filo 
sofii. Cu ajutorulă acestora tineri, după ce au mai stată 
încă alțl 3—4 ani în practică, apoi pe una din stupi- 
nile bisericei, cum e cea fostă odinioră a lui I. Kristof. 
se pdle înființa o șcdlă grandiosă de horticultura, de 
lucsă—• florării —, pomicultură, legumi și semințe agricole, 
care in adevără să fiă florea și mărgăritarulă națiunei 
române și Ardealului.

Alte cestiunl. Acum, după ce s’a introdusă co- 
massarea pămenturiloră cu forța, unde suntă în jocă și 
periculă mai numai interesele și averea Romăniloră, 
Associațiunea transilvană și consistoriile, în locă d’a da 
stipendii la technică numai pentru ingineria de mine și 
de poduri și șosele, ca apoi inginerii în lipsa de funcții 
să fiă siliți să trecă cu toții în România, mai bine ar 

ace să trămilă câțiva la ingineria agricolă — Kultur- 
technik ■ - la Berlină sen Bonn, care dureză numai 2 
ani, și unde tinerii se ocupă eu tote cestiunile agrimen- 
surei și agriculturei, cu totă felulă de ameliorațiuni de 
culturi, secări de mlastine, drenagiuri, irrigațiuni, livezi 
artificiale etc., ca paralele ce le dămă pentru măsurarea 
și comassarea pământuriloră să nu trecă fdte in mânile 
străiniloră, și să avemă și noi unii specialiști, de cari 
avemă în fiăcare <}i trebuință.

Mai departe coinitetulil fonduriloră grănițerescl din 
Sibiiu totă așa de bine și-ar ajunge scopulă d'a deștepta 
și lumina poporulă, deeă câteva din șcOlele sale le-ar 
transforma in școle teoretice și practice de agricultură și 
silvicultură ori horticultura, căci pentru cultura de pome 
se potrivesce minunată clima și păraentulă Făgărașului 
și Hațegului. Și în fine ar II de dorită ca și pe la noi 
pe unele locuri unde suntă materii brute potrivite pen
tru a introduce o industria de casă, care să dea ocupa- 
țiune poporului și pe timpuiă iernei, cum suntă d. e. 
împletitulă de corfițe, coșuri etc. din răchită, papură și 
altele,*'  ori cultura inului, cânepei, să ajutoreze comu
nele și societățile pe învățătorii ca să mergă pe câtva 
timpă ia o fabrică din (eră ori străinătate, unde să în
vețe astfelă de măestrii în care apoi să instrueze pe copii 
de șcâlă.

*) Invățătorulă Grama din Sânte-Jude multă silință 
ișl dă a lăți acestă industria de casă, din nenorocire 
însă nu e mai de locă incurageată. Autoritățile noslre 
școlare ară trebui să arate mai multă interesă pentru 
acestă ramă de industria, care de multe năcazuri ar 
scăpa pe poporulă nostru. — Red.

Amă credulă necesară a suleva aceste Ges
tiuni și a arăta starea reală a producțiunei și economiei 
ndstre în raportă cu a altoră națiuni și state și cu pro- 
gresulă timpului modernă, nu cu scopă de-a defăima ori 
critica vre-o instituțiune seu personă, ci numai pentru a 
atrage atențiunea bărbațiloră de șcălă și autoritățiloră 
competente asupra ncestei împrejurări, a o pune in dis- 
cuțiune și a o înlătura pe câtă este posibilă, pentru ca 
se potă beneficia și inteligința nâstră dimpreună cu massa 
poporului de resultaiele sciinței moderne, și a pune pe 
preoții și învățătorii noștri în stare să facă pentru agri
cultura română aceea ce au făcută preoții bisericei an
glicane pentru agricultura și economia rurală a Angliei!!

Agricola.

Sitnațiunea politică generală a Europei.
In camera depulațiloră din Viena , deputatele 

Mauthner a interpelată guvernulă asupra siluațiunei po
litice generale a Europei, pornindă dela suirile alărmă- 
tdre din timpuiă din urmă.

Ministrulă Ziemialkow<ki, răspundăndă în numele 
ministrulului președinte, tjise că raporturile monarhiei 
cătră puterile străine suntă peste totă mulțămităre și că 
în timpuiă din urmă nu s’a ivită nici o schimbare in 
desavanlagiulă păcii.

Cu lătă nesiguranța și seriositatea situațiunei poli
tice generale in Europa, guvernulă speră firmă că va suc
cede a se susține pacea, deărece acăsta corăspunde do- 
rințeloră de repețite ori accentuate ale tuturoră guver- 
neloră și anume ale guvernului Maiestății Sale.

Decă cu tâte astea din partea administrațiunei mi
litare s’a găsită cu cale să se facă unele pregătiri, acăsta 

o cere precauțiunea și îngrijirea pentru siguranța posi- 
țiunei ca putere a monarchiei, pe care guvernulă o con
sideră ca una din datoriile sale cele mai mari. Totă așa 
de puțină se pole vede in acăsta ună simplomă răsboi- 
nică ca și in convocarea delegațiuniloru,—a cărora apro
bare pentru acele măsuri militare de precauțiune recu
noscute <a necesare o cer# constituțiunea.

La acestea observă »N. fr. Presse’, că răspunsulă 
ministrului va aduce ărecare mângăere spiriteloră îngri- 
jate și va micșora temerea de ună răsboiu ce amenință 
imediată. Der guvernulă austriacă recundsce nesiguranța 
și seriositatea situațiunei, prin urmare mai că dispare 
bucuria audindă omulă că pericululă esistă.

In același timpă în care guvernulă austriacă îșl 
esprimă dorința d’a se susțină pacea, organulă lui Kat- 
kov din Moscva <}ioe că între Austro-Ungaria și Rusia 
nu încape nici o mijlocire și rău face Germania, că’șl 
ia asupră’șî rolulă de mijlocitdre, deărece Auslro-Unga- 
garia n’are ce căuta in Orienta. Decă acesta nu va re
nunța totală la Orienta, ciocnirea eu Rusia e inevitabilă 
Amă arătată aceste espectorărl ale făiei ruse numai 
pentru că Kalkov e bărbată cu trecere înaintea Țarului 
și guvernului rusă.

De natură a mai liniști încâtva spiritele este și 
scirea următore ce ne-o dau .Journal des Dăbats’ și 
•«Republique Frangaise.» Ambasadorulă francesă din 
Petersburgă, Laboulaye, raporteză că Țarulă ar fi în
trebată pe impăratulă germană despre intenținuile sale 
față cu Francia, totă așa Giers pe Bismarck, și li s’a 
răspunsă, că Germania nu va ataca pe Franc ia.

De asemenea ambasadorulă francesă din Berlină, 
Herbette, a dată cancelarului Bismarck asigurarea, că 
guvernulă francesă nu voesce răsboiu.

Asigurări in drepta, asigurări in stânga, că toți 
dorescă pacea , der pregătirile militare se continuă fără 
întrerupere pretutindenea. Ce liniștire pote fi acăsta 
pentru spiritele îngrijate?

SOIRILE PILEI.
Ni se scrie din Ocna-Deșiului: Referitoră la scirea 

apărută in diare, că în Ocna Deșiului s’ar fi comisă 
fraudă de casierulă Szabo Endre, Pap Lâszlo și Hala- 
mâssek și că toți trei suntă suspendați, în interesulă 
adevărului vă facă cunoscută că Szabo Endre nu e sus
pendată, nici e amestecată în nimică. Ce se ține de cei
lalți doi, e dreptă că suntă suspendați, der nu se scie 
încă că ore vinovațl suntă ori ba, căci deși cercetarea 
a fostă, der încă nu s’a adusă sentință și încă 
n'au fostă dechiarațî de vinovațl. Referitoră la a- 
ceea, că au luată cu 10 cr. mai multă dela fiă
care majă metrică, nu sciu cum ară fi putută face 
acăsta, de orece tarifa sărei e lipită în trei locuri pe 
stelpulă porții, pe păretele și ferestra localului unde se 
vinde sarea, prin urmare fiă-cine scie câtă are de sol
vită și așa nu pdte fi înșelată, fir de se întâmplă ca 
vre-ună cumpărătoră să nu scie ceti, la unulă ea 
acela îi stă în continuu la disposițiune ună servitoră 
care e îndatorată a spune câtă are de solvită și așa nici 
acela nu pote fi înșelată. După finirea procesului Vă 
voiu comunica.»

— x —
Totă de acolo ni se scrie, că timpuiă e frumosă.

FOILETON U.

Procese celebre vechi în România.
(Conferință ținută de d. Gr. Laliovary la Ateneulă din 

Bucuresci).
(Urmare și fine.)

Judecata Vlădikiloru Teodosie și Varlaamă, 1678. 
In a doua a sa domniă (1672), Grigorașă Vodă scăse 
din scaună pe mitropolituiă Teodosie, bănuindu-lă că e 
amică cu boeruiă Cantacuzino și’lă închise la Tismana, 
înlocuindu-lî' cu mitropolituiă Varlaamă. La 1679, obți 
nândă domnia Șerban Cantacuzino, acesta scăse pe Teo
dosie din inchisdre și cerendă voiă dela Patriarchiă, ju
decă pe ambii Vlădici (Teodosie și Varlaam). La înfăți
șare, soborulă ascultândă disculparea lui Teodosie, a- 
cesta fă găsită nevinovată. Atunci Varlaamă, lăsa cârja, 
pe care luând’o Domnulă o dădu lui Teodosie, și’lă tri
mise cu mare pompă la Mitropolia.

8. Osânda lui Andreas Catoliculă. — Sub dom
nia lui Șerbană Cantacuzino (1679-1688) găsimă mai 
multe judecăți, care suntă ună modelă de cruzime și de 
asprime, precum se esprimă autorulă lucrărei din care 
d. conferențiară estrage aceste șciințe. Autorulă e ună 
emisară catolică, er opera sa este întitulată: „Istorică 
relația de statală ValachieP fl 688). Găsimă de pildă 
in acâstă carte osânda unui judecătoră din Câmpu-lungă, 
anume Andreas Catoliculă, care fu trămisă de obștea, 
ce-lă alesese judecătoră, la Vodă spre a obține confir
marea. Andreas merse însoțită de ună altă catolică a- 
nume Blagni. Pe acestă din urmă Domnulă reeși să’lă 

facă ca se se lapede de catolicismă și să se facă orto
doxă. Andreas se opuse, dicendă că nu voește să schimbe 
aurulă și argintulă pentru plumbă și aramă Atunci 
Domnulă înfuriată l’a osândită s6’i rază barba, și des- 
brăcândulă până la brâu, fu dată pe mâna gâdelui 
să'lă bată.

.9. Osânda sardarului Drosu. Acesta fu îngropată 
pănă la brâu și Domnulă puse pe tătarulă Aliverde să’lă 
omore.

10. Osânda fiului serdarului Drosu. — Pe acesta 
a poruncită sâ’lă arunce intr’o ocnă părăsită.

11. Pe vorniculu lâlcti Bunis, după ce l’a des
poiată de avere, l’a pusă în țeapă d’impreună cu Pă- 
trascu Urziceanu.

12. Osânda vistierului Hrizea. — Vodă Șerbană 
bănuindă că va găsi Ia vistierulă Hrizea bani d’ai țării, 
mâncați de dânsulă, l’a dată în judecată. Boerii insă 
făcendu’i socotelile l’au găsită nevtnovată. Atunci Vodă 
l’a acusală că a trămisă la Camenitza o zaherea rea și 
’i-a poruncită s’o plătâscă din averea lui. Vistierulă 
Hrizea ’și-a vândută moșiile și a plătită 41,000 taleri și 
fu lăsată liberă: der peste 11 dile Hrizea fu închisă din 
nou și nepulendă să'lă ucidă otrăvile, puse de Ilă omorî 
in cele mai sfișiilore dureri. In timpă de 50 ani, dela 
această epocă, nu mai găsimă procese însemnate. Toc
mai sub Domnia lui Constantină Mavrocordatu găsimă 
4 procese (1739) raportate de Lacontes, secretarulă prin
țului. (Efemeride dace, 1881).

13. Primuhl procesă fu ală lui Grigorașcu Brătă- 
șanu (1739). Acesta era ceaușă de aprobi, însărcinată 

cu strângerea dijmuitului și văcăritului. Brătășanu ima
ginase ună furtă, dicendă că țâranii îi au (urată banii 
și i-au arsă condicele. Vodă dovedi, după o instrucția 
secretă înșelăciunea acestui tineră nesocotită. Chiămândă 
pe Brătășanu înaintea Divanului, ilă confruntă cu țâranii 
cari produseră ună râvașă ală unui slujiloră ce dove
dea culpabilitatea ceaușului. Brătășanu fu dată pe mâna 
seimeniloră. Elă fu apoi adusă înaintea Divanului ținândă 
in mână punga cu banii furați precum și condicele arse. 
Moșia Brătășanului fu vândută și banii dațl căpitaniloră, 
pentru ca aceștia să primescă din banii sfeterisiți leafa 
loră. Brătășanu fu închisă la mănăstirea Snagovului.

14 Procesulu unui diaconă (1739). Ună diaconă 
fu acusată că a falsificată condicele domnescl pentru vă
cărită. După mărturia a doi preoți, dîaconulă fu dată în 
judecata mitropolitului, care i-a tăiată părulă și l’a bă • 
gată in închisdre.

15. Procesulu ispravnicului Șerbană Isvoranu (1739). 
Ispravniculă Șerbană Isvoranu dela Teleormană asuprea 
pe țărani. Domnulă l’a destituită și a pusă să'lă aducă 
la Bucuresci cu fiare la picidre. Găsită vinovată fă pusă 
în închisore.

16. Procesulu primariloru din Buzeu (1739). Nisce 
bande de Calmuci și de Cazaci neputândă trece în Po
lonia, nici prin Ungaria, nici prin Moldova, trecură prin 
munții țării românescl. Domnulă, furiosă că nu fusese 
tnsciințată despre acăsta, porunci să viă la Bucuresci 
primarii din Buzău și vătafii plaiuriloră și ’i pedepsi.

17. Judecata Ghindescului (1775). Raicevicl, se
cretarulă lui Vodă Ipsilantă, relatâză că în 1775 pe ună 
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fără zăpadă, dimineța și sera e cam frigă der peste di 
e caldă mai ca tomna.

—x—
Ni se scrie din Bicadil, că preparandulă absolută 

de Gherla Vasiliu Sasu a găsită cu cale să se numescă 
Szâsz Lâszlo, că cu ocasiunea alegerei de primară, ce 
s’a intempiată acolo, „Szâ-z Li«zlo. a votată pentru 
ună Jidovu, pentru a căruia răușire a stăruită din tole 
puterile, der fără suecesă ’l’otă fără suecesă a luptată 
pentru rău.șirea acelui Jidovă și cu ocasiunea alegerei 
representanfiloră municipali. — Multe cașuri de na.ura 
a.-esta ni s'au comunicată până acum, ea avendu’.șî is- 
vorulă in modulă de instruire in seminarul ii din Gherla. 
Ce să liâ causa?

—x—
In urma multoră abusurl, ce s’au făcută iu limpidă 

din urmă cu documente scrise in limbă străină, senatulă 
academică ală universității din Viena s’a vedulă ne
voită a lipi următdrea pubtiiațift pe tabla negră a iu- 
turoră facultăților^: „fnaltulă senată academică a în
demnată Iote autoritățile academice a accepta numai 
astlelă de documente presentate, precum testimonii, a- 
deverințe, chitanțe etc., și a-le semna numai deci suntă 
tăcute in limba germană seu latină său decă acele suntă 
scrise inir’altâ limbă, numai decă suntă procedate cu 
o traducere autentificată oficială seu de cătră ună pro- 
fesoră ală universității vieneze.'

Din Geoagiulu de susă ni s’a trimisă mai de multă 
o corespondență, pe care, fiindă de ună interesă prea 
personală, n’amă putut’o publica. Relevămă din acesta 
corespondență numai atâta, că la împărțirea stipendiiloră 
nu se prea ține semă din partea celoră ce le conferă 
de vrednicia și purtarea celoră ce le capătă.

—x —
Pentru ocuparea postului de magistru poștală in co

muna Cuzăplacă țKozeplak) comitatulă Cojognei, pe lângă 
contractă de oficiantă și cauțiune 100 II. se publică con
cursă. Salariulă anuală de l*>0  II. și 40 fi. paușalu de 
cancelaria. Rugările de concursă sumă a se așterne 
în termină de 3 săptămâni la direcțiunea poștală din 
Sibiiu.

boeră Ghindescu, urejindă ună complota, domnulă ’lă a- 
restă. Boerulă fu degradată și bătută in publică Cu 
hainele lui îmbrăcă pe ună țăranu, care ducendu-se la 
Banulă Ftlipescu fu cinstită cu cafea ca ună boeră Că 
tre sără se lua înapoi caftanulă țăranului și i se dete 
50 lei dreptă consolațiă.

18. Atentatulu în contra mitropolitului Iacovă. Pe 
la finele secolului trecută păstoria Moldova Mitropolitulă 
Iacovă. Ună Moldoveana, de nascere de trepta de josă. 
fără educațiă, fără principii morale, era încurcată în multe 
procese, pe care le perduse. Din acâslă causă elă ho
tărî să ’și răsbune pe unii din membrii Divanului. In 
acestă scopă, la 29 Martie 1796, se ascunse sub scara 
palatului și lovi c’una cuțită pe Mitropolitulă Iacovă. 
Domnulă îlă condamna la morte cu iote rugăciunile mi
tropolitului, care fiindu tămăduită de rană stărui pentru 
îndulcirea pedepsei vinovatului. Atentatorulă fu cu lăte 
astea ucisă. I se tăia ântâiu mâna dreptă, apoi capulă. 
și in urmă fu spintecată în mai multe bucăți. Doctorulâ 
Wolf, una medică austriaca, care a stată în Moldova vre-o 
<)ece ani, a publicata o carte din care d. conferențiară 
a culesă aceste amănunte.

Cu acestă din urmă procesă, d. Grigore Lahovary ter
mină importanta sa conferență în aplausele căldurăse ale 
publicului, care ascultase cu cea mai mare atențiune acăstă 
prețiăsă pagină din istoria năstră națională.

(„Epoca"). _________ Clara.

Discursulu deputatului V. Băbești.
(Raportă specială ală -Gaz. Trans.“) 

Budapesta, 3 Februariu st. n. 1887.
Convingendu-mă din foile locale de ieri că,—deși 

raportorii loră cu multa interesare au ascultată vorbirea 
lui Babeșă in ședința d’alaltăieri a Dietei ungare, in ces- 
tiunea fondului disposiționalu de 200,000 florini, totuși 
nici una n’a reprodusă întregă cuprinsulă aceleia, ci fiă- 
care numai câte o parte, unele chiar și acea parte pu
țină esactă: am crezută de lipsă a face o traducere 
completă după stenografia oficială, narea—âtă Vi-o pună 
la disposițiune:

Votulă motivată ală deputatului română națională 
Vincențiu Babeșu.

în ședința Casei representative a dietei unguresc! dela 1 laurii 
1887, in cestiunea fondului disposiționalu.

Onorabilă Casă! Aveam intențiunea d’a vorbi mai 
i>e largă la acestă cesliune, dăr mă rețină astăzi grelele 
împrejurări. în cari ne aflămă, și așa speră, că justificată 
veți găsi, dăcă numai pe scurtă îin) voiu spune opi- 
niunea.

Eu am.ajunsă a crede, că fondulă disposițională 
niciodată n’a adusă vr ună folosă țârii.

Mai ’nainte cu vr’o 6—7 ani, când mă ocupamă 
de studiulă bugeteloră țăriloră vecine, cu mirare am ob
servată, că in bugetulă României fondulă disposițională 
d’odatâ apăru scătjulă la suma de franci 60,000, și nu 
sciam să-mi esplică acestă scădere. M’am adresată deci 
d-lui Diin. Sturdza, primei capacități finanțiare, astăcjl 
ministru la culte, ăr p’atuncl la finanțe, rugându-lă să-mi 
esplice, cum se păte, ca o țâră mică, abia consolidată, 
să-și reducă fondulă disposițională până la 60,000 de 
franci'? Și mi s’a dată deslușirea, că d-sa a câștigată 
convicțiunea, cum că fiâ-care guvernă face abusă de fon 
durile disposiționale, necontrolabile. și tocmai d’aceea, ca 
omă liberală, fâcendă parte dintr’ună guvernă liberală, 
dorindă a face abusulă imposibilă și pentru următori, a 
susținută reducerea și regretă că nu s’a putută șterge 
de totă.

Acum se-ml liâ permisă a spune esperiințele mele 
despre întrebuințarea fondului disposițională la noi. (Stri
gări: S’auijimă !)

Onorabila Casă îșl aduce aminte de sobolii de cari 
vorbia d-lă prim-ministru mai nainte cu ună ană. Eu 
atunci nu pricepeamă pe ce se întemeiază acea suspiti- 
onare. Mai apoi m’am convinsă, că acei soboli suntă 
creaturile fondului disposițională, că acei soboli — nu 
voiu să dică chiar de guvernă, der de organele sale și 
de pressa sa se folo-escă spre amăgirea opiniunei pu
blice. Astfelu se produce în contra naționalităliloră tină 
ăre-care curentă, care apoi se aplică la politică, în totă 
casulă spre acelă scopă, ea naționalitățile să fiă presen
tate ca ună periculă publică, er acestă peliculă de mo
tivă validă pentru neaplicarea legiloră esistente in fa- 
vorea naționalitățiloră. Acestă scopă precâtă de nemo
rală, totă pe atâta de greșită este politicesce. Căci ce 
vedemă? Vedemă pe onorabilulă guvernă neîncetată 
urmârindă acei soboli, der neprindendă nici măcară 
unulă; ună resultată însă ajungendă, acela, d’a irita 
spiritele la Maghiari, cu amenințarea continuă, că de nu 
voră tăce și plăti și purta tole grelele sareme, naționa
litățile se voră rescula și — pace de statulă maghiară 
și de națiunea maghiară! Ba pote că acestă tactică și 
mai departe merge, pote că influințeză chiar asupra 
Coronei. Nu afirmă acesta, der mă temă că așa va fi, 
și spre liniscirea d-lui Ugron Gabor potă să spună, că 
de multă a fostă aceea, când naționalitățile alergau la 
Coronă pentru vindecarea vătămăriloră ce li se facă. Sub 
stăpânirea d-lui Tisza esperința le-a în’ățată, că nici 
pe acea cale nu se mai găsesce vindecare!

Der voiu să ilustreză opiniunea mea despre fon
dulă disposițională cu ună esemplu din limpulă mai 
vechiu. Nume nu voiu spune aici, căci n’am îndreptă
țire spre acesta. Totuși decă Domnulă Mmistru președinte 
va dori a cunosee numele, i-le voiu șopti. (Ilaritate). 
Repetă, că nu suntă îndreptățită a spune nume aici. 
(Aprobări). înainte cu vr’o 15 ani, după o recercare a 
poliției din Viena, ună agentă provocatoru și alumnă 
favorită al fondului dtsposițion dă fu arestată într’ună orașă 
provincială și i se secvestrară și espedară la Viena leite 
hârtiele. Am avută ocasiune a vede unele din acele 
hârtii. Vr’o 60 se ocupau de neînsemnata mea persdnă. 
Cele mai pompose și spirituale jtnă denunțau, că suntă 
celu mai periculoșii agilatoiă Și pentru tare cuvântă? 
Pentru că totu cu legea în mână agitezu. Care va să 
(jieă, On. Casă, că la noi in Ungaria neoermisă este a 
lumina poporulă cu legea despre drepturile lui, firesr-e, 
pentru aceea nu, câ legile făcute suntă nu pentru poporu 
in interesulă seu. ci ele esistâ numai pentru anumite sco 
puri politice pentru stăpânire și organele ei.

Der asta e lucru vechiu. Voiu să aducă unulă de 
totă nou. A murită acum de curendă ună prefectă și 
dintre scrisorile secrete ale lui mai multe au ajunsă în 
manile publicului. Am vădut și eu vr’o două și le am cetit 
și am cetit numele autorului. Și am găsit în ele aslfelă de 
minciuni, cum omulă onorabilă nu le-ar crede posibile. 
De esemplu despre mine se dice, că de câte ori mergă 
la BucurescI la Academiă, totdeuna trecă pe la Sibiiu, 
și returnândă ărâși mă abată pe la Sibiiu; încolo du- 
cândă sein din Sibiiu, er incocl aducendă instrucțiuni 
dela Cogălniceanu până și Metropoliiului! Acesta se 
spune ca positivă, pre când eu încă niciodată n’am tre
cută prin Sibiiu în călătoria mea spre BucurescI, nici 
relurnând nu m’am abătută vr’odală prin Sibiiu. Re
facă altele, deși unele suntă și mai puternice scornituri. 
Destulă că. cunoscendă pe autorulă, l’am luată la esa- 
menă: cum a putută se scrie astfelă de minciuni despre 
mine? Mi a răspunsă: „Apoi Ilustritatea sa m’a chiămată 
și m’a întrebată ; i-am spusă multe câte am sciută, i-am 
dată și dovedi, der tole acestea nu i-au plăcută, ci dea- 
dreptulă m’a provocată, să-i dau in scrisă arătare în 
cutare și cutare direcțiune, că mă va remunera bine. 
Omă săracă fiindă, am făcută cum mi s’a cerută și — 
am primită remunerară de 400 fl.“ (Ilaritate viuă). Apoi 
nu este acesta sobolă la comandă? lntr’adevără atn con
vicțiunea, că onorabila majoritate aici tăie le crede, 
câte i le spune guvernulă despre naționalități și bărbații 
loră. Der acelea în cele mai multe cașuri lipsite suntă 
de totă iemeiulă. Să credeți, că decă lipsă ar fi de agi
tațiuni printre poporă, apoi organele stăpânirii prin pur
tarea loră față cu poporulă agileză destulă. Au înstrăi
nată deja poporulă și au deșteptată ure într’ensulă, cum 
n’ar fi p itut’o face nici ună agifatoră din lume! Și 
d’aceea dică: astfelă de fondă disposițională numai rău 
și daună causeză. Mijlâeele pentru totă ce este bună 
și folositoră și așa se votâză, făr’ a se cheitut în se
cretă. Fondulă disposițională însă ce propriă destina- 
țiune are? Ună premergătoră ală domnului rninistru-pre- 
ședinte, parcă la 1873, a dechiarată aici, că nu este în- 
contră. ca deputății să vedă însemnările cheltueî.loră din 
fondulă disposițională, spre a se convinge despre scopulă 
loră. Eu credo că d. ministru-președmte astăcp nu s’ar 
învoi a permite deputațiloră să verjă acele însemnări. 
Eu i-așă fi forte mulțămitoră, decă ar avă bunătatea de 
a-mi acorda asemenea permisiune. (Viuă ilaritate.)

Fre onorabilulă d. ministru ală culteloră și instruc
țiune! publice a avută grația de a’șl crea, firesce, cu 

prea înalta învoire, ună fondă disposițională de 20,000 
florini din subvențiunea destinată Bisericei gr. or.. Am 
convicțiunea, că decă domnulă ministru ar cunăsce per- 
sănele cărora împarte beneficiile acelui fondă, dăcă ar 
consulta pe superiorii acelora, nu li-ar face acelă 
favoră.

Sciu eu, onorabilă casă, că mijlăcele fondului dis
posițională n’ajungă pentru scopulă alegeriloră; alte, 
mai bogate isvără se receră acolo; dăr fondulă disposi
țională ajunge pentru a falsifica opiniunea publică, prin 
denunțări false, și printr’o pressă mistificâtore, astfelă 
confundându spiritele și înstrăinândă pe cetățenii ono
rabili de cătră instituțiunile țârii.

Din aceste cousiderațiunl eu rogă pe d-lă ministru- 
președmte, să consimță cu oposițiunea, pentru ca îm
preună să șlergemă din bugetă rubrica fondului dispo
sițională. După acestea credă, că-mi împlines< ă o da- 
torință patriotică, când votez și eu contra acestui fondă.

Etă acum, ce a răspunsă d-lă primă-ministru la 
acestea •

Mai întâiă de tăte fârte scurtă voiă răspunde la 
cele dise de d-lă deputată Babeșă. Eu, on. Casă, de- 
chiar sinceră, că dorinței sale, ca să vâdă socotelele 
fondului disposițională, nici acuma și nici odată nu voiu 
satisface; (Aprobare); dâră o întrebare îndreptă cătră 
dânsulă:

A adusă aici ca fapte nedubitabile — de acelea, 
despre care a spusă, că le-a audită dela acelă omă, care 
i-a mărturisită că a scrisă despre densulă cu scirea 
minciuni. Are 6re vr’o garanțiă, că acela, care — pre
cum (jice, despre densulă a scrisă minciuni, i-a spusă 
lut deplinulă adevără? (Ilaritate.) Eu credă că acestă 
garanțiă lipsesce. De altmintrelea potă să-lă încredin- 
țeză, pe d-lă deputată, făr’ a întreba pe amiculă meu, 
ministru culteloră, că elă de bună semă a întrebată pe 
aceia, pe cari avea a întreba. Nu primescă de ofensă 
d-lă deputată Babeșă, decă mă rostescă că asupra mea 
a făcută impresiune forte liniștităre dechiarațiunea sa. 
că nu este mulțămită de aceia, a cărora împărțită ajuto- 
rulă ministrulă de culte. (Plăcere în partea dreptă.) —

Atâta a fostă totulă, și rămâne ca fiâ-care omă cu 
minte sănătosă să judece, decă acestă repaosă cuprinde 
mai multă decâlă o rabulistică ordinară.

Ultime soiri
Sofia, 4 Februariu. — Căpitanulă Benderew 

a adresată din BucurescI o circulară cătră nu
meroșii oficeri bulgari, în care prințulu Alexandru 
și regenții actuali suntă insultați în modulă celă 
mai grosolană și mai departe se declară, că sin
gura scăpare a Bulgariei este în acceptarea tu- 
turoră cereriloru Rusiei. Benderew și tovarășii 
săi apelează la oficeri se le întindă mâna și 
să fiă gata, ca la ună semnală să se scăle con
tra guvernului actuală. S’a interzisă lățirea a- 
cestei circulare.

Cracovia, 4 Februariu. Se anunță din sor
ginte sigură, că toți țăranii și proprietarii mari 
din regatulă polonă au primită ordinulă să dea 
grâu, ovăsă și fenă, dreptă contribuția de răsboiu, 
proporțională cu pământulă ce au.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

PESTA, 7 Februariu. — Din incidentulă 
dilei nascerei, de șăpterjeci de ani, ministrulă 
Trefort declară, răspundendă la vorbirile de fe
licitare ale numeroseloră deputațiuni, că temerile 
de răsboiu suntă neîntemeiate și speră cu cre
dință, că pacea lumei va fi susținută.

După cum anunță diarele, demisiunea mi
nistrului de finanțe Szapary se așteptă în cu
rendă. Cu conducerea ministerului de finanțe se 
va însărcina provisoriu ministrulă de comunica- 
țiune Baross, dându-i-se ca secretară de stată 
consilierulă ministerială Weckerle. T6te acestea 
au nevoiă de confirmare.

PESTA, 7 Februariu. — in camera depu
tațiloră, Enyedy interpelă asupra stării tractări- 
loru privităre la pactu ;

Ministrulă de finance Szapary, arătândă că 
Reiclisrathulu austriacă a luată decisiunl, care se 
abată dela hotărîrile dietei ungare, declară că 
tractările privităre la aceste diferențe suntă în 
cursă și deci nu se păte esprima acum despre a- 
căsta. Se speră că guvernulă va pută face în 
celă mai scurtă timpă comunicări, când apoi ca
mera deputațiloră va avă ocasiune a decide asu
pra disposițiuniloru luate. Cu privire la darea 
de consumă, ministrulă repeți, că trebue să ni- 
suiască în viitoră a obțină sporirea dăreî de con
sumă, ceea ce însă e posibilă și fără înființarea 
unei linii de dare de consumă. (Aprobări).

Numere singuratice din „ Gazeta Transilva
niei^ ă 5 er. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GliOSS, și în librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editorii: lacobfi Mureșiann.
Redactorii responsabilă Dr. Anrel Mureșiauu
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Oursulb I*  bursa de Viena
din 5 Februariu st. u 18s7

Bonuri croato-slavom.1 . . 104 50
Despăgubire p. dijma de 

vină ung.....................—.—
lmprumutulă cu premiu 

ung............................. 11685
Losurile pentru regularea

Tisei și Segediuului . 119 50
Renta de hărtiă austriaca 74.80
Renta de arg. austr. . . 79 -
Renta de aură austr. . . 108 40
Losurile din 1860 . . . 131.59
Acțiunile băncel austro- 

ungare ........................  849 —
Act. băncel de credita ung. 270.—

Rentă de auri 5’/, . . . 95.70
Rentă de hârtiă 5‘ 0 . . 8610
Imprumutulă căilora ferate

uugare........................  145 50
Amortisarea datoriei căi

lora ferate de osia ung.
G-ma emisiune) . . . 93 23

Amortisarea datoriei căi
lora ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 126 —

Amortisarea datoriei căi
lora ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 115 50

Bonuri rurale ungare . . 103.— ' Act. băncel de credită austr.272.— 
GalbinI 
................6.06 
.... 1012

Bonuri cu cl. de sortare 1C3.— Argintula —. 
>_ . , împărătesei

103.— i Napoleon-d’orl
rurale Banat-Ti-Bonuri

■nișa
Bonuri cu cl. de [sortare 103 — I Mărci 100 împ. germ. . . 62 89
Bonuri rurale transilvane 103.- | Londra 10 Livrea sterlinge 128.-

9169,1886. t.k. sz.

Cursutu pieței Dra^ovu
clin 7 Februariu st. n. 18r7.

Bancnote romanesc! . .

Argint românesc . .

Napoleon-d’orl . .

Lire lureescl

imperiali

Galbeni

Scrisurile fotic. • Albina»

Ruble Rusesel . .

DisconlulO

Ciiu.| 8.46 Vend. 8.48

8.42 • 8.44

10.15 - 10 12

. . 11.46 • 11.50

10.46 • 10.50

6 02 k 6.06

. 101.— ♦ 102.- -

. » 116 — > 117 —

7—10°/e pe ană.

Pischinger - Torte, 
o tortă, care a câștigată înalta recu- 
noscință a Maiestății sale Reginei și 
care, nefiiiidu întrecută în calitatea ei 
escelentă, a ajunsă a fi vestită pretutin
deni, se găsesce în fie-care di prdspetă la 

Emil Porr, băcănia la steua 
roșiă.

Depositulfi principală: Oskar Pi- 
schinger, Viena, Brigittenau.

Ărveresi hirdelineiivi kivonat.
A brassdi kir. tbrvenysz6k mint tkvi hatdsiîg kozliirr6 teszi, hogy 

Kopanv Mihaly v^greliajtatonak Pavel Iuan s tt'irsa v^grehajtast szen- 
vedo elleni 75 frt. toke kovetelAs es jar. irănti vegrehajtiisi iigy^ben, a 
brassdi kir. tbrvszek teriiletdn levd Volkăny kbzseg hat.aran fekvb a 
volkânyi 295 sz. tjkv. A * a 844, 896, 2339, 4373, 5355, 5358, 
5559, 5814, 5815, 6072 lir. sz. fekvore az arverest 311 fr. ezennel 
megăllapitott kikifiltâsi tîrban elrendelte, es hogy a tenti ingatlanok az 
1887. dvi Mârczius h<5 1-ik napjan ddlelott 9 drakor Volkany kbzsdg 
irodâjaban megtartando nyilvauos ârveresen a megallapitott kikialtasi 
âron aiul is eladatni fognak.

Ârverezni szăndekozdk tartoznak az ingatlanok becsăranak 10’.’o-At 
vegrehajt.ato vagy kdpviseloje kivdtelâvel keszpdnzben, vagy az 1881. 60.
t. cz.
1-en 
jelolt 
1881.
leges

ABONAMENTE
la

„(Gazeta Transilvaniei
dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoriise potu face eu începerea 

prin mandate poștale.
Adresele ne rugămîi a ni se

și posta ultimă.
Prețuia abonamentului este’.

Pentru Austro-Ungaria:

trimite esact.u arătându - se

pe
n

t.rei luni 3 fi. —

42. §-ban jelzett arfolyammal szdmitott es az 1881. £vi November 
3.333. szlint alatt kelt igazstîgugyminiszteri rendelet 8. §-âban ki- 
ovadekk^pes 6rt6kpapirban a k’ktlldott kezeltez letenni, avagy az 
60. t. cz. 170. §. £rtelmeben a biînatpdnznek a birosăgnal elo- 

elhelyezes^rol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt atszolgaltatni.
Kelt Brassdban, 1886. evi December ho 11-an napjan. 

A kir. torvenysz^k mint tkkvi hatosăg.
■Jakal) Alajos,

jegyzo.

ș^se luni
unit anu

6
12

fi. —
fi. —

Pentru România și străinătate:
trei lunipe

„ șese luni
,, unii anu

10

20
40

franci

D e e s i,
h. elnok.

Administrațiunea „Gazetei Transi!vaniei.“MersulQ trenunloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealfi-BudnpeMta și pe lini» Teiiișă-Aradu-Budapesta a calei ferate orientale (le «tată reg. ung

Predealil-Budapesta

Treci 
de , 

peraone

Tren Trenă Trenă 
accelerat omnibua omnibua

BucurescI

Predealu (
(

7.30
1.14

Budapesta—l’redealfl

Tren Trenă Trenă 
de 

persăne

Trenă —
de pera. accelerat omnibua

Trenă 
lommbus

i

II
TehB.șft- radfi-Biida}' enta

Trenă 
omnibua

Trenă 
omnibua

Trenă de
peradne

Biidapesia- Aradft-Teâii.șft

Timișa

BrațuvQ 

Feldiâra
Apatia 
Agostoufalva
Homorodă 
Hașfaleu

(
(

(
(

Sighișora 

Elisabetopole 
MediașB 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunela 
Teinșfi 
Aiuda 
Vințula de susă 
Uiâra 
Cueerdea 
fihirisă 
Apahida
Ciulin )

Nedeșdu 
GhirbtSu 
Aghirișă 
Stana 
Huiedinfi
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezd-Telegd 
Fugyi-Vâsârhely 
Vărad-Velințe

7.t7
8 24
8 51
9.14
9.51

I 1.03
II 29
11.26
12 0
12.29
12 44

1.05
1.34
1.46
2.09
2 39
3.01
3.08
3.14
3 5
5.10
5.36

I

Oradia-mare

P. I.ailăny 
Szolnok 
Buda-peata

Viena

( 
(

1.45

| 6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48

9.13
9.18

10.38
12.20
2.15

8.00

4.16
5.02
5 43

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vârad-Veleucze 
Fugyi-VAsărhelț 
Mezo-Telegd 
Rfev
Bratca
Bucia 
Ciucia
Huiedin
Stana
Agliiriș 
GhirbSu 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cncerdea

ll.iol — —
“7.40 2.—i 3.10

38

5.00

Trenă de 
persăne

Trenă 
omnibua

Trenă 
mixt

Trenă 
de per.-uoe

Trenă 
omnibur

6.05
6.33
6.58
7.29
7.55

6.32
7.02
6.23
8.01
8.17

2.45
3.14
4.21
4.50
5.18

9.08

Viena 11.10 12 10
Budapesta 8.20 9.05 —/ 11.20 12.41 —
Szolnok 4.10 5.45 1
Aridă 4.30 6.— 7.04
Glogovață 4.43 6.13 7.22
Gyorok 5 07 6.38 7.58
Paulișă 5.19 6.51 8 17
Radna-Lipova 5 41 7.10 8 36
Conopa 6(9 7.37 -
Bdrzova 6 28 7.55 —
Soborșin 7 25 8.42 —
Zam 8 01 9.12 —
Gurasada 8 34 9.41 —
Ilia 8 55 9. 8 —
Branicîca 9 19 10.17 —
Deva 951 10 42
Simeria (Piski) 10.35 11 07 —
Orăștiă 11.11 11.37 —
Șibotfl 11.43 12.— —
Vințulfi de josă 12 18 12.29
Aiba-Iulia 12 36 12.46 —

| Teiușft . 1 29 1.41 —

Simeria (Piski) Petroșeni

Trenă de Trenă Trenă
persdue omnlbvn mixt

țllmerla 11.25 2.42
Streiu 11.58 — 3.25
Hatejțfl < 12.46 — 4 16
Pui 1.37 — 5.11
Crivadia 2.24 — 5.58
Banița 3.05 — 641
IPetroșenl 3.37 — 7.12

PetroșenI—«bmeria (Piski)

Trenă Trenă Trenă
de pera. omnibua mixt

Petroșenl 10 07 __ 6.10
Banița 10 48 — 6.53
Crivadia 11.25 — 7 37
Pui 12 05 — 8.20
Hațegtt 12 42 — 901
Streiu | 1.22 — 9.52
Sfaneria | 1.53 — 10.31

'i'eiiișfi
Alba-Iulia
Vințulâ de
ȘibotO
Orăștia
Simei'ia (Piski)
Deva 
Branicîca
ilia
Gurasada
Zam
Soborșin
BSrzova
Conopfi 
Radna-Lipova 
Paulișă
Gyorok
Glogovatti
Arad fi
Szolnok

11.24
11.39
12.30
12.52

1.01
2.03
2 52
323
3.55
4 08
4 2o
5 3’1

8.09
11 4'.

2.31
josti

1.55
2.53

11 05
2 02

8.0K|
o.2b

4.; 2 6.58
— —
— —

7.33
— 8.04
— —

—
8.58

— 9.28
—

— —

—
- 10.28

1 1.60
1 19

12 30
1.01 —
1 (16 —
1 13 _
1.20 _
1 41 _
2(0 _
2 3 _
2 48 . --
3.20 __
3 36 __
4.(0 __
4.0 —
5.12 —
h.37 —
7.0? —
7.43 —
8.11 —
8.41
9.21 —
- —

—
( — —
( — — 3.28

9.35

'I

4

Budapesta
Viena

I
(■

5.66
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8 42

l
Uiora
Vin(ulfi dc 
Aiudă
Teiaijti 
CrăciunclO
Blașă 

g qj Micăsasa 
9.32,

10.11
10.51,
12 16l
12.50
1.21
2.02
3.06
3.38
3.54
4.05
4.50
7.28

|

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15 
“605

Nota: Orele de nâpte suntfi

Tipografia ALEXI Brașovă.

Aradft-'S'isalșdra

8.00
8.36

Trenă 
amctbus

I Trenă de 
pereâne

ijypșa mic
Mediașa 
Elisabetopold
Sigișsra
Hașfaleu 
Homorod 
Agostoufalva 
Apatia 
Feldidra

Aradfi
Aradultl nou 
Ndme’h-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Tlmlșâra

5.48
o.l9
6.44
7. Vi
7.47

9.02

Timiș6ra-Aradfi

Braijovi 

Timișă

Trenă de
perflăne

Trenă de 
peradne

Predealu

Bucuresc!

cele dintre liniile grâse.

Hârtia din fabriea d-lorâ Kbniges & Kopony, ZernescJ

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva
Vinga
N6meth-Sâgh 
Aradulti nou
Aradfi

6.25

7.46
8.15
8.36
9.11
9.27


