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Brașovu, 3 Martie 1887.
Cetitorii noștri suntu informați din câțiva 

îuticull apăruți în ffiia ndstră despre starea, în 
care se găsescu coloniile străine în România în 
privința desvoltării lorii culturale. Amu spusă 
că se simtă atât.u în șcdlă câtă și în biserică 
totu așa de liberi, ca și în patria loru mamă, 
ba se bucură chiaru de sprijinulu autoritățiloră 
școlare române.

La argumentele, ce le-amă adusă în acei 
articull, ne mai dă a^i altele și „Korrespondenz 
des allgemeinen deutschen Schulvereins” ce a 
apărută în Ianuarie. Ună Germană din Do- 
brogea face în amintita foiă unu raportă des
pre stai ea și mersulă șcdleloră coloniiloră ger
mane din Dobrogea. Corespondentulă descrie cu o 
deosebită bucuriă starea de progresă și de des- 
voltare culturală a șcdleloră germane, arată cu 
câtă prevenire se pdrtă inspectorii școlari, cari 
suntă adev&rați sprijinitori ai culturei. Mai mul- 
țămesce corespondentulă Scliulvereinului pentru 
ajutorele trimise, mai cu seină în cărți, arătândă 
câtă de bine prospereză germanismulă în Do
brogea.

Ei bine, noi Românii autohtoni din acestă 
stată nu ne putemă lăuda cu o sdrte asemenea 
coloniiloră străine din România, ddr nici măcară 
cu o stare de progresă și desvoltare culturală 
celă puțină pe jumătate ca a acelora. Din contră, 
nu e di lăsată de Dumnedeu, în care să nu în- 
registrămă numai împedecări, terorisări și ame
nințări.

Nu mai vorbimu de legile și ordinațiunile 
despotice , ce ne-au năpădită dela 1879 în- 
cdce și cari au menirea a pune bețe în rdte 
mersului desvoltării nostre culturale; e destulă 
să spunemă, că la noi, când mspectorulă școlară 
ungurescă pune picioiulă pe pragulu vre-unei 
scdle românesc!, celă dinteiu lucru la care se 
gândesce este, cum ar pută găsi noduri în pa
pură, ca printr’unu „patriotică” raportă cătră 
ministru să pdt.ă pricinui închiderea scdlei și în
locuirea ei cu o sc61ă de stată, său să mijlo- 
cdscă destituirea învățătorului, fără a se mai țină 
semă de autoritățile ndstre școlare superidre, și 
înlocuirea lui c’unil învățătorii mai „demnă” și 
mai „patriotică”, fiindă că scie unguresce ca și 
inspectorul^ său ca și cei dela „Kulturegylet”.

Când învățătorii facă apelă la autoritățile 
administrative ungurescl, ca să vină în ajutoră 
pentru a constrînge pe părinți, ai căroru copii nu 
frecventdză scola seu absentdză, să-i trimdtă la 
cursă, ocasiunea e binevenită pentru înființarea 
unei scdle de stată, pentru că cea romândscă nu 
se „împopuldză”, nu e „agreată”; ddcă e bine 
cercetată, drăși ocasiunea e binevenită pentru în
ființarea unei scdle de stată, pentru că „nu în
capă toți copii” în scdla romândscă. Și așa își 
făurescă „liberalii” și „patrioții” noștri mereu 
ocasiuni binevenite, pentru că ce nu e în stare 
despotulă să făurdscă?

Bieții Români își dau silința să nu mai „su
pere” pe „binevoitorii” noștri, caută și află mij- 
ldcele d’a nu le mai da ocasiuni să impute șcd- 
leloră ndstre cutare său cutare neajunsă. Atunci 
însă dușmanii noștri au alte arme, corupu, unel- 
tescă și intrigdză.

Așa bunădră Românii din Turțu, cari nu 
simtă nici nevoia nici plăcerea d’a-șl trimite copii 
la scdla de stată, și-au grămădită copii în scdla 
loră romândscă. Ungurii au găsită că e prd în
desată și deci parte din copii să mdrgă la scdla 
ungurdscă. N’au vrută Românii, au făcută ce 
au făcută și și-au ridicată o a doua scdlă. Ddr 
uneltirile și intrigele unguresc! au isbutitu cu 
ajutorulu unui renegată să împiedece deschiderea 
scdlei care din Octomvre stă închisă. Corespon
dența de mai josu, ce ni s’a trimesă din Turțu, 

e o viă icdnă a uneltiriloru de cari suntu capa
bili dușmanii culturei ndstre.

Și ministrulă, ca și inspectorii școlari, nu 
ia nici o disposițiune față cu scdlele ndstre, fără 
să nu fiă cuprinsă în ca o intențiune rea. A 
dispusă se se învețe la scdla reală din Deva 
limba română ca studiu obligată, ddr numai 
„limba,” nu „literatura,” pentru ca Ungurii să 
scie atâta românesce, câtă să se pdtă înțelege 
cu copii români, ai căroru viitori învățători au 
să le fiă, pentru că, după cum a disă, multe 
scdle confesionale nemaghiare are de gând să le 
desființeze.

Și acestă ministru Trefort dela 1887 e a- 
celu Trefort, care la 1861 făcea să resune dieta 
ungurdscă de vorbele lui dicendă: „Serbii, Ro
mânii, Germanii, Slovacii și Rutenii conducă-și a- 
facerile loru municipale în limba loră, întrebuin
țeze în scdle limba ce-o voescă... Precum între 
religiuni nu pdte fi nici o religiune privilegiată, 
totă așa pe teritorulă Ungariei nu pdte fi nici 
o naționalitate privilegiată”.

Acji este o naționalitate privilegiată, limbă 
privilegiată, totă ce e ungurescă e privelegiată, 
prin urmare focă și pârjolă pe totu ce nu e un
gurescă. Asta e linia de conduită a du.șmaniloru 
ncmului nostru. Amestecă în biserica ndstră, 
uneltiri în contra scdleloră ndstre, astea suntă 
semnele caracteristice ale „libertății” în care ne 
desvoltămu și progresămă pe tăremulă culturei.

Coloniștii străini din România trăescu în 
comparația cu noi într’ună Eldorado, dovadă că 
duși odată acolo nu se mai reîntorcă, ci sc legă 
de pămentulă acelei țări.

Câtă de departe însă suntemă noi de acelă 
postulată primitivă ală unei vieți plăcute și li
niștite, ce l’a accentuată Mocsary mai dăunădi, 
postulatulu, ca să ne semțimă aici în adevără 
acasă în patria ndstră propria!

Uneltiri contra scolelorii române.
Amil comunicată în Nr. 2.30 din anulă trecută ală 

foiei ndstre, că în comuna ’l’urță din coinitalulă Ugocei 
s’a înființată pentru maghiarisarea Româniloră o scdlă 
de stată pomposă, cu 2 învățători bine plătiți, âr pentru 
inpopularea scdlei ungurescl fișpanulă respectivă a po
runcită aspru în două rânduri, ca copii dela scola ro- 
mânescă, cari frecă dela 60 în susă, pănă la 117, să 
treacă la scola de stată, sub pretestă că scdla confesio
nală ar fi prea mică. Fiindă că fișpanulă amenințase 
scola română cu închidere, senatulă scolastică a fostă 
silită să scoță din scdlă 57 copii și să-i trimită la scola 
ungurescă. Aceștia însă, decâtă să mergă la scdla ungu
rescă, mai bine n’au mersă la nici o scdlă și astfelă în 
urma ordinului fișpănescă 57 școlari români au rămasă 
în anulă 1885—6 fără instrucțiune. Pentru ca să nu se 
mai întâmple acesta, Românii au înființată a doua scolă 
confesională completă și după lege întocmită. Fișpanulă 
însă, vătjendă, că la scdla de stată nu merge nici ună 
copilă de Română și că numai 12 Jidani o cercetăză, a 
interzisă senatului școlară de a denumi pe învățătoră, 
susținendu în contra legiloră, că acestă dreptă îi com- 
pete consiliului comunală, cu scopă ea prin acesta să 
fiă denumită de învățătoră ună orecare «Kerezsan,” 
care fu rehabilitată prin ministeră.

In privința acestei afaceri ni-se scriu următdrele: 
Turtii, 15 Făurară 1887.

Domnule Redactoră! In Nr, 2.30 ală „Gazetei’ din 
anulă trecută s’a avisală de aci, că la 1 Octomvre 1886 
senatuiă școlară candidândă pe cantoră-docentele scdlei 
a doua și trecendă cu vederea pe rehabililatulă prin 
ministeră «Kerezsan”, potca a fostă gata.

Adî viu a relata că dela 1 Octomvre 1886 pănă 
adl — aprope cinci luni — stațiunea învățătorâscă nu 
s’a putută conferi nimărui și scdla a doua stă gdlă. 
Causa vi s’a comunicată atunci, că adecă „decă lângă 
o singură scdlă confesională abia pdte avă scdla statului 
12 școlari, ce va fi când voră fi două scdle paralele 
confesionale ?“

Văcjândă dușmanii noștri, că cu Iote intrigile și 

uneltirile pornite contra scdlei ndstre a doua, scdla sta
tului nu se împopulâză, că pănă la 8 Faură nu e nici 
unu sullelă botezată in ea, dușmanii făcură presiune a- 
supra rehabilitalului docente „Kerezsan”. Acesta făcu 
propagandă între elevi spunendu-le că voră căpăta cărți 
și îmbrăcăminte gratis, ba și bani, decă voră cerceta 
sc6la ungurescă; la diua amintită, — fără scirea părin- 
țiloră, tutoriloră și directorului școlară — se făcu undita 
dușmaniloră, ducendă în persdnă și inscriindă la scola 
statului 28 elevi, toți cari au frecventată regulată scdla 
confesională.

Veți dice, că atâta malițiă e cu neputință. Vă a- 
sigură că la noi tdte suntă cu putință, ba constateză 
că acâstă malițiă va fi ună meritu ponderosă pentru 
dascalulă «română» în procesulă disciplinară ce s’a in
tentată în contra d-sale, căci la noi dreptatea și adevă- 
rulă umblă cu capetele sparte.

Vomă vede sferșitulă procesului și-lă vomă comu
nica. Puțină speranță e, căci cei dela Gherla mai bu
curoșii dormă 10 dile, decâtă sâ lucreze o di, și așa se 
trăgăneză ună procesă câte doi-trei ani întregi.

Unu Turțianu.

SOIRILE DILEI.
Maiestatea Sa împerătesa Elisaveta se duce la 20 

Martie n. la Meliadia.

Din pașaliculă Ternarei mari, se comunică fdiei 
„Sieb. D. Tgbl.’ următorulă actă de despotismă ungu
rescă : Feciorii sas! din Crișiu au voită să dea o pe
trecere cu danțu. Unulă din ei se duse la solgăbirăulă 
să câră concesiune. Acesta promise că le dă, îi ceru 
timbru de 50 cr. și ’i spuse că concesiunea o va trimite 
prin poștă. In adevără și sosi o hârtiă ungurâscă, care 
fu luată drepții hârtia prin care se concede petrecerea, 
precum și promisese solgăbirăulă, și feciorii nesciindă un
guresce, nici nu și-au mai bătută capulă să afle ce e 
scrisă. Petrecerea se dete la 21 și 22 Februarie c., dâr 
care nu fu surprinderea biețiloră feciori când se pome
niră cu trei gendarmî, cari în numele „măriei sale“ sol- 
găbirăescl opri petrecerea. Feciorii se provocară la con
cesiunea dată și arătară hârtia. In hârtia „măriei sale“ 
inse se interzicea petrecerea sub pretextă că în Crișiu 
se ’ntemplă „neorendueli» și „ilegalități”, cum a fostă și 
cu adunarea veciniiloră. Proprietarulă care a dată casa 
pentru petrecere fu citată și amendată cu 50 fl.; ună 
lăutară fu pedepsită cu o „concesiune timbrată”—vorbele 
„măriei sale* — în forma unui aresta de două dile și 
apoi liberată cu solgăbirăesculă avisă. In viitoră nu e 
ertată să se mai audă în Crișiu nici ună tonă de mu- 
sieă pănă ce nu dă concesiune nolarulă său judele. — 
Ore fire-ar cu putință să mai găsimă în vre-o parte a 
lumei asemenea acte de despotismă timbrată ?

—x—
Numărulă celoră obligați la asentare cu domiciliulă 

necunoscută este de rendulă acesta atâtă de mare în 
unele cercuri, incâtă ministrulă de honvezi a trimisă 
municipiiloră o ordinațiune d’a se presenta neîntârziată 
lista numeloră amintițiloră obligați la asentare său vice- 
șpanului comitatului respectivă seu unei alte persone în
sărcinate cu acesta spre esaminare.

—x—
Deorece după prescripțiunea glâteloril ungare în

semnarea glolașiloră instruiți milităresce se estinde și Ia 
chemarea a doua, ministrulă comună de răsboiu a invi
tată printr’o ordinațiune corpurile statului armatei, ma
rinei de răsboiu și autoritățiloră, care țină evidența, ca 
foiie personale ale obligațiloră la glote, liberați din ar
mată și din miliții, der aparținători teriloră cordnei un
gare, și anume dela clasa de etate din 1845 încdce să se tri- 
melă imediată comandeloră cercuriloră de glote ungare.

—x—
Ni se scrie din Lipsea cu data 10 Martie n.: „D-lă 

Umil Nenițescu, revisoră (inspectoră) școlară în România, 
a trecută aZI esamenulă de doctoră în filosofiă și peda- 
gogiă în modă strălucită. Calcululă ce l’a primită și 
care se dă rară e magna cum laude.’ -- Felicitările 
nostre!

—x—
Kulturegyletulu ține multă să se vorbăscă desă de 

elă, asta’i singura mângăere ce o are. La 12 Martie a 
holărită comiletulă să ruge pe Kulturegyletiștii din Pesta 
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a întocmi ună bazară, în vreme ce in Sepsi-St.-Georgiu 
se va întocmi o esposițiune de Kulturegyletiști — pardon, 
de industria săcuiască. Pentru echipamentulti gldteloră, 
se voră presenta ministerului de honvedi ofertele miciloră 
industriași ardeleni. S’a esprimată în principiu înteme- 
iarea unui institută de bănci cu sediulă in Clușiu. In 
adunarea generală din Aprilie se voră lua decisiunî în 
privința acțiunei ce au s’o pornâscă Kulturegyletiștii — 
Să te ții apoi la traiu și banchete!

Tote grădinile de copii și fote scdlele elementare 
din Sibiiu sau închisă pentru câteva dile, fiindă nume
roși copii bolnavi de pojară, dice »Sieb. D. Tgbl..«

Nouții generalii alu Jesuițiloru este pater Ander- 
ledg, în etate de 68 ani.

Relativă la liferările pentru glote s'au primită la 
camerile industriale din țeră atâtea anunțări dela micii 
industriași, incâtă nu li se pote satisface cereriloră, fiind 
reservate puține literari pentru mice industria. Reflec- 
tanții se facă atenți, că acum numai e de predată de
cât ă o forte mică cantitate de obiecte de pele. Postavuri 
peste totă nu se predau.

—x—
„Filoctetii,' tragediă în acte, după Sofocle, tra

dusă în versuri de S. P. Simonii. Prețuia unui esem- 
plară e 50 cr. Jumătate din venitulă curată se va da 
ca ajutoră pentru edificarea unei scole confesionale gr. 
cat în comuna Șomfaleu. Prețulă se plălesce la primirea 
opului, ce se va pune sub pressă îndată ce numărulă a- 
bonațiloră va fi de ajunsă pentru plătirea tipărirei. Adresa 
e: Sim. P. Simonă, Șomfalău, p. u. Bistrița (Besztercze, 
corn. Besztercze-Naszod).

In Trăsnea, pe când se întruniseră în'r’o seră în 
casa proprietarului Alexiu Baczo mai mulțî membri ai 
familiei, deodată se audi o trosnitură de pușcă și ochiu
rile ferestreloră cădură la pămentu în hârburi. Din no
rocire n’a fostă nimenea lovită. Cine a împușcată, nu 
se scie nici adî.

Din comitatulft Făgărașului.
In Faurii, 1887. 

(Urmare și fine.)
In procesulă comuneloră cu statulă pentru segre

garea păduriloră fiscali susțineau cu multă focă,cumcă 
munții cu pădurile din Țâra Oltului au fostă odinioră 
tote ale fiscului pe care se basâză și segregarea de as- 
tădi. Acâstă obrasnică falsificare a istoriei și a adevă
rului se pote lovi în față cu multele diplome ale boeri- 
loră din Țâra Oltului, cari diplome au mai rămasă ne- 
perdute și ne nimicite din timpurile cele mai vechi. Din 
aceste diplome se cefesce la lumina dilei, cumcă toți 
munții cu pădurile loră, cari ,și de altmintrelea au pănă 
în diua de adi numele celă vechio românescă, au fostă 
esclusivă proprietate donatară a boeriloră din Tera Ol
tului de sub Mircea I. Basarabă, vodă in Muntenia, și 
domnă ală Țărei Oltului pe la anulă 1382. Multe din a- 
ceste donațiuni suntă recunoscute și inoite de Paulă de 
Thomori Castelană ăi căpitană ală Țărei făgărașului la 
anulă 1511, precum și prin principile Transilvaniei Mi- 
hael Apafi la anulă 1663. Fiscusulă a intrată cu multă 
mai târdiu în posesiunea unoră părți de munți in care 
se află astăzi prin ereditate, care în timpurile vechi urma 
astfelă: După legile vechi decă proprietatea unui boeră 
prin mdrte seu alte întâmplări ajungea vacantă — fără 
eredi — venea în ereditatea fiscului.

Dovadă viă despre acestă aserțiune este: că fisculu 

partea din munți o are numai in composscssorată cu fa
miliile boeronali din Țera Oltului.

Deră afară de diplomele boeronale vechi — cari 
suntă basa de proprietate a mnnțiloră și păduriloră ■ - 
precum și basa de proprietate a comuneloră române peste 
intregă teritoriulă din '('era Oltului, mai este pentru foștii 
grănițerl și actulă de donațiune din seculnlă trecută) ală 
gloriosei de piă memoriă mare îinpără'âsă Maria Theresia 
cuprinsă in regulamentul^ organisatoră pentru regimen
tele de graniță formate în Ardeală. In acestă diplomă 
se esprimă serbătoresce voința prea grațiosei Maiestăți, 
cumcă tote clasele de poporă, cari se voră cuprinde in 
cadrulă de graniță militară, fără deosebire, ca avendă a- 
celea in posesiune moșia nobilă seu moșia supusă unui 
servitutii se intre în asemenea stare precum este ciassa 
nobililoru —și tote bunurile mișcătore seu nemișcătore— 
avute la organisare. precum și acelea cari le voră mai 
acvira seu le voră mai primi în decursulă institutului de 
graniță să rămână ale loră ca bună propriu pentru vecii 
veciloru.

Deră ce să vei|I—în procesulă de segregare inten
tată de fiscă contra comuneloră—nu s’au luată în con
siderare nici diplomele vechi boeronale și nici diploma 
împărătesei Mari i Teresia la organisarea institutului de 
graniță—ci acestă segregare s’a făcută scurtă și lesne pe 
basa legii urbariale art. XXX ex 1791.

Nu este deci nici o mirare, că fiscului i-a venită 
partea leului, pădurile cele mai frumose situate la pălele 
munțiloră, pre când partea comuneloră a eșită din sorte 
pre stânci și căste sterile neumblate.

Acum din multă iubire și dragoste cătră Valachî 
vine forestieria de stată și se îmbiă de a lua pădurile 
comuneloră rămase din segregare sub supravegherea sa 
și pentru acestă palronagiu cere dela comune ună ba
gatelă pe ană — nici mai multă nici mai puțină decâtă 
5600 fl., fără de plata personalului de servițiu, care este 
de a se solvi prin comune.

Deră ca să fiă ambe părțile mulțămite învoirea, are 
de a se face pe 25 de ani, — pentru care timpă sa- 
larulă va face 140 mii, adecă o sută patrudeci mii 11.

Forestieria de stată se face a crede, că năucii de 
Valachî nu au învățată nici a socoti, pentru ca să potă 
face bilanțulă despre intrate și eșite și restulă cassei, 
care va fi după 25 ani, decă s’ar încheia acestă con
tractă perfidă.

Nu trebue 25 de ani, ajungă și numai 5 ani pen
tru ca comunele să dică forest ieriei de stată : Luați-ne 
și pădurile cari ne-au mai rămasă din segregare, scote- 
vă-ți cei 5600 fl. din ele, plătiți biruia și alte sarcini, 
cari mai cadă pe aceste păduri —și să fimă guiți.

Zelulă cu care stăruie foresteria de stătu pentru 
crearea unei pensiuni de 5600 II. anuali din pungile 
Româniloră pentru Maghiarii, cari au lipsă de pane și 
voră fi ageriți de maghiarisare a Țării Oltului, nu a sur
prinsă pe nimenea.

Deră alta nu-și putea închipui omulă: Pentru ce 
sestăruesce cu-o grabă așa de mare, făcându-se proectulă 
de învoire în 29 Noemvre, âr în 29 Decemvre s’a aș
ternută acestei adunări generale estraordinare spre apro
bare ca la 1 lan u ari u a. c. să și între in vigăre.

Dâră nici la acesta nu s’a luptată multă timpă de 
a gândi, căci pe neașteptate vine organulă guvernamen
tală >Koiozsvâr“ și deodată trage vălulă de pe acestă 
fătă bastardă, arătându-lă în totă golătatea sa „Kolossv<îr“ 
în Nr. 9 din 5 lanuariu a. c. scrie următorele:

>Decă voimu, dice .Kolozsvâr", să apărămă Un
garia și Ardealulă de-o năvălire a dușmanului, ca să nu 
devină teatrulă unui resbelă nimicitoră, trebue să edi- 
ficămă liniile ferate cătră păsurile Tolgyes, Gyimes și 

Turnulă roșiu fără amânare pentru ca sub acești muri 
naturali și a porțiloră loră de năvălire, să se potă aduna 
cu iuțâlă o parte combatantă de ajunsă.»

„Dâcă voiină ca maghiarimea ardelână, în casă de 
resbelă, să nu cadă pradă unui inimică duplu — năvă- 
lindă din munți pe lângă milițiă regulată și ordele, cari 
prin focă ne voră nimici brațele nostre înflorite după 
esemplulu dela Ajudă — trebue să facemă drumuri prin 
munți și să dirigemă potecele ce nu se potă străbate în 
cari își au cuibă și’și află adăpostă sigură ordele rebele 
pentru ocasiunl bine venite".

„Decă voimă să deslegămă cestiunea naționalită- 
țiloră în Ardeală, trebue să legămă prin drumuri ferate 
fortăreța neînvingibilă a maghiarimeijl transilvane, Să- 
cuimea cu țâra maghiară de josă. Prin acestă legătură 
să se mijiocâscă ca brava Secuime să nu mai fiă espusă 
perirei prin emigrarea în România și Moldavia, și Săcuii, 
cari nu se mai potă nutri în Săcuime, să se împartă în 
părțile ardelene pentru întărirea națiunii maghiare".

„Acâsta este însă numai o parte bună a missiunei 
naționale cu drumurile ferate. Linia drumuriloră ferate 
cu stațiunile sale, cari ducă dela Ciucia prin multe co
mune de sub munte pănă la cele din văi, va deslega 
cestiunea naționalitățiloră cu mână multă mai sigură, 
decâtă prin arcanul, care se întrebuințâză dejpolitica înaltă. 
Ca dovadă viă pentru acăsfă afirmare se potă înșira 
multele comune valache prin cari suntă aședate stațiu- 
nele de drumă ferată. Poporulă valahă, dedată cu ser- 
viciulă liniștită de păstoră, se trage în munți dinaintea 
tunetului sgomotosă ală locomotiveloră și acestă poporă 
valach, care nu iubesce lucrulă, face locă la alți vene
tici mai serguitori și mai circumspecți pentru lumea 
acâsta neliniștită prin larma vagoneloră».

„Prin legarea Câmpiei, a ținutului Năsăudeană și a 
Făgărașului cu-o rețea de drumă ferată, acestă parte a 
Ardealului — care zace la spatele lumii — dotată dela 
natură cu multe bogății, insă totă săracă, în decursulă 
unui deceniu s’ară reforma deplină în favorulă statului 
maghiară".

Nu-i vorbă, suntă greu bolnavi cei dela „Kolozsvâr" 
et tulti quanti, pătimescă de-o lingore înfricoșată, au 
ajunsă In celă mai mare delirium și eu începută a 
vorb’ nimicuri. ,r.

Procesu de caltininiă
contra d lui Francisca Ifossu Longinu, advocată

în Deva.
La 3 Mărțișoră a. c. s’a pertractată înaintea Tri

bunalului reg. din Alba-iulia, ca foră criminală, proce- 
sulă pentru calumniă, intentată de cătră D lă dr. Fran- 
ciscă Solyoin Fekete, președintele Tribunalului reg. din 
Deva, apoi, după cele desvoltate în decursulă investi- 
gărei, în urma împuternicirei fostului ministru de justiția, 
urmărită din oficiu, contra d-lui Francisca Hossu Lon- 
gină, advocată în Deva.

Delegarea Tribunalului din Alba-iulia s’a făcută de 
cătră Tabla reg. din Tergulă Mureșului și cu consimțâ- 
mentulă primă-procurorului de stată de acolo.

Tribunalulă s’a constituită din juijii: Ștefană Szabo, 
ca conducâtorulă pertractărei finale, — Ignațiu Korbulv 
și Hugo Kain și Eugenă Halmagyi, ca notară. Acusa- 
torulă publică a fostă Augusto Tribus, er acusatuiă a 
avută de apărătoră pe d. Ioană Coșieriu, advocată în 
Alba-iulia.

Președintele Tribunalului reg. din Deva a absentată 
și nu a avută representantă separată.

Dela Deva au fostă citați și s’au presenlată 3 mar
tori, er din părțile Zarandene 5.

FOILETONU.

Rolul u femei ei în democrația.
(Conferința d-lui Gheorghe Palade ținuta la Ateneulu 

românii din București).
(Urmare și fine.)

Din acâstă stare de lucruri resultă o sumă de rele.
— Nu e scolă de bruseheță pentru bărbați ca aceea 

ce facă față cu femeile, căci acasă totă bărbatule e su
verană, și, învățându-se cu suveranitatea, adeseori în 
lume facă neghiobii și o pată.

— Femeile au o influență nenorocită asupra idei- 
loru politice ale bărbațiloră. llă voră găsi reu, decă va 
face politică, in care pierde timpă, își espune și avere și 
vieță chiar, llă voră găsi bună, decă va merge cu ele la 
șosea, la bală, etc.

— Bărbatulă și femeea polu să se iubescă, dâr nu 
se înțelegă, n’au aceleași aspirații, aceleași gânduri, ace- 
lașă ideală. Să dicemu că ună profesoră de universitate 
ar vrea să facă o descoperire, ar fi împiedecată de fami
lia, — norocă că la noi nu se întâmplă așa lucruri. — 
Ca să aibă pace in familiă, savantulă trebue să aibă o 
femee nulă. Der stăndă totă cu prostulă în casă, se cam 
prostesce și e!Q.

De ce să suferimă acâsta ? De ce să nu ne gân- 
dimă la avantagiele sistemului contrară? Atunci soțulă 
ar lucra la ori-ce întreprindere mână în mână cu soția, 
deci va contribui încă jumătate din omenire la progresă; 
atunci, fiindă liberă femeia, se va putea tămădui și a- 
celă ulceră socială, care se chiamă prostituțiă. Ce bine 
va fi atunci!

Deocamdată insă, după starea în care se află fe
meea, se pote judeca desvoltarea unui poporă. La Aus
tralieni, când îmbălrânesce, ei o mănâncă de fome. In 
Noua Caledoniă nu stă niciodată o femee la masă cu 
ună bărbată. Acestă obiceiu se vede și la noi prin pro 
vincii, unde negustorașii mici ce se îmbogățescă, când 
chiamă pe cineva mai subțire la masă, opreșce pj ne
vastă d’a mânca la masă. In genere in Africa nu suntă 
mâncate femeile, dâr in Gondocora da. In Cafreria băr
bații cosă, spală rufe, și femeile bărbierescă, dâr au și 
cele mai grele ocupații, căci ele cultivă și pămăntulă. 
Când plecă dela ună locă la altuia, femeile ducă in spi
nare tdte ale casei și bărbații mergă călare pe măgari. 
In țâra de focă, înainte de a o mânca i se arde capulă. 
In Cochinchina, suntă oprite femeile d’a întră în anume 
locuri. Și la noi suntă schituri unde femeile nu suntă 
lăsate sâ între. Oratorulă scapă ceva din vedere, că ni- 

căiri, după credința nâstră religiosă, femeile nu potă pă
trunde in altară. In Afganistană femeea e unitate de 
măsură. Prin multe țări la bărbată nu se <Dce Pe nume 
și la noi în clasele de josă se <}ice dumnealui Din a- 
cestea resultă că cu câtă starea femeei e mai înapoiată, 
cu atâtă omulă e mai ridicată în cultură.

Să nu mai răbdămă dâr acâstă stare; să ne silimă a 
face pe femee egală cu noi, ca să putemă vindeca multe 
rele sociale. Când mama va fi instruită ca să pricâpă 
calea pe care trebue s’o apuce copilulă, atunci omiilă 
va avâ pe celă mai bună consilieră în femee — fiă ca 
mamă, fiă ca soțiă. Democrațiile nu suntă decâtă pro- 
dusulă mameloră. Deci adresâză-te la mamă și copilulă 
îi va sămăna. Acâstă transformare nu trebue să se facă 
deodată, căci ar fi rău în locă de bine, ci treptată, căci 
qui va piano, va sano.

La noi în țâră nu încape de locă dificultate în acâstă 
transformare. Josă, în massa întinsă; a poporului, femeia 
are aceeași instrucțiune, seu mai bine, nu are instruc
țiune ca și bărbatulă. Țăranca nostră e destulă de in
teligentă și dă dovedi prin căserea de costume, etc. 
Susă avemă o Carmen Sylva, care portă nu corona re- 
gâscă, ci corăna geniului.

Femeea e fărte aptă pentru învățarea copiiloră



Nr. 49. GAZETAR TRANSILVANIEI. 1887.

Pertractarea s’a începută după 9 6re înainte de a- 
mecjl și a durată pănă sera la șăpte ore.

La pertractare a asistată ună publică considerabilă 
și distinsă, care cu încordată atențiune a ascultată in- 
trega pertractare pănă la sfârșită.

Constatăndu-se presența celoră citați, președintele 
întrebă pe procurară, deeă doresce ținerea pertractării: 
la acesta procurorulă propune a intra in pertractare.

Președintele, aventlă și volulă colegiloră săi, enunță 
ținerea pertractării finale și predă notarului spre cetire 
actulă de acusațiune adusă de Tribunală și în parte 
modificată de Tabla reg. din Tergulă Mureșiului

Notarulă cetesce mai ănteiu actulă de acusațiune 
ală Tribunalului reg. din Alba-Iulia, după care acusa- 
tulă pe basa §§. 260, 261 și 262 din cod. criminală, 
s’a pusă in stare de acusă pentru delictă de „vătămare, 
de on6re< .și ■calumniă» ; apoi cetesce și decisiunea 
Tablei, prin care acusatulă numai pe basa §-lui 260 din 
cod. crini, și numai pentru delictă de «calumniă" se 
pune în stare de acusă. — Motivele actului de acusa
țiune nu s’au citită.

Președintele apoi predă notarului să cetăscă urmă 
torea telegramă și plilnsire, pe care se baseză leplele 
ce s’au imputată inculpatului :

• Teodoră Pauler, ministru. Budapesta. Președin
tele Tribunalului reg. din Deva, Dr Francisco Solyom 
Fekete, aifi dimineță în espeditură, fără nici ună mo
tivă fundată, in presența subalternilor^ săi, bruscă și 
neurbană, provocatorii și în modă incompatibilă cu dem
nitatea unui jude și președinte, ra’a vătămată și imper
tinentă ma amenințată. De cumva Escelența Vâstră, 
de locă nu-mi veți resolvi plănsorile mele precedente, 
voiu fi silită a mă adresa la dietă, er satisfacțiunea per
sonală o voiu lua-o, sub responsabilitatea Exelenței Vostre, 
în modulă cehi mai scandalosă, că ceea ce se întâmplă 
cu nune, ar fi casă unică chiar și în Camciatca. Hossu 
m. p. advocată."

Petițiunea sună.
Escelența Vâstră Domnule Ministru!

Spre a întregi telegrama mea cu dtulă 22 Nov. a. 
c. adresată Escelenției Vostre cu privire la purtarea con
trară legii, necuviinciosă și violentă a d-lui Dr. Francisco 
Solyom Fekete, președinte la trib. reg. din Deva, față de 
mine, îmi iau libertate a aduce și pe calea acesta la 
cunoscința Escelenției Vostre următorele:

După espedarea telegramei de sub întrebare, în 
aceeași di am înaintată și la președintele camerei advo- 
cațiale, — căreia aparțină —■ representațiunea adusă 
aci în copiă sub 1.. care conține adevărata stare fap
tică, precum s’a petrecută. Cu iote acestea mai aflu cu 
cale a face cu privire la starea faptică încă și nrmăto- 
rele observări:

1. Este faptă, că în diua amintită cu respectă 
subscrisulă, fără 3 fi putută presupune ceva și in modă 
cuviinciosă, m’am presentată în espeditură tribunalului, 
unde apoi după vre-o câteva minute după intrarea mea 
am fostă întâmpinată de președintele tribunalului, — 
care din întâmplare se afla acolo, — într’ună modă de 
totă neobiclnuitu, cu întrebarea, că de ce nu am salu
tată la intrare? Acesta s’a întâmplată în presența a 
doi domni oficiali și în audulă mai multora scriitori și 
a altoră domni oficiali din odaia învecinată, ce era des
părțită numai printr’o ușă de sticlă de cătră odaia unde 
ne aflamă.

2. Faptă este, că eu și după acestă înfruntare fără 
de nici ună motivă legală, necuviinciosă și vătămătâre, 
deși frapată, der cu totă respectulă i-am reflectată, „da 
d-le președinta, eu am salutată și am dată „bună dimi- 
neța,“ der pote nu ați audit’o." După acesta a mea de
clarare și față de o purta re cuviinciosă a mea, d-lă pre
ședinte Dr. Solyom Fekete, nici după lege, nici după 
normele buneii cuviințe n’a fostă și n’a putută fi în
dreptățită de a’șl continua vătămările, căci îndată ce eu 
i-am declarată in modă cuviinciosă, că am salutată, și 
acâsta a mea declarațiune am repetat’o: a putută înțe
lege, că nu ml-a fostă intențiunea a fi provocătoră ori

deci s’ar pute prea bine ca instrucțiunea primară de 
ambe sexe să se facă de cătră femei.

Femeea, fiindă-că e mamă și fiindă-că se nebu- 
nesce după copilulă ei, ar fi ună elementă de pace, 
căci ar durâ-o că în râsboie se seceră miile de tineri. 
S’a obiectată de unii că femeea nu se pote amesteca 
în politică, fiindă-că nu merge la resboiu? Der care din 
cei ce facă politică mers’a la răsboiu? S’au dusă femei 
de elita societăței ca să caute pe bolnavi, der po
litici nu.

Terminândă, oratorul propune d-lui Esarcu, celă care 
a făcut pe o sumă de femei să ceră unu leu pentru Ateneu. 
cu care sâ înalțe edificiulă, ca in acesta nou edificiu să 
se afle printre conferențiari și femei. Acesta ar fi unulă 
din cele dintăiu păsuri pentru ridicarea femeei, căci așd 
va pută să probeze ea pe calea șciinței că e egală cu 
bărbatulă.

Câtă timpă, încheiă oratorulă, femeea va fi josă, 
democrația va șchiopăta, va avâ numai ună picioră. S6 
ne unimă cu toții, ca să o facemă să umble in două 
piciâre. («România".)

Gheorghe dela Plevna

necuviinciosă, prin urmare d-lui președinte i-am dată 
satisfacțiunea recerută.

3. Legile esistente pretindă dela ori și cine numai 
purtare cuviineiâsă, der nu totdeodată și formalități. De 
aceea după părerea mea la oficii, și mai alesă în astfelă 
de localități oficiâse, precum e și espeditură tribunalului 
unde de comună lucră mai miilțî ofieianți și unde pe 
iji poți intra mai de multe ori, nu e neapărată de lipsă, 
și cu atâtă mai puțină datorință de a saluta totdăuna 
și pe toți, câți suntă de față. Mnlțăinimă de mulțămită 
aceluia, cu care avemă tocmai de a face în localitatea 
respectivă, cu atâtă mai vârtoșii, ea pe ceilalți lucrători 
să nu-i conturbămă.

Datorința nâstră e numai de a fi cuviincioși. 
Acâsta o și șcie și o și practică fiășlcine pretutindenea, 
de aceea a îndruma pe cineva și mai alesă pe ună ad
vocată la ordine, nu i stă în dreptă nici cliiară unui 
președinte de tribunală. Și mai alesă pentru aceea nu, 
pentru că președintele tribunalului nu este unu superior 
ală advocațiloră, prin urmare nici în cale privată, nici 
in funcțiune oficiosă nu pole fi chemată a ataca unila
terală pe ună advocată și a se especlora asupra pro- 
cederei lui și a culturei sale sociale. împrejurarea aceea, 
că eu pe coridorele și în curtea tribunalului nu am sa
lutată pe d-nulă președinte, nu invălvă în sine nimică, 
ce mi s’ar pute imputa cu dreptă, că abstrăgândă dela 
relațiunile încordate, ce esistă intre noi, la acâsta nu mă 
obligă nici legea, nici regulele de bună cuviință, mai 
alesă pentru că nimeni nu este datoră de a fi în con
tinuu cu băgare de sâmă, că ore între cei mulțl, care-șl 
caută dreptulă loră, nu cumva se află și pe coridore 
ori în curte și președintele tribunalului?

Aceea, că așă fi scuipată după d-nulă președinte 
este ună neadevâră și o insinuațiune obraznică și ten- 
dențiâsă. De altcum potă sâ arătă, că printr’ună servi
tori de tribunală, cu numele Farkas, s’a făcută in contra 
mea la camera advocațială și la forulă criminalo arătări 
de astfelă de natură. însă tote aceste s’au dovedită de 
neadevărate, impertinente și tendențiâse.

Deeă pre lângă tote aceste d-lă președinte a cre
zută — în butulă declarațiunei mele —• că eu intr’ade- 
vără nu am salutată, i-a stată în dreptă a face in pri
vința acesta pașii legali, și a esopera îndrumarea mea 
la ordine, pe altă cale, într’altă locă și într’altă chipă, 
er nu sbierândă, amenințândă și dominată de mâniă și 
pasiune a purcede față de mine, ca față de ună nime
nea, — ca ună omă fără nici o crescere. Der n’a fostă la 
locă și permisă procedura mai susă descrisă a d-lui pre
ședinte nici pentru aceea, pentru că oficiele nu suntă 
pentru ca acolo, in modulă arătată, să fiă cine-va ata
cată de orece în astfelă de atacare, atacalulă nici că 
se pole apăra fără scandală și mai alesă pentru că și 
la cele mai sălbatice și mai neculte popore, nimeni nu 
Dote fi in causa lui propriă judecătoră.

Prin urmare: Ori am salutată eu, ori nu: ori am 
fostă datoră a saluta, ori nu; ori m’am purtată eu în 
modă cuviinciosă, ori nu: modulă de a-șl resbuna ală 
d-lui președinte a fostă necuviinciosă, vătămătoră și 
mai pre susă de tâte necompatibilă cu demnitatea de ju
decătoră și președinte, și deci trebue să fiă esempiară 
pedepsită, căci de altcum pote da ansă cu dreptă cu
vântă la scandală și pote chiar la nenorociri. — Acesta 
e opiniunea mea, ori și cum s’ar apăra d-lă președinte.

Ce se atinge de resullatulă representațiunii mele 
de sub 1), mi s’a adusă la cunoscință prin graiulă pre
ședintelui camerei advocațiale, a d-lui colegă Emerică 
Hollaki, că advocații din locă, întrunindu-se, afară de 
unulă, și de mine, a doua seu a treia <j> după cele în
tâmplate, au ținută o conferință in acestă causă, care 
a avută dreptă resultată, că colegii mei, au reprobată 
procederea președintelui trib., în meritulă lucrului însă 
nu s’au simțită chiămați de a hotărî, ci au propusă din 
partea loră încercarea unei împăciuiri.

Eu nici în contra acesta n'am făcută escepțiune, 
der aflăndă, că încercarea în acăstă privință a rămasă 
fără resultată, am rugată pe d-lă președinte ală camerei, 
să înainteze representațiunea mea la camera advocațială 
competintă. — Din tâte acestea e evidentă, Escelență, 
că amărăciunea e atâtă de potențată, încâtă nici că pote 
fi vorbă de o aplanare pe calea păcii.

’Nainte de a termina, iml țină de datorința mea 
patriotică, ca și cu ocasiunea acesta să Vă impărtășescă 
Escelenției Vâstre, că d-lă Dr. Francisco Solyom Fekete, 
președintele tribunalului, prin purtarea și prin procedura 
sa bătătâre la ochi, față de mine, a frapată pe mulți, pe 
mulțl i-a îndârjită și i-a scandalisată înlr’atâla, încâtă 
amărăciunea și nemulțămirea ce esistă de ună timpă în- 
câce în comitatulă Huniădărei se atribue de multi, și nu 
fără cuvântă, purtării neprecugetate, fără tactă, provocă- 
tăre și fără de nici o cultură a d-lui Dr. Fr. Solyom 
Fekete.

l’rin suscitarea urei de rassă, prin amesteeulă în 
tote afacerile publice, prin intervenirea sa în totă feliulă 
de afaceri politice, ori este chiemată, ori nu, prin certu
rile sale cu locuitorii din Deva la poliția orașului, pre
cum și prin totă feliulă de abateri administrative (vedi 
Nr. 3472—1883), prin presiunea esercitată în modă bă- 
lătoră la ochi la alegeri, prin cumpărăturile sale la lici- 
tațiunile publice ele., a provocată resensulă multora și 
este pentru acestea dejudecat.ă de mulțl și in publică. 
In precedenta adunare comitatensă fu numită : ună omă, 
căruia ii place a suspiționa și fu declarată de calumniatoră 
și omă fără crescere.

In casă de lipsă sunt in stare a documenta cu 
dovedi, ce se află în mâna mea, precum și prin acele 
ce le-am văzută la alții, că s’a amestecată in lucruri 
forte murdare. Tote acestea le potă dovedi la casă de 
lipsă și mai pe largă.

Mă rogă deci de Escelența Vâstră să binevoiți a 
face capătă persecuțiunii pornite in contra mea, și a nu 
lăsa ca justiția să rămână și mai departe in starea acâsta 
deplorabilă.

Cu totă respectulă
(Va urma). Franciscu Hosszu Longină, m. p.

Ultime soiri.
Petcrsburgti, 13 Martie — Rușii, admiratori 

ai generalului Boulanger, ’i-au trimișii o sabiă 
căzăcâscă. Pe garda săbie suntă săpate ca o de
dicația aceste cuvinte: „Celui mai demna!" și 
acostă dată: „1 Februariu 1887 — llusia". Pe 
tăișulu săbiei dint.ro parte se cetesce în slove au
rite: „Duinnedeii ocrotește pe cei viteji" dr în partea 
cealaltă: Cine este acolo?—-Francia șiBoulanger !

Parisă, 13 Martie — țfiarulu „Le Temps“ 
ijice, că principele de Bismarck caută a lega 
Italia mai strînsfl decâtii ori când de sdrtea 
Germaniei și a Austriei. Elfl vede în aedstă 
alianță o garanțiă în contra eveutualitățiloriî de 
care se teme.

Parisu, 13 Marne. — piarele se ocupă 
tdte de sabia căzăcdscă împodobită cu petre 
scumpe ce patrioț.ii ruși au oferit’o generalului 
Boulanger.

Madridă, 13 Martie. — S’a descoperită aici 
o galerie suterană care pare îndreptată în contra 
legațiunii germane. O anchetă s’a începută.

Constantinopolu, 13 Martie. — Pdrta a în
cheiată cu Germania unu nou contractă relativă 
la furnitura cartușeloru pentru noua pușcă cu 
repetițiune. Acestă contractă se ridică la suma 
de 800,000 lire sterlingl.

Madridul, 14 Martie. — Qiarulă Epoca a- 
firină că tratatulă de alianță italo-austro-germană 
a fostă reînoită.

Sofia, 14 Martie. — ErI s’a celebrată, de 
câtră mitropolitulă Clementă ună servițiu fu
nebru în memoria împăratului Alexandru II, cu 
ocasiunea morți sale. Colonelulă Mutkuroff, unulă 
din cei trei Regenți, a asistată la acestă ser
vițiu.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part. 3 «Gaz. Trans.«)

LONDRA, 15 Martie. — Faima adusă de 
„Standardu, că s’a făcută o încercare de omora 
contra Tarului Ilusiei, care n’a râușitil, fu des- 
mințită de cătră ambasada rusdscă.

In camera comuneloră a declarată g;uver- 
nulă că cu multă părere de râu a înțelesu, că 
câteva persone, ce purtau la sine materii esplosibile 
au fostă arestate pe drumulă, pe care se aștâptă 
sâ vină Țarulă spre a asista la parastasulă ce
lebrată în memoria dilei, când a murită împâra- 
tulă Alexandru II; își esprimă însâ bucuria gu- 
vernulă britanică, că Tarulă nu a fostă a- 
tacată.

După „Standard11 au fostă arestați în Pe- 
tersburgă șese studențl pe Newski-prospect, aprdpe 
de palatulă Aniclcov, unde residdză familia Ța
rului și s’au aflată la dânșii materii esplosibile; 
ei așteptau sâ frecă îuipâratulă cu trăsura spre 
catedrală.

DIVERSE.
Danțulă inorțilorQ. — Din Brody se comunică <Jia- 

rului vienesă »Tgbl.“ cu data de 3 Martie n. următorea 
tragică întâmplare: In orașulă rusescă Ezerniehovka de 
lângă graniță se aranja în 27 Februarie pe suprafața 
înghețată a rîului o serbare, la care luară parte vre-o 
60 persone. Dela 2 Ore după amâdl începândă tine
rimea din localitate esecufă danțulă la sunetele unei mu- 
sicl; bucuriă și veseliă domnea pe locuia împodobită 
sârbătorescc. Era pe la 4 ore după ameijl, când se autji 
deodată o trosnitură detunălore a gheței. Ghiața în
cepu a se mișca sub piciorele dănțuitoriloră, și despi- 
cându-se in unele locuri, apa începu se svâcnâscâ în 
colosale arcade. Ună țipetă grozava isbucni și socie
tatea cuprinsă de fiorii tnorții căuta se ajungă la țărmă. 
Nu toți reușiră a scăpa, 14 persone căzură jertfă acestei 
catastrofe. Intre nenorociți și-a aflată mârtea și o lă- 
nâră păreche, care abia înainte cu 14 dile pășise la al- 
tara. unindu-se pe vietă. In urma silințelorfl date au 
fosta scoși din apă 8 dintre nenorociți, cari au murită 
de o morte atâtu de grozavă sub gheață.

Contemplări după încheierea carnevalului. — Se 
scrie din Parisă: Llomnișora Edith Gonzales, fiica unuj 
comerciantă din Parisă, în etate de 29 ani, s’a otrăvită 
cu Cyankali în Mercurea din săptămâna primă a pos
tului. Printr’o scrisore lăsată declară dama, că ar fi 
contată sigură pe aceea, că va căpăta în carnevalulO 
trecută ună bărbată; însă dorințele nu i s’ar fi reali- 
sată și nu ar voi a fi mai multă ținta uricioseloră glume 
ale surorei sale celei mai mici, precum și ale fratelui 
său. Sentimentalele cuvinte din urmă ale epistolei sună; 
„Ori ce ași fi întreprinsă în timpulă din urmă, mi se 
ijicea mereu: ești prea bătrenă pentru așa ceva; deci, 
pentru a muri mă voră găsi așa speră toți prea te- 
neră încă.

Editoră: Iacobfi Muresiauu.J
Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu
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O&ranlti la buraa de Vlana
din 1-1 Martie st. u. 1887

Rentă de aură 5°/0 . . . 109 85 Bonuri croato-slavone . . 101.50 
Rentă de hârtiă o°/0 . . 89 10 
Imprumutulă căiloră ferate

ungare............................ 149.25
Amortisarea datoriei căi-

lorft ferate de ostii ung. . . . „ . . .....
(1-ma emisiune) . . . 97.25 , Tisei și Segedmului 122./o 

, ' , , . . Renta de hărtiă austriacă 80 90
Amortisarea datoriei căi- Renta de austr. . . 8125

orfl ferate de ostii ung. Renta de aurd austr. . . 11090
(2-a emisiune) . . . . 124 - Lo3urile din 186O . . .133.-

Amortisarea datoriei căi- Acțiunile băncel austro-
lord ferate de ostă ung. _ ungare..........................  865 —
(3-a emisiune) .... 115 — ],jncej de credită ung. 295.75 

Bonuri rurale ungare . . 104.— | Act. băncel de credită austr.276.20 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.— Argintulă —. — Galbinl 
Bonuri rurale Banat-Ti- împărătesei ..................6.00

mișă............................... 104.00 | Napoleon-d’orl .... 10.14
Bonuri cu cl. de [sortare 104.— I Mărci 100 împ. germ. . . 62.75 
Bonuri rurale transilvane 104.— Londra 10 Livres sterlinge 128.25

Despăgubire p. dijma de 
vină ung...............................98.75

Imprumutulă cu premiu 
ung.....................................120.60

Losurile pentru regularea

Bursa de Bucii resci.

Cota oficială dela 27 Februarie st. v. 1887.
Cump. vend.

Renta română v.5°0). 88 — 89 —
Renta rom. amort. (5°/0) 9P/2 92\'2

» convert. (6°/0) 83— 84—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36—
Credit tone, rural (7°/0) ■ 99— 100—

1 „ (5°/o) ■ 82’/i 84>/<
» » urban (7°/0) . 96— 97—

, (6»/0) • 90— 91—
> (5°/o) • 78— 79—

Banca națională a României 500 I^ei ------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — ——

« » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 19.— 20 —
Bancnote auslriace contra aură. . 1.98 2.00

su.
învățătorii la sc61a confesională gr. 
vicariatulu lloilnei cu unu salam 

primi în rate lunare decursive din 
concursu.
postă vorît avea a-și așterne supli- 

cele loru până la 30 Martie a. c. st. n. în care di se va țină și alege
rea — cătră subsemnatulu senatu scolastică, provădute cu testimoniile 
de serviciu, de moralitate și de cualificațiune.

Telciu, în 11 Martie 1887.
Senatulu scol, contes. gr. cat.

Cursulu pieței Brașovu
din 15 Martie st. n. 1887.

Bancnote românesc! . . . Cump. 8.45 Vene . 8.50

Argint românesc................. . » 8.40 * 8.45

Napoleon-d’orI...................... . » 10.02 J 10 08

Lire turcesc!.......................... . » 11.43 • 11.46

Imperial!.............................. . » 10.43 • 10.46

Galbeni................................... . » 5.94 » 5-90

Scrisurile fonc. «Albina» . » 101.— * 102.- -

Ruble Rusesc!...................... . » 111.— • H2.1/,
Discontulă ... > 7—10°/e pe ană.

Conc
Pentru ocuparea postului de 

cat. română din comuna Telciu în 
anualu de 200 fi. v. a., care se va 
fondul îi scdlei, prin acesta se escrie

Doritorii de a ocupa acestu

ABONAMENTE
la

(Gazeta transilvaniei"
mai ușoriise potîî face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, 

prin mandate poștale.
Adresele ne rugămîî a ni se trimite 

și posta ultimă.
Prețuia abonamentului

Pentru Austro-Ungaria:

esactu arătându - se

este

pe

Avisu d-loru abonați!- — - - - f
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și postaultimă.

Dăcă se ivescă iregularități la primirea diarului onor, abonați 
suntă rugați a ne încunosciiiița imediată prin carte poștale, ca în cată 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTlt. „GAZ. 11îAăS‘l

pe

trei luni 
șăse luni 
unu anii

3
6

12

fi. —
fi. —
fi. —

Pentru România și strâ imitate
trei
sese

,, unu

luni
luni .
anii

10
20
40

Administrațiunea „Gazetei

franci

n

Transilvaniei/4Mersul u trenuriloru
Valabilii dela I Octomvre st. n. 1886.

pe linia Predealii-Biidapesta și pe linia Teiiișit-Jlriutii-Biidapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Predealtt-ISudapesta Budapesta—I*redealii

Bucurescl

Predealu

Timișă

Brațovă 

Feldidra
Apatia 
Agostonfalv» 
Homorodă
Hașfaleu

Sighișiiri 

Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușfi 
Aiudă 
Vințulă de sui 
Uiora 
Cucerdea 
GhirisQ 
Apahida

Clușiu

Nedeșdu 
Ghirbău 
Aghirișă 
Stana 
Huiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Rev 
Mezfi-Telegd 
Fugyi-Văsărhe 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladăny
8zolnok 
Buda-peata

Viena

Trenu Tren Trenu 
de accelerat omnibua 

peraono

Trenîi 
omnibuB

Nota:

<1
11

1

1 1 1 
1 1

7.47 —
8.24 _
8 51 _
9.14 _
9.51 —

I 1.03 _
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 _
3.5? _
5.10 _
5.31 —
- 6 03

6.21
— -
— _
— —
— 7.14
— 7.43
— —
__ —
_ 8.22
— 8.48
— —
— —

( — 9.13
— 9.18

10.38
— 12.20
— 2.15
— —
- 8.00

10.55
1 23
3.24
10.05
2.15
6.05

Orele de nâpte suntă

1.45

2.32

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhelj 
Mezo-Telegd 
R6v
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Gbirbău 
Nedeșdu

Clușiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Uiora 
Vințulă de 
A iudă 
leiuști 
Crăciunelă 
Blașă 
Micăsasa 
Copșa mic. 
Mediaș ă 
Elisabetopole 
Slgișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovu

Timișu

Sil s

Predealu

Bucuresc!

cele dintre liniile grâse.

3.10

Trenu 
de pers.

Tren 
accelerat ,

11.10 -
7.40 2.—

11.05 3.58]
2 02 5.28
4.12 6.58
— —
— —

7.33
— 8.04
—
__ —
_ 8.58
— 9.28

— —
— —
_ —
- 10.28

11.00 _
11 19 —
12 30 _

1.01 _
106 _
1.13 _
1.20 _
1.41 _
2.C0 _
2 35 _
2.48 _
3.20 __
3 36
4.C0 ___
4.35 _
5.12 —
5.37 —
7.02 —
7.43 —
8.11 —
8.41 —

( 9.21 —
( - —

—
( - —
( ~ —

7.38

1.55
2.53

Trenă Trenă Trenă 
omnibuB de omuibus 

persone

6.20
9.34

11.26
1.38
2 06
2 17
2.40
3.24
3.47
4 07
4.33
5.15
5.f31
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.40

2.31

7.08
7.36
9.06
9.53 

IO.— 
10.C9 
10.19 
10.48 
11.14 
12.12 
12.30

1.12
1.32
2.18
3.0»
3.49
4.28
6.16
7.06
7 46
8.25
9.15

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, Zernesc!

II
Teiușfi- tradA-Budapesta Budapesta- Aradft-Teiușft.

Trenfi Tre ju Trenu de Trenii de Trenfi Trenfi
omnibus omiLbus persone perafine dc peraone omnlbai

Teiușft 11.24 ___
1

2.40 Viena 11.10 12.10 1 -
Alba-Iulia 11.39 — 3.14 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulă de josă 12.30 — 4.22 „ , , ( 11.20 12.41 —
Șibotă 12.52 — 4.50 Nzoluok ț 4.10 5.45 — 1
Orăștia 1.01 — 5.18 Aradft 4.30 6.— 7.04
Siuieria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4.43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Braniclea 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
llia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5 41 7.10 8 36
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 69 7.37 —

Zam 4.25 — 8.11 Bărzova 6 28 7.55 —
Soborșin 5 30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Bărzova 5.56 — 9 33 Zam 8 01 9.12 —
Conopă 6.27 — 9.53 Gurasada 8 34 9.41 —
Radna-Lipova 6.47 10 27 llia 8 55 9.58 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclea 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10.42
Glogovață 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok * 8.42 — 4.52 Șibotă 11.43 12.— —

(| __ — 5.12 Vințulă de josă 12 18 12.29
Budapesta _ — 8.20 Alba-Iulia 12.36 12.46 —
Viena — — 6.05 TeiușA , 1.29 1.41 —

Aradft-Timiș6ra Simeria (Piski) Petroșani

Trenfi Trenfi de Trenu Trenu de Trenfi Trenfi
omnibus perene mixt peraone omnlbai mixt

Aradft 5.48 6.05 Simeria 11.25 __ 2.42
Aradulă nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nămeth-Sâgh 6.44 — 6.58 Hațegă 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merczifalva — — — Banița 3.05 — 6 49
Tinaișdra 9.02 — 9.08 Petroșenl 3.37 — 7.12

Timișftra-Arad A Petroșeni—Simeria (Piski)

Trenu dc Trenfi de Trenfi Trenfi TrenA Trenfi
pur să ne persdne omnlbuH de pers. omnibus mixt

Tlmișâra 6.25 5.00 Petroșeui 10 07 _ 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 371 Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
Aradft 9.27 — 8.17 | Simeria 1.53 — 10.31


