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Brașovu, 4 Martie 1887.
O interesantă discusiune s’a încinsă alaltă- 

eri în camera deputațiloru din Viena în privința 
tecstului de pe bancnote. La ordinea dilei era 
desbat.erea specială asupra statutului băncii austro- 
ungare. Articululu 82, privitorii la tecstulă banc
noteloru, așa cum a fostu stilisatu de ambele 
guverne din Viena și din Peșta, cere ea bancno
tele să fiă provăijute, ca și astădi, pe-o parte cu 
tecstfi germană, 6r’ pe altă parte cu tecstii ma
ghiarii. Depntatulu Dr. Trojan împreună cu mai 
mulți alți deputați a propusă la art. 82 să se 
clică, că pe bancnote, în partea unde se artă 
textulu germană, este a se indica valbrea în tote 
limbile regateloru și țărilorti representate în 
„Reichsrath11.

Unulă din corifeii cehi, Dr. Gregr, s’a ri
dicată să apere propunerea lui Trojan. Elă a 
ținută cu acesta ocasiune ună fulminantă dis- 
cursă, combătendu slăbiciunea guvernului aus
triacă și ilustrându cu vii culori situa țiunea, ce 
a creat’o dualismulă popdreloru din acăstă îm
părăția, precum și părerile, ce domnescu în par
tea de dincolo a monarcliiei asupra egemoniei 
Maghiariloru și a relațiuniloră dintre ei și po- 
pbrele austriace.

Vorbirea lui Gregr a fostă viu aplaudată 
de întrâga maioritate din cameră și nu fără 
sfială s’a încercată ministrulă de finance Duna- 
jevskv a justifica procederea guvernului în afa
cerea cu tecstulă noteloră, ceea ce însă nu i-a 
succesă.

In introducerea vorbirei sale Gregr a ac
centuată cum suntă plesniți în față Cehii prin 
aceea, că nu li se acordă nici cererea în privința 
tecstului poliglot pe note, cerere, care nu costă nici 
ună bană frântă, după ce li s’au respinsă t6te pre- 
tensiunile, cari costă bani. Int.regulă poporu 
cehică doresce, ca ceea ce se dice pe bancnote 
să fiă disă într’o limbă, care să-o pricâpă popo- 
rulă. Dâcă, 4’ce Gb’eg1’, s’ar pretinde ca tecs
tulă bancnoteloru să fiă compusă în limba arabă 
sdu cliinesă, atunci toți ar găsi, că acesta este o 
nebuniă; îmi veți concede însă, că în Austria 
trăescă milidne de 6meni, cari cunoscu limba 
germană și maghiară tocmai așa de puțină, ca 
pe cea arabă și cliinesă.

Este 6re nouă cererea ca tecstulă pe note 
să fiă poliglotă? De când esistă bancnote în 
Austria t.otdâuna a fostu tipărită pe ele tecstulă 
în t6te limbele imperiului și chiar și absolutis- 
mulă germanisătoră a fostă multă mai cum 
se cade decâtă ca să comită asemeni vexațiuni 
față cu popdrele.

Gregr se plânge în contra ministrului de 
finance, că tractcză cestiunea ca ceva bagatelă, 
der este convinsă cu t6te aceste, că d-lă ministru 
ar fi aflată o satisfacțiune fdrte mare, dăcă '-ar 
fi succesă a obțină față cu Ungurii și numai cele 
două cuvinte, cari să indice valărea noteloră în 
t6te limbile. Lucru tristă și rușinătoru este însă 
pentru guvernulă austriacă, că este așa de slabii 
și neputinciosă față cu Ungaria, încâtă n’a pu 
tută obțină nici acele două cuvinte pe tecstulă 
bancnoteloră.

Caracteristică este modulă cum esplică de- 
putatulă Gregr refusulă constantă alu Unguri- 
loră de a concede tecstulă poliglotă pe partea 
germană a bancnoteloru.

Maghiarii — dice elu — ca rassă domni- 
tăre în Ungaria, nu voiescă ca lumea să scie, 
că în Ungaria mai trăiescă afară de Maghiari 
și alte naționalități. De aceea ei sugrumă ori
ce mișcare și ori-ce semnă de viață a popăreloră 
nemaghiare și de aceea nu voiescă ei nici aceea, 
ca pe tecstulă notei să se pdtă ceti esistența 
acestoru popăie.

Dăr nici pe partea austriacă a bancnotei 
nu voiescă Maghiarii să se întâmple acăsta, pen

tru că credu, că popărele nemaghiare ale Unga
riei, seduse prin răulă eseinplu ală părții cislai
tane, ară pută pretinde în cele din urmă și res
pectarea naționalității loră pe bancnote.

Acăsta e causa“, esclamă Gregr, „pentru 
care pretensiunile năstre au fostă respinse; de 
aceea guvernulă nostru a trebuită să capituleze. 
Dăcă ministrulă de finance nu voiesce să mărtu- 
risescă acăsta, causa este că îi e rușine “.

„Despre dualismu“, adauge Gregr, „nu voiu 
se vorbescă mai departe : Dualismulă, acăstă crimă 
în contra Austriei, noi nu-lă avemă pe consciință 
(bravo! bravo! în drăpt.a). Dăcă însă creatorii 
dualismului au credutu, că va fi cu putință a su
prima în Austria popărele negermane, cum su
primă Ungurii popărele nemaghiare, atunci acești 
domni și-au greșită cumplită socotăla. căci noi 
suntemă făcuți din metaîă mai tare decâtă săr
manii Slovaci în Ungaria, și ceea ce în Ungaria 
se încovăie și se plăcă, ar pută aici fărte ușoră 
să se frângă și să se crepe“.

Apoi se plânse deputatulă cehă între aplau- 
sele maiorității asupra amestecului Unguriloră 
în afacerile cislaitane, așa că fără învoirea, loră 
nu mai e cu putință să se străforme nici tecs
tulă bancnoteloră pe partea austriacă după cum 
ceră trebuințele popăreloră cislaitane. „E da
toria guvernului nostru să nu sufere, ca Austria 
să devină unu scăunelă de piciore ală șovinis
mului maghiară !“ — In fine ceru ca guvernulă 
să mai negocieze încă odată cu Ungurii în a- 
căsta cestiune.

Răspunsulă ministrului de finance Duna- 
ievsky, a fostu, precum amu amintită, slabă și, 
ceea ce a bătută la ochi, n’a desa.probată nici 
măcară c’ună cuventă atacurile vehemente în
dreptate din partea li i Gregr în contra Un
guriloră.

Mocsary nu mai e singurii!
Eată scrisdrea ce o adresâză Mocsary cătră 

acei alegători independenți ai săi din orașulă 
ITalas, cari i-au rămasă credincioșii

Clitră președintele partidei independente din Ilalas.
Onorate d-le președinte!
Am primită hotărîrea partidei independente din 

Kiskun Halas, adusă în 6 a lunei curente, pe care ai 
binevoită a mî-o comunica. Declarațiunea aprobătore a 
partidei m’a umplută de bucuriă și de mulțumire. Aceia, 
cari m’au atacată pentru vederile ce le-am esprimată în 
cestiunea naționalitățiloră, au ajunsă pănă a mă acusa 
chiar cu trădare de patriă , hotărîrea partidei indepen
dente din Halas va depărta dela mine acăstă acusare, 
pentru-că fiecare va înțelege, că nici mintea, nici inima ce- 
tățeniloră unui orașă atâta de nâoșă maghiară nu i-ar 
pute lăsa se ia sub protecțiunea loră pe ună tră
dătorii de patriă, nu i-ară lăsa să primescă și aprobe 
astfelă de vederi, pe cari a-le vesti și mărturisi însâmnă 
trădare de patriă.

Acesta a mea mulțumire privesce Inse propria mea 
personă, precum și hotărîrea onorațiloră mei alegători, însă 
din acestă hotărire urmeză încă ună faptă de importanță 
și mai mare decâtă justificarea neînsemnatei mele per- 
s6ne. Față cu pasulă cu tolulă necuviinciosă ală par 
tidei contrare, onorata adunare a partidei nu s’a îndes- 
tulită numai a apăra pe acela, pe care la alegerea de 
deputați l’a onorată cu încrederea sa, ci pe față a luată 
posițiune contra acelui curentă ivită în cestiunea națio- 
nalitățiloră, ală cărui resultată nu pole să fiă altulu, 
decâtă ca să pună pe picioră de răsboiu o parte a ce- 
tățeniloră contra celeilalte, să amărască și să despoiă de 
speranța de a pută trăi în pace pe aceia, cari alipindu- 
se de acăsta patriă au dorință sinceră a trăi în pace cu 
maghiarimea, precum s’a întâmplată in decursă de o 
miiă de ani. Acesta este ună faptă de mare importanță, 
onorate d-le președinte. Nu sunt mai multă singură, 
când, îndemnată de convingerea mea firmă, mi-am ră 
dieată debilulă meu cuventă, nu numai între patru ochi 
său printr’o mai căldurosă strîngere de mână mi-se face 

cunoscută din partea a număroși ămeni și încă distinș 
prin posiția loră, că aprobă vederile mele, ci din mijlo- 
culă simpatică ală lamurei maghiarimei se înalță ună 
răsunetă în audulă țărei întregi, care răsunetă, credin- 
ciosă politicei naționale tradiționale, și astădi <j*ce, 
dreptatea și echitatea este politica cea mai bună.

Pe urma străbuniloră âmblă și majoritatea cetățe- 
niloră orașului Halas. Națiunea maghiară a fostă în stare 
a săvârși lucruri mari și lăudabile pe timpulă domnirei 
lui Arpad și a diferiteloră case domnităre, măcarcă lo
cuitorii țărei erau și atunci compuși din popore de atâtea 
limbi și naționalități, ca și în momentulă de față. Na
țiunea maghiară niciodată n’a nisuită ca cu focă cu fieră 
să stărcă unitatea limbei, patria a considerată de cetă- 
țănă cu dreptă egală pe fiăcare, fără considerare la na
ționalitate, argumentă neîndoiosă despre acăsta este îm
prejurarea, că pe fiăcare l’a împărtășită egală în privi
legiile nobilitare, prin cari în timpurile străbune sa dată 
espresiune plenitudinei drepturiloră cetățenescl. Și a- 
căsta n’a împedecată maghiarimea ca să imprime istoriei 
țărei timbrulă ei propriu, n’a împedecat’o, precum nici 
în viitoră nu păte să o împedece, de a-șl susțină în țăra 
acăsta rolulă conducătoră, care nici odată n’a fostă trasă 
Ia îndoelă de celelalte naționalități.

Noi nu avemă lipsă ca prin punerea în jocă per
manentă a păcei interne din țâră să nisuimă la ună 
scopă nerealisabilă, ca prin acăstă deșărtă nisuință să 
împingemă marea mulțime a cetățeniloră noștri în bra
țele acelora, cari numai cu prețulă jertfirei independenței 
nostre naționale ară fi aplicați a ne întinde mână de 
ajutoră în maghiarisarea forțată: scopulă ni-lă vomă 
pută ajunge atunci, când vomă face, ca sub farmeculă 
valărei morali a națiunei maghiare tăte naționalitățile a- 
cestei patrie să nisuăscă cu puteri unite și cu comună 
iubire de patriă la ajungerea mareloră scopuri ale e- 
sistenței statului; și acăsta se va întâmpla, dăcă nici pe 
terenulă relațiuniloră de stată, nici pe ală celoră sociale 
nu-i vomă turbura în conservarea și libera desvoltare a 
limbei și a naționalității loră, pe care o privescă ca 
urmare naturală a libertății loră individuale și cetă
țenesc!.

Răsunelulă din Halas va esercia o inrîurință mul- 
comitore și incurăgiatore asupra tuturoră acelora, cari 
vădendă netoleranța ce domnesce acjl câtă p’aci au în
cepută a pierde speranța că se va mai pute afla vre
odată modulă, ca naționalitățile să trăiăscă în pace la 
olaltă.

In acăstă privință a avută deja efectă și modesta 
mea vorbire, după neindoiăsele dovetjl ce leam la mână, 
a avută efectă, dăr nu astfelă, ca să pună deadreptulă 
pe picioră și mai renitentă pe acei pretinși dușmani ai 
patriei; cu câtă mai mare efectă va avea în privința 
acăsta acea declarațiune, ce vine dela marele numără 
ală distinsei inteligențe și dela cetățenii cu nestricate 
sentimente maghiare a unui orașă năoșă maghiară. Prin 
acăsta, onorate d-le președinte, d-văstră a-ți făcută ună 
servițiu patriei.

Primiți vă rogă încă odată espresiunea mulțămirei 
și a înaltei considerațiunl dela ală D-vostră:

Budapesta, 8 Martie 1887.
plecată servă

Ludovică Mocsary, dep. dietală.

O scrisore revoluțiunarâ, bulgară.
Mai nainte de isbucnirea ultimei revolte în 

Bulgaria, comitetul u refugiațiloru bul
gari a trimișii prefectului din Ktistendil urmă- 
tdrea scrisdre confidențială:

Comitetulă refugiațiloră bulgari din Rusia, Turcia 
și România, obligându-vă la celă mai strictă secretă, vă 
face cunoscută, că dăcă nu veți urma conformă acestui 
ordină secretă, veți răspunde cu capulă. Țâra se gă- 
sesce actualmente în cea mai dificilă posițiune, în care 
au aruncat’o câți-va vagabuncjl și ămeni cătjuți moral
mente. Acești ămeni voiescă cu orice preță să mârgă 
pănă la sfârșită cu causa loră cea rea, și să lase țâra 
în cea mai deplină anarchiă care va trebui să aibă con
secințe sângerăse. Pentru că acești omeni n’au nici o
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putință d’a face ună pasă înapoi, nu polă eși din în
curcătură decâtă prin mijloce estrenie; ei nu voiescă să 
ca4ă decâtă cu sgomotă. Brevădândă însă acesta sfârșită, 
actualii omeni ai puterei din Bulgaria au depusă mari 
sume, slOrse din sudorea poporului bulgară, la băncile 
din Bucurescl și Viena pe numele NacevicI, Stranski ele. 
pentru ca să aibă ceva pentru <jtle negre. Acum, fiindă 
că acești bmenl trebue să dea sămă poporului de fap
tele loră trădătbre și de tote abusurile și crucjimele loră, 
și fiindă-că comitetulă are dovetjl sigure că întreg» bandă 
are de gând să fugă din patrie pentru ca să nu cadă 
în mânile justiției poporului, comitetulă vă comunică, că 
veți fi privită ca complice și riscați capulă d-vostră în 
casă când nu veți face totă posibilulă ca să prindeți pe 
regenți, pe miniștri și pe ceilalți mișei când voră voi să 
fugă prin județulă d-vostră. Acestea vi-se cumunieă, 
fiindă-că în curendă se voră ivi evenimente însemnate 
.și fiindă-că spiritele cele rele ale patriei voră fugi pro
babilă prin județulă d-vostră, care se află tocmai la 
graniță.

SOIRILE DILEL
Foile ungurescl aducă după , Magyar Allam« scirea, 

că în diecesa unită a Gherlei mai mulți Români gr. or. 
din câteva comune au trecută la religia gr. catolică cu 
biserică și cu protopopă cu totă. Ungurii vădă în acesta 
ună mare succesă națională ungurescă. Vomă vorbi des
pre acesta casă, îndată ce vomă primi informațiunl 
sigure.

Din comilatulă Solnoeu-Dobeca ni se scrie: „Sti
mate d-le Redactoră! Nu mă potă reține a nu Vă atrage 
atențiunea asupra unei scrieri eșite din condeiulă și cre- 
erii unui preotă română greco-cat., care în totă momen- 
tulă e gata a se folosi și de cele mai detestabile mij 
Idee, maghiarisându’șî atâtă numele de boteză, câtă și 
conumele, tămâindă în foi maghiare catolicismulă ungu
rescă și prin urmare șovinismulă, numai să între în 
grația lui Banffy-pașa, precum și în grația episcopului 
Szabo, cu a căruia ajutoră spereză Preacuvioșia sa a 
ocupa postulă de canonică devenită vacantă prin înee 
tarea din vieță a canonicului Gulovich. Acestă omă 
slabă de ângeră înainte de a deveni păstoră alu sutle- 
teloră bisericei unite cu biserica catolică, dela care bise
rică unită șl-a .luată cultura binecuvântată11 (ipsissima 
verba) arăta iubire de poporulu, din care s’a născută, a 
fostă compusă o societate de teatru de diletanți români 
etc., eră astădi? Se binevoiți a pune sub ochii publi
cului nostru românescă artieululă d-sale plină de bucuria 
apărută în „Magyar Allam“ Nr. 69 din 1887 pe pagina 
a 2-a columna a 4-a, din care mai limpede decâtă să- 
rele se vede, că ori și ce căutândă în d-sa vomă afla, 
numai iubire de poporă nu. Acesta e Vasiliu Filipil, 
preotă greco-cat. în Lăpușulă românescă, aci predică elu 
adi cuventulu neadevărului la ună poporă forte 'numă- 
rosă'.

—x—
Sub egida fisolgăbirăului PaulovicI, a farmacistului 

Freyler și a directorului șeolei de stată Klug. s’a formală 
în Orșova o reuniune pentru lățirea limbei ungurești, 
ale cărei statute s’au și întărită de[ministrulu de interne. 
Reuniunea are problema ca prin editarea unei foi ungu
rescl și prin alte mijlâee corâspuncjălore scopului să ri
dice și să promoveze limba ungurescă și simțămentulă 
„patriotică* în fostele granițe militare. — Curiosă lucru, 
sub egida unui Sârbă și doi Șvabi se lucreză la maghia- 
risarea granițeloră militare! Și voră și isbuti la — ca
lendele grecești.

— x—
Adi Mercur! a începută în Brașovu asentarea cu 

tinerii din classa ânteiu de etate. Mâne Joi vine la rândă 
a doua classă de etate, âr poimâne Vineri classa a treia 
de etate,

—x—
D-lă advocată Danilă Lica a suferită o durerosă 

perdere prin încetarea din vieță a fratelui d-sale Maxi- 
milianu Lica, jude reg. în pensiune. — h adresămă con- 
dolențele nostre!

—x—
Conducătorea oficiului poștală din N. Czeteny, Emma 

Balazsy, a păgubită erariulă poștală prin manipulare 
fraudulosă. Eănă acum s’a dovedită lipsa sumei de 1606 
fl. Emma Balazsy deschidea scrisorile cu bani, lua ce 
era în ele, seu le nimicea cu totulă. PreotulO locală, ună 
unchiu ală defraudantei, s’a obligată, nu’i vorbă, a des
păgubi erariulu, dâr elă se află într’o stare așa de rea, 
încâtă va rămâne cu bunăvoința.

—x—
Pe stăvilarele de lângă Hityas, precum raporteză 

foile din limișora, s’a petrecută acum câteva ijde o 
dramă sângerosă. Doi lucrători de prisme, cari voiau să 
trecă pe celălaltă țărmă alu Timișului, rugare pe plu- 
tașulă Ionă Svetjescu să’i trecă peste Timișă că’i voră 
da ună bacși.șă. PlutașulO, omu săracă, le’mplini dorința; 

și așa, că trecă la lectură numai după ce esplică și e- 
sercâză pe școlari, ținândă mereu semă de cunoscințele 
loră câștigate din limba maternă, în paradigmatele și re- 
gulele necesare, prin urmare numai după o astfelă de 
pregătire.

La limba germană se accentueză, că în cele două 
classe superiore din urmă să se facă instrucțiunea cea 
mai mare parte în nemțesce pentru practica însușire a 
acestei limbi.

Amăruntele materiei de învățământă a istoriei uni
versale s’au redusă. In classa VIU se numărau pănă 
acum pre pe largă isvorele ce erau de tractată și ope- 
rile cele mai însemnate ale istoriografiei ungare. De 
brece esperiința a dovedită, că acestă materială mai 
niciodată nu s’a putută răsbi, să dispune în nouăle in
strucțiuni, ca tractarea isvoreloră principale, precum și 
acelea ale istoriografiei să se împreune cu singuraticele 
periode de timpă.

In privința geografiei se susține și în nouăle in
strucțiuni tractarea aceloră animale și plante, care ca- 
racteriseză în adevără o unitate geografică și pe lângă 
acâsfa se mai cere acum, că în classa 1 și II după geo
grafia fisică are să urmeze și împărțirea și delimitarea 
politică.

Amăruntele pre numerbse în materia de învăță
mânt ă a chemiei și mineralogiei, (classa IV) încă s’au 
redusă.

fn instrucțiunile pentru geometria desemnativă s’a 
accentuată mai tare punctulă de vedere geometrică în 
comparațiă cu esecutarea tehnică, pe când mai nainte 
geometria sta cu totulă în serviciulă desemnului. Decă 
permite limpulă, se pote propune în classa IV și repre- 
sentarea orthogonală, pentru ca școlarii să ’nvețe a pri
cepe și mai bine representarea obiecteloră.

Instrucțiunile s’au lărgită prin aceea, că acum cu
prindă și orientări pentru instruirea în propedeutica filo
sofică și în gimnastică.

Cea mai importantă inovațiune este introducerea 
așa numiteloru „planuri de învățământă locale*. Fiecare 
gimnasiu e îndreptățită a acomoda planulă normală de 
învățământă referințeloră sale locale speciale, adecă a 
lucra ună plană de învățământă locală, se ’nțelege de 
sine cu orecare restricțiunî și cu aprobarea ministrului 
de instrucțiune. Aceste planuri de învățământă locale 
au să se trimâtă ministerului, pentru a le suprarevisui și 
aproba, pănă la 5 Aprilie, așa ca să între în vigore cu 
începutulă anului școlară viitură.

der ajunși pe celălaltă țărmă, cei doi lucrători ilă luară 
în bălaiă de jocă și dreptă baeșișă îi mai deteră și câ
teva lovituri de băță. Svetjescu, bârbată puternică, în 
verstă de 25 ani, se puse în apărare și se și îneăerară 
toți trei. Lucrătorii făcură usă de lopețile loră și omo- 
rîră pe sermanulă plulașă. Lucrătorii fugiră la Timișbra 
și de acolo la Modoșă. Gendarmii îi urmărescă.

In Oroshaza s’a dată de urma unoră falsificatori 
de bancnote de câte 10 fl., ce s’au pusă în mare nu
mără în circulația fiindă forte bine imitate. Ună țărână 
a fostă arestată, ceilalți încă nn suntă cunoscuțl.

Sergentulă majoră rusă Michael Krieger, care fu
sese arestată în Cracovia, ca bănuită pentru spionagiu, 
a fostă pusă erășl în libertate din ordină mai înaltă.

—x—
In Oradea mare s’a întâmplată următorulă casă: 

La preparandistulu Alex. Kalman petrecură în cjilele tre
cute cinci calfe de prăvăliă și pe la 11 ore sera porniră 
spre casă însoțiți de Kalman. Pe stradă cjise unulă din 
ei, Alex. Miskolczi, cătră Kalman: „Bagă de semă, te 
împușcă L — „împușcă!11 respunse cjîmbindă Kalman, 
care luă amenințarea amicului său dreptă glumă; der în 
acelă momentă împușcătura răsună și Kalman cădu josă 
lovită fiindă în capă. Amicii săi încremeniră de spaimă, 
der venindu’șl in fire ridicară pe Kalman și lă transpor
tară acasă. Miskolczi fugise după împușcătură strigândă 
că are să se împusce. A doua s’a Ș> găsită mortă 
în locuința stăpânului său, comerciantulă Palkovicl. Se 
împușcase în inimă. într’o serisore lăsată r6gă pe pă
rinții săi și p’ai lui Kalman să-lă erte, deorece nenorocita 
faptă a fostă o întâmplare. Kalman încă a fostă lovită 
de mbrte S’a pornită cercetare judecătorescă.

Se desminte scirea că în Rusciucu au mai fostă 
împușcaț? 14 sergenți și caporali.

—x—
Din Cracovia se serie, că după o cercetare de 2 

săptămâni, din ordinulă guvernului rusă au fostă espe- 
dați peste graniță doi oficeri prusianl cari, travestiți ca 
agenți comercianțl, au desemnată fortăreța Ivangrod și 
împrejurimile ei. ____ __

Noulu planu de învftțăinentu ginmasialu.
In dilele acestea s’a resolvată cestiunea revisuirei 

planului de învățământă gimnasială și în curendă va fi 
trimisă gimnasieloră noulu plană împreună cu instruc
țiunile respective de cătră ministrulă instrucțiune!. Dela 
1879 acesta e ală treilea plană de învățământă: nu 
scimă de câte ori se va mai schimba de aci încolo. 
Etă modificările ce s’au făcută :

Limba latină se va propune în classa I în 7 ore 
în loeă de 6 ca până acum.

Geografia politică a Ungariei (classa III) a primită 
ca adausă țările de coronă austriace (privire generală). 
Pentru ca în clasa VIII să se potă întrebuința mai multă 
timpă pentru geografia politică a Europei și Americei, 
s’a irecută in classa VI acea parte a istoriei timpului 
mai nou, care pănă acum servea ea introducere inslruin- 
ței geografice, anume secțiunea dela congresulă din Viena 
pănă la anulă 1848. Acele evenimente istorice însă, 
care se întindă dela anulă 1848 pănă în dilele ndstre 
se voră tracta și de aci înainte în classa VII. 0 esen
țială modificare s’a făcută .și în instruirea geografiei în 
classa 1 și II In classa 1 se va propune geografia Un
gariei și a restului Europei (âr nu numai a Ungariei și 
țăriloră mediterane ca pănă acum); în classa II întrâgă 
Asia, Africa, America și Australia.

Matematica încă a suferită o mică schimbare. Pănă 
acum stereometria era împărțită pe două clase: în classa 
VI se tractau corpurile colțurose, în a VII, pe lângă re- 
presen'.area grafică a espresiuniloră algebraice, corpurile 
rotunde. Acum s’au trecută in classa VII atâtă corpu
rile colțurăse câtă și cele rotunde, însușindu-și prin a- 
câsta scolarulă în modă mai unitară stereometria.

Geometria descriptivă încă s’a modificată puțină. 
S’au trecută din classa IV în classa III cercurile, pe când 
In classa IV s’au primită construcția, planulă și tăiătura 
obiecteloră visibile simple (de esemplu a edificiiloră.)

Modificările mai importante în instrucțiunile adause 
la planulă de învățământă suntă următbrele:

S’a mai moderată direcțiunea esclusivă inductivă, 
fiindă împreunată cu multe greutăți în classele cu ună 
numără mai mare de școlari.

In limba ungurescă se cerea pănă acum, ca trac- 
tarea părții formale să se baseze pe partea sintactică; 
după nouăle instrucțiuni, stă liberă profesorului să se 
servescă de acestă metodă ori să construeze partea for
mală în legătură cu părțile vorbirei.

Relativă la metoda propunerei limbei latine nouăle 
instrucțiuni dică, că gramatica să aibă ca basă lectura. 
Acei profesori însă, cari după convingerea loră didactică 
credă că acesta cale e grea pentru școlari, potăprocede]

Procesă de calumnitl
contra d-lui Francisca Hossu Longinu, advocată în Deva. 

(Urma re.)

Președintele pune întrebarea, decă acusatulă re- 
cunbsce cele cetite, ca eșite dela dânsulă. Acusatulă 
răspunde, că da, elă le-a adresată ministrului.

După acestea ia cuventulă procurorulă și într’o 
vorbire lungă și pledată cu multă desteritate și cunoș
tință de causă, repeteză și respective amplifică motivele 
din actulă de acusațiune, adusă de cătră Tribunală și 
în parte modificată de Tabla reg. Procurorulă face is- 
toriculă causei, arătândă, că președintele Tribunalului 
reg. din Deva, d-nulă Francisca Solyom Fekete, afiânda 
cuprinsulă telegramei și ală petițiunei cetite, a cerută 
permisiunea, ca să tragă la răspundere pe acusată «pen
tru vătămare de onbre“ — și totodată a cerută să se 
delegeze ună altă Tribunală — celă din Clușiu, seu celă 
din Alba-Iulia.

Ministrulă, din motivă, că nu s’au adusă fapte con
crete, lăsândă în voia acusatorului a face pași pentru 
urmărirea delictului pentru vătămare de onore, a dene- 
gată împuternicirea, îndrumândă pe acusatoră ca să câră 
delegare la Târgulă Mureșului.

Ordonându-se delegarea Tribunalului de aici, după 
ce s’a deliberata asupra gravamenelora contra compe- 
tinței, s’a introdusa cercetarea contra acusatului.

Sub decursula investigațiunei Tribunalula aflânda, 
că faptele ce se impută acusatului nu ar involva numai 
delictă «pentru vătămare de onore«, ci delictă „de ca- 
lumniă*, a ceruta și a primită dela fostulă ministru de 
justiția împuternicirea de a continua investigațiunea pen
tru caluniniă și a urmări Jdin oficiu faptele acusatului. 
In urma acestei investigațiunl, pe basa fasiunilură acu
satului, a martoriloră și a dateloră ce s’au 'procurata, 
s’a dovedita, dice procurorulă, că acusatulă cu dreptă 
cuvântă este vinovată de delictulă calumniei, și pentru 
aceea s’a și pusă în stare de acusă.

Tabla regâscă, modificândă în parte actulă de acu
sațiune, a ordonata urmărirea numai a delictului de 
calumniă și ascultarea numai a martoriloră citați.

Debre-ce — dice procurorulă, — actele dovedescă, 
că acusatulă este suspicionată din motive temeinice, ilă 
acusO pentru delicta de calumniă și propună introducerea 
procedurei de documentare.

La acestea președintele îndrumânda martorii în o 
odaiă laterală, provbcă pe acusată, ca să spună pe
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scurta tdte cum s’au întâmplata și ce l’a îndemnata, ca 
sâ înainteze actele, ce s'au cetită in fața Tribunalului și 
pe cari le-a recunoscuta de ale sale ?

Acusatula a răspunsă cam următorele:
Onorata Tribunala regesca! Investigațiunea, ce a 

resultata pertractarea finală de astăcji, îșl are isvorulă 
într’o luptă începută aprope de Zece ani, ce a ținută 
necontenită și care luptă a avută Ore-carl părți de na
tură politică.

Este faptă și aceea, că lupta acesta nu a lostă și 
nu a putută li nici spre folosulă meu, nici spre ală con
trariului, ba cuteză a Z>ce, că elă nu a putută fi nici spre 
folosulă justiției, în ală cărei serviciu suntemă și unuia 
și altuia.

Cum-că lupta acesta a începută și că ea neconte
nită s’a susținută, se pote atribui nu atâtă luptătorilor^, 
câtă mai cu semă acelora, cari au sciută de escarea ei, 
au putută prevede resultatele ei și au avută puterea a o 
curma, și totuși nu au arătată nici măcară bunăvoința 
a i pune capătă.

La aceste procurorulă cere dela președintele, ca 
acusatulă să se îndrume a se țină la obiectă.

Aeusatulă observă, că cele dise s’au espusă mai 
cu semă, ca Tribunalulă se veZă lașele ce au precedată 
concipiarea și espedarea telegramei și a petițiunei, — 
apoi cu consensulă președintelui a continuată cam in 
următorulă chipă:

Lupta și neînțelegerea intre mine și președintele 
Tribunalului regescă din Deva s’a începută mai cu semă 
de când eu, înainte de asta cu optă ani, am devenită 
advocată, și ca atare, dilnică a trebuită să mă convingă, 
că la Tribunalulă nostru nu mergă lucrurile așa, pre
cum trebue să mergă.

Ca oină crescută în spirilă liberală și de ordine,
— torte naturală că am avută curagiulă, ca și adi și 
mâne, să desaprobă cele ce am observată, câ se comită, 
pe terenulă administrațiunei justiției și nu odată am 
fostă chiar silită, ca să mă inlrepună, pentru a se pune 
Ia cale unele seu altele incorectilăți, ce nu puteau fi în 
folosulă clientelei mele.

Respectiviloră oficiali pășirea mea nu le-a conve
nită și prin urmare au umplută capulă președintelui, 
spuindu-i ce făcu eu — și forte firescă — au snmuțată 
pe președintele în contra mea, spunându-i — de sigură
— și de acele ce eu nu am Zisă, seu ce nu am făcută.

Destulă atâta, că pentru acesta președintele, încre
zută în corectitatea procedurei sale, a pusă ochi răi pe 
mine și căuta ocasiunea, să mă potă prinde vr’oda'ă in 
lațulu său.

De altă parte, președintele Tribunalului — precum 
este de obsce sciută — are la noi ună rolă bătăi oră la 
ochi pe teremulă vieții publice. Este sciută și aceea, 
ca președintele Tribunalului reg. dm Deva, d dă Dr. Fran
cisca Solyom Fekete, in comitatulă Huniadorei are rolă 
publică, prin urmare (aptele și întreprinderile sale pu
blice adese s’au ventilată în diaristică.

Acusatorulă a credulă, său celă puțină a presu
pusă, că atacurile câte s’au îndreptată, în publică, con
tra d-sale, nu suntă și nu potă fi decâtă numai și nu
mai dela mine și deci dușmănia d-sale contra mea a 
datu de nutrimentu și îti criticarea fapteloră sale pu 
blice. Este deci ușoră de înțelesă, că d-sa și pentru 
una și pentru alta a nutrită o ură nespusă contra mea. 
Acesta ură apoi a și adusă fructele sale. (Va urma.)

Vadu, 9 Martie 1887.
D-le Redactoră! In Nr. 39 din 1887, ală prețuitei 

• Gazete,» în colona «Soirile Zilei," ați binevoită a pu
blica o corespondință scrisă din comuna Șerpeni, in Fe- 
bruariu a. c. față Jcu alegerea unui membru în consili- 
ulă municipală ală comitatului Făgărașă, care s’a ținută 
în 31 Ianuariu a. c. în numita comună.

’Mi țină de strictă datorință, ca Română, a răs
punde și a mă justifica la acele învinovățiri, cari mi se 
facă pe nedreplă, atâtă mie, câtă și bătrânului meu pă
rinte George Morariu, — a cărui trecută, ca Română, 
este bine cunoscută de întregulă cercă pretorială Șerpeni, 
_  și ie respingă cu indignare. — Nu potă pricepe, cum 
domnulă corespondentă afirmă, că o parte din alegătorii 
Vadului, sub conducerea și la îndemnulă meu ar fi vo
tată contra „Românului," — acâsta este și rămâne nu
mai o scornitură din partea d-sale, și pOte chiar a fă- 
cut’o numai din ură personală față cu mine, ca așa să 
mă potă inegri înaintea neamului meu românescă. Dom
nulă corespondentă trebuia mai ântâiu să aibă informa- 
țiuni esacte despre decursulă alegerii și apoi să scrie.

Stimate D-le Redactoră! Cerculă de alegere ală
Șerpeniloră se compune din comunele Șerpeni, Vadă, 
Mândra, Toderița și Riușoră, dintre cari comuna Șerpeni 
_  loculă de alegere — e locuită în partea cea mai mare
de Sași, și care singură dispune apoi de 70 alegători — din
tre cari numai doi suntă români. La alegerea din 31
Ianuariu a. c., numai din comunele Vadă, firidă și Rîu- 
șoră s’au presentată o parte din alegători — alegătorii 
sași au votată toți — pe când din comunele Mândra și 
Toderița, cari ambele aumără aprdpe 90. nu s’au pre- 
seniată la urnă, afară de primari, mai nici ună alegă 
tord. — Se pricepe de sine, că alegătorii sași, cari așa 
Zicendă, au fostă acasă, toți au votată pentru domnulă 
prim-pretore Gali — ungură de origine și fostă căpitană 
c. r. in armata comună — care de când conduce acesiă 
cercă pretorială — și-a câștigată stima și recunoscința 
tuturora locuitoriloră prin procederea sa legală și nepăr- 
tinitore. — Nu potă nega, că și unii dintre alegătorii 

români a votată pentru domnulă prim-pretore, dâr a- 
ceștia nici când la îndemnulă său sfatulă meu, ceea ce 
o potă dovedi ori și când. Alegerea a fostă cu tolulă 
liberă și alegătorii au votată cu cine au voită.

Acuma dăcă sunt eu de vină, că •Românulă," 
care n’a sciută să-și câștiee atragerea și stima alegăto- 
riloiă a căilută prin inșași a sa procedere, judece lumea! 
Primiți ș. c. 1. Jacobii Alorariu

not. cerc.

Dare (le semă, despre sumele incwse cu ocasiunea 
petrecerei cu declamațiune și danță, arangială la 13 la- 
nuariu st. n. a. c. în favorea scOlei române confes. din 
comuna Borgo-Tiha.

Sera la cassă a incursă suma de 40 11. 30 cr. și 
adecă dela următorii d ni:

Eliseu Danii 2 II., Larionă Bosga 5(1 cr., lonă 
Voina 1 fl., Amalia Bosga 1 11., Ștefană Vrășmașă 50 
cr., Toderă Vrășmașă 2 II, Simeonă Cionca 1 11.. Aleo- 
sandru Pășcană 1 . fl., llarionă Cârlană 1 (1., Anchidimă 
Căndale 1 11. 50 cr., Moisa Popă 2 11., Liviu Popă 1 fl., 
Onea 1 11., Dănilă Suță 1 11., Simeonă Pahone 50 cr., 
Ștefană Ciorba 1 fl., Macedonă Șuță l 11.. Sigmundă 
Lajos 50 cr., Simeonă Trilă 1 11., lacobă Chencinsky 1 
11. 30 cr., Bartha 1 11., Ștefană Ilarmath 1 fl., Bogdană 
2 11., Ionă Băloiu 1 fl. 50 cr., Wictor Wokalek 1 11. 50 
cr., Aranka Valent 1 fl., Chirilă Hângană 1 fl. 50 cr., 
Gergelyi Dăybukât 1 fl., Keul Miklos 2 (1.. Cari Haltrich 
5 fl., Georg Stegmuhler 50 cr. ■—

După petrecere a incursă suma de 11 fl. 60 cr. și 
anume dela d-nii:

Dr. Nicolau Hăngănuță]! 11., lonă Buzdugă 1 fl., 
Nicolau Părasca 1 11., lacobă Rusă 1 11., Szabo 1 fl., 
D'onisiu Is'rate 50 cr., apoi din Lugo.șă prin colecta M. 
On. d-nă protopopă Simeonă Tămașă dela d-nii Dr. 
lonă Majoră 1 fl., d-na Ecaterina Stojană 1 fl., Simeonă 
Tămașă 1 11., Michaelă Stoica 1 fi., Michaelă Pereiană 
50 cr., Dr. Jacobă Majoră 1 fl., Nicolau Nestoră 50 cr. 
și Nicolau Popa 10 cr.

Preste totu au incursă cu ocasiunea acestei petre
ceri suma de 51 fl. 90 cr. din carea subtrăgându-se spe
sele făcute in sumă de 23 fl. 62 cr,, resultă ună venită 
curată în sumă de 28 fl. 18 cr. v. a. care s’a și ad
ministrată direcțiunei susă numitei scole cu menirea de 
a se acoperi din dânsa, cele mai urgente lipse ale 
scolei.

Folosindu me de acâslâ ocasiune, îmi permită de a 
aduce in numele Comitetului arangiatoră cele mai sincere 
ale nostre mulțămile tuturora acelora on. Domni și Domne, 
cari prin suprasolviri și oferte marinimose nu au 
intrelăsata de a sprigini ună scopă pre câtă de sublimă, 
pre atâtâ și de salutară, precum este și ajutorarea sco- 
leloră nostre confesionale, atâta de persecutate fn dina 
de astăZl și singurele în cari ni se mai cultivă odornla 
celă mai sfântă și mai scumpă din lume — dulcea limbă 
românescă.

Totodată csprimămă mulțămitele ndstre și onor. 
Domnișore: Valeria Popă și Alecsandrina Sohorca, pre
cum și d-lui Vicloră Avramă, cari prin declamațiunile 
d-loră bine eseeutate au contribuită forte multă la ră- 
dicarea splendorei sărei precum și m. onor, d-nă prolo 
popă și paroehă locală Moise Popu, carele necruțândă 
sacrificieși nici osteneală ne-a dată totă sucursulă posi
bilă întru buna reușită a petrecerei.

Boiyo-Tiha, în Faură 1887.
Pentru comitetulă arangiatoră

Ionii Dologa.

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

PESTA, 1G Martie. — Comisiunea finan
ciară a camerei deputațilorft a acceptată proiec- 
tulă pentru îngrijirea de văduvele și orfanii nri- 
litarilorO ca basă a desbaterei speciale. In a- 
ceeașl ședință s’au primită cele cinci paragrafe 
dinteiu. Desbaterea se continuă a^I.

BUCURESCl, 16 Martie.— Scirea lui „P. 
Lloyd:“ Reînceperea tractărilorfi pentru încheia- 
rea convenției comerciale austro-ungaro-române 
se aștâptă numai după resolvarea parlamentară a 
noului tractată de comerțu germano-română.

PETERSBURGtJ, 16 Martie. — F6ia ofi
cială anunță, că în 13 Martie pe la 11 6re îna
inte de am^Zl au fostă arestați pe Newskipros- 
pect trei studențl deda universitatea din Peters- 
burgă, la cari s’au găsită bombe esplosibile. 
Arestații au declarată că aparțină unei associa- 
țiuni secrete criminale. Bombele ce li s’au luată 
s’au dovedită la analisă ca fundă încărcate cu 
dinamită și cu gldnțe, care erau umplute cu 
striclinină.

DIVERSE.
Arta de a fi omu Săracii. — In Viena se făcu mai 

deunădi ună curiosă râmășagă. Ună conte lăuda în 
dubă plăcerile iernei și unulă dintre amicii săi observă 
intr’ună tonă batjocoritoră: ,Da, acesta o ZIC1 pentru că 
poți umbla pe stradă bine îmbrăcată, învăluită într’o 
blană prețiăsă; pentru că ai în fiece minută la dispo- 
sițiă o cameră caldă, o masă îmbelșugată și câteva pa
hare cu vină. Te-ași vede, când ai fi ună omă săracă 
care alergă într’o haină subțire, și care n’are o haină de 
iernă, care n’are o chiliă încălzită și care din slabulă său 
câștigă nu scie ce să facă mai ântâiu: să’.șl cumpere 

cărbuni ori pâne.* — „In ori ce casă ml-așl cumpăra 
pâne, pentru că frigulă l’așă suporta fârte ușoră.< — 
„Tu? Nici trei Z*‘e riu poți sta într’o odaiă rece, nota- 
bene, rău îmbrăcată și rău și nendestulitoră nutrită.» — 
Ași! Pentr’ună rămășagă mă obligă să ducă optă cj>le 
de amară sărăciă.» — >Bine«, Z*se baronulă M., „eu 
primescă rămășagulă. Celă ce perde dă celoră de față 
ună prânZă cu șampaniă ud libitwn și dăruesce o sumă 
însemnată pentru scopuri filantropice.» — „Primescă!" 
In Zma următOre, la o temperatură de 6° Celsius, fu 
instalată contele W. ca omă săracă. 0 locuință neîn- 
trebuințată in casa baronului M. îi fu pusă la disposițiă. 
O masă rOsă de cari (vermi), ună scaună la felă, ună 
pată putredă cu o saltea de paiă și o luminare înțepe
nită în gâtulă unei sticle formau mobiliarulă. Pe lângă 
aceea ună ochiu de ferestră fu spartă dintr’adinsă și li
pită cu hârtiă după cum se obiclnuesce in cuiburile să
răciei. Dreptă judecată, sdrta contelui nu era să fiă una 
dintre cele mai neîndurate. Se presupusese chiria ca 
plătită, așa că elă nu avea să îngrijâscă decâtă numai 
pentru ale traiului.

Ună pictoră săracă, cunoscută ală baronului, carele 
pentru 50 coli așa numite „de migdale», ce le colora, 
căpăta 4-0 cr., avea să servescă ca modelă. Contele W. 
căpătă așadâr o cutiă cu colori și ună numără Orecare 
de coli, trebuindă să se susțină din câștigulă lucrului său. 
Se instala ună comitetă supraveghiătoră și astfelă se 
puse lucrulă în mișcare. Duminecă dimineța căpătă con
tele W. dela mușteriulă său cu mărinimia ună aconto de 
30 cr. și începu la 9 Ore lucrulă. DeOrece i se luase paltonulă 
de ernă și nevoindă să ’mpingă prea departe gluma, i se 
puse la disposițiă ună servitoră, care să’i cumpere nu- 
trimentulă necesară. Sub supraveghiarea unui membru 
ală comitetului, servitorulă aduse contelui pentru cei 30 
cr. o supă ferbinte, ceva cârnață și pâne, ună pahară 
de rachiu ordinară și două țigări și mai ordinare. Con
tele lucra neobosită, săra câștigase ârășl 30 cr. Suma 
ar fi fostă și mai însemnată, dăcă nu ar fi fostă silită 
contele să se scole de repețite ori spre a face gimnastică, 
ca să ’șl incălZâscă membrele corpului înțepenite de frigă. 
NOptea sgriburl cumplită sub ușdra învălităre, și aerulă 
celă umedă și rece, care pătrundea prin ferestră cea 
spartă, ilă chinui cumplită. Cu tOte astea se puse și în 
Ziua următOre pe lucru. Sera însă câștigase numai 20 
cr. Delicatele și bine îngrijitele lui mâni erau aspre, 
crepate, și degetele’i înghețate, abia „mai putea ține pe- 
nelulă. A treia Z1 era gerulă atâtă de aspru, încâtă se 
îndestuli contele W. cu o cescă de supă, cu o feliă de 
pâne și cu o țigară rea, întrebuințândă restulă baniloră 
săi pentru ca să cumpere cărbuni. Aceștia arseră în 
mica sobă de feră într’o jumătate de Oră și apoi se 
făcu totă așa de frigă ca și mai înainte, ba și mai frigă. 
Resultatulă: 10 cr. câștigă. Mercur! abia mai putu con
tele W. să ’șî părăsescă așternutulă. Membrele îi refu- 
sară servițiulri, ii fu imposibilă d’a mai lucra. încă odată 
încercă elă să ’și adune puterile, der pe la prânZă ener
gia îi fu înfrântă și curendă după aceea se declară în
vinsă, spre bucuria comitetului, care începuse a se în
griji... Grea artă este, mai cu semă erna, a fi săracă... 
La splendidulă prânZă ce dădu contele W., beu elă celă 
dinteiu pahară pentru prosperitatea asiluriloră de încăl- 
Zire, în ală căroră fondă s’a vărsată și însemnata sămă 
perdută în acestă remășagă.

0 fată care dorme de 3 ani și 9 luni.— La The- 
nelles, cantonulă Ribemont, arondismentulă Saint-Quentin 
(Aivne), Francia, o fată, anume Margareta Boyenval, 
dorme de 3 ani și 9 luni. Slăbiciunea ei este fârte mare; 
membrele ii suntă înțepenite, ochii închiși, dinții încleș
tați, respirațiunea normală, pulsulă regulată, dâr slabă și 
încetă. Ună doctoră care o visitâză asigură, că Marga
reta pdte să trăiescă încă multă timpă astfelă, avândă 
în vedere că tdte organele suntă sănelose și bine con
stituite.

ExecuțiunI electrice. — Legislatura statului New- 
York, în ultima sa ședință, a numită o comisiune spre 
a studia modulă celă mai bună de a trimite pe cineva 
pe cealaltă lume seu a executa pedâpsa cu morte. După 
o examinare minuțiosă comisiunea recomandă să se des
ființeze spânZurătOrea și în loculă funiei să se pue ba
teria electrică. Acestă chipă de execuțiune este mai 
umană, pentru că e absolută fără durere și mai sigură, 
deorece mortea e instantanee și în fine nu isbesce așa 
durerosă pe cei care asistă la execuțiune.

Monștrii.— „Liberalulă» din Iași spune, că femeia 
Casandra, din cătunulă Iacobeni, comuna Șipotele, plasa 
Bahluiu-Cărligătura, a născută la 6 luni doi copii morțl, 
de sexă lemeescă, împreunați unulă de altulă față la față, 
avendă mânile unulă pe umerile altuia, cu nisce degete 
lungi. Unulă din ei inse n’avea degetele dela piciOre. 
Lăuza fiindă greu bolnavă i se dă căutarea cuvenită, er 
monștrii au fostă trimiși la muzău.

(f) Necrologfl. — In numele meu și ală tuturoră 
consângeniloră, cu inima înfrântă de durere aducă la 
cunoscința amiciloră și cunoscuțiloră, că iubitulă meu 
frate Maximiliană Lica, jude regiu în pensiune, după o 
scurtă, der grea suferință, în noptea de 13 spre 14 Martie 
a. c. la 1 oră după miedulă nopții in ală 59-lea ană ală 
elăței, dându-și nobilulu seu sufletă în mâna Creatorului 
s’a depărtată la cele eterne. Rămășițele pământesc! se 
voră înmormânta în cimiteriulă din Sângeorgiu în 16 1. 
c. la 10 ore a. m.

Fiă-i țărîna ușOră și memoria eternă! 
Sângeorgiu, în 14 Martie 1887.

Danilă Lica, advocată.
Editorii: lacobă Mureșiauu.

Redactoră responsabilă Dr. Aurel Mureșianu



NT. 50. GAZETA TRANSILVANIEI 1887.

Uuraulu la bursa de Viona Bursa <le BiieureNei..
din li Martie st. n. 1887

Rentă de aurii o°,0 . . . 109 85
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 89 10
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare.......................... 149.25
Aniortisarea datoriei edi

torii ferate de ostii ung. 
(1-ma emisiune) ... 9725

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 124 — |

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 115 —

Bonuri rurale ungare . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă............................  104.00 i
Bonuri cu cl. de ^sortare 104.—
Bonuri rurale transilvane 104.—

Bonuri croato-slavone . . 10-1.50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................ 98.75
Imprumutulii cu premiu

ung.................................. 120.60
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 75 
Renta de hărtiă austriacă 80 90 
Renta de arg. austr. . . 81.25
Renta de aură austr. . . 110 90 
Losurile din 1860 . . . 133.—
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 865 —
Act. băncel de credită ung. 295.75 
Act. băncel de credită austr.276.20 
Argintulă —. — Galbinl

împărătesei ................6 00
Napoleon-d’orI .... 10.14 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 75 
Londra 10 Livres sterlinge 128.25

Cota oficială dela 27 Februarie st. v.
Cump.

Renta română (5%).
Renta rom. ainort. (5»/0)

88 —
91'/,

» convert. <6°/0) 83—
tmpr. oraș. Buc. (20 fr.) 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 99—

• •• i, (5°/o) • 82’/*
• • urban (7°/0) 96—
> . (6«/0) • 90—

• (5°/o) ■ ■ 78—
Banca națională a României 500 Lei------

Aură contra bilete de bancă . . 19.—
Bancnote austriace contra aură. . 1.98

Ac. de asig. Dacia-Rom. —
< » > Națională —

1887.
vend.

89—
92'/,
84—
36— 

100—
84'/*
97—
91—
79—

20.—
2.00

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

Bancnote românescl . . . Cump. 8.45 Vend. 8.50
Argint românesc................. . » 8.40 • 8.45
Napoleon-d’orI...................... . » 10.02 * 10 08

Lire turcesel.......................... . • 11.43 > , 11.46

Imperiali.............................. . • 10.43 > 10.46

Galbeni................................... . » 5 94 » 5-90
Scrisurile fone. «Albina» . » 101.— > 102.- -

Ruble Rusesel...................... . » 111.— > 112.’/,
Discontulii ... » 7—10»/, pe ană.

Cum pe rări ocasionale X
la $

Kovăsznai & Keresztesi »
Graiul Magazin cu articole de modă și confecțiuiii X

pentru danie X
Brașovu (Piața mare.) w

Din causa localului nedestulu de încăpătorii suntemfl în po- W 
' " t ' fl' > parte din mărfurile nâstre X

: materii pentru rochi de mătase și de lână, cretone, și satina X

$
XX sițiune a desface cu preturi ejtine o
X precum:
X de spălată, postavă si flanelă, covore lungi și pentru canapele, num- X 
X tile și mantale,~de ploe.
W Mai departe recomandămu bogatulu nostru depositU de

Chifon, dela Benedickt Scliroll, chirting pat., Julett, Gradl și 
W Calicot în tdte lățimile și cu prețurile originale, precum și de t6te 
X articolele aparținătdre de croitoria pentru dame și bărbați. X
X Se primescu și comande pentru Toilete de mirese, de stradă X
X și casă, mantale de ploiă și Jachete, cari să esecută cu prompti- X
X tndine și în modulu celti mai eleganții.

Mostre se trimită la cerere gratis.
X 
X 
5

218/1886. t. k. sz.

Ărveresi hirdehnenyi kivonat.
A brassdi kir. torvânyszâk mint tkvi liatâsâg kozhirre teszi, hogy 

Rusu Nicolae v^greliajtatonak Bălint Mârton vâgrehajtâst szenvedo elleni 
300 frt. tbkekovetelds es jăruldkai irânti vdgrehajttîsi iigydben a brassâi 
kir. tbrvdnyszek teriiletdn ldvo a Tatrang kbzsdg liatârân fekvO a ta- 
trangi 441 tjkvben A + 731, 732 ds 3018 hrsz. fekvore 904 frt. 
ezennel megâlapitatt kikiâltâsi ârban, valamint a tatrangi 444 tljkvben 
felvett. A + 3447 ds 3449 hrsz. fekvore az ârverdst 55 frt. ezennel 
megâllapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, ds hogy a fennti ingatlanok 
az 1887. dvi Aprilis hd 9-ik napjân ddlelotti 9 drakor Tatrang kOzseg 
irodâjâban megtartando nyilvânos îirverdsen a megâllapitott kikiâltâsi 
âron aiul is eladatni fognak.

Arverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak lOo/o-ât 
vdgrehajtatd es kepviseloje hivdtelenek keszpdnzben, vagy az 1881. 60. 
t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal szâmitott ds az 1881. dvi November 
1-en 3333. szâui alatt kelt igazsâgiigyminiszteri rendelet 8. §-âban ki- 
jeldlt, ovadekkdpes drtekpapirban a kikiildott kezdhez letenni, avagy az 
1881. 60. t. cz. 170. §. drtelmdben a bânatpdnznek a birdsâgnâl elo- 
leges elhelyezesdrdl kiâllitott szabâlyszeril elismervdnyt âtszolgâltatni.

Kelt Brassd, 1887. dvi Januâr hd 22-ik napjăn.
A kir. torvdnyszdk mint tkkvi hatdsâg. 

Deesi, Jakab Alajos,
elnok. jegyzo.Mersulu trenuriloru

Valabilu dela I Octomvre st. n. 1886.
pe linia rredesdfi-Bmlapesta și pe linia Telușiî-Aradii-Bitdapesta a calei ferate orientale de stata reg. ung.

Vredealii-Hudapesta Budapesta —

li

BucurescI

Prodealu

Timișă

Brașovft 

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu

Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Cops:* miră 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
TeiașCi 
Aiudă 
Vințulă de 
Uiora 
Cncerdea 
Hhirisfi 
Apahida

( 
(

(
(

(
(

susfi

Ciușia

Nedeșdu
Ghirbău
Aghirișă
Stana
Huiedinfi
Ciucia
Bucia
Bratca
Râv
Mezd-Telegd 
Fugyi-Văsârhely 
Vărad-Velințe

(

Oradia-mare

?. Ladăny 
Szolnok
Buda-peita

Viena

/ 
l 
(

I

Trenu 
de 

persone
Tren 1 Trend Trend 

accelerat omnibus omnibua
Trenu Tren 

de pers. 1 accelerat
Trend Trenu 

omnibua de 
persone

Treafi 
omnibua

6 03
6.21

7.14
7.43

8.22
8.48|

9 13
9.18

10.38
12.20
2.15

I10.55
1.23
3.24
10.05
2.15
6.05

7.30
1.14

1.45

2.32

8.00
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12 16
12.50
1.21
2.02
3.06
3.381
3.54
4.05]
4.50
7.2-$

Viena
Budapesta
Szolnok
P. I.adăny 
Oradea mure

Vărad-Velencze 
Fugyi-Vâsărhely 
Mezo-Telegd 
Răv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău
Nedeșdu

3.10

5.28
6.58

11.05
2 02

I

Clușin

Apahida 
(Ihiriș 

Cncerdea

Uiora
Vințulă de 
A.iudă
Tei ușă 
Crăciunelă
Biașă 
Micăsasa 
Copșa Etic
Mediașă 
Eiisabetopolc
Sigișora 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

Brașovă

Timișă

(

(
(

susă

(
(

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

I

Predealu

BucurescI

(
(

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grâse.

Tipografia ALEXI Brașovă.

7.33
8.04

8.58
9.28

10.28

7 38
5 40

9.14
9.24
9 41

10.19
11.38
12.18
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.20
9.34

11.26
1.38
206
2 17
2.40
3.24
3.47
4.07
4.33
5.15
5.31
5.55
6.07

6.24
6.43

8.00
11.40

2.31

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.14
12.12
12.30

1.12
1.32
2.18
3.03
3.49
4.28
6.16
7.06
7.46
8.25
9.15

1.55
2.53

3.28
9.35

Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescI

Budapesta- Aradft-TeiușftTeiușei- ^s-adfs-Studaj'esta

Trenu 
omuibufl

Tre id 
omuibua

Trenu de 
perBone

Trend de 
peradne

Trenu 
de persont

-—’
Trend 

oninibm

'K’eiușili 11.24 — 2.40
ll

Viena 11.10 12.10 1

Alba-lttlia 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 oZOlUOK 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 A radU 4.30 6.— 7.04
Simeria (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
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 | 7.10 8 36
Gurasada 4.C8 — 7.40 Conopă 6C9 7.37 _
Zam 4.25 — 8.11 Berzova 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 Ilia 8 55 9/8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclea 9.19 10.17 _
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42 — -
Glogovații 7.59 — 11.25 Simeria (Piski) 10.35 1107 —
Aradft 8.28 — 11.39 Orăștiă 11.11 11.37 —
Szolnok ( 8.42 — 4.52 Șibotfl 11.43 12.— —

( — — 5.12 Vințulă de joșii 12 18 12.29
Budapesta __ 1 - 1 a.20 Alba-Iulia 12.36 12.46
Viena - - 6.05 Telnșft , 1 29 1.41 —

Arad6-TSmiș6ra Simeria (Piski) Fetroșenl

Trend Trend de Trenu Trend de Trend Trend
omnibua peredne mixt persone omnibua mixt

Arad ik 5.48 6.05 Simeria 11.25 2.42
Avadulfl nou 0.19 — 6.33 Streiu 11.58 — 3.25
Nâmeth-Săgh 6.44 — 6.58 Hațegtt 12.46 — 4 16
Vinga 7.16 — 7.29 Pui 1.37 — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia 2.24 — 5.58
Merezitalva — — — Banița 3.05 — 6 4'1
Tins ișdra 9.02 — 9.08 Petroșeni 3.37 — 7.12

Timișdra-Aradft Petroșeni—Simeria (Piski)

Trend de Trenu de Trend Trend Trenu Trend
perBOne persone omnibua de pers. omnibua mixt

Timiș6ra 6.25 5.00 Petroșeni 10 07 6.10
Merczifalva — — — Banița 10 48 — 6.53
Orczifalva 7.46 — 6.32 Crivadia 11.25 — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 12.05 — 8.20
N6met.h-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegtt 12.42 — 9.01
Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 1.22 — 9.52
AradU 9.27 — 8 17 Simeria 1.53 — 10.31


