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Brașovu, 5 Martie 1887.
A învinșii text.nlu dualisticfi alu bancnoteloriî 

asupra textului poliglotă. Articululu 82 alu sta
tutului băncei a fostă primitu (le camera din 
Viena cu majoritate de voturi, respingendu-se 
propunrea minorității privifore la textulă poliglotă 
ală noteloră.

Nici odată, nu s’a documentată mai bătătoră 
la ochi situațiunea cu totulu anormală în rela- 
țiunile de drepții publică interidre ale monar- 
chiei, ca acum, cu ocasiunea votărei de Marți 
în camera deputațiloru cislaitani; nici-odată nu a 
eșită mai bine la lumină sila, ce o impună îm
prejurările de adi politicei austriace.

Textulă dualisticu ală bancnoteloră a în
vinsă, dâr ce învingere a fostă acesta ne arată 
următdrele date și cifre: Au votată pentru tex
tulă poliglotă ală bancnoteloră toți deputății 
cehi, Slovenii și câțiva membri ai clubului tren- 
tină. Mulți Poloni s’au abținută dela votă, și 
drăși mulți deputați nemți conservatori s’au ab
sentată. Și ministrulă br. de Prazak |s’a depăr
tată din ședință înainte de votare, ceea ce cons- 
tatându-se a produsă rîset.e ironice pe băncile 
deputațiloru cehi. Astfelă dintre 194 de voturi, 
ce au fostă date în contra propunerei deputa
tului Trojan, care ceru textulă poliglotă, numai 
64 de voturi au fostă date de membrii partidei 
guvernului, pe când celelalte 130 de voturi au 
fostă ale oposițiunei.

Deputății germani oposiționali au votată 
toți cu guvernulă, după ce mai înainte deputa- 
tulă Scharschmid a dată în numele lorii o carac
teristică declarațiune, dicendu, că densulă cu so
ții săi nu dă o importanță deosebită textului po
liglotă ală noteloră; de altă parte în privința 
materială ei n’ar avă să obiecteze nimică în contra 
propunerei minorității, dăr voescă să documen
teze și cu acostă ocasiune, că ei pună interesele 
statului mai pe susă de tote și nu se abată dela 
acăsta nici prin aducerea aminte de acea decla
rare a guvernului, că elă p6te să guverneze și 
fără Germani, și că p6te să încheie pactulă cu 
Ungaria și numai cu ajutomlă propriei sale par
tide. — Dintre Germani numai doi deputați din 
Alpl au votată cu Cehii.

Va să <|ică cabinetulă Taaffe s’a văcjută con- 
strînsă de împrejurări în contra convingerei sale 
mai bune de-a apăra textulă dualistă alu banc
noteloru, și din posițiunea strîmtorată, în care 
l’a adusă cererea justă și temeinică a Cehiloră 
nu a putută scăpa decâtă numai cu concursulă 
contrariloru săi celoră mai înverșunați, a Nem- 
țiloră din oposițiune.

lntr’adevără este de totă ciudată o ase
menea apaiițiune, der într’însa se oglindăză nu
mai deosebirea capitală, ce esistă între politica 
interidră a Austriei și între aceea a Ungarie’, 
deosebire ce a adus'o și mai multă la ivdlă certa 
asupra textului bancnoteloră.

S’a dovedită în cursulă desbaterei de cătră 
deputății cehi, că nimică nu stă în cale ca să 
se pdtă esecuta cererea textului poliglotă ală 
bancnoteloră, afară de relațiunile ce esistă între 
guvernulă din Viena și din Pesta. însuși mi
nistrulă de finanțe austriacă n’a putută aduce 
nimică ponderosă în contra propunerei minori
tății, decâtă că guvernulă se află într’o mare 
strîmtdre.

Cum să ne esplicămă acestă lucru? Același 
guvernă caie și-a scrisă pe stegă egala îndrep
tățire a limbiloră și a naționalitâțiloru nu pdte 
să facă, ca acestei egale îndreptățiri să i se dea 
espresiune și pe notele băncei, prin câte-va cu
vinte scrise în limbile slave și romanice ale lo- 
cuitoriloră din imperiu, din causă că Ungurii 
nu se învoiescă.

Asupra causeloră, pentru cari guvernulă 
austriacă se vede forțată a ceda pretensiuniloru

unguresel cu sacrificarea proprietară sale prin
cipii, aducă drecare lumină vehementele atacuri 
ce le îndreptă diarulă semi-oficiosu germană „Kol- 
nische Zeitung,“ în contra cabinetului Taaffe în 
aceleași momente, când Cehii se plângă, că elă 
se arată prea slabă față cu Ungurii, că capitu- 
ldză dinainte pretensiuniloru maghiare ș. a.

Numitulă diaru laudă mai întâiu pe contele 
Kalnoky, că e abilă în ale diplomației și ună 
amică în care Germania se pdte încrede și care, 
întărindu-se în posițiunea li i prin sprijinulă de- 
legațiuniloră, este pentru Germania ună condu
cătorii binevenită și plăcută ală politicei austriace; 
der, dice „Kiiln. Ztg.“, Kalnoky este scurtă vă- 
dătoră în politica interidră, dela care depinde vii- 
torulă, căci la din contră elă ar trebui să vddă, 
că alianța între Germania și Austria nu pdte fi 
durabilă și pe deplină sinceră ddcă politica Ger
maniei se va face dependentă dela bunăvoința lui 
„pane“ Rieger... Ddcă contele Kalnoky ar avă 
destoinicia unui cancelarii elă ar trebui se se 
opună politicei cabinetului Taaffe și să sprijinescă 
centralismulă, bine sciindă că Germania pdte 
afla garanțiă și sprijină numai la elementulă ger
mană și maghiară din monarchia austro-ungară.

Mai este va se clică și Berlinulu la mijlocii 
când e vorba de-o direcțiune sdu alta, ce se 
pretinde să o urmărescă guvernulă austriacă, 
și acdsta ilustrdză în modă caracteristică marea 
îngăduință și cruțare cu care se pdrtă cabinetulă 
Taaffe față cu Ungurii.

Cehii și ceilalți soți ai tară le cunoscă tdte 
aceste forte bine și de aceea procederea loră 
energică în afacerea textului poliglotă ală bnac- 
noteloră posede o deosebită importanță.

Scimă că până adi Cehii șl-au impusă cea 
mai mare reservă față cu Ungurii și ddcă acum 
deodată se pronunță cu atâta amărăciune în contra 
„șovinismului ungurescu,“ acesta dovedesce, că 
voră să fosă din reserva loru și să încdpă fupta 
pe față cu înrîurințele contraria nisuințeloru de 
egală îndreptățire ale popdreloră’ din Austria.

Spre a salva celă puțină decorulă princi- 
piiloră ce le profesdză maioritatea, comisiunea ca
merei a propusă la articululu 82 ală statuteloră 
băncii o resoluțiune, prin care se provdcă gu
vernulă ces. reg. ca atunci când va fi vorba 
din nou de compunerea tiparului bancnoteloră, 
să stabildscă în înțelegere cu guvernulă ungu- 
rescă o asemenea schimbare a statuteloră băncii, 
care să admită și indicarea poliglotă a valdrei pe 
lângă textulă germană.

Acesta resoluțiune s’a primită cu 120 con
tra a 105 voturi și astfelă a fostă salvată celă 
puțin principiulă. Pactulă ce espiră încă nici 
nu este încheiată și cine scie prin câte fase va 
mai trece monarchia acăsta pană la altă nou pactă !

Textulu poliglotă alu bancnotelor ti.
Discursulii deputatului Dr. Gregr ținută în ședința dela 

14 Martie a camerei deputațiloru din Viena.
„Domniloră! Decă cu ocasiunea vorbirei mele de 

adi nu roșescă de rușine, acesta vine de acolo, că noi în cur- 
sulă ultimiloră optă ani, de când deputății poporului 
boemă au intrată în „Reichsrath,“ de când noi servimă 
atâtă de fidelă și necondiționată acestui guvernă, deja 
amă întâmpinată atâta ignorare, atâta umilință, atâta 
desprețuire, încătă abia mai simțimă, decă ni-se aplică 
o nouă lovitură de pumnă în față, și o lovitură de pumnă 
în față va fi, decă veți respinge propunerea, privitoră la 
textulă poliglotă ală bancnoteloră. înainte cu câtva timpă 
amă încuviințată 12 milione pentru echiparea gloateloră 
înainte cu câteva dile 52'/2 milione fi. pentru măsuri mi
litare și în scurtă timpă vomă hotărî bugetulă. Celă 
puțină a patra parte din acâstă sumă va fi jertfa de bani 
ce o aduce poporulă boemă statului austriacă, și chiar 
jertfa de sânge a fiiloră săi în adevără nu este mică. 
Acum pășesce poporulă boemă prin deputății săi înain
tea acestui guvernă și dice: Economia ndstră e decă- 

dulă și aprope de ruină, ne rugămă — a pretinde amă 
uitată de multă — să ni-se ia economia ndstră sub scută.

Nu, (jice guvernulă, căci acesta costă bani! Și 
ârășî ne rugămă și dieemă: Mijlocele nostre de comuni- 
cațiune se nămolescă; ne rugămă a ni-se da sprijină 
pentru regularea riuriloră. Nu, dice guvernulă, căci 
acăsta costă bani! Ne mai rugămă încă, deorece școla 
nostră superioră e neîndestulitoră înzestrată, comunele 
ndstre gemă sub povara șcdleloră medii pe care trebue 
să le susțină; școlele nostre industriale suntă neîndes- 
tulitore; rugămă pe guvernă să ne dea sprijină. Nu, dice 
guvernulă, căci acesta costă bani! Arta ndstră e decă- 
dută; ne rugămă pentru sprijină. Nu, dice guvernulă, 
căci acesta costă bani! Clădirile monumentale ale țărei 
ndstre cadă în ruine; cu câteva mii de florini s’ară pută 
susține acelea spre onorea Austriei. Nu, dice guvernulă, 
căci acestea costă bani!

După ce așaderă noi amă fostă respinși cu tdte 
cererile care costă bani, vine în fine poporulă bo
emă cu o rugare, care nu costă bani. Camerile de co- 
merță boeme și cu ele mai tote cercurile poporațiunei boeme 
se adreseză cătră guvernă și cameră cu rugarea, ca la 
nouăle trădări cu banca să ia în considerare și trebu
ințele economice ale regatului Boemia. Der și aci sun- 
temă respinși, nu fiind0-că costă bani, ci fîindă-că nu le 
place acționariloră băncii. Și așa venimă în fine cu o 
ultimă și cea mai mică rugare, care nu costă nici ună 
cruceră pe nimenea, care nu altereză ființa și condu
cerea afaceriloră ale băncii și nu aduce pagubă nimărui 
pe pământă, cu rugarea privitdre la textulă poliglotă ală 
bancnoteloră. Inlregă poporulă boemă doresce, ca ceea 
ce li se spune omeniloră pe bancnote, să li-se spună 
într’o limbă, pe care o și pricepă omenii. Ăsta-i totă 
cuprinsulă rugărei. Decă textulă de pe bancnotele nds- 
tre ar fi compusă în limba arabă ori chineză, toți 
ară numi-o acâsta ună nonsens, fiind-că nimenea nu 
pricepe în Austria arăbește seu chinezesce. Der îmi veți 
concede, că suntă in Austria milione de omeni, cari totă 
așa de puțină pricepă nemțesce și unguresce, ca și âră- 
besce și chinezesce. (Vii aprobări in drâpta.) Și decă 
prin urmare în primulă casă se vorbesce de ună nonsens, 
atunci ca consecință logică și ală doilea casă e ună 
nonsens.

Deja în anulă 1877 a întâmpinată compunerea de 
acum a bancnoteloră mare resistență, și însuși actualulă 
ministru de justițiă Dr. Prazak a fostă acela, care in 
numele dreptei întregi și chiar ală Poloniloră a rostită 
cuvintele: „Cu mijloce ce ne înfățișâză ună cinismă fără 
esemplu s’a hotărită, ca tote tractările să se ia la pro- 
tocolă numai în aceste douâ limbi, în cea germană și 
maghiară, și astfelă au înfățișată în forma bancnoteloră 
aceste două limbi ca singurele îndreptățite, dâcă n’ar fi 
esistată nici o altă considerațiune contra acestoră pro
iecte, ar fi trebuită se voteză eu în contra loră din a- 
cestă temeiu.' De atunci d. deputată Prazak a devenită 
ministru. Nu sciu câtă de departe a mersă ingerința 
ministrului Dr. Prazak asupra tractăriloră cu Ungaria și 
decă lui la tractările asupra prelungirei privilegiului 
băncii i s’a cerută în specială opiniunea. (Mare ilaritate 
în stânga.^ Der ca membru ală guvernului pdrtă răs
punderea pentru acele trădări (Porte adevărată ! in stânga) 
și sunt în adevăr curios, că ore în acestă cestiune ministrul 
Prazak va vota în contra deputatului Prazak (Ilaritate.) 
Der ună lucru reese în modă necesară din acestă casă, că 
in fine trebue să șâdă odată în consiliuiă corănei ună 
bărbată, care scie representa treKuințele, interesele și do
rințele poporului boemă cu energiă și cu zelă. Căci 
acestă locă este acela, care cu t6tă forma constituțională 
a statului nostru este singurulă, unde se decide despre 
sârtea popdreloră, er nu în parlamentă, care deja de 
multă a decădută la trâpta de o simplă mașină de totă 
a guvernului. (Vii aplause și strigări de aprobăre în 
drepta).

Pentru ce nu vreau să încuviințeze acâstă cerere 
privitdre la textulă poliglotă ală bancnoteloră ? Nu cum
va e ceva nou său neauzită? Din contră, de când au 
esistată bancnote în Austria, textulă a fostă dela înce
pută tipărită în tote limbile imperiului și însuși absolu
tismul germanisătoră n’a procedată la nici o astfelă de
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modificare, cum s’a întâmplată acesta acum. însuși ab- 
solutismulă a fostă pre cum se cade, decât ă ea să în
treprindă astfelă de vexațiuni eu poporele. (Forte ade
vărata! in drepta). Numai in statululă băncii din anu'ă 
1863 nu se cuprinde nimică despre textulă bancnoteloră. 
In acestă direcțiune ministrulă de finanțe a dată urmă- 
torulă emisă, in care se dice: «Octogonulă pe partea 
dreplă a bancnotei conține cuvintele 100 11. in de'-e 
limbi ale regateloră și țăriloră monarchiei." Subscrisă e 
ministrulă de finanțe de atunci Plener. (S’audimă! în 
drepta). Credo că pe acestă bărbată nimenea nu-lă va 
ține de ună șovinistă cehă. Der chiar ună centralistă a 
tătă de incarnată, cum era Plener nu s’a demisă să 
facă o astfelă de modificare in textulă bancnoteloră, care 
să ofenseze popărele Austriei, pentru așa ceva ra trebuit 
să vină ântâiu ună ministeră Auersperg și ună ministeră 
Taall'e. (Ilaritate în stânga). Speră că d deputată Ele
nei- fiiulă nu va lucra mai nenobilă, decâtu cum a lu
crată l’leuer talălă. (Forte bine! în drepta).

Ministru de finanțe la cererea d'a fi poliglotă tex
tulă bancnoteloră a replicată, că după cura crede elă 
nu acesta e loculă potrivită d’a lua o decisiune asupra 
egalei îndreptățiri a limbiloră. Ministrulă de finanțe a 
cjisă mai departe, că nu pune nici ună preță pe aceea, 
ca limba sa maternă să figureze cu două cuvinte în- 
trună unghlu ală bancnoteloră. Are dreptate, nici să 
nu figureze limbile poporeloră Austriei in două cuvinte 
într’ună unghiu ală bancnoteloră, ci egala îndreptățire 
cere, ca întregulli textă ală bancnotelor», se se cuprindă 
pe ele în tote limbile (Forte adevărată! în drăpta.) 
Der decă ministrulă de finanțe a adausă cu ore-care 
dispreță, că nu pune nici ună preță pe aceea, ca aceste 
cuvinte să se cuprindă pe bancnote, eu credă că den- 
sulă ar trebui să pună preță pe aceea și să nu-i fiă in
diferentă, căci trebue să scie și a sciutu, că e dorința 
unoră popăve întregi (Forte adevărată! în drepta) și față 
cu o astfelă de cerere opiniunea singuraticeloră persone, 
de ară fi chiar miniștri, să se dea câtă mai la o parte. 
Der credă, că cu aceste cuvinte ministrulă n’a luată lu- 
crulă atâtă de seriosă. Am convingerea, că va pune 
forte mare preță pe aceea și va afla o forte mare sa- 
tisfacțiune în aceea, decă i-ar succede față cu Ungurii 
a pune ch>ar aceste două cuvinte pe textulă bancnote 
loră. (Așa el în drăpta.) Der tocmai acesta e tristă 
și rușinătoru in totă afacerea, nu rușinătoră pentru noi, 
ci rușinătoru pentru guvernufă austriacă, că e atâtă de 
slabă, atâtă de fără ajutoră și atâtă de neputinciosă 
față cu Ungurii, că nu i-a fostă cu putință nici măcar 
a pune aceste două cuvinte în textulă bancnoteloră. 
(Bravo! Bravo! în drepta.) (Va urma)

SOIRILE PILEI.
„Foia Diecesană" din Cat-ansebeșă publică următo- 

î-ulă avisă : »Comitetulă centrală, instituită pentru aran- 
giarea festivității iubileului de 50 de ani ală preoției 
Preasfinției Sale d-lui Episcopă diecesană Ioană Popasu, 
în urma mai multoră recercărî venite din afară se vede 
îndemnată de a aduce la cunoscința onoratului cleră și 
poporă din dieeesă, că adereză la idea emanată din par
tea mai multoră onorațiori ai diecesei, ca din incidentulă 
acestui jubileu să se înființeze o fundațiune, carea să 
porte numele înaltului jubilară. Și acesta o face eu atâtă 
mai virlosă, pentru că însuși comitetulă centrală în lis
tele emise a declarată, că prisosulă se va întrebuința 
spre ună scopă filantropică, nedeterminându-lă insă mai 
de aprope. Deci, aducândă acăsta la cunoscința on. cleră 
și poporă ală diecesei, ne rugămă, ca avendă în vedere 
scopulă celă sublimă de mai susă, fiecare să binevoescă 
a contribui în acestă înțelesă. Eră ce privesce însăsi 
fundațiunea, comitetulă va depune acăstă causă in ma
nile ven. sinodă eparchia'ă, spre luarea ulterioreloră dis- 
posițiuuî. Caransebeșă, din ședința comitetului centrală 
ținută la 21 Februarie (7 Martie) 1887. Filaretă Musta 
m. p., protosincelă, ca președinte. Traiană Barzu, no
tară.-

—x—
din Bistriță, Eugenă Horowitz, e distinsă 

de »Kolozsvar“ cu lingușitorulă titlu de „patriotică<, fiindă 
că s’a oferită de bunăvoiă a face colecte între credin
cioșii săi pentru Kulluregylet. E lucru vechiu că jidovii 
sunfă cei mai „p itrioți», sein ei jupanii ce facă. în cu- 
rendă are să vină ‘.impulu când jidovii voră linguși pe 
Unguri cu titlulă de „pafrioți".

• x—
Cu începerea anului școlară 1887/88 (ia 1 Septem- 

vre în scolele reale militare, ia 18 Septemvre în orfeli- 
natulă militară și in acalemiile militare) suntă de ocu
pată in institutele c. r de cultură și crescere militare 
vr’o 300 de locuri erariale fără nici o plată și cu jumă
tate plata, apoi locuri fundaționale și cu plată. Acestea 
se împartă astfelă; 20 in orfelinatulă militară, 190 in 
anulă I-iu ală scoleloră reale inferidre militare, 30 
in anulă ală lll-lea ală scOleloră reale inferiăre militare, 
60 in anulă l-iu ală academiiloră militare, și adecă: 30 

locuri în academia militară din W’iener-Neustadt și 30 în 
academia technică militară din Viena. in anulă ală Il-lea 
și ală lll-lea ală scoleloră reale interiore militare, apoi in 
toți anii scdleloră reale superidre militare o primire re
gulată nu esistă, ci in acești ani numai acele Im uri se 
ocupă, care devină libere prin intemplătă-'e scădere (morte, 
concediare șa) Pretențiune asupra loeuriloră erariale 
scutite de plată seu cu jumătate plata in scolele reale și 
academiile militare au numai fii de ofițeri, de funcționari 
militari, de subofițeri ai statului activă și ală învabdiloră, 
de subolicerl și de maeștri ai capelelor,! militare retrași 
din armată, apoi de funcționari și servitori ai curții și 
civili ai statului.

Picforulă Munkacsy va lucra trei tablouri ce au să 
împodobescă noulă edificiu parlamentară din Pesta. Pen
tru aceste tablouri și-a alesă următorele motive: „Lua
rea în posesiune a tării prin Arpad“, „Intemeiarea sta
tului Ungaria11 și .Ânteia iegislațiune prin regele Ștefană 
celă sfântă».

Marți in săptămâna trecută isbucni ună incenditi 
într’ună magazină de furagiu ală casarmei de cavaleriă 
din Oradea mare, nimicindă coperișulă și provisiunile de 
fenă și paie grămădite acolo. In timpuiă focului, vr’o 
80 de cai ce erau păziți în curte rupseră căpestrele cu 
care erau legați și o luară la fugă din curtea casarmei 
pe strade, pricinuindă mare panică intre trecători. Mai 
mulți husari fură trimiși să întorcă caii, der nu isbuliră. 
Atunci unui cornistu husară îi veni o ideă mântuităre. 
Luă trâmbița și suflă semnalulă pentru hrană. Audindă 
caii cunoseutulă semnală, ciuliră urechile și se întorseră 
de bună voiă in trapă la casarmă. Foculă a fostă stinsă 
într’o jumătate de oră.

—x —
Ală patrulea congres» ală corpului didactică din 

România va fi la lași, în (jilele de 30 și 31 Martie și 1 
Aprilie viitoră Se va discuta: Organizarea învățămân
tului secundară.

Procesă de calumniă
contra d-lui Francisca Hossu Longinu, advocată in Deva.

(Urmare și fine.)

In primăvăra anului 1881, fătă a presupune ce mă 
așteptă, am fostă necesitată — căci eu nu aveamă se 
comunică vre-odată cu d-sa, — să întru in edificiulă 
presidială într’o afacere advocațială. Momentulă așteptată 
a sosită. Președintele, după ce s’a purtată cu mine in- 
tr’ună modă neobicinuilă, ca pupăză pe colaeă, mi-a 
arătată ușa.

Atâta nu a fostă de ajunsă, ci de locă a făcută ară
tare în scrisă contra mea, că eu m’așă fi purtată ne- 
cuviinciosă față cu elu, și pentru aceea a trebuită să mă 
îndrume afară, deci a cerută pedepsirea mea și să se 
invite și camera advocațială, c-a și acolo să fiu pe- 
depstă.

Tribunalulă — la <-are d-sa e șefă. — luândă ară
tarea președintelui dreptă „documentă publică" (Kozok- 
mâny) fără se mă asculte și fără ca să facă vre-o in- 
vestigațiune ore-care, m’a adjudecată la o amendă de 
50 fl. și a decisă să se invite camera advocațială din 
Alba-Iulia a face același lucru. Tabla reg. a întărită 
acesta adjudecare și a modificată numai suma pedepsei 
scădend’o la 10 11.

Eu de altă parte — de locă — am făcută arătare 
la ministru de justițiă, cerendă ună comisaru, ca să 
investigeze faptulu, și totă odată am cerută și scntnlă 
camerei advocațiale.

D-lă ministru — cu tote că l’am solicitată în mai 
multe rânduri, — trei ani de cjde nu mi-a răspunsă ni- 
mică; in fine (după afacerea dela 22 Nov. 1883) 
m’am tredită într’o di, că mi se renapoiază tote plân- 
sorile, cu acelă răspunsă, că înalta Curiă nu a aflată 
nimică de urmărită, — deci jalbele ini-se renapoiază. 
Camera advocațială în adunarea generală procsimă a de
cisă, ca în raportulă anuală, să raporteze ministrului de 
justițiă despre șicanele și tractăriie ce le îndură siste
matică din partea președintelui tribunalului din Deva. 
Acestă decisă asemenea s’a întărită de înalta Curiă. Tote 
aceste ar fi fostă, cum ar fi fostă, ei, der dușmanulă 
meu nu s’a mulțămită numai cu atâta.

Ca ilustrațiune și ca să aveți celă puțină o ideiă 
ore-care, la ce șicane, ce persecuțiunî, ce pagube, ce 
dehonestări și la ce săcături am fostă espusă, voiu aminti 
numai atâta — ceea ce din acte incă se dovedesce afară 
de totă îndoela, — că de când e președinte de tribu- 
nală în Deva D-lă Dr. Solyom Fekete am fostă încur
cată în trei procese mari criminale; 1) pentru agitare, 
2) pentru violență contra organeloră publice., și 3) pentru 
recenta irredentă. Am fostă pedepsită celă puțină de 
dece ori cu amende bănesci de 100 fl., 59 fl , 20 fl. și 
așa mai departe. Prin mijlocirea președintelui s’au tă
cută contra mea la camera advocațială arătări erăși de 
vr’o tjece ori. —■ Și mi s’a călcată casa în două rân
duri sub cuvântă de perchisițiune domiciliară.

Că ce a trebuită să șuieră dela unii subalterni 
hiperzeloșî ai contrarului meu, credă că e superfluu a 
spune și a esplica aici și aceea, că cu ce inimă 
și cu ce disposițiuni spirituale a trebuită să întru 
dilnică în localitățile tribunalului și ce am simțită, când 
vrendă, nevrendă, am fostă necesitato să dau față cu 
acela, care mi a făcută tote acele, ce se vădă din ac
tele, ce se află înaintea l)-V6stră.

Este adevărată, că tote acusele criminale, ridicate 
contra mea, s’au dovedită de nefundate și am tostă de

clarată de nevinovată; este adevărată și aceea, că a- 
mendele bănesci tăte le-a cassată înalta Tablă regâscă 
și <-ă tăte suspiționările, luate la protocolă de cătră pre
ședintele Tribunalului din Deva contra mea, i>ănă latina 
s’au constatată de nefimdate și camera advocațială, pe 
lângă absolvarea mea, a fostă necesitată a aduce și acele 
șicane la cunoștință ministrului,—ei, der părul mi-s’a jude
cată nevinovăția, pănă s’au cassată amendele și s’au 
sistată investigațiunile la camere, pănă atunci, cjicQ, ve 
puteți închipui, că cu ce ochi am fostă privită de amicii, 
de inimicii, de cunoscuții și mai cu sâmă de clienții 
mei, cari și-au încredințată avutulă loră ingrijirei mele.

Vă puteți închipui, că cum a înaintată resol- 
varea favorabilă a causeloră mele contrarulă meu și ce 
păreri s’au răspândită în publică, care nu cunosc-ea sta
rea lucrului despre mine.

Apoi, pe când contrarulă meu era Iotă îngrădită 
și prin disposițiunile făcute incuragiată, pe atunci eu, 
fără ajutoră, trebuiam să luptă totă pe câmpă des
chisă și vocea mea suna Iotă numai în pustia.

Acestea și alte asemenea împrejurări și fapte au 
premersă diua dela 22 Noemvre 1883, când pentru a 
doua oră am fostă insultată, amenințată și împedecată in 
calitatea mea de advocată.

Aceste împrejurări și fapte m’au impresionată, 
când am compusă și espedată telegrama și petițiunea 
de sub întrebare, în asemenea situațiune am fostă când, 
ca păzitoră alo legii, m’am adresată supravighiatorului 
justiției, cerendu-i ajutorulă și arâtândă răulă ce bântue 
justiția dela noi.

Sunt deci de părere, că răulă, ce am combătută 
și am voită a-lă lecui, nu se pote stîrpi pe acăstă cale 
și că tragerea mea la răspundere aici nu are nici o 
basă legală.

Necazuri preoțesc!.
Cigmău, în Februariu 1886.

Domnule Redactoră! S’a scrisă și vorbită eu tătă 
ocasiunea despre preoțimea română, când acusând’o de 
indiferentă și egoistă, când provocând’o ca să-și impli- 
nescă mai cu energia datorința ce are. Dați-mi voiă 
Domnule Redactoră și mie, ca unui neînsemnată mem
bru ală clerului gr. cat., să presenteză on. publică ce- 
titoră ună tablou fidelă ală vieții preoțiloră, scosă din 
esperiința mea de 18 ani, spre a se vede și cundsce, în 
ce împrejurări trăesce preoțimea și încâlă merită ea totă 

căci suntă destui, cari merită — imputările (jilnice 
ce i se facă.

Sortea a decisă, ca la începutulă carierei mele de 
preofă să v>ețuescă într’o comună locuită de diferite na
ționalități. Acestă comună este Ighiulă din protopopia- 
tulă Albei-Iulie. Aici am aflată poporulă bine condusă 
de antecesorii preoți, cari au fostă bărbați învâțațî și 
Români buni.

Lucrulă celă dintâiu ală flăcărui preotă este îngri
jirea, ca să aibă o scolă câtă se pdte de bună. Causa 
scolei der am îmbrățoșat’o și eu cu fdlă căldura unui 
tânără, care postpune interesele proprii celoră publice 
naționali. Cunoscuta axiomă: «voesce și vei pute" se 
adeveri și de astădată. Cu ună poporă mieu și cu mij- 
loce forte modeste s’a efectuită ce nimenea n’ar fi 
putută crede: o scolă confesională după planulă minis
terială. Și care a fostă remunerarea pentru atâtea os
teneli și jertfe? Persecuțiunea. Etă pentru ce;

Sub decursulă edificărei scOlei m’am lipsită de 
comoditatea de a dispune de o localitate a casei paro- 
ehiale, în favorulă instruețiunei copiiloră. Reposatulă 
protopopă Gregoriu Elecheșiu stăruia să publicămă con
cursă cu 200 fl. la postulă de învățătoră sub cuvântă 
că așa ceru ordinațiunile, în urma căruia Prea Vene- 
ratulă Consistoră denumi pe ună tânără doeente, pre 
care însă poporulă n’a voită a-lă primi. Acăsta a fostă 
culpa, pentru carea am fostă moralminte crucifiptă.

Preotulă însă nu are numai misiune culturală, ci 
elă este chiămată a lucra și în altă direcțiune, anume 
a apăra interesele poporului ori unde cere lipsa. Acti
vitatea mea in direcțiunea acăsta captivase așa de tare 
voința poporului, incâtă era totdeuna unită în tote ces- 
tiunile sale virale.

Disciplina cea bună provoca resistința la contrari, 
cari bătură și la ușa metropolitană, ba denunțările ajun
seră și pănă la ministeră. Obsevândă eu intențiunea con- 
trariloră politici unguri, așteptamu numai ocasiunea ca 
să mă strămută, căci și așa parochia îmi era de totă 
săracă și nu satisfăcea nici celoră mai modeste preten- 
siuni ale unui preotă. Acăsta nu intârtjiă multă, fiindă 
denumită de administratoră ală parochiei Alba-Iulia- 
Maieri. Der și aci imi aflaiu dușmani, cari fiindă corupți 
din partea unoru ămenl interesați, strigau în gura mare : 
,nu primimu popă dată afară de ministeră» — alusiune 
la denunțările corifeiloră maghiari din Ighiu. fn fine fui 
provocată să abcjică de acea parochiă, după ce bătusemă 
drumulă dela Ighiu pănă la Aiba-lulia în vre-o 4 Du
mineci cu spesele proprii, și am suferită insultele arun
cate publice în fața mea de cei anume instruați.

Intr’aceea veni altă ocasiune de strămutare ’a co
muna Galda inferioră. Poporulă acestei parochii coruptă 
fiindă de alții nu cunăsce autoritate preoțâscă, ci se con
duce mai numai de frica legiloră penale. Antecesorulă 
meu a stăruită după putință a face bine, a susțină or-
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dinea și moralitatea, cu tote acestea a avuții a suferi 
multe neplăceri din partea poporului. Eu o pățisemă insă 
și mai rău. Abia trecuse ună anii de activitate, și mă 
pomenescă din chiar senină trasă și încurcată in pro
cesă, fiindă-că prea tare apăramă averea bisericei și stă- 
ruiamă pentru susținerea autorității preoțesc! față cu 
omenii disordinei și imoralității.

Atâta a fostă destulă. 0 coinisiune succede altei 
(•omisiuni ca in contra unui criminală dându-se intr’acea 
contrariloră bună speranță de isbândă. Majoritatea po
porului scandalizată privea cu uimire la iote, er’ resul- 
tatulă tu sacrificarea păstorului ca să se implinâscă scrip
tura: bate-voiu păstoriulă și se voră risipi oile*. Astlelă 
pentru zelulă meu, neputendă fi bătută de contrarii po
litici, am fostă bătută in tine de omenii mei agitați de 
cărturari și farisei.

l’riinisemă ordinulu a înă strămuta la Ghirboină in 
protopopiatulă Sebeșului. Poporulă de aici insă audise 
de preotuiă țipată din Galda .și nu voia a mă primi, ci 
merse să remonstreze la Esc. Sa. Acum devenisemă intre 
două focuri. Eu insă tu’ain supusă sorții și trecui la noua 
parochiă.

Aci atlasemă o școlă miserabilă, cu ună învățătoră 
ignorantă, care pentru câțiva floreni pe ană instrua pe 
câte 10—12 copii a silabisa după metodulă primitivă, 
recita cu ei rugăciunile și atâta era totă. Gursulă în
vățământului ținea preste totă cam patru luni. Tinerimea 
adultă avea datmă a se aduna in tote Duminecile și săr
bătorile la școlă, să-și petrecă și să comită totă felulă 
de necuviințe. Betrâniloră le plăcea acesta și diceau că 
așa au făcută și ei. ’Mi succese a face puțină ordine, a 
aduce de invățătoră in loculă celui neaptă ună prepa- 
randă mai cum se cade și făcui să înceteze inuâtva es- 
cesele tinerimei, ceea ce produse indignațiune in poporă. 
Se mai adauge la acesta, că concubinatele erau la o - 
dinea Z'lei. Tinărulă ducea fata la sine, cu seu fără scirea 
părințiloră, apoi veneau părinții și pretindeau dela preotă 
să servâscă sânțirea casei (osfestania) și se cetescă tine- 
riloră molitva „cununiei jumălate“. De capacitare nu 
era vorbă, pentru că ei răspundeau că așa s’au obici
nuit ă.

Afară de acestea porțiunea canonică era micșorată 
in multe parțele prin lăcomia unora vecini ; curatorulă 
fu provocata a o păzi și reîntregi, in care seopă s'au și 
făcută pașii de lipsă; acesta incă nu 11-a convenita la 
unu. Insă tuturora acestora le puse vârfă evenmientulă 
următoră: Fâcându-se segregarea pășunei preotuiă a 
căpătată separată de poporă ună locă torte bună. Cu- 
noscenda eu indignațiunea poporului din căușele enume
rate, am tăcută 3 ani și n’am folosită separată pășunea, 
ci cu comuna, care lua în arendă pășunea domeniului 
seminarialu catolică, lângă care s’a dată și pășunea nos
tru parochială. După-ce arendatorii domeniului nu au mai 
concesă poporului acestu pășunată, parțela parochială se 
putea folosi separată și m’am și încercată a mă folosi 
de dreptuiă acesta acordată prin lege, der primarulă mă 
opri cu forța. Esc. Sa Metropolituiă, fiindă insciințată, 
dete ordină protopopului să iese la fața locului, și să 
cerce starea lucrului.

Observă și aceea, că eu am solvită contribuțiunea 
pentru acelă locă de pășune dela timpulă predărei în fo
losință și totuși nici după 3 ani de folosire comună nu 
mi se concese folosința eschisivă. Ba in anulă 1883 pri
marulă, care era interesată in causă, și cu representanța 
comunei, fără a mă întreba, esarendară loculă din ces- 
tiune, eră arenda o luâ însuși primarulă. Ajunge a 
spune, că in cele din urmă am fostă silită să solvescă 
contribuțiunea er cu pretensiunea am fostă îndrumată la 
calea legei civile....

Am că primarulă s’a opusă cu forța in con
tra folosirei dreptului la pășunea parochială. Acusată 
pentru abusă de oficiu, din răzbunare provocă poporulă 
la inimiciția și etă-mă din nou trasă în procesă, in fine 
îmi succese totuși a restabili pacea dorită in poporă, der 
după 6 luni de linisee Prea Veneratulă Consistoriu tri
mite o comisiune la fața locului ca să întrebe pe poporă, 
decă es’e indestulitu cu preotulu seu nu? Se decretă se 
trecă causa prin formalitățile legei și apoi se descărca 
asupra mea ună trăsnetă încărcată de miasmele cătra- 
nului cu totă puterea sdruncinătdre.

Intrebândă pe unulă dintre mai marii clerului, că 
ce ar fi de făcută și cum să ne orientămă în purtarea 
năstră cu poporulă. îmi răspunse: ,să lași tote după voia 
poporului". Va fi adecă mai bine a fi inculpată ca ne- 
gligentă din partea superioriloră, decâtă de activă din 
partea poporului?

Funestă și periculosă principiu! Preotuiă nu este 
dâră decâtă unâltă și jucăriă in mâna poporului. Con 
secința acestui principiu este, că poporulă nu mai pune 
nici ună preță pe autoritatea preoțiloră, ci îndată ce nu-i 
convine ceva, alergă cu jalba în proțapă la Blașiu, și ca 
să dea ună pândă mai mare causei, ișl conduce și ad- 
vocațî, cum s’a întâmplată in comunele Ghirbomă, He- 
nigă, Șieușia ș. a. ’Mi aducă aminte la loculă acesta de 
cuvintele, ce le cetisemă nu de multă intr’o foiă biseri- 

cescă română: „A face ca preoțimea se-șî pârdă auto
ritatea sa înaintea poporului însemnă a demoralisa popo
rulă în întregulă înțelesă ală cuvântului, — a i pregăti 
perirea."

Ce vomă dice după tote acestea despre subsistința 
preotului și a familiei sale? E^t» sciută, că preoții român! 
nu suntă salarizați, ci Irăeseă din esploatarea cu sudor! 
crunte a agriloră parochiall, situați in multe locuri pe 
delur! și surpături. Cine va rebonifica preotului timpulă 
și spesele perdule in procese? Unde este despăgubirea 
speseloră făcute cu îmbunătățirea agriloră nefolositori 
când incă până a nu începe a se bucura de rOdele mun 
cei sale, trebue să se strămute? Nu se împinge ore 
preotuiă <u forța in ruina stlrci sale materiale?

Astfeliu slândă lucrurile preoții potă esclama cu 
prigonitulă loră episcopă de odinioră Inoc. Micii Klain : 
„tleu miseram nostram nullibi fors în Europa aiulitam 
sortem*. Elă deră, că preoții nu suntă neaetivl, indife
renți ori chiar trecuț! în castre străine, ci adese-ori mo
mente de desperare ii silescă și pe ei să alunece din ca 
lea adevărului, căci pentru a pute înfrânge nenumăratele 
lupte și greutăți, pe cari le întîmpină astăiji ună preotă 
dela sate, se poftesce mai întâiu de tăte să ’i se dea 
putere și autoritate față eu poporulă.

Dixi et salvavi animam meam. 
loachimu Crișiană, parochă gr. cat.

Academia Română.
Sesiunea generală din anul 1887.

Programa lucrăriloru.

1. Baportulă Secretarului generală despre activi
tatea Academiei in decursulă anului încetată 1886—87.

2. Alegerea comisiunii pentru examinarea lucrări- 
loră făcute în decursulă anului încetată 1886—87.

3. Alegerea comisiunii financiare pentru cerceta
rea compturiloră din anulă încetată 1886—87 și pentru 
combinarea budgetului pe anulă 1887—88.

4. Alegerea comisiunii pentru cercetarea publica- 
fiuniloru presentate la concursulă Premiului de î500 lei 
alu Asociațiunei craiovene pentru înaintarea învetămen- 
tului publică pe anulă 1887.

5. Darea de seină a D-lui B. P. Hișdău despre 
lucrarea Marelui Etimologică ală Bomâniei.

6. Raporluiă comisiunii însărcinate cu cercetarea 
publicatiuniloră presentate la concursulă premiului Năs- 
turelu-IIerescu de 4000 lei și a premiului Ileliade-Rădu- 
lescu de 5000 lei pe 1887.

7. Baportulă comisiunii însărcinate cu cercetarea 
manuscrisului presentată la concursulă Premiului Lazăr 
pe 1887: Flora descriptivă a unui județu din România 
după alegerea concurentului.

8. Delațiunea Secțiunii literare asupra probeloră
de traducere din ÎIZ. J. Ciceronis, De officiis lib. I, 
presentate la concursă. ’

9. Baportulă comisiunii financiare asupra comp
turiloră pe anulă 1886 87.

10. Baportulă Comisiunii însărcinate cu examina
rea lucrăriloră făcute în decursulă anului încetată 1886_
1887.

11. Begulameutarea premieloră ce suntă a se da 
din fondulă G. San-Marină.

12. Determinarea subiectului ce este a se pune la 
concursulă premiului Heliade-Bădulescu de 5000 lei pen
tru anulă 1890.

13. Decisiune privitâre ia Premiulă Alexandru 
Ionii Cuza.

14. Baportulă comisiunii însărcinate cu revizuirea 
Regulamentului generală.

15. Baportulă comisiunii însărcinate cu facerea 
esplorăriloru dela Cucutenl.

16. Baportulă comisiunii permanente a Bibliotecei.
17. Discursulă de recepțiune aiă d lui Gr Cobăi- 

cescu (Art. 25 Stat.. 63 Reg.)
18. Alegerea unui membru ală Academiei în Sec

țiunea literară în loculă răposatului G. M. Fontaninu.
19. Alegeri de membri onorari și corespondenți.
20. Cestiunea ortografiei. Continuarea discuțiunii 

asupra lui V mută finală.
21. Alegerea comisiunii de 9 membri pentru cer

cetarea pubiicațiuniloră ce se voră presenta la concur
sulă premieloră Năsturelă-Herescu de 4000 lei și Lazără 
de 5000 lei pentru anulă 1888.

22. Alegerea comisiunii pentru cercetarea lucră- 
riloră ce se voră presenta la concursulă premiului Ile- 
liade-Kadulescu pe 1888 • Nunta la Români. Studiu et- 
nograficu comparativa.

23. Formarea budgetului pe anulă 1887—88.
2-i Alegerea Președințiloră și Vke-Președințiloră 

Secțiunilor,}. (Art. 14 Stat.)
25. Alegerea Secretarului Secțiunii istorice pe 7 

ani, 1887—1894. (Art. 15 Stat.)
26. Alegerea Delegațiunii pentru anulă 1887—88.
27. Baportulă Secretarului generală asupra lucră

riloră sesiunii generale.

Ultime soiri.
Viena^ 15 Martie. — O înaltă personalitate 

militară, întreținSndu-se cu unu corespondenții 
alu unui jurnalu străinu, s’a esprimatu în termi- 
nn următori asupra situațiunei actuale: Rusia nu 
va ocupa Bulgaria fiind-că ea este în acestu mo- 
inentu incapabilă de a o tace. D£că Rusia ar 
tiece prin Romania, Austria se va afla în nece
sitatea de a începe răsboiu. Pe de altă parte,

debarcarea unei armate de ocupațiune la Vama 
sdu la Burgas, ar fi o operațiune riscată. Lucru
rile ar sta altfeld d^că aceste orașe s’ar afla în 
manile insurgenților^ bulgari, eată pentru ce ne- 
isbânda ultimei conspirațiuni silesce Rusia a a- 
mana planulu ei de ocupare. De altmintrelea 
România fiindiî în posesia Dobrogei ține cheia 
Bulgariei.

Petersfoir?, 15 Martie. — Ministruld de răs- 
boiu, din ordinulu Țarului, a publicata unii de- 
cretu, prin care se măresce solda oficerilorfl, în 
acestu decretă ministrulu esprimă speranța, că 
oficerii voru sci să se arate demni de acostă 
favdre.

București, 15 Martie. — „Rom. lib.“ Țce, 
că d, ingineră Dragii, șefulîl atelierelor^ căiloră 
ferate, a fostă chiămată la ministerulu de răsboiu, 
unde i sa recomandată să pue de urgență în 
îeparațiune ună numără de 400 vagdne pentru 
trebuințele acelui ministeră.

DIVERSE.
Din istoria ordinului lesuițilorO. — Ordinulu Iesui- 

țiloră, ală cărui generală a murită de curendă, numără 
dela întemeiarea sa până la Pater Beckx, 22 generali, 
dintre caii 11 Italieni. (Aquaviva, Viteleschi, Caraffa, 
Piccolomini, Gotifredo, Oliva, Tamburini, Visconti, Cen
turioni, Bicci, Fortis); 4 Spanioli, între car! întemeiă- 
torulă ordinului, Ignaz Loyola (1541 până la 1556), și 
succesorii săi Loinez, Borgia și Gonzales: 3 Belgian! 
(Mercurian, de Noyette, Beck); 1 Germană (Nikel); 1 
Boemă (Netz); 1 Polonă (BorzogowskD și 1 Olandeză 
(Bothaan). Alegerea generalului urmâză după o pregă
tire de 8 dile. Alegătorii suntă închiși și constrînș! a 
posti numai cu pâne și cu apă, și suntă puși în liber
tate numai după deslegarea problemei loră. La votare 
decide majoritatea absolută. Celă alesă trebue să între 
în funcțiă, altfelu se pedepsesce cu escomunicare. Ge- 
neralulă ordinului esercită o influență fără margini asupra 
tuturoră membriloră societății lui Isusă. După regula- 
mentulă lui Loyola îi este datoră fiecare membru supu
nere, ,ca când ar fi cadavrulă său toiagulă unui antică." 
Generalulu nuinesce pe toți funcționarii ordinului, afară 
de „Admomtor< și de cei patru asistenți, cari se alegă 
de congregațiunea generală. Adinonitorulă este însărci
nată în specială a supraveghia conduita generalului, a’i 
da povețe și are chiar dreptulă și datoria a-lă admonia 
când găsesce că purtarea lui e neregulată. Ce privesce 
pe asistenți, ei formeză eonsiliulă secretă ală generalului 
cu votă deliberativă, er in casă de morte seu de desti- 
tuire a generalului convocă congregațiunea. Numai ună 
singură generală a ocupată acestă oficiu așa timpă în
delungată ca Beckx, anume Klaudius Aquaviva, carele 
dela 1581 pană la 1615, așa der tocmai 34 ani, a pur
tată generalatulă. De acesta se apropiă Viteleschi cu 
30 ani.

Starea sănătății renumitului inventatorii Edison, 
este descrisă in rapărte sosite din New-York ca fărte 
sdruncinată. In Decemvre zăcu elă de o violentă aprin
dere de plumâni, care lăsâ urmă îngrijitore. Relnsănă- 
to.șarea sa se socoteșce ca ceva aprdpe imposibilă. Edi
son a devenită în timpulă din urmă mărturisitoră ală 
spiritualismului și a întrebuințată multă timpă și bătaiă 
de capă la folosirea fonografului său ori a unei mașini 
de vorbită, care să 10 aducă în legătură cu lumea mor- 
țiloră. Acestă procedere a pusă în uimire pe mulțl ca
pitaliști, cari aveau mare încredere în invențiunile lui 
și a deșteptată mari îngrijiri pentru starea lui spirituală’ 
Insă medicii și alte personalități, cari stau în legătură 
mai strinsă eu elă, rîdă de aceste păreri, declarândă 
starea lui intelectuală așa de clară și ageră ca or! 
când.

Femeea cea mai frumosă? — Fisionomiculă Poin- 
eelot ținu mai deunădl în Parisă, înaintea unui nume
roșii publică de mii de omeni, o conferință în care des
crise pe cea mai frumosă femeiă din lume, pe o damă 
ce locuesce în Auteuil Dama are pără castaniu, sem- 
nulO spiritului ușoră, intr’o nuanță, care ține m’ijloculă 
intre indiferentismul blondei și între foculă brunetei. O 
frunte lată, dovadă de inteligență, ochi de tigru, ună 
nașă subțire, o gură mică și rumenă, care esprimă sim- 
țământă, urechi fină făcute, cari nu au trebuință a fi împo
dobite cu cercei. Mâna este albă, umerii suntă trandafirii, 
piciorulă frumosă modulată, mersulă legănată. D-nulă 
Poincelot declară, că acestă ideală ală frumseței e mă
ritată și că în generală frăgezimea fetei nu se pote 
măsura niciodată cu splendida fcumsețe a unei femei 
deplină desvoltate. — Pare-ni-se că d-nulă Poincelot 
șl-a dată pe față foculă ce’i arde inima pentru dama 
din Auteuil, căci dreptu vorbindă, nu va fi numai o sin
gură damă frumâsă în totă lumea.

Editoră : lacobfl Nureșianu.
Redactorii responsabilă Dr. Aurel Muresianu



Nr. 51. GAZETA TRANSILVANIEI 188 7.

Oursulu la bursa de Vlenu
din 16 Martie st. u. 1867

Rentă de aura 5% . . . 101 20 
Rentă de hârtiă 50/0 . . 89 3ă 
Imprumutula căiloră ferate

ungare........................ 150.—
Amortisarea datoriei căi- 

loră ferate de osta ung.
(1-ma em isiune) . . . 97 80

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung.
(2-a emisiune) .... 124 —

Amortisarea datoriei căi- 
lora ferate de osta ung.
(3-a emisiune) .... 115 25 

Bonuri rurale uugare . . 104.— 
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.— 
Bonuri rurale Banat-Ti-

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

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

vina ung............................ 98.75
Imprumutula cu premiu

ung.................................... 120.75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 122 80 
Renta de hărtiă austriacă 80.70 
Renta de arg. austr. . . 81.20
Renta de aura austr. . . 11175 
Losurile din 1860 . . . 133.—
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ t?69 —
Act. băncel de credita ung. 295.50 

' Act. băncel de credita austr.276.20
Argintula —. — GalbinI

împărătesei ..................6.00
Napoleon-d’orI .... 10.60 

: Mărci 100 împ. germ. . . 62 75 
' Londra 10 Livres sterlinge 127.75

Cursulu pieței Brașovu

diD 17 Martie st. n. 1887.

Bancnote romanesc! .... Cump 8.44 Vend. 8.49

Bursa de Bucurescl.

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

Renta română (5°„). 88 — 89 —
Renta rom. amort. (5°/0) 91’/2 92>/3

> convert. (6°/0) 83— 84—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 34— 36—
Credit fonc. rural (7°/0) . 99— 100—

» „ >, t,5°/0) • 82»/* 84’/*
» • urban (7°/0) . 96— 97—
» » (6°/o) - 90— 91—
» • (5°/o) • 78— 79—

Banca națională a României 500 Lei------ -------
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

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

Scrisurile fonc. «Albina»

Ruble RusescI......................

Discontulâ ... »

Argint românesc......................

Napoleon-d’orl..........................

Lire turcescl..............................

Imperiali..................................

Galbeni.......................................

8.40 • 8.45

10.07 * 10 10

11.43 » 11.46

10.43 • 10.46

5.94 > 5-90

101.— > 102.- -

113.— > 114.—

7—10°/8 pe anii.

ABONAMENTE
la

„@azeta transilvaniei"
se potă face cu începerea dale 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

Prețulu abonamentului este'.

(Avisă d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului poștalii și numerii de pe 
fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

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

Decă se ivescă iregularități la primirea diarulni onor, abonați 
suntu rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca în catu 
depinde dela noi, să se delătureze ADMINISTK. „GAZ. 'IBANSU

Pentru Aiistro-Ungaria:
pe trei luni...........................................3 fi. —
„ șăse luni...........................................6 fi. —

„ ună ană.........................................12 fi. —

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 

„ șăse luni
,, ună ană

10 franci
20 „

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei/1

pe linia 1°retlealii-ISmiapesta

H*redealA-lStidapesta

Bucurescl

Predaalu

Timișil

Brașovă

Feldiora
Apatia 
Agostonfalv? 
Homorodă
Hașfaleu

Mers ultl trenuriloru
Valabilă dela I Octomvre st. n. 1886.

și pe linia Teiiișii-Ara«Să-Budapesta a calei ferate orientale de statft reg. ung.

Budapesta -î*redealâ

Trenu Tren Trenu 
de accelerat omnlbua 

persone

l

Treni) 
omnibus

7.30
1.14

1.45

(
(Sighișori 

Elisabetopole 
Mediaș Ci 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
CrăciunelO 
Teinșifi 
Aiudd 
Vințulfl de 
Uiora 
Cncertlea 
Ghirisft 
Apahida

Clatin
Nedeșdu 
Ghirhău 
Aghirișfi 
Stana 
fluiedină 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Răv 
Mezci-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

susfl

( 
(

7.47
8.24
8 51
9.14
9.51

11.03
11.29
11.26
12 00
12.29
12.44

1.05
1.34
1.46
2.09
2.39
3.01
3.08
3.14
3.53
5.10
5.30

2.32

Oradia-mar(“
P. Lailâny 
Szolnok
Bnda-penta

Viena

(
(

6 03 —
6.21 —

— — —
— — —
— —
____ 7.14 —
— 7.43 —
— — —
____ — —
____ 8.22 —
— 8.48 —
— — —
- ■ — —
____ 9.13 —
____ 9.18 10.55
____ 10.38 1 23
— 12.20 3.24
— 2.15 10 05
— 2.15
- 8.00 6.05

Trenu Tren Trenu Trenu Treni
.de pers, accelerat omnibusi de omulbus 
j i i peraone 1 _____  i

Viena |
Budapesta
Szolnok
P. Lailăny 
Oradea mare

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezd-Telegd 
Râv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbgu 
Nedeșdu

Cluțiu

Apahida
Ghiriț

Caeerdea

Uiâra 
Vințulă de 
Aiudfl 
îeiașă
Crăci unei 5 
Blașd 
Micăsasa 
Copșa mic 
Mediaș Ci 
ifliiiabetopoie 
SigișOra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brasovă I
Timișâ

Prodealu

Bucurese!

Nota: Orele de nopte suntă cele dintre liniile grdse.

Tipografia ALEXI Brașovă.

li

6.58

8.58
9.28

( 
(

7.33
8.04

5.28

9.21
1.55
2.53

11.00
11 19
12 30
1.01
106
1 13

7.08
7.36
9.06
9.53

10.—
10.69
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

Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescI

Teiușu- kradu-Biulajiesta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenu Tre iu Trend de Treni de Trenă Treni
omnibus oînr.bus persone peraone dc persone omnlbtu

'A’eiușft 11.24 ___ 2.40 Viena 11.10 12.10 —
Alba-lulia 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 SsOlHOK / 4.10 5.45 —
Orăștia 1.01 — 5.18 Ar.tdft 4.30 6.— 704
Siuteria (Piski) 2.03 — 5.47 Glogovață 4 43 6.13 7.22
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 7.58
Branic'fca 3.23 — 7.02 Paulișă 5.19 6.51 8 17
Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Lipova 5.41 17.10 8 36
Gurasada 4.C8 — 7.40 Conopă 6G9 7.37 —
Zaua 4.25 — 8.11 Bârzova 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.F8 —
Paulișă 7.28 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —
Gyorok 7.43 — 10.58 Deva 9 51 10 42
Glogovață 7.59 — 11 25 Siineria (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 joșii 12 18 12.29 - -

Budapesta _ — 1 8.20 | Alba-lulia 12 36 12.46 —
Viena — — 6.05 Telușft . 1.29 1.41 —

Aradft-Tlmlșâra Simerla (Piski) Petroșenl

Treni Trenă de Trenu Treni de Trenfi Treni
omnlbua peradne mixt peraone amnlbua mixt

Aradft 5.48 6.05 SixBseria 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 40
Tlmișftra 9.02 — 9.08 Petroșeul 3.37 — 7.12

Timiș6ra-Aradft Petroșeul—Slineria (Piski)

Trenă de Trenu de Trenă Treni Treni Trenă
peraine peradne omnlbua de pers. omnibuH mixt

Timișftra 6.25 5.00 Petroșent 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
Năroeth-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 | Biateria 1.53 — 10.31


