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PrBBBsuln de pressă all leneralnlni Dola, 
pertrnctntu înaintea curții cu jurați (lin AradO 

în 17 Sept. 1888.
(Raportă stenografiei! alb. „Gaz. Trans.“)

La 9 ore se începe constituirea tri
bunalului și a curții cu jurați într’o sală 
laterală.

La apelulă generalului Traiană Doda 
se presenteză advocatulti Carolă Eotvbs, 
justifică absența acusatului prin morbulă 
seu, apoi ’șl însinuă plenipotența și cere 
ținerea pertractării și în absența acusa
tului cu representanța sa.

Vincențiu Cserna, procuroră reg. 
substitute, cu provocare la § 80 ală 
procedurei, se rdgă de judecătoriă a nu 
încuviința cererea lui Carolă Eotvbs și a 
nu-lti admite la aperarea acusatului, căci 
în casulă, când acusatulă nu se presen
teză, curtea cu jurați ar ese enunțe ver
dictul iî numai pe basa arătării procu
rorului.

Carolă Eotvos se provocă la legea 
positivă, care nu opresce representarea 
în absența acusatului, și la ună casă con
cretă din Dobrițină unde asemenea s’a 
pertractată uuă procesă de pressă în 
absența acusatului, cu representarea prin 
advocată. Și curia reg. a încuviințată 
acestă procedură în sensulă recursului 
de nulitate.

Vincențiu Cserna insistă la propu
nerea sa și tribunalulă se retrage pentru 
decidere în causă și aduce următorea 
decisiune:

In considerare, că procedura nu dis 
pune că în casulă când acusatulă nu se 
presenteză în personă, se potă fi acesta 
representată prin advocată, ci în sensul 
procedurei, acusatului nu ’i se dă altă 
dreptă, decâtă a se presenta însuși în 
personă cu advocatulă său, er în sensul 
§-lui 80 din procedură, decă acusatulă 
nu se presenteză, este eschisă incurgerea 
apărătorului în procesă : tribunalulă reg. 
nu concede sâ incurgă în pertractare ad
vocatulă acusatului.

Carolă Eotvos însinuă recursă de nu
litate — contra acestei hotărîri.

După acesta Carol Eotvbs poftesce 
se insinue două hârtii, cu rugarea să bi- 
nevoescă tribunalulă a-le lua în consi
derația și a le ceti în șirulă probațiu- 
niloră.

Presidentulă cu provocare la decisul, 
adineoră publicată, nu primesce acele 
hârtii.

Carol Eotvos însinuă recursă de nu
litate și în contra acestei procederl.

Se începe apoi constituirea juriului 
fără incurgerea lui Eotvbs.

Dintre 36 jurați citați la pertractare 
se presenteză 31, cari se întregescă încă 
cu 5 adunați din publiculă ascultătoră.

La constituirea juriului Vincențiu 
Cserna să mai folosesce apoi și de drep- 
tulă respingerei și respinge pe Antoniu 
Hoffmann, Iosifă Kopfmacher, Alexan
dru Bartl, Iuliu Maresch, Coloman Ar- 
kay și Iosif Siito. Astfelă juriulu se con- 
stitue numai din elemente admise de 
procuroră.

După aceste se începe pertractarea 
în sala cea mare a tribunalului, tescuită 
dimpreună cu coridorele — de sute de 
omeni, între cari erau mulțime de ve
nerabili preoți și o frumosă cunuuă de 
dame.

Tribunalulă e constituită din: Carol 
Ottrubay presidentă; Francisc Pecely 
și Iosif Petrovsky judecătoră. Acusătoră: 
Vincențiu Cserna substitutăde protoprocu- 
roră, notariu: Dr. Acațiu Simon.

Curtea cu jurați este constituită din: 
Dr. Stefan Priegi, loan Kristyory jun., 
Ladislau E. Illes, Emil Inkey, Dr. 
Maximilian Rosenberg, Eduard Gruber, 
Ludovic Tenner, Mauriciu Plesch, Geza 
Sontagh, Dr. Coloman Kbpf, Clemen- 
tiu Fbldes și Frideric Honig.

SuplențI: Dr. Augustin Robitsek și 
Petru Kerner.

Jurații facă jurămentulă prescrisă 
de lege.

Presidentulă: In casulă subversantă 
pote va fi lipsă de dragomană română, 
dreptă aceea am ordonată aici drago- 
manulă română acreditată la judecătoriă, 
și’lă poftescă să facă jurămentulă pres
crisă în § 40 ală legei de pressă.

Mircea Vasiliu Stănescu, dragoman 
stabilă acreditat: Domnule presidentă! 
In sensulă § 41, fiindă vorba numai de 
dragomani naționali, eu, care de 12 ani 
sunt dragoman-română jurată, mă rogă 
a fi dispensată a depune jurămentulă, 
căci eu am făcută odată jurămentulă și

aici încă mă provocă la acelă jurământă 
deja făcută.

Presidentulă: § 40 ordoneză expresă, 
că în tote cașurile concrete trebue să se 
facă jurămentulă; dela acesta nu mă a- 
batu nici în decursulă acestei pertrac
tări, poftimă a face jurămentulă.

Dragomanulă M. V. Stănescu face 
jurămentulă.

Presidentulii: Se va ceti acusarea: facă 
atentă pe acusatoră și-i învocă în me- 
moriă datorințele sale, de a proceda cu- 
viinciosă la eserciarea drepturiloră sale.

Dr. Simon-. începe cu cetirea acusei: 
Inclită Tribunală!.... (E întreruptă.)

Presidentulă: Acusatulă TraianăDoda 
nefiindă de față, nu-i potă cere naționala; 
poftesce acusatorulă să se cetescă ea din 
scriptele procesuale?

Procurorulu: Mărogă a să ceti fasiu- 
nea acusatului la sulevarea probațiuniloră.

Dr. Simon (cetesce acusarea): In de- 
nunciarea mea de dto 8 Februară Nr. 
799 am ridicată acusă contra imprima
tului de dto 4 Octomvre 1887 iscălită de 
generalulă Traiană Doda și apărută în 
tipografia „Posaune" din Timișora........
... In acestă imprimată anume adresată 
cătră alegătorii cercului electorală din 
Oaransebeșă, și distribuită în Caranse- 
beșă și printre alegători, Traiană Doda 
dice, că :

„poporală românescă, în urma intri- 
geloră, uneltiriloră și a forței, s’a eschisă 
din tote posițiile singuratice ale luptei 
constituționale" ; „că ne preparămă la o 
bătălie (generalulă a disă luptă. — Red.) 
mare și obositore" ; „astăcjl nu mai e 
vorba de ună locă și votă în parlamen- 
tulă maghiară, nu e mai multă vorba de 
bagatele concesiuni politice ori de limbă 
națională, ci...; „căci e pusă în cumpănă 
onorea națională a poporului românescă".

In espunerile citate ale acestui im
primată face atari imputări poporului ma
ghiară, a unei părți din națiunea politică 
maghiară, ca și când aceea prin intrigele 
și uneltirile forței ar vătăma națio
nalitatea română în drepturile sale con
stituționale și viceversa, o stimuleză pe 
acesta a trece pe ună atare terenă de 
activitate, ce cade afară de cadrulă lup
tei constituționale, și din aceste conside- 
rațiunl e deplină potrivită pentru agita
rea elementeloră românescl mai ușoră de

îndemnată la ură contra naționalității ma
ghiare ; și astfeliu răspândirea acestui 
imprimată formeză delictulă de agitare 
determinată în alineatulă ală doilea din 
§. 172 ală codicelui penală.

Și deorece în cursulă investigărei Tra
iană Doda a recunoscută, că elă este au- 
torulă acestui imprimată și elă l’a și pu
blicată, cu acluderea acteloră de instruc
țiune sub •/., pe basa citatului articulă 
de lege, ridică acusă: contra lui Traiană 
Doda, generală c. r. în pensiune și lo- 
cuitoră în Caransebeșă, pentru delictulă 
agitării contra naționalității, comisă prin 
imprimată făcută și răspândită de den- 
sulă cu data 14 Octomvrie 1887, și res- 
pectuosă rogă pe onoratulă presidentă ală 
judecătoriei de pressă, să fixeze termi- 
nulă pentru cercetarea și dejudecarea 
causei presente, se citeze la aceea și pe 
acusată si se comunice și cu mine dis- 
posițiile făcute în privința acesta.

Aradă, Martie 1888. Georgia Perecz, 
procuroră reg.

Presidentulii: Notariulă va ceti tra
ducerea autentică a imprimatului.

Dr. Simonu cetesce traducerea au- 
tenticată de M. V. Stănescu.

Etă'textulă originală ală apelului:
Cătră alegUtorii din cereală Caran- 

sebeșu !
Iubiți alegători! Atunci, când prin 

realegerea de deputată dietală ală cer
cului Vostru pentru a șesa oră m’ațl o- 
noratu cu încrederea Vostră prin acesta 
considerândă împrejurările actuale ml-ați 
dată într’una impulsulă spre ună pașă 
forte seriosă și importantă, oare între 
împrejurări normale, sănătose— nici usi- 
tată n’ar fi, care însă între împrejurări 
politice nesănătose ca acelea, în cari se 
află astădl statulă nostru publică și în 
elă a nostră iubită națiune în deosebi, 
mie mi se impune ca un actă de împli
nire a unei înalte datorințe morale.

Am trămisă adecă dietei ungurescl 
dechiarațiunea mea în scrisă, că nici 
voiu participa la lucrările ei, nici ca 
alesă deputată mandatulămeu nu-lăvoiu 
depune.

Am făcută acestă pașă în deplină 
consciință, că comită ună actă de pas- 
sivă renitență contra legei, der l’am fă
cută, a trebuită să-lă facă sub presiunea 
nenaturaleloră împrejurări politice, în 
cari ne aflămă, și a mai înalteloru con- 
siderațiunl morale, cari a le ignora nu 
este permisă cetățenului de omeniă, de
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(Fine).

4. Fisica. Precum are instrucțiunea 
istorică mai multă o însâmnătate etică, 
prin acea că tinde la cultivarea voinței, 
tocmai așa promoveză mai înainte de 
tote fisica cugetarea și inteligența. A- 
cestă instrucțiune ascute capacitatea de 
observațiune, oferesce o bogățiă mare 
de instrucțiuni și concepte, promoveză 
prin acesta cugetarea rațională și delă- 
tură superstițiunea.

Fiind-că acestă instrucțiune promo
veză. cugetarea și cultivarea priceperii, ea 
și are o însâmnătate mare pentru culti
varea voinței, adecă pentru educațiune, 
pentrucă voința este determinată și con
dusă atâtu prin cugetare, câtă și prin sim
țăminte. O observare sensitivă a na- 
turei este dealtmintrelea de mare preță 
pentru cultivarea spiritului; ea pote 
produce participare pentru lucrurile din 
natură, pote planta venerațiune și admi- 

rațiune în sufletele scolariloră pentru Fi
ința mai înaltă și prin acesta a deștepta 
sâmțementulă religiosu.

5. Instrucțiunea din geografia. Geo
grafia este o sciință de totului totă uni
versală; ea atinge atâtu istoria în gene
re, câtă și istoria naturală. în specie; ea 
vorbesce despre nascerea, specia și for
ma munțiloră, ea descrie făunele, florile, 
precum și vieța, caracterulu, ocupațiunea 
și organisațiunea statelorO și ale diferi- 
teloră popore. Prin urmare ea estefbrte a- 
comodată a ercita „interesul multilaterală" 
și adeștepta participarea.. Ca ea sâ’șl ajungă 
însă acestă, scopă. nu este iertată ca instruc- 
țiunea să constea în o simplă împărtășire 
da numeri și numiri statistice, ci în depigerl 
de tablouri, în descrierea vieții și a ocu- 
pațiunei poporâloru, precum și în repre- 
sentanțiunl de tablouri generali a sin- 
guraticeloră țerl.Prin acesta se dobândesce 
bucuriă față de obiecte, se planteză parti
ciparea la binele și durerea poporeloră.

6. Instrucțiunea în cântări. Cantulă 
este limba inimei, a sâmțâmântului. Iu
bire și tânguire, bucuriă și durere, veselia 

și întristare: Tote semțămintele omenescl 
îșlaflăîn cântece spresiune corespundâtdre.

Tote aceste sâmțăminte așaderă 
cânteculă le pdte deștepta. Pentru cul
tivarea spiritului, cânteculă este de o 
însâmnătate mare. Pentru aceea și 
Luter a disă : „Pe ună învățătoră, ce nu 
scie cânta, nu potă se-lă vâdă în ochi." 
Fiindu-că sâmțământulă lucră asupra 
voinței și fiind-că escitarea și însufleți
rea pote se conducă la fapte, de aceea 
cânteculă este de o însâmnătate mare 
și pentru cultivarea voinței. Unu cân- 
tecă frumosă produce în scolă disposi- 
țiune consacratore. De aceea învâțăto- 
rnlă să nu restrîngă cânteculă numai la 
orele de cântă ci se începă orele de di- 
mineța totdeuna cu cântare și lucrulă 
îndeplinită în o săptămână așișderea să’lă 
încheiă cu cântări și rugăciuni de mul- 
țămită; tote întâmplările mai importante 
ale vieței școlare să le consacre prin 
cântări. Atunci cânteculă devine ună 
mijlocă eminentă pentrucultivarea spiri
tului și a caracterului, precum și pentru 
cultivarea unui sâmțământă nobilă.

Influința etică a cântecului este mai 
mare, când scolarulă a devenită în cân
tări independentă. Eserciții ritimice — 
melodice —suntă decide lipsă, der tră- 
bunscă întrebuințate cu măsură. Scola 
să cultive anume cântecile religiose și cele 
poporali. Invățați deci pe poporă a 
cânta, și prin acesta multe rele voră fi 
delăt urate.

7. îndemânările. Pestalozzi pledeză 
cu hotărîre pentru aceea, ca cu sciința 
să fiă împreunată și putința. Elă des- 
aprobă o cultivare, care ofere numai 
cunoscințe fără îndemânări numindu-o 
unilaterală și periculosă. Putința, înde
mânările suntă practice; ele oferă o po- 
sițiune sigură fiă-cărui omă, ună radimă 
în lume; ele-i procură pânea și delătu- 
rarea lipseloră sale pământescl. De a- 
ceea ele și au o însemnătate mare pen
tru educațiune. Cetirea, scrierea, desem- 
nulă, lucrulă de mână, cu ună cuvântă 
tote îndemânările stau în raportă dreptă 
cu cultivarea chiămării.

Afară de acesta ele suntă de mare 
însâmnătate pentru cultivarea spiritului. 
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unde și iau asuprăml răspunderea, de
plina răspundere pentru acestă actă, a- 
tâtă față de voi, câtă și față de națiune 
și de lumea întregă.

Pe când pentru mai bună orientare 
a Vostră, conformă datorinței mele, vin 
a Vă aduce la cunoscință atinsulă pasă 
ală meu, facă întruna să urmeze traduse 
în limba maternă, în întregă cuprinsulă 
loră, literele ce am adresată în acestă 
privință Escelenței Sale d-lui Toma de 
Pechy, președinte ală casei representan- 
țiloră' țării.

Cetiți, esaminațl, cumpăniți și con
sultați între Voi, și faceți-Vă judecata.

Numai încă două lucruri am a Vă 
pune la inimă. Pentru casulă de necre- 
dutu, ce nici nu potă, nici nu voiu ală 
presupune, că pașulă meu n’ar fi apro
bată de Voi, încă de pe acum din ca- 
pulă locului trebue să Vă facă cea mai 
limpede dechiarațiune că, în consciința 
mea de împlinire cu credință și onore a 
datorinței mele cătră Tronă și cătră na
țiunea mea, reprobarea Vostră de locă 
nu m’ar altera; ați face însă prin aceea 
Voi înși-vă trista mărturiă înaintea na- 
țiunei, că nu ați fi fiii demni ai acelei 
națiuni, pentru a cărei onore națională 
astăcll cbiămată este. a se espune ală 
Vostru cercă electorală. Er decă apro
bați pașulă meu, precum sunt deplină 
convinsă că-lă aprobați, atunci aminte să 
Vă fîă, că se lucră de o luptă mare a- 
nevoiosă: că astădl nu mai e vorba de 
ună scaună seu de ună votă în parla- 
mentulă maghiară, nu de ore-carl mici 
concesiuni naționale limbistice seu poli
tice, — nu, căci în critica situațiune, 
în carea ne aflămă, tăte acestea lucruri 
bagatele și secundare suntă ; astăzi causa 
națiunei întregi, ba mai multă: ondrea 
națională a poporului română esteîn jocă, 
a poporului, care prin uneltirile măies
triei și ale forței scosă din tote posițiu- 
nile iuptei constituționale, șl-a ’ găsită 
ultimulă refugiu în ală Vostru cercă e- 
lectorală. Tocmai însă de aceea totă d’o- 
dată aminte să Vă fîă, că adversarii noș
tri politici tote voră încerca, pentru d’a 
ne scote și din acestă unică fortăreță. 
Să fiți pregătiți, că ei, precum lesne de 
prevădută e, astădată întru alegerea mij- 
loceloră încă mai puțină scrupuloșl voră 
fi ca pănă acuma. D’aceea Vă dică: 
VeghiațI și păziți: să nu Vă amăgescă 
șoptele false, nici să nu Vă spariă ame
nințările, nici corupțiunea să nu se fu- 
rișescă în inimele Vostre.

Fiți bărbați și repetă, să nu perdețl 
din vedere, că astădl chiămațl sunteți a 
apăra ondrea și demnitatea națiunei.

Caransebeșă, în 12 Oct. st. n. 1887.
Cu acesta Vă salută din inimă ală 

Vostru alesă deputată
generalulu Traiană Vodă m. p.

Presidentulîl: Are acusatorulă vr’o 
observare ?

Acusatoriulu: Onorată tribunală! Așu 
fi de părere să se cetescă fasiunea acu- 
satului, făcută în cursulă investigării 
înaintea judelui de instrucțiune.

Dr. Simon : Cetesce fasiunea lui Tra- 
iană Doda: Protocolă de investigare: 
luată în 18 Febr. 1888 la tribunalulă 
reg. din Caransebeșă, ca judecătoria de 
instrucțiune, la recercarea tribunalului 
din Aradă, ca judecătoria de pressă, de 
d-to 8 Febr. 1888, cu ocasiunea ascul
tării lui Traiană Doda. Presențî: Carol

Scrierea și cetirea suntă mijlocele de 
căpeteniă pentru cultivarea mai târdiă. 
Pe acestea are să pună învățătorulă un 
pondă forte mare. Desemuulă cultivă 
semțulă pentru ceea ce este frumosă, er 
lucrulă de mână face mâna și ochiulă 
școlarului îndemânatică. Va veni și acel 
timpă, când se va introduce lucrul de mână 
și pentru băeți nu numai pentru fetițe.

Calculațiunea. Acestă resortă promo- 
veză nu numai cugetarea cea curată și 
conclusiunea cea logică, cultivândă ast- 
felă rațiunea, ei elă are mare valore și 
pentru vieța practică; elă conduce la o 
cârmuire rațională a casei și la o gos- 
podăriă financiară regulată.

De aceea fiăcare resortă să atingă 
obiecte de ale altui resortă, ca lucrulă 
ce se tracteză să se ilustreze mai bine, 
așa-dicendă să înflorescă câtă se pote 
mai involtă, ca astfelă să aducă fructe 
îmbelșugate.

Ora de istoriă să se încheiă așaderă 
cu ună cântecă însuflețitoră și potrivită; 
în decursulă instrucțiunei din istoriă să 
se întrebuințeze charta (mapa); geografia 

Szabo, jude reg., Svoboda protoco- 
listă.

înainte de efectuirea cercetărei acu- 
satulă se rogă ca protocolulă să se facă 
în limba germană ori română; și când 
la acesta judele de instrucțiune a decla
rată, că protocolulă oficiosă trebue să 
fiă luată în limba oficiosă a statului, a- 
cusatulă a declarată, că nu poftește 
esplicare dragomanului acreditată, ci 
să încredințeză în cunoscințele limbis
tice, române și germane, ale judelui de 
instrucțiune.

Numele și conumele: Traiană Doda. 
Loculă nascerei: Filipeță. Posiția și o- 
cupația: generală c. r. în pensiune. 
Etatea: 66 ani.

întrebări speciale: D-ta ești autorulă 
și publicătorulă inseratului (Kozlemeny) 
tipărită, presentată aici D-Tale în limba 
română și comunicată cu D-ta în limba 
maghiară? — Da, eu suntă autorulă și 
publicătorulă acestui inserată.

Pentru inseratulă din întrebarea 
primă s’a făcută denunciare în contra 
D-Tale, ce poftescl a răspunde relativă 
la acesta?

După interpretar ea germană a ex- 
presiuniloră ce facă obiectulă denun- 
ciărei, acusatulă îșl începe predarea:

In inseratulă edată de mine, nu se 
cuprinde agitare nici în contra Maghia- 
riloră nici în contra altei naționalități, 
precum nu se cuprinde agitare nici în 
contra autorității publice, nici provo
care la nesupunerea legiloră și nu se 
cuprinde acolo ,nici agitare în contra 
cutărei confesiuni ori classe, precum nici 
nu am intenționat’o acesta, căci am fost 
de convingerea, că împlinescă o dato- 
rință reală față de tronă, patriă și față 
de națiunea română. Sub „critice11 și 
„lupte“ nu am înțelesă altceva, decâtă 
agitările și luptele electorale decurse în 
mai multe cercuri electorale, la cari au 
să fiă espușl și alegătorii mei, decă mi 
se nimicesce mandatulă și se va ordona 
nouă alegere în cerculă electorală ală 
Caransebeșului, și cu acesta sunt în le
gătură și acele espresiunl, pe cart le-am 
definită intrigi artificiale, sub cari am 
înțelesă apucăturile electorale; altcum 
aceste suntă lucruri notorice, le cunoscemă 
din alegerile dela Dunaszerdahely și 
Kaposvâr.

Expresiunea, că e pusă în cumpănă 
onorea poporului românescă, nu are acelă 
sensă, pe care i-lă atribue acusatorulă 
publică; a fostu vorba despre aceea, că 
după anularea mandatului ni se va or
dona alegere nouă: er noi Românii pu- 
nemă mare pondă pe aceea, ca cerculă 
electorală Caransebeșă, ai cărui locuitori 
în mare parte suntă Români, să fîă 
mănținută partidei, care scopă îlă pri- 
vescă ca chestiă de onore pentru par
tidă ; prea firesce, der, că atunci, când 
a fostă vorba nu numai de anularea 
mandatului meu, ci și de aceea, ca la 

să atingă materii istorice și fisice; fisica 
este clarificată prin poesia instrucțiunei 
limbistice; libelulă pentru ocupațiunl o- 
glindeză apoi tote resorturile; în calcu- 
lațiune vină înainte materii fisice spre 
aplicare și spre calculare și ideile mo
rali ale instrucțiunei religioso - morale, 
ideile morali din istoria biblică, istoria 
patriei și din istoria universală formeză 
adevărata materiă de semțăminte, centrulă 
întregei instrucțiuni. In modulă acesta 
se crează acea instrucțiune simplă, bine 
organisată, concentrată și educatore, care 
aduce poporului fericire și mântuire.

Pe când cutare resortă cultiveză mai 
multă puterile pricep erei și ale rațiunei, 
pe atunci celalaltă resortă promoveză 
în deosebi spiritulă, și materiile semțuall 
din religiune, morală, istoriă și poesiă, 
formândă adevăratulă centru ală întregei 
instrucțiuni, voră aduce ideile celea mai 
înalte ale vieții la o cunoscință clară și 
voră infiuința, atâtă nemijlocită, câtă și 
mijlocită, în modă educatoră, adecă voră 
cultiva caracterulă.

(După F. W.) Valreiu Florianfl. 

noua alegere cerculă să fiă mănținută 
pentru partida națională; am scrisă, că 
nu e vorba de ună locă și de ună votă, 
ci că e sub întrebare onorea poporului 
românescă, pentru că am privită ca 
lucru importantă mănținerea cercului 
Caransebeșă pentru partida națională.

Presidentulă: Mai ai ceva de spusă ?
— N’am nimică.
Cu acesta protocolulă s’a încheiată 

și subscrișii D. U. S. Carolă Szabo m. 
p. jude r. Svoboda m. p. protocolistă.

Presidentulii. : Are acusatorulă ceva 
de observată?

Acusatorulă: N’am.
(Va urma).

Proraiilî lui Dnfla și foile mpresei.
Oposiționalul „Egyetertes“ scrie 

unii lungă articulu de fondă, în 
care, după ce face o reprivire a- 
supra luptelorfi din trecută și pănă 
în presentu ale bravului nostru ge
nerală, continuă astfeliu:

Noi, spunemă adevărată, nu suntemă 
amicii persecuțiunei purcese din partea 
autoritățiloră contra ideiloră politice. Ți- 
nemă, că nu se unesce mei cu direcția 
representată de noi, nici cu conceptulă 
ce noi ni-l’amă formată despre liberta
tea cetățănescă, ca ori ce deșucherl po
litice, fără a fi păgubitore în o privință 
ori alta, să fiă îmbrăcate în haina peri- 
culului politică și să se aplice contra 
loră asprimea legei.

Proclamația incriminată a lui Tra
iană Doda la totă casulă a fostă me
nită pentru a stârni ură, scopulă ei a 
fostă să ațîțe pe Românii iritați contra 
constituției ungurescl: cu tote acestea 
însă, în genere vorbindă, nu s’ar fi năs
cută din acesta nici ună periculă, nici 
pentru statulă ungurescă, nici pentru na
țiunea ungurescă, nici pentru constitu- 
țiune, decă autoritățile nu i-ară fi dată 
proclamațiunei lui Traiană Doda mai 
mare atențiune, decum merită, decă o-ară 
fi dată uitărei veclnice și nu s’ar fi pusă 
în cursa acelei vulpi bătrâne, care cu 
feră și focă voiesce să-și câștige corona 
martiriului politică. Decă ară fi trecută 
cu vederea ne’nțelesa lui proclamațiune, 
astădl n’ar mai vorbi despre Traiană 
Doda nici celă mai mare corteșă ală 
lui. Astfeliu de-odată s’a făcută omă 
mare, s’a făcută martiră după modulă 
loră de cugetare.

Și decă la timpulă său n’ar fi fostă 
de locă băgată în semă manifestulă lui 
Doda: ce-i dreptă, Românii plini de ură 
n’ară fi considerat’o acesta ca o gene- 
rosă trecere cu vederea din partea sta
tului maghiară și din ăsta punctă de 
vedere nici măcară cu ună firă de gră
unte nu ară fi iubită mai multă statulă; 
der să fimă convinși, că în casulă acesta 
manifestulă lui Doda chiar asemeni n’ar 
fi fostă în stare nici macară câtă ună 
firă de grăunte să nască între Români 
ură față cu noi. Ară fi trecută peste 
cap'dlă nostru și blâncjii norișori de ai 
lui Doda chiar așa, cum mai de multe- 
orl au trecută norii cei grei și plini de 
furtune.

Repetămă: politiculă ar fi fostă multă 
mai politică, decă nu și-ar fi bătută ca- 
pulă cu Doda și cu scarabirile lui. Der 
decă cestiunea s’a pusă deja pe tăremulă 
legei și ală răsbunărei: e lucru naturală, 
că acestă răsbunare nu s’a putută omite 
fără a nu se compromite greu idea de 
stată maghiară. Proclamația ofere des
tulă ocasiune pentru a se aplica contra 
ei paragrafii codicelui penală, și ajun
gând ă cestiunea în stadiulă acesta, au și 
trebuită să se aplice.

Amă fi pretinsă însă, ca și în casulă 
de față să se facă procederea cu cea 
mai mare rigorositate și să se încunjure 
totă aceea, ce Doda și ceialalțl agita
tori ară fi putută să esploateze în favo- 
rulă scopului loră. Vedemă doră, că 
Doda a voită să’șl demustre puținătatea 
sa față cu instituțiunile constituției un
guresc! prin aceea, că, precum mai ’nainte 

bătută jocă de dieta ungurescă, așa 

acum să-și bată jocă de judecătoriă. La 
o pertractare nu s’a presentată. Nu s’a 
presentată nici la a doua; la acăstă a 
doua pertractare însă s’a cerută să fiă 
representată și apărată prin altulă.

Pentru ce nu ’i s’a dată lui Doda 
ocasiune să facă acesta, pentru ce n’au 
vrută să arete țărei și lumei întregi, că 
în casulă de față e vorba despre o ast
feliu de agitațiune în contra statului, pe 
care nici cea mai strălucită aperare n’o 
pote face să trecă nepedepsită și că as
primea legei l’a ajunsă pe criminală, 
macarcă l’au împărtișită cu cele mai 
mari concesiuni posibile? ț)ău n’ar fi 
stricată vadei statului, decă ar fi proce
dată astfeliu.

Acum putemă sta gata la aceea, că 
dușmanii statului maghiară, provocându- 
se la etatea cea vechiă a acusatului, ori 
pote la băla lui, voră acusa justiția 
maghiară dicândă, că a aplicată pedepsă 
asupra unui acusată, care din causa slă- 
ciciuniloră sale nu s’a pută presenta ca 
să se apere, și că justiția n’a stată în 
servițiulăadevăratei dreptăți, ci a stată 
în servițiulă scopuriloră politice.

Nu voră ave dreptate, asta o scimă. 
Der ore destulă este, decă numai noi o 
scimă acesta și decă afacerea se va in
terpreta altmintrelea din partea altora, 
pe cari însă decă s’ar fi concesă libera 
apărare, pote ar fi fostă chiar siliți să 
dea dreptate verdictului curții cu jurați 
și sentinței tribunalului.

Pentru ce a trebuitu să ne despo- 
iămă noi pe noi de acestă satisfacțiune 
și să ne lăsămă a fi mânjiți cu o cold- 
re, care nu este colorea nostră și care 
atâtă consciința de imparțialitate a jus
tiției, câtă și înțelepciunea politică ar fi 
pretinsă să stea departe de noi?

Trebuescă pedepsiți inimicii statului; 
este o datorință a abate ori ce peri
culă ce amenință statulă. Der a consi
dera pe ori ce nebună turburătoră de 
liniște ca pe ună inimică seriosă, a 
considera de periculă ori ce mormăitură, 
acesta e ună lucru superflu și nici câtă 
mai puțină nu este lucru înțeleptă a 
ajutora tendințele celoră smintiți de a se 
face martiri politici.

Efectele procesului Doda.
Multă bătaiă de capă a începută să 

le causeze TJnguriloră din Budapesta 
modulă cum s’a procedată în causa pro
cesului de pressă ală lui Traiană Doda. 
Mai vârtosă — scrie „Egyetertes“ — în 
cercurile juriștiloră se discută multă asu
pra întrebărei, decă judecătoria de pressă 
s’a ținută deplină și în înțelesulă strînsă 
ală cuvântului de prescrisele legei, când 
n’a vrută să asculte apărarea, ori dâră 
prin acesta a produsă o causă de nuli
tate, pe basa căreia curia va nimici pro- 
cesulă.

Pe basa §§-loră 80 și 81 ai ordina- 
țiunei ministeriale privitore la regularea 
procederei în cestiunile de pressă, jude
cătoria de pressă din Aradă a fostă o- 
bligată să procedă așa, precum a pro
cedată ; cu tote acestea însă, pe basa § 
83 ală aceleiași ordinațiunl — ori va ni
mici curia procesulă, ori nu — trebue se 
se tină o nouă pertractare înaintea curții 
cu jurați.

Etă ce dice §. 83 ală susă disei or
dinațiunl ministeriale:

„Chiar și când acusatulă, care nu 
s’a presentată la pertractare, a fostu con
damnată la. închisore, acestă condamnare 
nu se pote esecuta înainte de a se ține 
o nouă pertractare a curții cu jurați, ci 
o asemenea sentință pote să aibă ca e- 
fectă aducerea acusatului înaintea curții 
cu jurați prin intervenirea autoritățiloră 
legale publice, decă altmintrelea nu se 
pote, chiar și arestându-lă“.

D-lă Traiană Doda va trebui așaderă 
la totă casulă să fiă încă odată chiămată 
înaintea Curții cu jurați.

Ca curiositate mai amintimu, că per
tractarea acestui procesă de pressă, după 
cum scrie foia ungurescă „Arad es Vi- 
deke,u ar ave ca consecință unu nou 
procesă. Numita foiă scrie adecă, că ună 
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Română, mâhnită fiindă, când s’a înche
iată pertractarea a începută a înjura și 
a rosti cuvinte murdare la adresa tri
bunalului, a jurațiloră și a judilcră, din 
causă că au adusă acea neplăcută sen
tință.

Unulă dintre cetățenii ce erau de 
față, audindă acestea, a întrebată pe 
respectivulă, decă în adevără o astfelă 
de părere are elă despre judecătoriă, la 
ceea ce „Valahulă mâhnită" răspunse cu 
nisce înjurături și mai mari la adresa 
ju^iloră.

In urma acesta, după cum scrie 
„Arad es Videke", cetățenulă „patriotă", 
care este din Aradă, împreună cu alții, 
cari au fostă de față la cele aurite, au 
făcută arătare contra numitului Română.

„Popă valahii agitatorii.“
Sub titlul u acosta cetimă în 

„Egyetertes" dela 19 Septemvre 
următdrele:

In buchetulă formată din Daco-Ro- 
mânii Slavici, Albu și Doda (Pe Bo- 
bancu l’a uitată. — Red.), condamnați 
la închisore pentru agitațiă, nu peste 
multă va întră și ună ală 4-lea soță ală 
loră. Acesta este renumitulă preotă gre- 
co-orientală (vre să dică greco-catolică. 
— Red.) din SisiescI, Dr. Vasiliu Lu
caciu, care totă numai pentru agitațiă 
contra maghiarimei și în contra ideei de 
stată maghiară a venită în conflictă cu 
legea penală. Cu ocasiunea alegeriloră 
de deputațl dietall din anulă trecută 
Vasiliu Lucaciu a jucată ună astfeliu de 
rolă, încâtă pentru numitulă delictă a 
trebuită să fiă trasă în cercetare și con
damnată, și acestă condamnare a fostă 
astădl aprobată și din partea Curiei re- 
gescl. Lucrulă stă așa :

In 9 Iunie 1887 au fostă convocațl 
la o întrunire cetățenii români din cer- 
culă electorală ală Baiei-marl. La acestă 
întrunire Dr. Vasiliu Lucaciu avea să ra
porteze despre hotărîrile luate la Sibiiu 
în an. 1884 cu privire la atitudinea ce 
au s’o ia Românii față cu alegerile de 
deputațl dietall. La timpulă fixată în
trunirea s’a și ținută în comuna Tăuții 
de susă, luândă parte la ea peste 100 de 
alegători.

Cu ocasiunea acesta Vasiliu Lucaciu 
a ținută o lungă vorbire românescă „fra- 
țiloră" săi, în care a înșirată presupu
sele vătămări ale Româniloră din Un
garia, vărsându-șl foculă dela inimă prin 
cuvinte agitătore la adresa Maghiariloră. 
A vorbită despre asuprirea Româniloră 
și pe acei Români, cari îșl voră trada 
națiunea loră. pentru filerii miserabill ai 
Unguriloră, i-a timbrată ca pe nisce „u- 
riciunl spurcate. “ A făcută amari impu
tări autoritățiloră ungurescl, cari, în con
tra legei, nu primescă hârtiile copiate 
în limba românescă, ci le respingă pe 
lângă nisce observări dure, dicendă: 
„Mit akar ar a Valach?" (Ce vre Vala
hulă acela?)

Drepturile Româniloră, dice Lucaciu 
se calcă sub piciore în întregă țâra, au
toritățile nu se geneză a aplica cele mai 
necinstite mijloce, nu se geneză a face 
presiune, corupțiă; nu se geneză a ne 
băga în temniță: numai pentru ca să-și 
facă plăcerea loră. Mai bine le mergea 
Româniloră pe timpulă lui Bach și 
Schmerling, căci atunci celă puțină pu
teau să se folosescă liberi de limba loră. 
Școlile confesionale ale Româniloră nu 
suntă ajutorate de stată în proporții co- 
răspundătore. Activitatea inspectoriloră 
școlari nu constă în altă-ceva, decâtă 
că întrebă pe învățători, decă elevii 
loră sciu bine unguresce ? Românii suntă 
eschiși din cadrulă constituțiunei. Reco
mandă der, ca în sensulă hotărîrei dela 
Sibiiu, alegătorii să țină strînsă la passi- 
vitate față cu alegerile de deputațl die
tall și să trimită o deputațiune la Ma
iestatea Sa Impăratulă, care acușa le va 
vindeca ranele loră.

După spusa unoră martori, a mai a- 
mintită și aceea, că în cassa țărei se a- 
flă destui bani, der aceștia suntă între 
buințațl numai spre scopulă, ca nevasta 
ministrului să-și bage sera mâna în ei 
și să ia câte 100 de florini. Vorbirea 
șl-a terminat’o în sensulă, că astădl încă 
numai cerii libertatea, mâne insă o voru 
pretinde.

Ațîțătorea vorbire nu a rămasă fără 

efectă asupra ascultătoriloră înfierbân
tatului d-nă părinte, căci acești ascultă
tori au primită cu însuflețire furiosele 
isbucnirl ale aceluia. La adunare a fost 
de față și solgăbirăulă Boszormenyi, care 
n’a presupusă nimica rău despre cuprin- 
sulă vorbirei, fiindcă nu scie Jromânesce, 
și din causa asta nici n’a împrăștiată 
adunarea.

Prima denunțare în causa acesta a 
făcut’o notarulă comunală Pap Zsig- 
mond, și în urma acâsta fișp anulă a de
pusă afacerea în mânile procuraturei re- 
gescl, pentru ca acesta să pomâscă ener
gica investigațiune. Pap Zsigmond a 
mărturisită, că; sătulă fiindă da isbucni- 
rile în ură ale preotului contra guver
nului și a autoritățiloră, l’a întreruptă 
în vorbire, der Vasiliu Lucaciu l’a fă
cută să tacă cu dura observația: „’Ml 
pare că audă mugitulă unui vițelău. A- 
tâtu martorulă acesta, câtă și comisarul 
de drumă Toma Janos, sub-protorele su- 
plentă, au mărturisită, că în părțile a- 
celea se și vede forte multă influența 
urei nepatriotice a lui Vasilie Lucaciu, 
deorece credincioșii lui urmeză orbesce 
staturile acestuia. Românii cu senti
mente mai patriotice au și dată pe tim
pulă mișcăriloră electorale o contra-de- 
clațiune, în care se respică în contra a- 
lipirei la principiile politice ale lui 
Vasiliu Lucaciu.

Vasiliu Lucaciu, care din causa a- 
cesta a suferită și o închisore preven
tivă de o lună de 4^e, a negată, că 
scopulă vorbirei sale ar fi fostă să agi- 
teze, de-orece elă n’a făcută alta, de
câtă a raportată despre hotărîrile con
ferinței din Sibiu, pătrunsă fiindă de cea 
mai mare amărăciune, der în modă câtă 
se pote mai moderată. Tribunalul însă n’a 
fostă de părerea asta, ci pe Dr. Vasiliu 
Lucaciu l’a trasă în cercetare pentru 
delictulă de agitare contra naționalită- 
țiloră, prevădută în § 2 ală articulului 
de lege 172 din codicele penală. In 
urma acesta V. Lucaciu a trăgănit’o de 
pe o di pe alta, făcând recursă contra 
sentinti i tribunalului; acestă recursă a 
fostă luată la pertractare din partea con
siliului I crim, a tablei r., astădl (19 
Septemvre) înainte de amedă. Preșe • 
dinte: Iuliu Hettyey, jude la tablă; 
membrii consiliului: judii Szell Farkas, 
ca referent, Nemeth Peter, Burg Lajos și 
Mendelenyi Izidor; ca notară: Vaiko Pal.

După încheiarea înflăcăratei refe- 
rade, s’a cetită recursulă celă lungă ală 
acusatului, în care se plânge de perse- 
cuțiune pornită din poruncă în contra 
lui, și se silesce să dovedescă, că elă 
nicl-odată n’a lucrată în contra intere- 
seloră de esistență ale „adoratei sale 
patrie.u Cu tote acestea tabla reg. a 
aprobată hotărîrea tribunalului și astfelă 
Dr. Lucaciu — care’ de altmintrelea a 
fostă de față cândă s’a anunțată sen
tința tablei — îșl va pute acușa așterne 
încă apărarea sa la pertractarea finală a 
tribunalului".

Afacerea Stossmayer-
Părerea, în care se află mai 

vîrtostL credincioșii lui Strossmayer, 
că cuvintele dojenitore ce monar- 
hulu le-a adresată acestui epis
copii șî-ar afla sorgintea în șop- 
tirile ministriloru unguresc! la ure- 
chia monarcliului, se silescă Un
gurii s’o combată cu tbte pu
terile:

Ministrulă președinte Tisza, cu oca
siunea unui toastă rostită la banchetulă 
ce s’a dată în Papa din incidentulă con- 
ventului reformată, ce s’a ținută acolo, 
făcu în privința acesta următorea de
clarare :

„Domniloră! Eu îmi ridică glasulă 
în numele adevărului, și acesta îmi este 
cu atâtă mai plăcută, cu câtă adevărulă 
în casulă de față umple cu bucuriă inima 
mea și a flăcărui Maghiară adevărată: 
S’a făcută alusiune, că isvorulă acelui 
dușă rece, ce a căclută mai pe urmă în 
Croația, este a se căuta aici, în mijlo- 
culă nostru. In adevără însă, acestă 

isvoră îlă formeză acea inimă bună, ce 
totdeuna e condusă de interesele patriei 
și de sentimentele regale.... Să trăiâscă 
regele!“

Nu mai puțină se silesce „Egye- 
tertes" a face pe cetitorii săi să credă, 
că isvorulă cuvinteloră dojenitore ale 
monarhului nu suntă a se căuta în șop- 
tirile 'miniștriloră ungurescl, ci că me
moratele cuvinte ară fi a se considera a- 
semenl aceloră declarațiunl, pe cari mo- 
narhulă s’a obicinuită a-le da ca răs
punsă deputațiloră cari vină la elă pen
tru a-i așterne omagii și cari declarațiunl 
suntă formulate înainte.

„Egyetertes“ laudă pe Tisza pentru 
declarațiunile ce le-a făcută cu ocasiu
nea banchetului din Papa și se miră, 
cum de a putută produce în unii sânge 
rău împrejurarea, că Tisza a făcută de
clarările de mai susă cu ocasiunea unui 
banchetă inscenată din incidentulă unei 
adunări, bisericesci reformate, credendă că 
prin acesta Tisza ar fi făcută o necu
viință, punândă în legătură o adunare bi- 
cericescă protestantă cuj politica țerei, și 
încă cu o astfel de politică in care jocă 
rolu și ună archiereu catolică.

Prin acesta, dice „E-s", Tisza n’a 
comisă nici o necuviință, pentru-că lu
crulă nu s’a petrecută în o adunare con
fesională, ci în o societate constătătore 
din cetățeni ai statului maghiară și în o 
asemenea societate fiă-care membru, ca 
cetățenă ală unei țerl constituționale, 
a avută dreptulă netăgăduită de a vorbi 
despre politică.

Așa 4i°e acum foia ungurescă, 
der decă s’ar fi întemplatu acesta 
cu ocasiunea unui banchetă ins- 
cenatu din incidentulă unei adu
nări bisericesci de ale naționalită- 
litățiloră, sigură altmintrelea ar 
4ice. La Vațu cu oratorului Acesta 
ar fi glasulă unanimă ală tuturoră 
șoviniștiloră maghiari.

SCIRILE BILEI.
Corespondentulă din Berlină ală cjia- 

rului“’Daily Chron." aduce soirea, că prin- 
țulă Bismark ar fi rugată pe împăratulă 
germană să-i primescă abdicerea și sâ-i 
denumescă ună succesoră.

* * *
„Fremdenblat" primes ce din Bu

dapesta o telegramă, în care se dice, că 
în numârulă proximă ală monitorului o- 
ficială din Budapesta va apăre decretulă 
de denumire ală noului ministru ungurescă 
de culte și instrucțiune publică în loculă 
lui Trefort, în persona contelui Csaki 
Albin.

fc- * *
Suntemă rugați a face cunoscută, că 

și în institutulu de surdo-muți din Clușă 
se propune după sistemulă celă mai nou, 
conformă căruia surdo-muții suntă in- 
struațl a se înțelege nu prin semne, ca 
pănă acum, ci prin diferite articulațiunl 
vocale. Afară de acestă modă de vor
bire, ei mai suntă instruațl în cetire și 
scriere, calculațiune și desemnă, istoriă 
universală și istoriă naturală, precum și 
în diverse lucruri de mână. Cu ună cu
vântă, li-se dau surdo-muțiloră tote a- 
cele cunoscințe, ce li-se dau în școlele 
nostre copiiloră dăruițl cu tote simțu
rile. In acestă institută s’au înscrisă deja 
8 elevi: 6 din Clușă și 2 din provinciă. 
Vaoante mai suntă numai 4 locuri pen
tru ocuparea cărora petițiunile suntă a 
se înainta pănă la 1 Octomvre, care este 
terminulă ultimă pentru înscrieri pe a- 
nulă 1888—9.

Una nu ni-se spune însă: în celimbă 
se instrueză elevii acestui institută? Noi 
amă crede, că fiă-care elevă să se instru- 
eze în limba lui maternă.

* * ♦
Cu ocasia săpăturiloră dela biserica 

Sf. Nicolae celă mare din Iași s’a des
coperită mai multe morminte vechi de 
200 ani, ckdite sub pardoseala bisericii 
chiar. — Deschise, s’au găsită în ele, în
tre altele, două cadavre forte bine con
servate: unulă de bărbată și celalaltă de 

femeie. Celă de bărbată are redengotă 
poloneză cu brandeburgurî late, cusute 
în firă și bine conservate, pantaloni cu 
lampasă și botforî cu pinteni, ceea ce 
lasă a crede, că trebue să fi fostă vre 
ună personagiu marcantă, der nu s’a gă
sită nici inelă nici altă ceva, care să potă 
orienta descoperirea posițiunii sociale a 
mortului. In celalaltă mormântă, totă 
așa de vechiu, se află o femeă, îmbră
cată cu o rochiă de mătasă țesută și 
brodată cu firă de aură de susă pănă 
josă. Brodăria e forte fină și de ună de
semnă regulată și alesă. Cămașea de 
borangică asemenea conservată, și ună 
colieră de aură cu pietre de valore. Inele 
seu brățare nu s’au găsită. — „Rom. Lib.“ 
scrie, că în curândă d-lă Tocilescu va 
face ună studiu amănunțită asupra aces
tora morminte, cari probabilă voră fi 
duse la musăulă din Bucurescl.

scuti TELEGRAFICE.
Viena, 20 Septemvre. „Politische 

Corresp.“ află dela Roma, din is- 
voru sigură, că curia papală a che
mată. pe episcopulă Strossmayer 
la Roma spre a primi dela elu 
deslușiri detailate, după care curia 
se potă decide despre aceea, că 
Strossmayer se remână la postulă 
seu, seu se primescă o altă desti- 
națiune.

Varșovia, 20 Septemvre. Visitei 
ce a făcut’o pe neașteptate Țarulă 
în Polonia, ’i se atribue caracteră 
politică. Aristocrații poloni au pre
gătită o manifestare demonstrativă 
națională.

Belgrad ii, 20 Septemvre. Călă
toriei ambasadorului germană la 
regele Milană în Gleichenberg ’i 
se atribue o mare importanță, adu- 
cendu-se în legătură cu viitorea 
schimbare de ministeriu.

Budapesta, 21 Septemvre. Albin 
Csâky a fostă denumită ministru 
de culte și instrucțiune publică.

Parisii, 21 Septemvre. Consi- 
liulă de miniștri a staverită, că 
nu este nici o causă pentru a se 
suspenda vama pe importulă de 
bucate.

Londra, 21 Septemvre. țJiarulă 
„Daily Chronicle" voesce a sci din 
isvoră forte sigură, că guvernului 
francesă ’i s’a așternută proiectulă 
rusă ală contractului de alianță 
între Francia și Rusia.

BucurescT, 21 Septemvre. Ca
mera s’a întrunită în sesiune es- 
traordinară pentru a i se ceti de
cretulă de disolvare, în care se 
dispună alegeri noue pentru 24 
Octomvre. Maioritatea „ck mai ’na- 
inte n’a luată parte la decisiunile 
camerii și ține ac|i ună meeting 
pentru a redacta manifestulă par
tidei.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 20 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aurii 4°/0........................... 101.—
Renta de hârtiă50/0 ........................... 90.80
Imprumutulii căiloră ferate ungare . 146.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 98.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) . .. 112.50
Bonuri rurale ungare............. 104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare......... 104.50
Bonuri rurale transilvane.........104.70
Bonuri croato-slavone............. 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescă.................................... 100.—
Imprumutulii cu premiulă ungurescă 130.40
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.........................................124.50
Renta de hârtiă austriacă .... 81.80
Renta de argintă austriacă .... 82.55
Renta de aură austriacă.......................110.75
LosurI din 1860 ................................ 140.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 878.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 306.25
Acțiunile băncei de credită austr.. . 313.50
Galbeni împărătesc! ....................... 5.77
Napoleon-d’orI.................................... 9.63
Mărci 100 împ. germane.................. 9.52‘/2
Londra 10 Livres sterlings .... 121.85

Editoru și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.



N
r. 19

9 
G

A
ZE

TA
 TR

A
N

SI
LV

A
N

IE
I. 

18
88

.

g
3

■ i~ s
C 2 Kg

.— +3— O

«j

3

8
XD
J-4

- ® 
d °

ci

-4-> 
O 
e8 

£s

F-i 
<D

I o
<3 
O

& 
O 
CO 
<D 
U

»?3 
w> 
-X 
t4 
O

a 
'"ăi 
a c3 
T o
g 
15
•
o- O

S- 
-P 
a

CU
.2 
*5

CQ

CO co co

•»o

s>

£

5m

o

£ 
o
>

ao
>d
R
O<—4(D
O

Ki 
O

•J~< 
r£>
d

>d 

"aT
4^

*-• c
04^

<D

d
*>

>d

o
>

o
GQ

-S *s
o

co
ci
8
o 

Eh 
•
J3

i 
re

O

<D 
CO
CO 
’S 
ș 

>d
o• ~4
F-.
O

rLJ 
‘£4 
fq 

Ki
04
O 

Tj

>d 
r—4
O 
CO

5>2g 
’5»

o

o
-4^ ■»—i
P 

r<D ^4-4
H3

<D

’"ci

• r-« 
a>

si
<•*
C3

.04

O
+3
G 
CD 
O-

§8 
CO r-4
O
r-4

r* 
a <d 

•4-3cu o 
CQ
CO

>C=r

*g=î
V=1

Gunstige Gelddarleta S 
erhalten selbstandige Personen, welclie eîne ordentliche Jahres- A 
wohnung und regelmâssigen Verdienst oder Einkommen. haben 
und zw. Gewerbetreibeiide, Kaufleute, Beamte, Ofiziere, ™ 
Privatîers, Grundbesitzer u. s. w. je nach Verhâltniss von 50 Ș 
fl. bis 1000 ii. als PersonaUcredit gegen leiclite monatliche a 
oder dreimonatliclie Abzahlung mit 6% Verzinsung. '

Auf griuidbucliei'liche Intabulation gegen 4y,% und 5% 
auf Amortisation oder obne solche. Năhere Auskunft ertheilt:

O» A. STEEPER, Budapest
Gr. Kârolyi-utcza 12.

Brieflichen Anfragen sind 3 Stuck Briefmarken beizuschlisesen.
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Turnătoria de ferii și fabrica de mașini a lui SCHUCK

I' ' SOCIETATE PE ACȚII
-- ^3^ BIROULfi !N ORAȘ0 ȘI DEPOSITtM:

U*<wsrAr* VI. Waitznerrinj* 57.

Mașini de semenatu în brazda „TRIUMPH" și „HALADAS" patentate ale lui SCHLICH. 
Mașini (le semenatu care împrăștie grăunțele;

PSugwiipi patent, ale Im Schlick cu 2 și 3 iia^e
Pluguri-Rayol patent, ale lui SCHLICK.

Pluguri cu unu ferii. originale Sclxlilclls și “'xT'î.clSbtîS,
Unelte agricole, grape, fărîmătprl de bulgări,

Taeatesi, âă s&ele, îaașiai $sat?u aausi;^ de s&slâ, batoss d§ ȘQTwabâ, (cucuruzuj pantoi âajîaată.
O-arxiitin-xi cLe treiezatvi cu -varporvi. si ou ^rertej-a. (G-opel). 

Mori pentru curățita, Mori pentru măcinata.
Părți apartlnctâre de tăie sistemele de pluguri pentru reseruă se află la depositu. 

Prețurile cele mai efline. — Condițiunite de plată forte favorabile. — Preturi-Curente la cerere gratis și franco.

W OESEEVAKZ. *w
Ne onorămQ a aduce l<t cunoscința p. t. D-loril ClieuțI, că de și anul mutatei partea cea mai mare a birourilorfi nostre ce se aflau in Buda

pesta VI., Waitzner-Boulevard No. 57, în etablisementula fabricei nostre aflătorii: Budapesta, VS., Âussere Watfznersirasse Nru 
8696— 99, totuși susțineinft în intereșula și pentru comoditatea onor, d-nl cliențl unii birou în orașQ, în localitatea de pănă acum, unde se află unO de
posits cu tote productele nostre de obiecte pentru clidirî și de mașini agricole.

Cu înaltă stimă ‘
Direcția turnătoriei de ferii și a fabricei de mașini a Iui Sclilick, societate pe acții.

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA:
VI. AeiiHsere Waitznerstrnsse

5.18—13

Sscriere de concursă.
La administrații! ne a fonduriloru scolastice centrali din distric- 

tulă Năseudului este de ocupată unu postă de practicantă pentru 
ajutoriu la resolvirea pieseloru și la ținerea archivei.

Cu acestu postă e împreunată salariulă de patru sute florini 
v. a. pe ană.

Dela concurinte se recere ca se dovedescă cu documente va
lide după lege că:

1. A abso’lvatu facultatea de drepturi ordinarul iute.
2. Că suie limba română, maghiară și germană .în grain și în 

scrisă. Candidații de advocațl voru fi preferiți.

Suplicele cu documente cu totă se voru adresa la ^Comisiunea 
administra,tore de fondurile scolastice centrali din districtulă Nă- 
seudă“, în Naseudu pană la 16 (ktom'bre, la 6 orc dupiț ameițu.

Cari se voru trimite mai târdiu nu se voră considera.
Din ședința comisiunei administratore de fondurile scolastice 

centrali districtuali.
Xăscitdii. la 28 Iul iu 18EB.

Președintele : Secretarul^'-’
lonu Ciocanii. foachimu Mureșianu.

Peszterczc, 1888 Sept. 15. L attain:
Bâro Bânffy, m. p.

155,3—2 lOÎspân, kir. biztos.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov u.


