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BRAȘOVU, piața mare Nr 22.
Scrisori netrancntenu so pri 
meseu. Manuscrip t) nu so re

trimită !
Birourile de aanncinri. 

Brațovu, piața maro Nr. 22. 
Inserate mai primes iiî înVIena 
RwdoZ/Jfossc, Haasenscein & Vogler 
(Oto Maas), Heinrich Schalck, Alois 
Herndl, M,Dukes, A.Oppelik,J. Dan- 
neb erg ; în Budapesta: A. V Gold- 
berger, AutonMezei, EchsteinBernat; 
în Frankfurt: G. L, Dau&c; în Ham

burg : 2. Steiner.
Prețul inAerțiumlorfr: o Heriă 
parmondu pe o colână 8 or. 
m 30 or. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
.Reclame pe pagina lU-a o 
ieriă 10 cr. v. a. s6u 80 bani.

LII.

„(huita*  iese în flec ire 4*

*) Aici urmeză câteva cuvinte nedesci- 
frabile.

Ăboaarr.it mrn Aisiu-Ungaria
Pe unu anu 12 fl., po șâso luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Pentru România și străinătate

Pe ună anu 40 trancl, pe șiso 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
So pronumeră la tâte ofi- 
cielu poștale din întru și din 

afară și la dd. ooleotort. 
Ahonamentulfl pentru Brașov!: 

laadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, etftgiulă I.: pe unu anu 
10 fl., pe ș6se luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fi. 50 cr. Gu du 9 ul ă. în 
casă: Pe unu anti. 12 fi. pe 
ș6se luni 6 fi., pe trei luni 3 fl. 
Unu eBemplarfl 5 or. v. a. sâu 

15 bani.
Atâtu abonamentele câtti și 
inserțiunile suntă a se plăti 

înainte.

Nr. 144. Brașovtt, Mercwă 28 Iunie (10 Iulie) 1889.

La o parte maro a ediției de eri a 
„Gaz. Trans“. s’a greșită numerulu din frunte. 
Este der a se schimba 142 în 143.

nSTovi a.'boziaxxien.t’u.
la

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu 1 Sulic 1SM> stilu vechiu 

se deschide non nbonanientft ia care în- 
vitămu pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șese lunî 6 fl., pe ună ană 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

lunî 10 franci, pe șese lunî 20 francî, pe ună 
ană 40 francî.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Aiistro-Ungaria: pe ană 2 fl. pe 
șese luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe ană 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin, mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a ar Sta și posta ultimă.

AdministraținnGa „Gazetei Transilvaniei".
BrașovO, 27 Iunie

Cunoscemti acum și sentința 
tribunalului ungurescu din Săt- 
rnaru în procesulu intentatu părin
telui Lucaciu.

Doi ani s’au împlinită de când 
s’a urzită acestu procesă de pre
tinsă agitațiă din partea pretinși- 
loru patrioți Sătmăreni.

Pentru vorbirea sa electorală 
părintele Lucaciu a fostă trașii în 
judecată, îndată după alegerile din 
1887, și a fostă deținută în arestă 
preventivă timpă de șese săptă
mâni. Foile șoviniste unguresc! 
au scrisă articuli fulminanți în 
contra acestui pretinsă „agitatoră 
daco-română“ și de câte ori li se 
oferi ocasiunea, în intervalulă a- 
cesta de doi ani, vorbeau cu dis- 
preță și cu ură despre acestă 
„popă valachu răsvrătitoră.“ Nici 
acum în urmă, în ajunulă hotarî- 
rei procesului, foile unguresc! nu-lă 
cruțau cu aceste epitete răută- 
cidse.

Doi ani de cțile opiniunea pu
blică maghiară a fostă amăgită 
cu asemeni acusațiuni, așa că în
tre Ungurii din Sătmară. s’a creată 
unu curentă atâtă de dușmănosă 
față cu preotulă română dela Si- 
siesci, încâtă ei stăruiră cu totă 
puterea să fiă judecată.

A trebuită se i-se facă proce- 
sulă în totă torma după doi ani; 
a trebuită să fiă adunați din tăte 
părțile martorii, cari aveau trista 
menire de a înegri pe nedreptă 
pe „agitatorulă“ dela Sisiesci; 
au trebuită să se pună în mișcare 
fruntașii români, preoți și mireni 
din Sătmară și Sălagiușise mergă 
cu cei cari au luată parte la adu
narea electorală din 1887, la Săt
mară, ca să măturisescă acolo a- 
devărulă; au trebuită cu toții : 
acusată, apărătoră, martori se 
suporte ostenelele și cheltuelile 
unui lungă procesă; au trebuită 
să lupte cu toții cu celă mai mare 
curagiu și cu cea mai mare ab- 
negare în contra curentului duș

mănosă, care trase în vertejulă 
său chiar și pe judecători; au tre
buită să se întâmple tote aceste 
ca după patru cțiîe de hărțuielă, 
de fierbere și iritațiune, să se con- 
stateze de înșiși judecătorii un
guri, că timpă de doi ani de 
cțile i s’a făcută părintelui Lucaciu 
cea mai mare nedreptate, să se 
constateze, că nu este vinovată și 
și că deși îșl iubesce nemulv său 
și stărue pentru ca să i-se facă 
dreptate, nu este „popă resvrăti- 
toră“, ci unulă din cei mai leali 
și onești cetățeni.

Părintele Lucaciu a fostă achi
tată ac|i prin sentința tribunalului 
din Sătmară.

Dumnecjeu a ajutată dreptății!
Ori câtă de mari voră fi fostă 

preocupările personale ale jude- 
cătoriloră unguri — și raporturile 
ce le-amă primită nu lasă îndoelă 
despre acesta — ei au trebuită în 
cele din urmă să se plece dina
intea adevărului, care, mulțămită 
purtărei demne și curagidse a a- 
cusatului și a tuturoră celoră cari 
s’au grupată în juru-i spre a-lă 
apăra, s’a dată pe față și s’a do
vedită la lumina cellei.

Bucuria ce ne-a causat’o pur
tarea românescă a Sătmăreniloră 
și a Sălăgeniloră noștri nu-o vomă 
mai turbura acum înfierândă pur
tarea lașă și miserabilă a unoră ne
mernici, cari s’au făcută unelta 
contrariloră. Aceștia și-au primită 
răsplata prin pronunțarea sentin
ței care îi nimicesce pentru tot- 
deuna.

Sătmărenii și Sălăgenii precum 
și cei din Marmația și Bihoră, cari 
au fostă de față la procesă, au dată 
o probă despre aceea cum trebue 
să se afirme Românulă pentru ca 
să facă să învingă dreptatea.

Onore loră!

Procesulft părintelui Lucaciu.
(Telegrame part, ale „Gaz. Trans.“)

Sătmarii, 8 Iulie, (2 bre 50 min., 
sosită la 7 6re 45 min. sera) Iri
tațiune fdrte mare. Conduita în
semnatului numără de inteligenți 
români din Marmația, Sătmară, 
Sălagiu și Bihoră pune în uimire 
pe toți. Discursulă de apărare ală 
d-lui Coroianu a produsă o fierbere 
colosală printre Maghiari. Ro
mânii suntă mândri de acestă 
pledoariă

Sătmarii, 8 Iulie, (4 6re, sosită 
la 8 și 45 min.) Galeria și sala 
cea mare a redutei e îndesuită 
de lume alesă. Numărulă celoră 
ce s’au înfățișată se urcă la 3000. 
Populațiunea orașului a inundată 
piața și stradele principale. Dis
cursulă lui Coroianu e comentată 
prin tote cercurile politice și ju
ridice. Lumea așteptă apărarea 
lui Lucaciu cu nerăbdare. Lucaciu 
declară, că nu va usa de dreptulu seu 
de a se apera. Tablou deprimătoră 
printre străini. Mâne se va publica 
sentința.

Sătmarii, 8 Iulie. (6. 10 min. 
sosită la 9 ore și 11 minute.) Ro
mânii predau părintelui Lucaciu 
ună albumii subscrisă de Români

și o cunună de lauri în attru și ar
ginta, cu înscrierea...........*)  1889,
4 Iulie. Lucaciu adâncă mișcată 
răspunde la cuvântarea vetera
nului anteluptătoră Dedau (pote 
Medană? — Red. Gaz.), care i-a 
predată aceste cadouri prețiâse. 
S’a mai compusă o adresă și cătră 
episcopulă Szabo, gratulându’lă, că 
are ună atare.....*)  preotă în epar-
chia sa. Intregă orașulă așteptă 
cu încordare verdictulă de mâne.

Sătmarii, 9 Iulie, (9 ore 30 min. 
sosită la 1 6ră d. a.) AstăcJI s’a 
publicată sentința. Lucaciu a foștii 
achitată. Publiculă isbucnesce în 
frenetice aclamări de îndestulire 
și de bucuriă.

Sătmaru, 5 Iulie 1889.
După ce președintele se nisuesce a 

potoli spiritele ațîțate, amenințând!! pe 
cei cari ară face sgomotă cu alungare 
afară din sală seu închisore pe 48 dre, 
pertractarea îșl reia firulăj și începe apă- 
rătorulă:

Coroianu: Arată cum între delatori 
și martorii aduși contra acusatului suntă 
dmenl de aceia, cari prin crime și fără- 
de-legl au ajunsu a fi cei mai depravați, 
pata și gangrena societății, rușinea ome- 
nimei. In decursulă pertractării mă voiu 
folosi cu argumente plausibile spre ar
gumentarea celoră (fi30 > acum voiescă a 
mă folosi numai față de martorulă Șroll 
Bela. Venindu-ml la cunoscință, că tri- 
bunalulă reg. din Clușiu pe martorulă 
presentă l’a condamnată la închisore 
pentru crima defr.audării și delapidării, 
rogă pe onorabilulă presidiu, în numele 
bunului sâmță și în meritulă causei, ca 
fasiunile martorului cu delațiune cu totă 
să se respingă și să nu se ia în nici o 
considerare fasiunile unui goză, unei lă- 
pădăturl a omenimei.

Mare consternațiune și mișcare în 
publică.

Președ.: Cu o voce indignată se a- 
dreseză .cătră advocată, provocându-lă, 
ca de caracterulă și omenia nimănui să 
nu se atingă, pănă când nu pote docu
menta c’ună actă publică și legală ună 
astfelă de faptă întru adevără degrada- 
toră. (Publiculă maghiară răsuflă mai 
ușorăO

Coroianu : On. Tribunală ! E dreptă 
că nu am a mână nici ună actă de a- 
ceste, der rogă a se întreba acusatulă 
despre aceste.

Președ.: Hă provocă pe Șroll să se 
declare.

Șroll-. E dreptă că am fostă osîn- 
dită, der nu de tribunalulă din Clușiu, 
ci de celă din Solnocă-Dobâca.

Președ.-. (cu jale) Pentru ce?
Șroll: Pentru deffaudare și delapi

dare de bani publici.
Președ.: Pe câtă timpă?
Șroll: 6 luni închisore.
Președ. : (iritată) Pentru ce te ames

teci deră în lucruri atâtă de delicate, 
pentru ce ne faci deră nouă și altora a- 
tâta lucru și neplăceri? Mergi pe banca 
aceea și ședl. Ilă îndruma pe banca mar- 
toriloră. Elă merge sdrobită și rușinată, 
publiculă ca opărită. Mai mulțl nepreo
cupați facă semnă de mulțămită dom
nului apărătoră.

Președ. provocă apoi să vină dela- 

torulă primă, martorulă Pap Zsiga. După 
interogatoriulă îndatinată și generală îlă 
provocă să-șl depună mărturia.

Pap Zsiga: C’ună aeră întru ade
vără scârbosă și cu-o purtare ce numai 
aceia potă manifesta, cari se simțescă 
acasă, descrie în linii generale decur
gerea conferinței, firesce așa, ca acesta 
să corăspundă ca proptea la acusare și 
delațiune.

Președ. îlă întrebă pe martoră, decă 
îlă cunosce pe d. Lucaciu; că ore avut’a 
cu elă când-va vre-o întâlnire, convenire 
seu afacere?

Pap Zsiga-. L’am cunoscută numai 
din vedere și numai după nume. Cu elă 
pănă la numita conferință n’am conve
nită. Nici acolo n’am căutată ocasiunea 
să vorbescă cu densulă. Elă a venită la 
mine; m’a atacată și m’a gozită în mo
dulă celă mai brutală, ședendă eu cu 
alții în cuglizău (la popice).

Lucaciu (se uită cu milă la martoră 
și cu compătimire, apoi la provocarea 
președintelui reflecteză) : înainte de ce 
s’a începută numita conferință, mi-s’a 
dată de scire, că omulă acesta ameste- 
cându-se în poporă, care din ce în ce în 
mai mare numără se aduna, agitează în 
contra nostră a preoțiloră români, ca de 
„popi să nu asculte11, „că aceia suntă 
înșelătorii loră". Primindă aceste in- 
formațiunl din vecini, unde eramă la 
preotulă locului, afiuulă meu, am mersă 
și eu între poporă, unde convingându-mâ 
deplină despre adevărulă celoră spuse, 
m’am adresată cătră acesta (arată c’ună 
dispreță multă semnificatoră asupra mar
torului), ca să se rețină dela astfelă de 
agitațiuni a semțului poporului, pentru 
că la din contră voiu fi silită să-lă a- 
lungă de acolo cu poliția. M’am și ru
gată de pretorulă Boszormenyi să-lă 
îndrumeze la ordine. Atâta e totă. ■

Președ. Ascultă numai, d-le pretoră, 
suntă drepte tote acestea ?

Boszormenyi: Așa a fostă, mă rogă ; 
și i-am rugată pe ambii ca să se ter
mine cu atâta afacerea.

Președ. Neplăcerea s’a întâmplată 
din ambele părți, causa altcum nu se ține 
aici. Te rogă, frate dragă (cătră dela- 
toră), să-mi spui părțile acele ale vor- 
birei d-lui Lucaciu, pe cari le crecll mai 
ponderose.

Pap Zsiga: D-lă Lucaciu a cjisîi 
(perorândă): „Nu vedeți frații mei că Un
gurii suntă tiranii și cei mai mari ai 
noștri apăsători?1 „Că societățile de cul
tură maghiare suntă făcute să ne ră- 
pescă limba și să ne desbrace de națio
nalitate^ „Că dintre dăscălii români 
suntă premiațl de aceste societăți, cu 
banii culeși prin aruncurl din punga 
nostră, aceia cari suntă cei mai nemer
nici.u „Că dintre Români suntă numai lă- 
pădăturile aplicați în oficii, cari și aceș
tia se facă vândătorii și apăsătorii ne- 
mului său.“ „Că Szechenyi-târsulat a 
dată mâna cu omeni de aceia nemer
nici, cari au fostă judecați la 10 ani în- 
chisdre.“ „Că Românulă ori unde merge 
nu e ascultată, ci din contră alungată 
din tote oficiile cu cuvântulă: ce cercă 
aici acestă Valachă, peară puturoșii de 
Români." „Că va veni ună timpă când 
și noi vomă face, că nici arborele nu 
cresce pănă’n ceriu, și pe acela’lă tăiămă, 
îlă punemă sub picioră și rămâne ală 
nostru.u „Căpoporulăa strigată: „Peară 
și putredescă puturoșii de Unguri."
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Președ. Tote acestea le-a disă d-lă 
Lucaciu ?

Pap Zsiga: Tote din cuvântă în cu
vântă !

Președ.: ’Țl-aducI aminte bine?
Pap Zsiga: Positivă !
Președintele: Iubite pretine, bagă de 

semă, că lucrulă e prea seriosă, adu-țl 
aminte de consciință și de D-deu, carele 
scie tote; elă singură e judecătoră 
dreptă, și noi judii, ca omeni, judecămă 
numai după mărturii și acele ce ne stau 
la disposițiă. Va trebui să depunljură- 
mântă, te provocă la sânțenia aceluia 
precum și la urmările lui.

Pap Zsigmond: Tote le sciu și sunt 
gata și prin jurământă (să-mi întărescă 
afirmarea.

Președintele: Ce clici la tote acestea 
d-le Lucaciu?

Lucaciu: Tote proposițiunile și răs
punsurile suntă calumnii și minciuni pa
tentate !

Președ. : Ai bunătate a te esprima 
mai calmă. D-ta, domnule, ești ună prea 
cultă bărbată și esprimă-te amăsurată 
acelei culturi.

Coroianu: Precum se vede, marto- 
rulă e omă inteligentă, totuși ’să în du
biu decă va sci cita 9 ori 10 puncte din 
acusațiune, .apoi din cuvântă în cuvântă 
cum asereză, chiar așa cum a vorbită d-lă 
Lucaciu. Să se întrebe, că ore după însem
nări stenografice și-le-a'.însemnată acele, 
de răspundă chiar din vorbă în vorbă 
cuvinteloră d-lui acusată.

Președ.: E după dreptă întrebarea, 
der totuși mă rogă nu potă consâmți ca 
prinde aceste procederl să se împedece 
mersulă mai grabnică și mai promptă 
ală pertractării.

Coroianu: Eu cugetă și chiar din 
convingere spună, că ar fi numai spre 
mai mare lămurire a lucrului, decă s’ară 
sci curată și deplină tote momentele 
de interesă. Der îlă întrebă pe d-lă 
martoră, cum a participată la aceea con
ferință, ca polițistă seu ca trimisulă pre- 
torelui ?

Pap Zsiga: Nu, ci ca notară ală cer
cului. Preotulă Costină m’a invitată.

Coroianu : On. Tribunală, mai n’ainte 
am avută ondrea a espune la marto- 
rulă Sroll multe escepțiunl ce le-am 
avută în contra lui, și am disă că în 
cursulă pertractării voiu pute să arătă 
escepțiunile mele și în contra altora, din
tre delatorii martori. In contra marto- 
relui Pap Zsiga am a mână trei docu
mente, cari pe matoră Tă pună într’o 
lumină, la care voiu reveni la altă oca- 
siune. De aceste documente acum nu 
mă voiu folosi. Am însă altele trei, cari 
suntă cu colorită privată, și cari arată, 
că d-sa, în timpulă câtă a fostă acusa- 
tulă în închisore preventivă, neîncetată era 
în acțiune în contra lui. Decă pentru 
investigarea lucrului din partea forului 
competentă avea datoria de a compune 
și desfășura lucrulă, de unde șl-a luată 
martorulă îndrăsnela a face aceste insi
nuări, a preveni cursulă învestigărei. A- 
ceste trei documente suntă trei insinuări 
adresate la unele persone, cari erau în 
lucrulă acesta amestecate. Domnulă a- 
cusată era în timpulă cercetării în în- 
chisore preventivă, și ecă în acest timpă 
nisce arătări (beadvânyok), cari pe mar
toră ’lă pună în colorea spionagiului. 
Aici avemă să facemă cu o circumstanță, 
ce multă trebue să pună pe gânduri pe 
on. tribunală. (Aici se facă unele schim
bări de idei între tribunală și advocată,în 
care șl-a strecurata și martorulă părerile 
sale de justificare).

Președintele: După ce mai nainte, la 
insistarea firmă a advocatului apărătoră, 
cetesce epistola comitelui supremă adre
sată procurorului dela tribunală, în care 
îlă rogă și provocă să pună în stare de 
acusare pe părintele Lucaciu, și în care 
între altele stă și acesta: „că a sosită 
timpulă a-lă nimici și a-lă face imposibilă 
pentru totdeunau pe părintele Lucaciu, 
(jică, după aceea în acelașă timpă dă 
cetire unei declarațiunl subscrise de mai 
mulțl locuitori din Fernezeiu, în care

aceștia — ca Români — protesteză, că 
l’ar fi încredințată când-va pe d-lă Lu
caciu ca să vorbescă în numele loru, ca 
Români. Și enunță președintele, că elă 
din adinsă s’a ferită ca să se cetescă și 
publice epistola comitelui supremă, și 
că nu bucurosă o-a făcută, der în necsă 
cu aceea s’a impusă necesitatea să dis
pună cetirea și a menționatei declarați
unl a Fernezeniloră.

Pap Zsiga: Ei, noi ne-am declarată 
și amă protestată că d-nulă Lucaciu să 
fi putută vorbi din încredințarea Ro- 
mâniloră.

Coroianu: Pune întrebarea, că cine 
și câți au subscrisă acea declarațiune ?

Președintele: Enunță că acesta nu 
se ține de meritulă lucrului.

Lucaciu: Espune, că i-ar plăcea să 
scie și să se cetescă, că cine și câți sunt 
subscrișl, dedrece va pute arăta și aici 
O impertinență și o falsitate a dela
torului.

Președintele: îmi pare rău, că d-lă acu
sată prin acesta vre să împedece și tulbure 

I cursulă netedă și grabnică ală decurgerei 
pertractării. Potă să dică, că prin de 
acestea numai s’ar împedeca lucrulă ce 
mie ml-ar plăcea să se termine câtă de 
îngrabă. vedeți că Sâmbătă~avețl sărbă- 
tore, der așa vomă Jșede aici și Dumi
necă și cine scie când se va pute ter
mina.

Coroianu: Mă rogă pentru meritulă 
și lămurirea lucrului a face totă ce se 
poftesce pentru o limpedire acurată a 
causei. On. tribunală vădă că ’șl face 
cărarea sa pe care chiar pentru desfă
șurarea tuturoru momenteloră nu ar tre
bui să purcedă. încă numai referitoră 
la martorulă acesta vreu să notifică, că 
dânsulă în anulă 1883 pentru dilapidare, 
abusă cu oficiu, înșelăciune, falsificare 
de cambiu etc. a fostă în cercetare cri
minală.

Pap Zsiga: Recunoscă că s’a inten
tată în contra mea pentru falsificare de 
cambiu și alte crime acțiune criminală, 
der adl le potă documenta, că acele 
chiar prin delatori și acusatorii mei suntă 
revocate.

Președintele: Prin urmare peste a- 
cesta acum putemă trece cu vederea, 
și ’lă întrebă încă numai pe martorulă 
Boszormânyi, că ce a observată cu oca- 
siunea ciondrănirei (conflictului de vorbe) 
martorului cu d-lă Lucaciu?

Bdszormenyi : Eu nu am luată semă 
nimică și am arătată deja cum s’a com- 
planată între dânșii afacerea.

Preș.: Acestă incidență, d-le Pap 
Zsiga, nu te-a influințată la facerea și 
compunerea delațiunei D-niei Tale?

Pap Zsiga: Nu. Eu numai din con- | 
sciința mea curată și datorință o-am fă
cută, fidelă și amăsurată întâmplării.

Preș.: îlă trimite pe acusată pe 
banca martoriloră.

Vine martorulă Sziics Illes.
Raportorul.

Covență militară austro-italiană.
Diarulă italiană „Diritto11 publicase 

o telegramă, ce o primise din Viena, 
cum că ar esista o convenția militară, 
care ar obliga pe Italia sâ pună la dis- 
posiția Austriei doue corpuri de armată 
în contra Rusiei. „Riformau din Roma 
desminte scirea dată de acestă tele
gramă.

SOIRILE R1LE1.•
Intronisarea Episcopului Popea. Pro

grama festivitățiloră, ce se voră aranja 
cu ocasiunea mergerei în diecesă și a 
intronisațiunei Prea Sânției Sale d-lui 
Episcopă Nicolae Popea nu este încă 
definitivă statorită în detailurl, scrie 
„Foia Diecesană“. In generală însâ pu
temă comunica, că Presânția Sa va fi 
întîmpinată Sâmbătă în 1/13 Iulie la 2 
ore d. a. la gara din Caransebeșă din 
partea Consistoriului și a altoră corpo- 
rațiunl și deputațiunl cu solemnitate. 
După sosire Presânția Sa va fi condusă

la biserica catedrală, în care va asista 
la rugăciunile de sera. Totă Sâmbătă 
sera va fi și conductulă de facle cu cu
vântări și cântări din partea reuniuniloră 
de cântări de acolo. Duminecă dimineța 
la 9 ore va fi instalarea în biserica ca
tedrală, la care Presânțitulă Episcopă 
va fi condusă cu litie. După instalare 
și serviciulă divină, voră fi recepțiunile 
corporațiuniloră și deputațiuniloră în re
ședința episcopescă. La 3 ore prândulă 
de gală.

❖ $ *
Esamene. Sâmbătă înainte de amedl 

a fostă esamenulă șcălei elementare ro
mâne, din suburbiulă Tocile, unde e în- 
vâțătoră d-lă Ioană Suciu. Esamenulă a 
eșită forte bine și spre mulțămirea celoră 
de față; copii silitori au fostă premiațl. Totă 
atunci s’au cetită clasificațiile școlariloră 
dela norme, în sala gimnasiului română, 
și s’au împărțită premii la școlarii silitori. 
După amedl s’a ținută esamenulă de 
gimnastică cu școlarii dela școlele ndstre 
meclii. D-lă E. Prodană, prof, de gim
nastică, a dovedită că e ună escelentă 
instructoră. Esactitatea, precisiunea și 
eleganța esecutărei esercițieloră libere 
și de ordine, precum și a mișcăriloră 
eleviloră cursului inferioră, cu cari a 
dată esamenă, au putută fi admirate și 
de celă mai pretențiosă omă. Rămâne 
necontestabilă, că decă d-lă Prodană va 
continua cu acelașă zelă a instrua pe 
elevi gimnastica , școlele nostre voră 
produce gimnastici escelențl.

* * *
D-lii Ioanu Slavici, precum spune 

„Tribuna11, va eși mâne, MercurI, din 
închisdrea de stată din Vață. D-sa se 
va duce cu familia la Graeffenberg, 
unde va sta pănă în Augustă.

* * *
Filoxera in Ardeală. După consta

tările mai nouă, nu numai viile dela 
Mediașă suntă infectate de filoxeră, ci 
și alte părți. In Mediașă voră fi, după 
cum se crede, și 10 ani de când a stră
bătută filoxera. In timpulă acesta se 
pote presune cu siguritate că filoxera de 
acolo a fostă dusă și în alte părți parte 
prin transplantarea vițeloră de viiă, parte 
prin omenii lucrători și parte prin co- 
merciu. Astfeliu în comuna Buzdă s’a 
constatată deja ună casă de filoxeră, în 
Ibișdorfă s’a aflată filoxeră în două lo
curi depărtate unele de altele, unulă din 
aceste locuri infectate constitue proprie
tatea a 4—5 economi. La Musna s’a 
aflată ună teritoriu și mai mare infec
tată de filoxeră. O parte din acestă 
teritoriu constitue proprietatea a vre-o 
20 omeni săraci, cari mergândă la lucru 
în viile dela Mediașă, ei înși-șl au adusă 
de acolo filoxera în-viile loră. Acesta 
este pănă acuma starea obiectivă a lu
crului.

* * *
D-lă Petru Ungurii, notară la tribu- 

nalulă din locă, e numită sub-jude la 
judecătoria de cercă totă de aci.

* * *
Ruptură de noră. Din Rodna vecină 

se raporteză: Asupra munțiloră, de unde 
isvoresce așa numitulă „Isvoru-roșu“, s’a 
descărcată o grozavă ruptură de noră 
cu grindină. Trăsnetulă despică o parte 
mare a costeloră unui munte, care se 
dărîmâ și înmormânta 600 de oi ale lo- 
cuitoriloră din Feldru. Păraele Isvoru 
și Anieșu rupseră podurile, distruseră, 
căile și apa loră duse arborii și truncliii ■ 
dela țărmă. Prin punerea bârneloră în 
curmedișă apa Isvorului se revărsă în- 
dărătă pe Ulița morii, intră în case, er 
omenii desperaseră a se mai pute mântui, 
pănă ce ună Română cu pericululă vieții 
tăiâ o bârnă din cele puse curmecjișă pe 
Anieșă și așa apa năvăli cu ună vuetă 
îngroditoră în josă dealungulă Isvorului. 
Grădinile și semănăturile îți oferă o pri
veliște tristă, fiindă totală înămolite; 
podurile cele nouă au dispărută și șose
lele suntă stricate de nu se mai cunoscă. 
Pagubele suntă enorme, suferindu-le mai 
multă locuitorii din Feldru, erarulă r. 
montană și ună neguțătoră de lemne,

căruia apa i-a distrusă și i-a dusă fărăs- 
trăulă și materialu lă.

* Șfi £
TeresianuHî. Maiestatea Sa monar- 

chulă a ordonată — spună foile ungu- 
rescl, — că la locurile bursiere (stipen
diate) ungare dela academia teresiană 
din Viena potă concura numai astfelă 
de tineri, cari dovedescă, că sciu perfectă 
limba ungurescă ! ! !

* * *
D-șora Conta, doctoră în medicină, 

fiica răposatului filosofă și fostului mi
nistru română Conta, a ținută la con- 
gresulă pentru drepturile femeii, ce s’a 
ținută la Parisă, o conferință în care a 
arătată, că construcția anatomică a femeii 
e egală cu a bărbatului. Conferențiarei, 
care a fostă viu aplaudată, i-s’a făcută 
ovațiune.

* * *
La concursul!! musiceloru străine, dela 

exposițiunea din Parisă, au luată pre- 
miulă I Anghelusu cu naiulă și Crăciunescu 
premiulă 11.

* *
La concursului de arte libere totă 

dela esposițiunea din Parisă au fostă 
medaliațl d-nii Grigorescu și Mirea pen
tru pictură.

*
D-șora Sarmiza Bilcescu a trecută, cu 

laudă, ală treilea esamenă de doctorată 
înaintea facultății de dreptă din Parisă. 
Densa a trecută două esamene în mai 
puțină d’o lună.

£ * *
Societatea română de cântări și de 

musică din Caransebeșu va aranja ună 
concertă împreunată cu petrecere de 
jocă la 2/14 Iulie 1889 cu ocasiunea 
instalării Pre Sânției Sale a D-lui Epis
copă diecesană Nicolae Popea în gră
dina dela hotelulu Lichtneckert, er decă 
timpulă va fi nefavorabilă, atunci în 
sala cea mare. Tacsa de întrare este 
de personă 80 cr., er de familiă 1 fl. 
60 cr. — Membrii societății au întrare 
gratuită. Inceputulă la 8 ore sera. Ca- 
ransebeșă, în 16/28 Iunie 1889. Pentru 
comitetă : Traiană Barzu, președinte. 
Otto PopovicI, notară. Programulă: 1. 
Imnă ocasională, coră de bărb. de Czegka. 
2. Sunt soldată română, coră de bărb. 
de G. Dima. 3. M’am plânsă odată, 
coră de bărb. de # * * 4. Frumosă co- 
piliță, coră de bărb. de A. Sequens. 
5. Steua României, coră de bărb. de 
Karras.

* * *
Junimea Academică Română din Lu- 

goșiu aranjază Joi în 11 Iulie n. a. c. în 
grădina „Concordiei11 o petrecere cujocă.

Comitetulă aranjatoră e compusă din 
domnii: C. Brediceană, preș, comit. S. 
Dogariu stud, med., L. Tempea stud, 
med., T. Stoicanescu stud. phil. Ve- 
nitulă e destinată pentru stegulă cântă- 
rețiloră.

** *
Unii literată ungurescă batjocurită. 

„Erdelyi Hirado11 scrie, că „ună tînără 
literată ungurescă, care pe terenulă is
toriei limbei românescl și-a câștigată 
deja ună renume frumosă și care în 
timpulă de față lucrâză la monografia 
comitatului Solnocă-Dobâcă11 se dusese 
dilele acestea în comuna Teușă, pentru 
ca să adune date. In Teușă elă intră 
în cârciuma unui Evreu ca sâ mănânce 
ceva-. In timpulă acesta se întâmplă, că 
Evreulă începu să bată pe ună servitoră 

...ală său. Literatulă ungură , vădândă 
acesta, protestă contra Evreului, din 
Care câusă Evreulă înfuriată luă pe lite
ratulă ungură și-lă dete afară din câr
ciumă, înjurându-lă cum îi veni la gură. 
Pentru acestă batjocură literatulă ungură 
a dafă în judecată pe Evreu.

* * *
Se recomandă băgare de semă la cum

părarea cucuruzului, dedrece în ună casă 
pertractată și decisă la căpitănatulă ora
șului Caransebeșă s’a constatată, dice 
„Foia Diecesană11, că ună speculantă de 
cucuruză de acolo s’a folosită de o mă
sură mai mică, cu fundulă stricată, la
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vendarea cucuruzului, prin care a păgubiții 
pe cumpărătorii de cucuruzii de pe sate 
în modă simțibilă, din care causă specu- 
lantulă a și foștii pedepsită.

acesta

Scrisdrea lui Kossuth.
Foile ungurescl au publicată o 

scrisbre a lui Kossuth, în care 
mulțămesce pentru nenumăratele mani-
festațiunl de simpatiă, alipire și iubire, 
ce le primesce în fiăcare di din patria 
sa depărtată. Cu acestă ocasiune îșl ca- 
racteriseză și situațiunea.

Kossuth dice, că la începută a fostă 
exilatulă puterii, care a pusă inspir uniu
nile ambiției familiare mai pre susă de legea 
d-deescă și omenescă, și a silită națiunea la 
luptă pe morte și pe vieță. Acesta a 
fostă mulțămita, că națiunea maghiară 
a mântuită dinastia (sub Maria Teresia), 
mulțămită cu care s’a sfâșiată și Po
lonia, pentru că Sobiesky a mântuită 
Viena.

„Exilatulă44 dela Turină critica dua- 
lismulu. Legea dela 1790 s’a dovedită 
rea. „Camarila44 din Viena i-a zădărni
cită planurile sale, dice Kossuth, toc
mai când erau aprope realisate, adecă de 
a garanta și conserva independența Un
gariei, deși în „strînsă legătură44 cu Aus
tria. A urmată apoi catastrofa de tristă 
memoriă care l’a vindecată de ilusiunea, 
că pe unu capii arii, ave locă două corone 
care represintă interese deosebite. Condamnă 
pactulu dela 1867, prin care Ungaria a 
intrată în legătură de stată cu Austria. 
Din acestă ană Kossuth a devenită exi
latulă națiunei sale. Elă nu se supune 
domniei faptice de adl, deși puterea ce 
o mai simte în elă o condamnată la ne
putință, făcendu’lă ună nimenea în celă 
mai strictă înțelesă ală cuvântului.

Kossuth protesteză în contra resig- 
națiunei cu care suportă Ungaria jugulă 
preputinței intereseloru streine. Starea de 
comunitate cu Austria, atâtă de cumplită 
opusă icleiloru conducăore dela 1848, nu 
se bucură de simpatii (la Unguri), nu co
respunde aspirațiuniloră de 1000 de ani 
și nu mulțămesce dorințeloră națiunii.

Kossuth se plânge amară de expa- 
triarea sa. Articululă de lege 50 din 
1879 a legată dreptulă său de cetățenă 
de stată de nisce condițiunl pe care elă 
nu le pote împlini. Căci după acestă 
lege, elă ar fi trebuită, celă multă după 
cjece ani dela intrarea ei în vigore, să 
se înscrie în matriculele unui consulată 
austro-ungaru, ceea ce ar fi fostă iden
tică cu a se recunăsce de supusă austro- 
ungaru, ceea ce elu nu o pote 'face, fiindcă 
din totii sufletulu săi urăsce comunitatea 
de stată cu Austria. Deci se vede silită 
să moră „expatriată44, dedrece la Cră- 
ciunulă viitoră, 27 Decemvre, suntă dece 
ani de când a intrată în vigore legea 
de mai susă și așa elă nu va mai fi ce- 
tățăiu ungureștii, spereză însă că nu va 
mai ajunge acestă timpă de ironiă a sorții.

Mulțumesce Kossuth celoră 31 de 
orașe, care l’au alesă cetățenă de onore 
pe elă, „paria despoiată de dreptulă de 
cetățenă". Va rămâne însă membru ală 
familiei maghiare (elă, Slovaculă!) pănă 
la morte.

mite a fi modernisată din fundamentă. 
In loculă băiloră sSrăcăciose din anii 
trecuțl, astădl se ridică o clădire pom- 
posă înzestrată cu totă felulă de întoc
miri necesare, cuprindândă patru basinurl 
de scaldă mari și comode, și altele. Clădi
rea încă nu e terminată, băi însă se pot 
f.— la ea. După terminarea clădireiface în 
acesteia, este proiectată zidirea salonului 
de cură. Terminată și acesta, se pote |a- 
firma, că Tușnadulă va deveni o baiă 
dintre cele mai căutate în Transilvania, 
pentru că atunci ai tote comoditățile. 
Se vorbesce că se va aședa lângă Oltă 
ună
potă distrage 
realisarea acestei idei, proprietarulă ro
mână Tache Stănescu, din Brașovă, a 
oferită direcțiunei 1500 fi.

Traiulă în genere este forte ieftină. 
Cuartire suntă de ajunsă, odaia dela 25 
fi. în susă pe întregă sesonulă. Care 
n’a mai fostă în Tușnadă, e bine să tragă 
la hotelulă „Trei husari44 și de acolo să 
umble după cvartire. In mâncări bune 
este concurență. Prețurile forte moderate, 
se pote mânca după cartă și în abona- 
mentă. Etă și restaurantele: „Trei hu
sari44 „Schweiz44, „Pomul verde44, „Leucs44 
„Fischer" și „Fiilop44.

In sala de lectură am vădută „Ga
zeta44 și „Telegrafulă română44, din Ro
mânia încă nu era nici ună diară.

Dintre Români am găsită aici pe 
protop. Russu din Sibiiu, pe prof. Cio- 
flecă din Brașovă, din România am vă
dută pe bătrânulă Gebauer. Erl și alal- 
taerl au începută a năvăli trăsurile cu 
ospețl; șirulă Ipru gândescl că nu mai 
are capătă. Astăcjl la promenadă cuge
tai că ești într’ună orașă. Caracteristică 
este, că neamulă lui Israilă nu este mai 
de locă representată pănă acum. Timpulă 
escelentă. Unii ospe.

Iacă pe care ospeții să se 
cu luntrele. Pentru

nari, abia îșl recunoscă datoria ca atare 
annatim câte 30 multă 40 membri, cei
lalți toți rămână pasivi din ană în ană 
neînteresându-se măcară câtă de puțină 
de acestea binefaceri spirituale.

In fine afirmă, că R-mulă domnă 
Andreiu Antonă archidiaconă, care fu 
proclamată în ședința primă de v.-pre
ședințe ală reuniunei învățătorescl, s’a 
făcută membra fundatoră solvindă o taxă 
numai de 10 fi. (a fostă o simplă erore, 
pe care corespondentulă ne-a și rugată 
se o rectifîcămă în sensulă, că a plătită 
nu 10, ci 30 fl., după cum pretindă sta
tutele.)

Era de dorită, ca d-lă corespon
dentă să fi arătată on. publică cetitoră, 
că cu ună pătrară de oră înaintea înce- 
perei esamenului s’au trimisă două fetițe 
cu buchete de flori frumose în mâni 
pănă la Magn. domnă D. Ooroiană, ca
nonică, ca comisară ală esamenului es- 
misă din partea ven. capitulă eppescă, 
să-lă învite ca atare la esamenă, și des
pre totă soiulă de manufacturi împletite 
și cusute din papură și cioplituri din 
lemnă lucrate de elevii preparandiall și 
espuse spre privire publicului numărosă 
în antecamera institutului preparandială 
fdrte folosităre pentru poporulă română.

Ioană Boeriu.
învăț, poporală gr. cat. și 

cassară ală reuniunei.

i

pentru ântâia dră se aviseză în 
formă oficiosa la conflictulu din
tre Bismarck și Waldersee.

Roma, 9 Iulie. Respuncțendu la 
interpelările lui Cavalotti, declară 
ministrulu Crispi, că declarațiunile 
lui Kalnoky în delegațiunî suntu 
prudente, demne și înțelepte. Con
gresele catolice s’au ținutu fără 
a se ’mpărtăși la ele guvernulu 
austriacă; aviseză la declarațiunile 
lui Taaffe, în care susținerea ami
ciției cu Italia se desemneză ca 
scopu.

Convocare.
Adunarea generală anuală a 

părțâmentului XI (Selagiu) ală Associa
țiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română44, prin 
acesta este conchiămată în comuna Trăs
nea pe cliua de 6 Augustă n. c.

La acestă adunare cu totă respec- 
tulă suntă invitați toți membrii Associa
țiunei și ai Despărțământului, precum și 
toți aceia, cari se intereseză de cultura 
poporului română.

Și ml eu, la 4 Iulie
A. Barboloviciu, 

vicariu for. eppescă 
și directori.

„Des-

1889.
A. Cosma,
secretariu.

, Gherla, 20 Iuniu 1889.
; Domnule Redactoră! In interesulă 
, adevărului și ală on. publică cetitoră vă 

rogă cu totă adinsulă a da locă în co
lonele prețuitului diară, ce redigeațl, a- 
cestoră lămuriri:

Cu datulă „Gherla 13 Iuniu a. c.44 
ună corespondentă S. în N-rulă 126 ală 
„Gazetei Transilvaniei44 a publicată 
unele amănunte despre adunarea gen: a 
reuniunei învățătoriloră români din ju- 
rulă Gherlei, ținută aici în 10 și 11 Iun. 
a. c. și despre esamenulă anuală cu 
pruncii școlari din școla gr. cat. română 
locală publică.

Voesce corespondentulă nostru a 
mă dăscăli recomandându-ml la punerea 
întrebăriloră „să observeză bine logica44. 
Eu observă la acestă punctă numai 
atâta, că comisiunea critisătore nu a avută 
curată nimică de observată. La esamenă 
a asistată și R-mulă domnă St. Bilțiu, 
vie. gen. eppescă, și toți atâtă la finea 
esamenului, câtă și în ședință s’au es- 
primată a fi forte mulțămițl cu progre
sul ă făcută cu nisce copii atâtă de mici, 
dicândă, „să dea Pronia divină în totă 
loculă numai ună astfelă de progresă44. 
Aprope 3 decenii portă neîntreruptă a- 
cestă grea sarcină, în care timpă totde- 
una amă arătată asemenea progresă 
(nici corespondentulă S. nu contestă pro- 
gresulă dovedită. — R. „G. T.44^, ba 
după împrejurări și mai multă, la cari 
martori ’ml suntă mai marii mei biseri- 
cescl și școlari, câtă și părinții prunci- 
loră, cari totdeuna au mersă dela esa
menă mulțămițl cătră casă ; însă a mă 
lăuda nu voiu, că nu-mi este de folosă, 
ce am putută am făcută din datorință 
și iubire curată ce o nutrescă în inima 
mea față de școlă și poporulă română.

Afirmă mai departe d-lă corespon
dentă S., că comisiunea alesă pentru 
censurarea rațiociniului anuală a referată, 
că acela a fostă forte defectuosă. Cum 
pote clică așa ceva, când din contră, co
misiunea competentă a afirmată înaintea 
adunărei, că le-au aflată destulă de co
rectă induse tote posițiunile atâtu în 
rubrica percepțiuniloră, câtă și a eroga- 
țiuniloră, care e lucrulă celă mai esen
țială ; că dâră din erore a fi alunecată 
în rubrica restanțeloră o diferință de 1 
fi. la careva membru, nu e de vină cas- 
sarulă, ci membrii ordinari, cari suntă 
în restanță cu taxele de pe 6—7 ani și 
strămutându-se în totă anulă la o altă 
stațiune, în lipsa elencuriloră dela d-nii 
protopopi, nu scii de unde a-'ă lua. 
După cum arată protocolulă de încassărl

i

Convocare.
Adunarea generală anuală a 

niunei Femeiloră Române Selagiene44 prin 
acesta este conchiămată în comuna Trăs
nea pe 6 Augustă n. c.

La acestă adunare cu totă respec- 
tulă suntă invitați toți membrii Reu
niunei și toți cei ce se intereseză 
causă.

Șimleu, la 4 Iulie 1889.
Clara Maniu, A. Cosma,
președintă. secratar.

„Reu-

de

IzxcvLiiosci ixițar e.
Tinerii studențl, cari ară dori a „ 

primiți în Convictulă gr. cat. română din 
Sigetu, ori pe spesele „Associațiunei pen
tru cultura .poporului română din Mara
mureșă44, ori pe lângă' plată, recursele 
loră provădute cu testimoniulă anului 
școlară trecută și adresate cătră „Co- 
mitetulă Associațiunei pentru cultura 
poporului română din Maramureșă44 
să le trimită pănă’n 28 Iulie anulă cur. 
st. n. la subscrisulă în S. Singatagă. Pen
tru provisiune întregă pe anulă școlară 
se pîătescă 150 fi. în rate bilunare anti
cipative.

fi

Titu Budu, 
administratorele oficiului 
vicarial din Maramureșă.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Fușnadu, 7 Iulie 1889.

Am sosită tocmai la timpă. Astăzi 
scriemă 7 Iulie, la 4 eramă aci. La so
sire credeamă, că în ăst ană toți-bolna
vii s’au însănătoșată, pentru că pe pro- 
menădl abia vedeai câte ună ospe, de 
leacO. Adevărată, că sesonulă de aici 
începe mai târdiu și ține de regulă pănă 
pe la 15 Septemvre. In ăstă ană escep- 
țională s’au întârdiată din causa timpu
lui ploiosă și forte răcorosă. Acestă 
întârdiere însă a fostă prea bine venită di
recțiunei sîrguinciose a băiloră, care lu
cră cu zelă neobosită pentru înfrumse- 
țarea și ridicarea acestoră băi, cari sunt 
cele mai romantice din tdtă Transil
vania. _________ __ __ _

Multă în 2—3 ani fața băiloră pro- ! și ală rațiuniloră, din 150 membri ordi-

f/.* <
5*l

> **

r
L<v

CTTZSTTrZSTlJk.
D-lă Alexandru Davidescu, ingineră, și 

D-șora Aglaea C. Fotino facă cunoscută 
căsătoria loră. Iunie 1889, Sinaia.

Adresămă cele mal căldurose felici
tări tinerei părechl!

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS" 
(Serviciulfl biuroului de coresp. diu Pesta) 

Berlinu, 9 Iulie. Foile oficibse 
continuă forte violentă lupta în 
contra valorilorO rusesc!. „Post44 
constată perplexitatea ce cresce a 
bursei din Parisu în urma împru
mutului rusescă. „Norddeutsche 
Allg. Ztg.44 aduce unu articula 
vrednică de însemnată asupra teo
riei răsboiului. Lumea privesce 
în acesta un avertismentă generală 
bismarkiană cătră Waldersee. „Na- 
tional-Zeitung44 accentueză, că aci

Ie -Z1*'

DIVERSE.
Qiarele din Viena. După cum arată 

oficiulă de timbrare a diareloră, în Maiu au 
eșită diare dilnice în următorulă numără de 
esemplare: „Illustriertes Wiener Extrblt.44 
42,000 esempl., dintre care 7000 afară din 
Viena ; „Neues Wiener Tagblatt44 35,000 
esemplare, dintre care 7000 afară din 
Viena; „Neue Freie Presse44 33,000 
esemplare, dintre care 11,000 afară din 
Viena; „Wiener Tagblatt44 23,000 esem
plare, dintre care 3000 afară din Viena; 
„Deutsches Volksblatt" 19,000 esemplare, 
dintre care 5000 afară din Viena ; „Welt- 
blat44 17,000 esemplare, cele mai multe 
afară din Viena; „Oesterreichische Volks- 
zeitung44 (Vorstadtzeitung) 16,000 esem
plare, dintre care 3000 afară din Viena; 
„Fremdenblatt" 9500 esemplare; „Deut- 
schezeitung44 7500 esemplare, dintre 
care 2000 afară din Viena; „Wiener 
Allgemeine Zeitung44, foiă specifică a in- 
tereseloră jidovesel, 7000 esemplare, din
tre care 2000 afară din Viena; „Presse", 
subvenționată de guvernă, 6800 esem
plare, dintre care 1500 afară din Viena; 
„Vaterland44, clericală și antisemită, 3600 
esemplare. Dintre tote „Wiener Tagblatt44 
e dușmană Germaniei și amică Franciei.

Venitele turnului Eiflfel. Scimă, că 
turnulă Eiffel din Parisă este celă mai 
înaltă turnă din lume. Elu a fostă 
ridicată din partea unei Societăți pe 
acții și a costată clădirea lui cinci mi- 
lione de franci. Din venitele ce le a- 
duce acestă turnă pe fiă-care di, se 
dă cu socotela, că pănă la sferșitulă 
Esposițiunei negreșită societatea îșl va 
reîntdree tote cheltuelile, așa că de a- 
tuncl în colo venitele ce le va aduce 
renumitulă turnă se voră împărți între 
acționari pănă când turnulă va trece în 
proprietatea statului. învoiala făcută 
între stată și societatea pe acțiuni nu 
este cunoscută, der cumcă ac ionariloră 
nu le merge rău se vede și din împre
jurarea, că o acțiune, care la începută 
a costată 500 franci, astătjl se pote vinde 
cu 850 franci. Pănă în 18 Maiu veni
tele turnului Eiffel au fostă de 767,000 
franci.

pieței SSrașoviâ
din 9 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.41 Vend. 9.43
Argintă românescă - „ 9.39 9.41
Napoleon-d’orI- - - „ 9.44 n 9.46
Lire turcescl - - - n 10.60 10.65
Imperiali - - _ - 9.60 9.64
Galbinl . n 5.59 îi 5.62
Scris, fonc. „ Albina416°/0 „ 102.— n __

n n „ 5°/0 „ 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - ■ „ 120.50 „ 121.50
Discontulă - - - - 6'/2—-8% pe ană.

Cursulu la bursa do Viena
din 8 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0.........................
Renta de hârtiâ5°/ft ------ 
împrumutului căiloră ferate ungare - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare țl-ma emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (3-a emisiune) - - 
Bonuri rurale ungare - - - - -
Bonuri cu clasa de sortare - - - -
Bonuri rurale Banată-Timișă - - -
Bonuri cu cl. de sortare - - - .
Bonuri rurale transilvane - - - -
Galbeni împărătesei- ------ 
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 
Mărci 100 împ. germane - - - -
Londra 10 Livressterlinge - - - -

Editoră și Redactoră responsabilă:
Or. Aurel Mureșianu.

100.15
94.15

100.—

112.—
104.90
104.90
104.90
104.90
104.90

5.64
9.45

58.30'/,
119.25

I
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Institute de credit'd și de economii
FILIALA BRAȘOVU

Amanetezâ hârtii de valore 
ȘI DE CELEA ROMĂNESCI 

pană la 85°/0 din valorea loru după cursulu de 
anume cu interese de 
6°/0 decă suma împrumutului trece peste v. a. fi. 
61/2°/o decă suma împrumutului este sub v. a. fi. 
Informațiuni mai de aprope se potii 
dilnicu în biroulu institutului, piață 
90, dela 8—2 ore d. p.

1000. 
1000.
lua
No.

Szâm 3476—1889
tkv.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A Fogarasi kir. jârâsbirosâg mint telekkbnyvi hatosâg kozhirre teszi, 

bogy Fogarasi Pop Maria ferj.: Florea Jânosne onkentes ârveres kovetkezteben 
Brassoi kir. tbrvenyszek (a fogarasi kir. jârâsbirosâg) teriileten levo Fogaras 
nagykozsegben fekvo a fagarasi 1057 sz. tjkben foglalt: 78. 79 hrsz. ingat- 
lanokra az ârverest 2000 frt. ezennel megâlapitott kikiâltâsi ârban elrendelte, 
es bogy a fennebb megjelolt ingatlan az 1889 evi Iulius ho 30-iknapjân del el. 
10 orakor ezen jărăs hirosăg teleklc&nyvi hatosăgndl megtartaudo nyilvânos ârve- 
resen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi eladatni nem fognak.

Ârverezni szândekozdk tartoznak az ingatlanok becsârânak lO°/0-ât vagyis 

keszpenzben, vagy az 1881: LX t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881 evi novemberhd 1-en 3333 sz. a. kelt igazsâgiigyministeri 
rendelet 8. §-ban kijelolt ovadekkepes ertekpapirban a kikiilddtt kezebez letenni, 
avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a ertelmeben a bânatpenznek a birosâgnâl 
eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszerti elismervenyt âtszolgâltatni.

Kelt Fogaras 1889 evi Majus ho 23 napjân.
A fogarasi kir. jârâsbirosâg mint telekkbnyvi hatosâg.

Anunciu de esarendare.
Bunulti dela Vidraseu, aprâpe de MureșO-Oșorheiu (Maros-Vă- 

sărhely), care este proprietatea Flindațîunei Șuluțîane din Blașiu con- 
stătătord :

a) din 1300 jugăre catastrale arătord și rîturî;
b) din doue curți nobilitare cu edificiele de locuitu;
c) din tbte super-edificatele necesarie la economiă;
ci) din o moră cu trei petrii pe apa Mirașiu;
e) din interesele obvenitbre din suma primită ca despăgubire după 

dreptulă regalu, eventualminte încâtu arendatorele ar preferi a 
renuncia de acestd venitu, cu atâta va scări suma arendatițiă;

f) din vre-o 16 case geleresci ai căroru locuitori făcu prestațiuni 
Curții.

Se va da în arendă pe calea licitațiunei prin ofertă, pe pe- 
riodulu de trei ani, care va începe din 24 Aprilie 1890 și dureză 
până în 24 Aprilie 1893.

Prețuia de esclamare a arendei anuale este 6300 îl. seu 
5000 îl. v. a. încâtu arendatorele se va obliga a solvi și contribu- 
țiunea erarială și tote aruncurile comitatense și comunale ori de ce 
natură ar fi acelea.

Doritorii de a esarenda acestu bunu au a-și trimite ofertele 
sigilate și provScțute cu vacliulu de 10G/^ celu multa până în 15 Au- 
gustu a. C. la adresa veneratului consistoriu metropolitanii gr. cat. din 
Blașiu.

Condițiunile de esarendare se pota vedea în cancelaria sub
scrisului.

Blașiu, în 3 Iulie 1889.
Ludovicii Csato,

113,3—3 advocată. arcH.iâ.iecesazn. ’iS.-

Mersnlt trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Iunie 1889

Budapesta—IPi’cdealitt Predealii—Budapesta B.-ff’esta-Aradu-Teîuș!rH1cuiș-Aradft-B.-B>esta Copșa-mică.—Sibiiu

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per
sane

Trenu 
accele
rații

Trenu 
mixt

Trend 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.
Trenu. 
mixt

Trenu 
de 

porg.

Tren de
per- 
s6ne

Trenu 
accole- 

ratu

Viena 11— 8.-
Budapesta 8.31 2.-
Szolnok 11.20 4.05
P. Ladăny 2.22 5.46

Oradea-mare 4.18 7.01

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădeșel

Ciușiu I
1

Apahida
Gliiriș 
Cucerdea
Uidra 
Vințulil de 
Aiud
Teiușft
Crăciunelil 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașii 
Elisabetopole
Sigliișdra
Hașfaleu 
Homorodii
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

susu

Brașovu I 
I

Timișd
Prertcaltk

BucurescI

11.02
11.23
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

7.41
8.16

'9.05
9.35

10.35

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

5.32
6.15
6.47 

îl.50

6.10
9.28'

11.38
1.51.
2.11
2.19
2.32 ■
2.55:
3.38:
4.01!
4.23:
4.49-
5.31
5.40
6.12

' 6.24
6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07

~5l54
6.39
7.13
7.45
8.32

BucurescI
Preclealâ
Timiști

Brașovu I 
I

Feldiora
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodu 
Hașfaleu 
Sigliișdra 
Elisabetopole 
Mediașii

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelii
Teiușu
AiudQ.
Vințulti de 
Uidra 
Cucerdea
Glihișfl
Apahida

sus ii

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56

4.40
TÎ2

9.41
10.17

Ciușiu j 6.45 5.32
Nădășelîi 7.06
Gîhrbău 7.22
Aghireșii 7.37 6.11
Stana 8.03
B. Huiedin 8.24 6.43
Ciucia 9.04 7.12
Bucia 9.20
Bratca 9.37
Rev 9.55 7.51
Mezo-Telegd 10.20 8.17
Fugyi-V âsărheli 10.47
Vărad-Velencze 10.57
Oradea-mare : 11.04 8.42

1 11.19 8.47
P. Latlâny 1.19 10.08
Szolnok 3.31 11.51
Budapesta 6.30 1.55

7.30
1.14
1.45
2.32
7.07
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
11.35
12.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

*)
5.03,
6.22 Szoluok
7.23

Viena
85 u slopes ta

Aradu

»

O o 
H 
g
o

y
0 
ti 
B.
»—>
0
tbCD O 
g
CD

S' 
CD *1

Trenu
de

pers.

11-- 3.40:|Teiușii

Glogovațti 
Gryorok 
■Paulisd

I 
I

Tladna-Lipova
Conop
Berzava 
[Soborșinti
Zamu
Gurasad-.
Ilia
Branicica
Deva
Simcria (Piski)
Orăștia
ȘibottL
Vințulti de josd
Alba-Iulia
Teiușu

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

7.40
10.42
3.53
4.29
4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

9.30
12.38
5.36
6.06
6.18
6.43
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13 Pau11?'
10.37Î
10.531
11.39
12.01
12.29
12.45

1.24|

Alba-Iulia
Vințulti de 
Șibotu 
Orăștia 
Simcria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zamu 
Soborșinii 
Berzava 
Conopti 

| Radna-Lipova 
iu

Gyorok 
Glogovaț

joșii

l

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52'
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30

' 6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22
6.-
1.40 6.05

Aradu ) 
I

Szoluok
Budapesta

Viena

3.-
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10
8.15

§iBBica,la(Piski)-S>eta,«șesBBi

8—
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03 

0.50 4-47 
1.33| 7.30
3.29 11.51'

9.

Murfeșu-ftudoști-Bistrița SSistrița-Murcșu-Sjudosia

Murăși-Ludoșii
Țagii-Budatelecii
Bistrița

-_ _ _ 1
4.30 

"7.27i 
11—;

Bistrița
Țagă-Budatelecti 
Mureșu-Ludoșu

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grdse însemneză orele de ndpte.

1.42
2.32

Trenu
mixt Copșa-mică

Șeica mare 
Lomneșii
Ocna
Sibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46

8.—
8.35

6.17
6.40

SfiMiu-Copșa-mica

Sibiiu
Ocna
Lomneșii
Șeica mare
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucerdea - O soriiciu ___ ’
5.35 HS-egHiinulu săsescu
GOD_________
6.4ÎL ,
7 Qr qC'icerdea

•- HCheța
Ludoșii
M.-Bogata
lernutii
Sânpaulti
Mirașteu

Reghinui-săs.

etr®scnI-Simcria(Piski)

Aradii—Timișdea

Simcria 6.47 11.54 Petroșcni 9.36
Streiu 7.40 12.37 [Banița 10.17
Hațegti 8.51 1.28 Crivadia 10.58
Pui 10.02 2.23 Q?ui 11.42
Crivadia 11.02 3.11 Hațegti 12.23
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12
Vctroșoni 12.30 4.25 Simcria 1.51

4.26
5.12
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

3.05 10.20 3.25
3.35 10.50 3.58
3.51 11.11 4.15
4.06 11.20 4.41
4.43 11.57 5.28
4.58 12.12 5.44
5.21 12.36 6.08
5.40 12.55 6.27
6.- 4.58
7.35 7.-

3.-
6.49
9.35

Timișoi*a—Aradu

Aradu
Aradulii nou
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 

iMerczifalva
' Timișdra

6.12
6.36
7.01
7.30
7.55
8.13
9.04

4.12
4.38
5.01
5.29
5.47
6.04
6.50

Timișdra
Merczifalva
Orczifalva • : ' -
Vinga
Nemeth-Sâgh 
Aradulii nou
Aradu

6,25
7.19
7.46
8.15
8.36
9.11
9.27

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

&naii*ișfi —^artla TstBMla— hirtșfi

Ghirișd
Turda

9.33
9.54

4.19
4.40

Turda
Ghirișu

8.29
8.50

3.19
3.40

Sighișora—Odorheiu ^doHseiti—SigBiflșâra
Sigliișdra
Odorheiu

6.05'|Odorheiu
9.12j|Sighișbră

6.-
8.56

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Oșorheiu <

S&eglunsalfs s&seseu»
OșoB’lteiti-Caicerdea

Reghinul-săs. 8.25 8.-
nu-1 10.— 9.49Oșorheiu < 6.45 12.15 10.20

Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulti 7.28 12.58 11.02
lernutii 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludo ști 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simcria (Piski)-îJnied.

Simcria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
|Unie<16ra 3.08

Qjuietl.-Simeria (Piski)
'----------------
l'niedora 9.30
^erna 9.56
js’imcria 10.15


