
fieiactmca, Aiininistraiiniisa si 
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BRAȘOVtl, plaja mars Nr 22. 
Bcriaori nefransute uu se pri 
taescii. Manuscrip'e nu Be re

tn mi. u I
Birourile de aiunciun;

Brațovu, plaja mare Nr. 22. 
Inserate mai primes cil în Vlena 
Rudolf Mosse, Haosens.cin <& Vogler 
(Oto iiaas), Heinrich Schalek, Alois 
Herndl, M.Ttukes, A.Cf/pelik,J. hun- 
neberg ; în Budapesta: X. V Gold- 
bcrger, AutonJHezei, EcksteinBernat; 
în Frankfurt: G. L, Baube; în Ham

burg: A. Steiner,
Prețul inserțiuniloră: o seria 
garmondii pe o colinii 8 cr. 
in 80 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Reclame pe pagina IU-a o 
feriă 10 or. v. a. siu 80 bani.
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rG<iz<.tau iese în fiooire 4 
Abonanu’nîB intru Austi J-Ungaria 
Pe ună unu 12 fl., pe ș6so luni 

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

Pe unu anu 40 franci, pe sâsft 
luni 20 franol, pe trei lunii 

10 franci.
Seprenumeră la t6to ofî- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. coloctori. 
Abonamentul pentru Brașovu: 

laadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiulă I.: pe unu ană 
10 fl., pe ș6se luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu du B ul ti In 
oasă: Pe unii ană 12 fl. pe 
săse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unii esemplaru 5 cr. v. <*. său 

15 bani.
Atlitti abonamentele cătă și 
insorțiunile suntu a se plăti 

înainte.
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Nou atonamentii

„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu 1 Iulie 1SS9 stilu vecliiu 

s’a deschlsu nou abonamentu la care în- 
vitămu pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

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

pe ș6se luni 6 fl., pe unii anti 12 fl.
Pentru România și străinătate: pe trei 

luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anii 2 fl. pe 
ș6se luni 1 fl.

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

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

Domnii, cart se vorii abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Alministrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 3 Iulie.
Cestiunea stîrpirei concubina- 

teloru, fiindii o cestiune de cea 
mai mare însemnătate din punctă 
de vedere religiosă-moralâ, e na
turală că tormeză unu obiectă de 
căpeteniă alu desbateriloru în si- 
ndde și în adunările preoțesc! ale 
diferiteloră tracte.

S’a putută vede din raportele 
ce s’au presentatu sinodelor epar- 
chiale și în acestă ană, că decă 
în unele părți viețuirile nelegiuite 
se împuțineză, în alte părți din 
contră cresce numerulu loră în 
modă înspăimentătoru.

Au fostă avisate, nu-i vorbă, 
pretutindenea autoritățile biseri
cesc!, să ia măsurile de lipsă și 
la casă de nevoiă se ceră spriji- 
nulă autoritățiloră administrative, 
pentru a se împedeca viețuirile 
nelegiuite și a se stîrpi.

Din cele mai multe părți sun- 
temă informați, că în adeverii s’au 
și adresată cerculare, și în unele 
locuri deja câte doue pănă acum, 
cătră oficiile preoțesc!, ca se pro
cedă cu energiă preoții la stîr- 
pirea concubinateloră.

Preoții din parte-le) cei mai 
mulțl, n’au întârziată a precede 
în înțelesulă cerculareloru la în
dreptarea răului, și acolo, unde 
nici povețele loră părintesc!, nici 
amenințările n’au putută folosi, 
s’a cerută ajutorulă autoritățiloră 
administrative.

Der precum ni-se scrie din unele 
părți, autoritățile administrative 
suntu departe de a’ș! înțelege che
marea și a’șl face datorința. Nu 
numai nu se mulțămescă pe alo- 
curea nici cu aceea, că nu dau 
ajutorulă cerută pentru îhlăturafea 
unei stări de lucruri, care e con
trară simțului religiosă-morală, ci 
precum ni-se scrie din comitatulă 
Hunedbrei, unii preoți, cari în pu
terea datorinței, ce o au autorită
țile administrative, le ceru aces
tora ajutorulă și sprijinulă, pri- 
mescă nisce răspunsuri dela unele 
organe subalterne ale administra- 
țiunei, ce nu se potă reproduce

într’ună ba se jeneză chiar
preoții, car! ne scriu, a ni-le co
munica în scrisăre măcară.

In asemenea împrejurări e cu 
neputință a lucra, în părțile bătute 
de Dumnedeu cu astfelu de hrga/ie 
administrative, cu succesă la stîr- 
pirea concubinateloră, ba din con
tră e periculă a se. spori și astfelă 
imoralitatea se încurajeză chiar de 
cei chemați a o combate.

Și sciută e, că unde simțulă 
religiosă și morală lipsesce, acolo 
se încuibă tote relele, vine bătaia 
lui Dumnedeu peste omă.

In fața astei stări de lucruri, 
autoritățile nostre bisericesc! supe- 
ridre, care voră fi avendă cunos- 
cință despre aceste neajunsuri, tre- 
bue să intervină cu tbtă energia 
pentru ca organele administrative 
să ’șl facă datorința, căci nu în
țelegem ă cum ar pute suferi ună 
guvernă, fie elu măcar alu lui 
Koloman Tisza, ca pe când bise
ricile desfășură totă energia pen
tru înlăturarea unei stări imorale, 
pe atunci administrația să o pro
page încurajind’o prin neîmplinirea 
datorinței sale.

Vomă mai vorbi asupra acestei 
cestiuni din alte puncte de vedere.

Continuarea raportului
în procesuld părintelui Lucaciu.

Raportorulu nostru a foștii silită se între
rupă referada sa din numărulU de Mercurl aid 
foiei nostre. Acum ne trimite continuarea, 
care o publicămd., fiindii de mare interesă din 
punctă de vedere principială și obiectivă, ceea 
ce resultă chiar din firea lucrului:

Szilcs llles : pice că elă la conferință 
n’a fostă de față și că numai după con
ferință pe la 4 ore d. a. a sosită în 
Tăuții de susă, apoi ca ună drumariu a 
intrată în birtulă lui Liptak, unde a vă- 
dută o mulțime de Români, dintre cari cu 
aceia, cari suntă sub diregătoria lui, a 
începută a vorbi. Ll-a descrisă cum 
elă, ca copilă sărmană, a umblată la 
școlă, cum a umblată desculță, de câte- 
orl, în timpă de ernă mai alesă, a sim
țită în picidrele sale împunsăturile du- 
rerose ale frigului. Pănă la 27 de ani 
ai vieței sale a totă învățată și s’a ni- 
suită să se facă omă.

Apoi s’a și făcută. Ca absolventă 
ală academiei din Șemniță a fostă apli
cată la montanistica erarială. Pe tim
purile acelea domniau Nemții, cari scimă 
cum ne apăsau. Eu ll-am spusă apoi 
la omenii aceia, ca se învețe și ei, 
că numai cu cartea și cu învățătura te 
poți scutura de apăsătorii tăi. Intre a- 
ceea a sosită și fratele d-lui Dr. Lucaciu, 
Constantină, care a lăsată în locă totă 
ce am vorbită eu la omenii mei și după 
aceea m’a invitată să mergă și eu între 
domni și să nu stau între omenii sim
pli; m’am și dusă acolo și am dată de 
mai mulțl domni români, preoți și mi
reni, ba a fostă acolo chiar și d-1 s-pre- 
toră ală cercului. Aici s’au schimbată 
între mine și ei mai multe vorbe, în 
urmă însă eu m’am dusă acasă. Ba ml- 
aducă aminte, că am mai disă la omeni, 
în curte, ca să nu se lapede de noi, și 
să nisuiescă prin lucru *și purtare bună 
a se face vrednici de erariu. (E de no- I 
tată, că Șzucs Illes e de origine Român, 
și adl oficială erarială la minele din 

Baia-Spriă.) A mai cjisă martorulă : mă 
rogă, eu sunt omă atâtă de omeniă, în 
câtă mi-ar plăce, ca măcară o a (jecea 
parte a țării să fiă așa.

Preș.: N’ai fostă der de față la vor
birea d-lui Lucaciu; der te rogă să-mi 
spuni, ce ai observată ? Fost’a agitată 
poporulă, pe care l’ai văc|ută?

Szucs llles: Mă rogă, eu acesta n’o 
Zică, că am vorbită numai cu nisce 
omeni din locă, vr’o doi trei, cari deja 
băuseră mai multă. Vr’o agitare nu am 
observată pe ei ?

Preș.: De ce religiune e martorulă?
Szilcs Illis: Mă rogă, eu ’să romano- 

catolică, der mai bine (fi8^ greco-cato- 
lică. (Bietulă martoră e Română de ori
gine, o esistență dubiă, care s’a genată, 
seu s’a temută să o spună acesta espresă 
înaintea tribunalului.)

După acesta se aduce înainte mar
torulă Moroșanu Demetriu, care espune 
nisce fasiuni, cari se reducă la nici în- 
coce, nici încolo. Trecândă tribunalulă 
fără nici o considerațiune peste fasiunile 
acestui martoră, se provocă a se pre
santa delatorulă și martorulă Liptak Jo- 
zsef, prietinulă și alter ego ală lui Pap 
Zsiga.

Acesta, spre dre-care ilaritate a pu
blicului, peroreză totă ceea ce a (fish ȘÎ 
înșirată și notarulă Pap Zsiga. La în
trebarea președintelui spune, că scie și 
pricepe românesce.

Acusatulă nu numai că pune la în
doială acestă mărturisire, ci chiar negă 
că ar sci românesce. Coroianu rdgă pe 
tribunală, ca, pentru ca să se potă cons
tata, că martorulă aievea scie și pricepe 
limba română, mai alesă cea literară, în 
care totdeuna are datină d-lă Lucaciu 
să vorbescă și în care a vorbită și cu 
acea ocasiune, să citeze românesce pro- 
posițiunile acelea, cari suntă incriminate, 
cu atâtă mai vertosă, că a disă că forte 
bine ’șl aduce aminte.

Președintele: la acesta eră vine’ în 
furiă, se espectoreză într’ună modă care 
vatămă seriositatea locului ce-lă ocupă. 
Vădendă, că chiară și publiculă se miră 
de acesta, se escusă cu vorbele: „Mă 
rogă, e imposibilă omului să nu se tur
bure, der mă rogă, d-vostră așa vă pur- 
tațl, încâtă omulă îșl perde sângele rece 
și cumpătulă. Martorulă stă înaintea ju
rământului, și elă, făcendu-se atentă la 
acesta, a mărturisită, că scie românesce 
și că l’a pricepută pe deplină pe d-lă 
Lucaciu. Noi acesta o primimă.

Advocatulă Coroianu nu răspunde 
nimică, numai cu ună gestă multă sem- 
nificătoră ia spre notiță vorbele pre
ședintelui.

După acesta se provocă martorulă 
Mostis Jozsef. Nu pricepe decâtă forte 
puțină românesce. Pe d-lă Lucaciu nu 
l’a înțelesă. Elă acolo nu a observată 
nici o agitare în poporă. De aceea șl-a- 
duce bine aminte, că pe d-lă Lucaciu 
l’a întreruptă în vorbirea sa cineva c’un 
strigăt de „nu-i drept“, la ceea-ce s’a oprit, 
de ore-ce ascultătorii s’au . iritată pentru 
acesta, și că d-lă Lucaciu l’a provocată 
pe sub-pretoră, ica pe conturbătoră să-lă 
îndrume la ordine.

Preș.: Cine a fostă acela, care a 
strigată ?

Mostis: Mă rogă, a fostă notarulă 
nostru Pap Zsiga.

Preș.: De alta nu-țl aduci aminte ?
Mostis: Nu!
Preș.: D’apoi ce ai observată: fost’a 

poporulă agitată? Strigat’a să peră Un
gurii ?

Mostis: No, mă rogă, apoi deu dică, 
așa ceva n’a fostă.

Preș.: Apoi ce a strigată poporulă?
Mostis: Mă rogă a strigată: să 

trăescă! N’a fostă acolo nici ună rău; 
nu s’a întâmplată nimica.

Preș.: Grijesce moșule, te facă atentă, 
că ești bătrână, c’ună picioră în mor- 
mântă. Noi trebue să judecămă dreptă, 
și pe d-ta te vomă jura. Griji de suflet!

Mostis: Sciu mă rogă. nici nu mî-aș 
perde sufletulă. Numai ună Dumnecleu 
am, der totuși ce nu sciu, nu potă 
să dică.

Loszlirmenyi: se rdgă de tribunală, 
ca să potă fi concediată a se pută de
părta.

Preș.: Despre acesta ne vomă con
sulta.

Procurorul^ : Fiindă timpulă înaintat 
și considerândă, că dintre martorii de 
pănă acum unii ar dori a se depărta, 
și luândă în considerația, că nu vomă 
ave trebuință de dânșii în cursulă per- 
tractărei, propună, ca martoriloră : Bo- 
szbrmenyi Endre, Szucs llles și Mostis 
să li-se ceră jurământulă.

Coroianu dice, că și de acești mar
tori se vede a fi lipsă în cursulă per
tractării și e în contra j urării și conce- 
diării loră adl.

Tribunalulă îi pune să jure, și reți- 
nândă numai pe Boszormenyi, pe cei 
doi îi concedieză, plătindu-le competința 
loră legală.

Ședința la 6 ore și 25 minute se 
încheiă.

*
5 Iulie ; dpua a 2-a\de pertractare. 

Ședința se începe la 9 ore 5 min. Pu
blică mai puțină decâtă erî. Se con
tinuă fasiunile martoriloră. E provocată 
să vină martorulă

Poth Mătyăs: La întrebările preșe
dintelui răspunde, că e din Tăuții de 
susă, a fostă presentă la conferința ale- 
gătoriloră din cestiune, și că l’a price
pută pe oratorulă Vasiliu Lucaciu. Re
petă apoi cu-o pertinaciă și obrăsniciă 
întru adevără caracteristică tote acelea, 
ce martorii, acusatorl de mai nainte au 
espusă; și când președintele îlă întrebă 
despre fasiunile, ce le-a făcută înaintea 
judelui învestigatoră, răspunde, că tote 
acelea le susține și adl.

Președintele: Cu ce a încheiată d-lă 
Lucaciu vorbirea sa?

Poth M.: Va veni frațiloră preste pu
țină timpulă, în care vomă face și noi 
datorința nostră!

Președ.: Și decă ai fostă de față pănă 
în capătă, sci-ml-ai spune, ce efectă a 
produsă vorbirea lui Lucaciu? VedI, lu- 
crulă e vechiu destulă, der totuși de 
ce-țî aduci aminte?

Poth M.: Au fostă de totului agi
tați, și au totă strigată: să trăiescă.

Președ.: Terminându-se fasiunea a- 
cestui martoră, îlă rogă pe d-lă acusată, 
ca să-mi espună observările sale față 
cu ea.

Lucaciu: On. Tribunală reg.! Nu 
sciu de ce să mă miră mai multă. De 
impertinența acestui martoră, care de 
sine nici n’ar sci vorbi nimica, seu de 
on. președinte, care i-a pusă pe buze 
tote întrebările așa, că elă nu avea să 
răspundă altcum, decâtă cum a fostă 
silită, ca să nu lase a se nimici fasiunile 
dinaintea judelui investigatoră. Am însă 
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să spună din capulă locului, că nici 
acestă martoră nu scie românesce și că 
pote chiar acesta pricepe mai puțină 
limba nostră. Cum am spusă și mai na- 
inte, ml-ar plăcâ să reproducă româ
nesce recriminările sale. Dâr față de 
acesta m’aș îndestuli și numai cu atâta, 
dâcă ar sci să spună aici, cum se dice 
seu cum așă fi disă eu: „a magyarok 
egyhâzunk szentâlyeibe tolakodnak, egy- 
hâzi torvânyeinket lâbbal tiporjâku etc.? 
Proposițiunea acesta chiar cum a dis’o 
și martorulă, pretinde o cultură mai su- 
perioră, ce nu numai că nu se vede, der 
nici nu se pote presupune la martorulă- 
Der lăsămă tote la o parte și-lă între- 
bămă pe martorulă însuși, că sci-mi-ar re
produce numai o singură proposițiune 
românesce din cele ce le-a disă?

RSszGrmdnyi (procurorulă): Mă rogă, 
onorată tribunals, este deja o decisiune 
a d-vostră, pe basa și în puterea căreia 
aici nu pote și nici nu e iertată, ca mar
torulă să rostâscă măcară ună cuvântă 
în limba română. Nu ne-amă adunată 
noi aici să vedemă, decă scie seu ba ci
neva românesce; e destulă, decă cu ju- 
rământă afirmă, că șcie, din parte-mi 
protesteză cu tătă puterea posițiunei ce-o 
ocupă, ca cererei acusatului să i-se 
dea locă.

Președint.: Onoratulă procuroră să 
fiă convinsă, că noi nu ne vomă abate 
dela sentința nostră de mai nainte în 
acâstă causă adusă, âr câtă pentru d-lă 
acusată și advocatulă apărătoră mai re
petă odată, că acestei pretensiunl a loră 
nu se pote satisface, și mă rogă, ca să 
se ia la protocolă, că tribunalulu cu totă 
gravitatea oficiului său odată pentru tot- 
dâuna anunță, că Unoră pretensiunl, ca 
acestea, nu pote și nici nu vrâ să dea 
locă. E destulă, că martorulă a decla
rată, că scie românesce și că l’a price
pută pe d-lă Lucaciu, când a vorbită în 
TăuțI.

Lucaciu: M’așă ruga să se întrebe 
martorulă încă odată și seriosă, decă 
aievea scie elă românesce ?

I-se pune întrebarea dorită.
Roth M.: E dreptă, că eu nu sciu 

limba, care se vorbesce în Ramânia, der 
totă l’am pricepută pe cinstitulă domnă 
părinte Lucaciu.

Acusatulu: Martorulă mai nainte în 
depunerile sale a disă, că elă a sciută 
mai de multă puțină românesce, der că 
acum a uitată. Luatu-s’a acesta la pro
tocolă ?

Roth M.: Eu am umblată ca soldată 
în Țâra românâscă și atunci am sciută 
să vorbescă, der acum am uitată.

Judele Kolcsei: Care limbă o ai 
uitată ? Aceea, care se vorbesce în Ro
mânia, seu aceea, pe care o vorbescă și 
pe la noi și pe care o cunosc! și D-ta ?

Roth M.: Pe cea din România. (In 
publiculă românescă se produce ună 
zîmbetă de compătimire.)

Lucaciu: Decă dâră martorulă în 
limba aceea din România nu scie vorbi, 
reproducă-mi câteva pasage din vorbirea 
mea în acea limbă, ce se grăesce aici 
printre noi, și în care — dâcă după 
dânsulă se admită aceste două deschi- 
linirl, — am vorbită și eu ?!

Roth M.: (după ce reproduce cuvin
tele acestea interpretele). Eu mă rogă nu 
sciu și nici că așă fi în stare; le potă 
spune unguresce, dâr românesce nu.

Lucaciu : Mă rogu să se pună la pro
tocolă, că nu scie din cele dise să re
producă în limba română nici o pro
posițiune.

(Tribunalulă față cu acestea îșl es- 
primă numai neplăcerea și denâgă' prin 
gesturi, âr procurorulă face nisce obser
vări contrarie).

Coroianu: On. tribun, reg.! La ob
servările onorat, procuroră am ouâre a 
reflecta. A disă d-lă procuroră, că fărte 
bine a făcută ou. tribunalu, când a e- 
nunțată, că aici nu putemă face prele
geri și școlă limbistică, și când i-a făcută 
atențl pe martori la jurământă și ca să 
se^cugete și ferescă, ca nu cumva să 
ac ă mărturii mincinose. Dâr se vede,

«
și eu sunt convinsă chiar pe basa fa- 
siuniloră martorului, că elă nu numai e 
în nesciință și necunoscință a limbei, 
dâr că chiar pe acâstă basă e și minci- 
nosă. Acesta ar trebui să fiă convin
gerea nu numai a d-lui procuroră, 
ci și a onoratului tribunală. Aici 
e o datorință iminentă și indispensabilă 
a se pune tote acele întrebări, prin cari 
s’ar putâ desface și arăta neîmpedecată 
totă adevărulă. Dâcă chiar martorulă 
a spusă, că elă nu scie românesce, prin 
urmare cum se potă lua fasiunile și a- 
cusările lui de adevărate?

Procurorulu : Prea greșită mi-se pare 
observarea d-lui advocată, că martorulă 
nu scie românesce. E dreptă, că elă a 
disă că a uitată românesce dâr numai 
limba românâscă din România o-a uitată 
âr acâsta e mare deosebire. Mă rogă 
deci a nu trece cu vederea acâsta și a se 
notifica și în protocolă.

Preș.: Mă rogă, omulu la de aces
tea întru adevără trebue să viă în mâ
nia. Der nu amă adusă noi ore în acestă 
causă decisiune? Vă rogă să nu vă mai 
ocupați cu de acestea, și prin astfelăde 
proceduri și șicane se nu împedecațl cur- 
sulă liberă și frumosă ală lucrului. Nu 
potă să dau locă la astfelă de dispute 
nemotivate, fără nici ună înțelesă și 
lungi. Martorulă va fi chiămată să jure. 
Are d-lă apărătoră dreptulă a protesta 
acâsta însă pote să o facă și numai în 
apelațiune ce are dreptă să o facă la 
finea pertractării. Mă rogă să nu fimă 
în lucrulă nostru împedecațl și vec- 
sațl.

Coroianu: Eu nu vrâu și nici că ml-e 
voia să vecseză pe cineva, cu atâtă mai 
puțină pe on. tribunală. Eu mă luptă 
și mă nisuescă numai pentru desvăli- 
rea adevărului curată. E dreptă că on. 
tribunalu a adusă deja erl o decisiune 
în acestă causă, nu vrâu să critică adl 
cum, dâr mă rogă eu nu potă primi și 
nici admite, ca aceea decisiune adusă 
față c’ună altă martoră, să se aplice și 
la acestă casă și la acestă martoră. De- 
cisiunea de eri a tribunalului a avută 
locă numai față cu martorii de erl, der 
la nici ună casă și la cei de adl și vii
tori. Și o spună din capulă locului, 
că de câte ori voiu vedâ de bine și mi
se va impune datorința, îmi voiu face 
reflecsiunile și protestele mele în acâstă 
direcțiune.

Tribunalulă se retrage și aduce o 
nouă decisiune ce consumă deplină cu 
cea de ieri; considerândă, că martorii 
voră fi jurați și că depună unguresce, 
în limba statului, nu se pote admite ca 
românesce încă să fiă întrebați și să re
producă cele dise „Lelkuk rajta“ : „su
fletul loră să răspundă, dâr noi nu vomă 
face academică limbistică ai cl.“

După acâstă ispravă președintele’lă 
întrebă pe acusată dâcă are a reflecta 
ceva la reflecsiunile martorului ?

Lucaciu: Numai două: l-a e imposi
bilă ca elă să spună adevărulă; 2-a de 
ar și fi cu putință să susțină că tote cele 
spuse de elă suntă adevără, obiectivă suntă 
false și minciuni.

După acâsta d-lă advocată Coroiană 
îlă mai întrâbă pe martor despre cir- 
cumstările cum, când și între ce împre- 
giurărl șl-a iscălită numele la delațiunea 
insinuată pretorului? După-ce răspunde 
și la cestea tocmai așa de confusă, câtă 
de neașteptată s’au pusă întrebările, — 
se trimite pe banca martoriloră și să 
chiamă martorulă Eremia Petrașă.

SOIRILE DILEI. «
Din Blașiu se scrie, că Escelența Sa 

d-lă Archiepiscopă și Metropolită Dr. 
Ioană Vancea s’a decisă a aduce 
nouă jertfe pe altarulă culturei române 
dăruindă din ală său 4700 fl. pe sâmă școlei 
de fetițe din Blașiu, 2000 fl. pentru a- 
rangiarea unui museu filologică în Blașiu, 
âr 3000 fl. pentru înființarea unui fondă 
de pensiune pe sâma profesoriloră dela 
școlele din Blașiu. Asemenea fapte ge- 

nerose și nobile suntă ca sunetulă ar
gintiu ală clopotului, care străbate tote 
unghiurile și face să se înalțe și să se 
umple de admirare și de recunoscință 
tote inimile. Asemeni fapte vorbescă 
de sine.

** *
Archiducele Albrecht se afirmă, că va 

întreprinde dilele acestea o călătoriă în 
Ardeală, cu scopulă de a inspecta armata 
staționată în diferitele orașe ardelene. 
Probabilă în săptămâna viitore Alteța 
Sa va sosi la Clușiu. „Kolozsvâr“ este 
informată din isvoră autentică, că Alteța 
Sa va trece cu acâstă ocasiune și în 
România, pentru a visita pe Suveranii 
României la Sinaia, unde va petrece 
o di.

** *
Darii pentru școlă. Distinsa familiă 

Mocsonyi a dăruită 1200 fl. pentru re- 
dicarea unei frumose școle românescl 
pentru poporulă din comuna Foenă din 
tractulă Ciacovei. Frumosa școlă, la 
care voră funcțiuna 2 învățători, va fi 
gata câtă mai curendă, și va costa cu 
totulă 4500 fl. însemnată merită are 
pentru acesta tînărulă și bravulă preotă 
de acolo Nicolae Popa.

❖ A
Eminescu. „Neue freie Presse“ din 

Viena, făcândă necrologulă regretatului 
poetă Eminescă, dice între alte elogii, 
că, alăturea cu Alexandri, Eminescu e 
celă mai însemnată poetă ală României 
și elă a probată în poesiile sale că 
limba română, ce era desprețuită acum 
câteva decenii, ca limbă a țăraniloră, 
este în stare să satisfacă exegințele cele 
mai înalte și mai dificile ale creațiunei 
literare. ț)iarele din străinătate urmâză 
a înregistra mărtea lui Eminescu. „Deut
sche Zeitung“ din Viena îi consacră lui 
Eminescu de asemenea ună articolă. „Le 
Courrier du Soiru, vorbindă de mortea 
poetului, dice că România a perdută ună 
poetă, cu care, cu dreptă cuvântă, merită 
se se mândrâscă.

** *
Filoxera. Se vorbesce, că s’ar fi dată 

de urma filoxerei și în viile dela Bucer- 
dea, Cricău și Țălna, din Comitatulă 
Albei de josă. In adunarea comitetului 
administrativă s’a hotărîtă a se cere dela 
guvernă pe cale telegrafică trimiterea 
unoră specialiști să cerceteze și să con
state, decă e ori nu adevărată acâstă 
scire, care a umplută de spaimă popo- 
rațiunea din acele părți.

*Sji
Contra emigrărilor!! la America. Din 

raportele sosite la ministrulă ungurescă 
de interne, emigrările la America din 
Țâra ungurâscă s’au făcută în timpulă 
din urmă prin intervenirea a doi agențl 
ai societății pe acții „Hamburg-Ameri- 
canische Paketfahrt“. Agenții se nu- 
mescă Zeitinger Herman și Zanderev 
Izsak, cari ca necunoscuțl au străbătută 
diferitele părți ale țărei, ademenindă cu 
promisiuni pe locuitori ca să emigreze 
la America. Ambii agențl se aflăastădl 
în închisore preventivă la tribunalulu c. 
r. din cerculă Wadowicei. Ministrulă 
ung. de interne a dată o ordinațiune 
cătră autorități pentru a paralisa acti
vitatea acestoră agențl și a procede 
în contra loră amăsurată prescrieriloră 
legei.

Nu’ i vorbă, voră fi îndemnată agenții 
amintiți poporațiunea la emigrare, dâr 
dela bine și mulțumire nimenea nu se 
duce eu tote îndemnurile agențiloră. 
Emigreză poporația din causa miseriei și 
altoră neajunsuri, ca dări mari, esecu- 
țiunl, prigoniri ș. a. Acestora să le 
pună regimulă capătă și emigrările voră 
înceta.

** *
Focii, AstădI la orele 7l/2 diminâța 

a arsă casa rece din cimiteriulă catolică 
de pe Livadea-poștei, în Brașovă. Foculă 
s’a născută din luminările, ce fuseseră 
aprinse lângă ună cosciugă, ce se afla în 
numita casă. Casa, construită din lemnă, 
în scurtă timpă fu prefăcută în cenușă.

A arsă împreună cu ea și cadavrulă 
unui mică băiată.

* 
A *

Dedicații Reginei României. A apărută 
în Roma ultimulă volumă de fabule, în
titulată „Mondo fantastico^, de Ernesto 
Roux și dedicată scriitorei Carmen Sylva.

După câtă află „Românulă'1, M. S. 
Regina României Elisabeta a trimisă 
dreptă mulțămire o scrisore forte măgu- 
litore d-lui Roux.

* * *
Din comitatulii Turda-Arieșii. In a- 

dunarea comitetului administrativă, ți
nută la 10 Iulie n. c., s’a adusă la cu- 
noscință o disposițiune a ministerului 
ung. de finanțe, prin care se interfile 
incassarea prin esecuțiune a dăriloră dela 
economi, încependă din 15 Iulie șipănă 
după seceratul sâmânăturiloră de tomnă. 
Din causa ivirei filoxerei în părțile ar
delene, ministrulă1' de agricultură opresce 
a se transporta în acestă comitat vițe de 
viă și pomi, mai vârtosă de pe terito- 
riulă comitatului Târnavei-micl. S’au 
încassată în !luna lui Iunie 20.909 fl. 
dare directă, râmânendă restanță de pe 
întregă anulă 227,926 fl.; în darea mi
litară s’au încassată 357 fl. , restanță 
14,545 fl.; în darea de consumă llOOfl., 
restanță8642 fl.; competințede timbru 5583 
fl., restanță 87,624fl. ;fondulăde pensiune 
ală învâțătoriloră 473 florini, restanță 
12,944 fl.

* * *
Sokoliștii cehi. Iu ondrea gimnasti- 

ciloră (Sokol) cehi , cari au fostă la 
Parisă, unde Francezii le-au făcută o 
primire strălucită, s’a dată în Praga, la 
întorcerea loră, o petrecere pe insula 
Sofia. Aplause nesfârșite au urmată ce- 
tirei unei telegrame sosite din Francia, 
de cuprinsulă, că 2000 de gimnastici 
adunați în Levallois le trimită salutări 
frațiloră loră cehi. Mii de voci strigară 
„sâ trăescă Francia“ și musica întonâ 
Marsiliesa. Poliția a oprită — negreșită 
ca să nu supere pe Germania — arbo
rarea steaguriloră în colori slave și 
franceze, precum și atârn area lampione- 
loră cu inscripția „Râpublique franpaise“. 
Cu tote astea erau destule panclicl în 
colori slave și franceze. Precum s’au 
supărată foile germane pe Cehi la ple
care, totă așa se voră supăra și acum 
din pricina serbărei, pe care o voră lua 
ca o demonstrația a Cehiloră contra 
Germaniei.

*
* *

Tarifulu pe zone trebue să se intro
ducă și pe linia căii ferate Deșiu-Valea 
Someșului, pentru că documentulu de 
concesiune dispune a se introduce și pe 
liniile societățiloră schimbările, ce se in
troducă pe liniile statului. Direcțiunea 
căii ferate Deșiu-Valea Someșului a ho
tărîtă să adreseze ministrului de'comerță 
o representațiune în acâstă afacere pentru 
stabilirea tarifului.

* * *
A reposatii. Foia protestantă ungu

râscă „Apostol", ce o publica dela 
începutulă acestui ană preotulă ev. din 
Clușiu, Moritz Gratz, șl-a dată ortulă 
popii din lipsă de cetitori.

£ A

Creditulu fonciaru urbani! din Iași. 
Noulă comisară ală guvernului română, 
pe lângă creditulă fonciară urbană din 
Iași, d-lă F. Steliană, publică următorea 
convocare în „Monitorulu oficială“: Con
siderândă, că capitalulă de revirementă 
și fondulă de reservă ală creditului fon
ciară urbană din Iași a ajunsă în dis- 
proporțiune cu satisfacerea regulată a 
datoriei anuale a creditului : In basa 
art. 85 din legea din 1873 pentru cre
ditulă fonciară română, și a autorisa- 
țiunei guvernului, cuprinsă în adresa Nr. 
24.952 din 1889, a d-lui ministru de 
finance, invită pe d-nii societari a se 
întruni în adunare generală estraordinară 
în cȚua de Duminecă, 30 Iulie stilă v. 
(11 Augustă st. n.) 1889, orele 12 din 
di, pentru a avisa la mesurile necesare 
pentru continuarea operațiuniloră cred-i 
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tului și la neputință pentru a decide 
lichidarea societăței.

* * *
Licitare. Mâne în 4/16 Iulie, la 9 

6re a. m., se va licita în cancelaria ofi
ciului cărțiloră funduare din lo că casa 
lui Niculae și Ilena Florea, prețuită cu 
255 fi. Comisarii ală licitării e notarulă 
publică Iosif Maager.

* * *
Invitare la ședința ordinară a came

rei comerciale și industriale din Brașovă, 
care se va ține Marți în 16 Iulie n. a. c. 
după amedî la 3 ore. (Tergulă cailoră 
Nr. 89.) _________

Corespondența „Gaz. Trans“.
Iclodă, 26 Iulie 1889.

On. D-le Redactoră! Binevoiți a’ml 
concede, ca în cele următoresS arătă pe 
scurtă onoratului publică cetitoră păță- 
nia ndstră cu dreptulă de cârciumărită.

Atâta înainte, câtă și după 1848, 
dreptulă de cârciumărită a fostă ală co
munei, dâudu-se în totă anulă în arendă 
pe calea licitațiunei cu 300—350 fi. și 
din banii aceia se plătiau notarulă, pri- 
marulă, învâțătorulă și alțl funcționari ai 
comunei.

Iclodulă ar fi o comună mică, abia 
numără o sută de familii, e situată pe 
malulă dreptă ală Ternavei-micI, în apro
pierea Blașiului și e locuită numai de 
Români. Foștii nemeși nu au pămentă 
pe hotarulă acestei comune nici câtă pui 
piciorulă, afară de II. d-nă Augustină Lâ- 
day, care posede cam 12 jugăre.

încă de pe timpulă absolutismului, 
foștii nemeși au începută procesă în con
tra nostră pentru dreptulă de crâșmărită 
care pe încetulă s’a continuată pănă în 
anulă 1883. In acelă ană cam pe la 
nascerea S. Ioană Botezătorulă, solgăbi
răulă de atunci R. M. prin ordonanță, 
nu sciu legală ori ilegală, a confiscată 
dreptulă foștiloră iobagi în favorulă foș- 
tiloră nemeși, lăsândă foștiloră iobagi, 
respective comunei, numai șese săptămâni 
de tomnă și totă de-odată pe crâșmarulă 
de atunci l’a oprită de a mai vinde be- 
utură, sigilându-i vasele. La câteva 
clile după aceea, totă solgăbirăulă fixa o 
di de licitațiă și pe diua fixată se pre
senteză în comună, der nu s’a insinuată 
nici ună licitantă; după aceea fixă ală 
2-lea termină, ală 3-lea termină etc., deră 
par’că era făcătură, licitanțl nu erau ca’n 
palmă.

Sătenii au lăsată lucrulă într’atâta. 
Destulă, că crâșmă nu era în comună, 
beutură nu se vindea decâtă în săptămâ
nile de tomnă, când și comuna avea 
dreptă, după ordonanța solgăbirăului; 
atunci apoi, ce-i dreptă, la totă casa era 
crâșmă.

Pe la finea anului solgăbirăulă eră 
publică di de licitațiă pentru crâșmări- 
tulă din Iclodă pe anulă următoră 1884, 
și pe numita di se și presenteză în co
mună. De astă-dată ’lă puseră păcatele pe 
ună Jidană din Sâncelă să cumpere drep
tulă de cârciumărită pe acelă ană și încă 
numai cu 150 fi., din cari jumătate’i și 
plăti atunci. Der ține-te, Jidove, acum ! 
pune’țî crâșmă, decă ai unde! Cu câteva 
dile înainte de anulă nou vine Jidanulă 
în comună, pentru a’șl căuta locă, unde 
să’șl așede butea cu vinarsă, r6gă pe unul, 
rogă pe altulă, ca să’i țină crâșmă, der 
nu s’a învoită nimenea; merge acasă, 
vine într’altă di, der nici atunci nu șl-a 
căpătată omă ; venindă a treia oră, totă 
așa a pățită.

Sosesce și l-a Ianuarie 1884, și câr
ciumă totă nu era în comună. Jidanulă 
ia o hârtiă de 100 fi., vine cu ea însată 
cutrierândă ulițele, îmbiâ pe fiă-care lo- 
cuitoră, cu care se întâlni, să’i țină crâșma 
promițendu’i, că acea bancnotă i-o dă 
deasupra pe lângă prețuia cuvenită, însă, 
neînvoindu-se nimenea, și de astă-dată 
s’a reîntorsă acasă cu buzele drîmboiate, 
bătendu-se în pieptă de năcază și blăs- 
tămândă ora, în care a făcută tergă cu 
solgăbirăulă.

De ar fi mersă lucrulă totă așa, ar 

fi fostă bine, der s’au aflată și aici câți
va fruntași (4 inși], cari mai alesă în 
dile de Dumineci și sărbători vindeau 
beutură mai pe sub mână. Jidanulă au- 
dendă despre acesta îi acusâ la judecă
toria pentru conturbare în posesiă, unde 
înfățișându-se pe 4’ua citată, s’au învoită 
cu acelă Jidană să rămână ei arendași și 
să plătescă arendă.pentru acelă ană solgă
birăului.

Insă Ilustritatea Sa D-lă Augustină 
Lâdayu din Petrifalău și St. D-nă 
Albert Elek, not. cerc, din Sâncelă, au 
binevoită a mijloci, că anulă următoră 
1885 eră s’a licitată crâșmăritulă pe sema 
comunei, și de atunci și pănă acum acelă 
dreptă l’amă și folosită erășl noi, ca și 
mai înainte, spre trebuințele nostre co
munale.

Ei, der foștii nemeși, îndată-ce a 
eșită legea pentru desdaunarea regaliiloră 
a începută erășl procesulă în contra 
nostră, care a ajunsă pănă la Curia 
reg. din Budapesta, de unde cam pe la 
finea lunei trecute amă primită sentința 
de judecată, dată în favorulă foștiloră 
nemeși, rSmânendu-ne nouă cu ÎDceputulă 
anului viitoră 1890 numai dreptulă de 
trei luni.

In 17 Iulie n. c. etă că pe neaștep
tate se presenteză în comună o co- 
misiune dela tribunalulă din IbașfalSu, 
dimpreună cu mai mulțl competențl, 
pentru a încheia pactulă de învoire cu 
sătenii în acestă causă, der atunci, fiindă 
o di frumosă de lucru, toți dmenii erau 
la câmpă ; în sată nu erau decâtă copii 
și câte o babă bătrână; numai ună frun
tașă, care din întâmplare era acasă, a 
subscrisă protocolulă de învoire în nu
mele comunei.

Destulă că legea desdaunărei, aflândă 
comuna în posesiune , suma cuvenită 
er îi compete ei, ea prin representanții săi 
și-a insinuată recursă la timpulă hotărîtă 
pentru desdaunarea regaliiloră, (nefiindă 
procesulă încă terminată), și etă că acum 
din capitalulă, ce se va asemna pentru 
crâșmăritulă din Iclodă, numai a patra 
parte va fi a nostră. Astfelă stă lucrulă 
cu regaliile din Iclodă.

Am totă așteptată, că dor cineva 
dintre fruntașii comunei îșl va ridica 
vocea în publică și ne va arăta lumei 
nâcazulă nostru, der vâjendă, că pe ni
menea nu-lă prea dore, aceea o facă eu 
cu aceea rugare, că decă vre ună d-nă 
advocată română ni-ar garanta, că pănă 
la finea anului curentă va pute aduce 
lucrulă acolo, ca: desdaunarea sâ fiă 
întregă a comunei, precum a fostă și 
crâșmăritulă, sâ binevoiescă a se adresa 
cătră un. Domnă losifă Lita, preotă gr. 
cat. în Iclodă [poșta uit. Blașiu], care 
în înțelegere cu comitetulă comunală se 
va înțelege cu respectivulă d-nă advo
cată în acestă causă.

Ună săteană

Telegramă, part. a„Gaz. Trans."
Dicso-St.-Mărtinu, 15 Iulie. Pă

rintele Orheanii din Iclăndțelă a ple- 
catu aqî la temniță, ca se-șifacă pe- 
depsa de 3 cțile, la care a fostă 
condamnați! (și 30 fi. amendă) pentru 
numele fiului seu Horea. La plecare 
părintale Orbeami a fostu însoțită de 
junimea din Câmpia, care a luată parte 
la petrecerea din Dicio-St. Martinii. 
(Să se întchcă sânStosă vredniculă 
preotu ! — ,,Red. Gaz.“)

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS" 
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta) I

Parisu, 15 Iulie. In ședința ca
merei s’a pronunțată în contra de
putatului Leherisse censura și es- 
chiderea. Deorece acesta nu pă- 
răsesce tribuna, e scosă din sala 
de ședințe de unu despărțementă 
de soldați. Apoi s’a primită pro- 
iectulu de lege, prin care se opresce 
d’a fi cineva alesă deputată în mai 
multe locuri.

In urma hotărîrei camerei de 

acusațiune, voră fi trimiși înaintea 
tribunalului de stată Boulanger 
pentru atentată în contra siguranței 
statului, pentru complotă și pen
tru defraudarea unei sume de ună 
sfertă de milionă, precum și Dil
lon și Rochefort ca urzitori și com
plici.

DIVERSE.
Copila—pisică. Profesorală de me

dicină din Parisă Charchot, are în cău
tare o copilă cu o fire estra-ordinară. In 
spitalulă Salpetriere, deqă o strigi pe 
nume, de-odată ți-se arată o copilă dră
gălașă, de 14 ani, cu ochi blândl, vineți, 
cu pâră bogată, auriu, care-i atârnă pe 
umeri,cu o față atrăgâtore și inteligentă. 
E îmbrăcată într’o haină întunecatăgătită 
cu roșu și răspunde cu grațiă la tăte în
trebările asupra etății și obiceiuriloră ei.

Deodată se schimbă espresiunea fe
ții ei, devenindă mai aspră și ochii ei 
începă a se învârti înfricoșată în cavită
țile loră; trăsăturile i-se consumă, gura 
i-se strînge și într’o clipită bolnava se 
aruncă la pământă, umblândă pe mâni și 
piciore. Acum începă minunile....... ea
caută isă se vîre prin vre-o crăpătură cu 
o îndemânare de necredută, sare pe sub 
mese, pe sub scaune, și decă vreai s’o 
princjl, suflă ca o pisică iritată.

Firea de pisică să manifestă din ce 
în ce mai multă ; mârăie ca pisica, se 
cocoșeză ochii îi ațîntesce înaintea ei și 
devină mai sclipicioșl... răsună o mieu- 
nare prelungită, care cresce totă mai 
tare ca a unei pisici, pe care o aduci 
în iritare. Decă arunci în odae ună glo- 
burelă de hârtiă îmboțită, de-odată se 
pitulă, sare pe elă cu mâni cu piciore, 
îșl întinde o mână, ca pisica laba, apucă 
globurelulă și se jocă cu elă, sărindă în 
jurulă lui și aruncându’lă încolo și în- 
coce.

Deodată, altă schimbare. Joculă în
cetă și să irită de nou. Se târâie îm
prejură, firesce totă pe mâni și pe pi
ciore,, și umblă să sgârie și să mușce. 
Se miaună înfricoșată, încâtă te sperii. 
In fine eră e liniștită, îșl linge mâna ca 
o pisică. Apoi se pune pe spate și boia 
îi trece.

In decursulă scenei acesteia, care 
asupra privitoriloră face o impresiune de 
totă durerosă, nu-i folosesce nimică ori 
câtă o strigi și o admoniezl, așa e de 
perdutăîn rolulăei.. separe, că nu are ni
mic omenesc în sine.Fiă-care crisă, de fe- 
lulă acesta, ține 20 minute. Incetândă 
crisa nu-șl aduce aminte de cele petre
cute, și se miră, că manile îi suntă sgă- 
riate și hainele murdare.

Gasuri de acestea de bolă s’au întâm
plat de repețite-orl în trecut. In suta a 17 
călugărițele din Cambrai se'cățărau pe ar
bori și prin miaunătulă loră îngroziau 
pe locuitorii din întregă ținutulă. Invă- 
țatulă Sauvages istorisesce, că elă a vă- 
dută bolnavă de felulă acesta, care în
cepea se tremure când vedea ună câne, 
er Raullin spune, că a vădută o mănă
stire, în care copilele credeau, că suntă 
prefăcute în pisici și că la anumite ore 
de nopte se mieunau ca pisicele pe co- 
perișe.

Profesorală Charcotă dice, că nu 
i-s’a mai întâmplată ună asemenea casă 
de bolă, der are destule temeiuri a crede, 
că o va vindeca și o va înapoia sănâ- 
tosă părințiloră ei.

Ciocnire si deraliare de trenuri. »
țiiarele din Galați scriu : Ună trenă de 
marfă, ce a plecată din Galați, între 
stația ȘerbeștI și Independența, s’a în
tâlnită cu altă trenă de marfă, ce venia 
din Băcău, la orele 3 și jumătate dim. 
și s’a ciocnită așa de tare, încâtă am
bele mașini, câtă și tote vagonele în nu
mără de 100, s’au stricată. Consecințele 
ciocnirei: mărtea unui impiegată, răni
rea a 5 funcționari și pagubele mate
riale. Din acestă ciocnire s’au causată 
mortea lui Vasilie Chirvasă, manipulantul 
trenului Nr. 615. Elă lasă o soțiă și doi 
copii. Răniți suntă: Ștefană Iconomu, 

fochistă, este gravă rănită și totă cor- 
pulă opărită; Rășcană Petru, șefă de 
trenă, gravă rănită, are o plagă la o- 
chiulă dreptă, din care causă va rămâne 
chioră; Nica Vasilie, fochistă, de ase
menea gravă rănită la piciorulă dreptă, 
aprope ruptă; Minietri Paul, conducătoră; 
totă corpulă său este o rană; și ală 
5-lea ună altă conductoră, totă gravă 
rănită și ală cărui nume l-amă scăpată 
din vedere. Pagubele causate se ridică 
la peste 200 mii lei, afară de stricăciu
nile vagoneloră; tote vagonele erau în
cărcate cu grâne și grânele s’au risipită 
pe totă platoulă desastrului.

Pe linia Colonia-Francfurt, lângă sta
țiunea Rohmoos, a deraliată trenulă ac
celerată, fiindcă s’a schimbată falsă ma- 
cazulă și s’a isbită cu trei vagone de pe 
liniă. Optă persone au fostă omorîte și 
unsprezece rănite.

t
Pâtrunși de adâncă durere vă însci- 

ințămă despre repausarea multă iubitului 
meu soță respective tată

B. G. Popovici,
cavalerii „stâna României" membru fundatorii ală 
Associațiunei pentru literatura și cultura poporului 
română, ală Societății Academice „România Jună", 

furnisorulă curții regale române etc. etc.
decedată din vieță Luni 26 Iunie (8 Iulie) 
1889 la 8 ore dimineța în etate de 65 
ani.

Rămășițele pămentescl ale prea scum
pului și multă regretatului defunctă se 
voră îmormânta Miercuri în 28 Iunie (10 
Iulie) la 10 ore a. m.

Gainf ahrn-Voslau, 26 Iunie 
(8 Iulie) 1889.

Aspasie Popovicî, ca soție, Zoe, Lu
cia, Casară, ca copii.

ULTIME SCIRL
D-lu Corneliu Popii Păcurarii, re

visory. școlară ală județului Râm- 
nicu-Vâlcei, precum ni-se comunică 
de acolo a fostă destituită. Soirea 
acesta ne-a surprinsă. Așteptămă 
se cundscemu motivele destituirei.

Oursulă pSetei SSrașssviif
din 14 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vend. 9.45
Argintii românescă - „ 9.37 n 9.40
Napoleon-d’orI - - - „ 9.44 H 9.46
Dire turcescl - - - „ 10.62 H 10.68
Imperiali - - - - „ 9.62 11 9.68
GalbinI „ 5.58 M 5.60
Scris, fonc. „Albina” 6°/0 „ 102— »1

n r n „ 98.59 n 99—
Ruble rusescl - - - „ 120.50 „ 121 —
Discontulii - - - - 6‘/2—8% pe ană.

Ciirsalu la bursa de Viena
din 13 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4% ------ 100.10
Renta de hârtiă 5°/o ------ 91.20
împrumutul!! căilorii ferate ungare - —.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

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

ostii ungare (3-a emis’une) - - 112.75 
Bonuri rurale ungare ----- 104.90 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.90
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.90
Bonuri cu el. de sortare - - - - 104.90
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.90
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescii ------- 99.75
Imprumutulii cu premiulii ungurescii 141.75 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.—
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.85
Renta de argintii austriacă - - - - 84.70
Renta de aurii austriacă ----- 109.90 
Dosuri din 1860 ------- 141.25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.— 
Acțiunile băncei de croditti austr. - 302.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5.64
Napoleon-d’orI................................... 9.45
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.30
Dondra 10 Divressterlinge - - - - 119.20

Editoră și Rcdactoră responsabilă:
Dr. Aurel Muresianu.«
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-= IUON MIRCIA =- 

carele în anulu 1849 a slujita în 
Avrigii la baronulii Bruckenthal, se 
provdcă, ca în interesulu seu propriu 
se încunosciințeze pe „Administra- 
țiunea“ acestei foi despre locuința 
sa, unde se află de presentu.

121,2—1

No. 176—1889.
CONCURS.

118,3 -1

Pentru ocuparea cu 1 Septemvrie n. a. c. 
a 3 posturi de învățători și a unui postu deînve- 
țătore la șcdla civilă de fete cu internată a As- 
sociațiunei transilvane pentru literatura română 
și cultura poporului românii, prin acesta se es- 
crie concursă.

Doritorii de a ocupa vre-unuliî dintre pos
turile amintite au se presente următorele docu
mente :

a) atestată de boteză;
b) documentă despre cualificațiunea cerută prin 

legea statului (§. 103 a art. de lege XXXVIII 
din 1868) pentru ocuparea de posturi de 
învățători la șcdle civile;

l

c) o arătare în scrisă despre studiile pregăti- 
tdre și despre ocupațiunea de pănă acum;

d) arătarea specialității, pentru care suntă pre
gătiți cu deosebire, și

e) fimdă limba română limba de propunere, să 
dovedescă, că posedă perfectă limba română 
în vorbire și în scriere; pentru postulă de 
învcțătdre se cere, pe lângă cualificațiunea 
amintită mai susă, și cualificațiunea speci
ală pentru lncrulti de mână și versta de 
celă puțină 20 ani.
Concurenții, cari voră dovedi aptitudine 

specială în privința cundscerei și a limbei ger
mane, francese, a gimnasticei seu altei specia
lități de școlă, voră ave preferință între cei alt- 
felă cu pregătiri egale.

Fiă-care concurentă, care va fi alesă învă- 
țătoră seu învățătore, se obligă a propune pănă 
la maximulă de 30 ore pe săptămână.

Cu posturile, ce suntă a se ocupa, suntă 
împreunate următdrele beneficii:

ti) învățătoriloră salariu anuală de câte 700 
fi. v. a. și 150 fi. v. a. bani de cuartiră;

5) învețătorei, pe lângă întrega întreținere în 
internată (viptă, locuință, încăldită, lumi
nată, spălata), salariu anuală de 400 fi. v. a. 
Concursele însoțite de documentele numite 

mai susă să se presente subsemnatului comitetă 
pănă la 15 Augustă st. n. anulă curentă.

Din ședința comitetului Associațiunei tran
silvane pentru literatura română și cultura po
porului română, ținută în Sibiiu la 9 Iulie n. 1889.

G. Barițiu, Dr. loanu Crișianu,
președinte. secretară II.

„ALBINA“, 
institutu de creditu și de economii

fi acordă la comerciant! și industriași 
pi contra acoperire hipotecară seu contra hârtii de valore

Credite de Conto-Corrent 
I cu interese de 6°|0
| er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 61/2°/0
I Informațiunl mai detailate se potu lua dilnicu în
II biroulu institutului —piață No. 90. dela 8—2 d. a. 
i

Sosirea ji plecarea trenuriloru si jostelorfl îa Brașovu
A. Plecarea postelorti.

a) Dela Brașovă la Reșnovă-Zârnesci-Branu: 12 ore 30 m. după amedl.
b) ,, ,, ,, Zizinu: 4 ore după amedl.
c) n r) în Secuime [S G-eorgI] : 1 oră 30 minute ndptea..
d) „ „ la Făgărașu: 4 ore dimineța.
e) „ n la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Rășnovu-Zernesct-Branu la Brașovă.: 10 ore înainte de amedl
b) „ Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Săcuime la Brașovd: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.

A vist d-lorfl, abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primittt diarultî nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurittî și s6 arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscutil tuturoril D-lorti abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„ Gazetei “, precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administratiune în casu de trebuință.* >

Mersulu trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

Budapesta— Predealii Predealii—Budapesta B.-J?esta-Ara<l*-TeiușTeiuș-Aradu-B.-Pesta
Tren de 

per- 
sdno

Tronu 
accele

rată

Trenă 
omni
bus

Tronu 
mixt

Tren de 
per- 
sdne

Trenă 
accele
rată

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 

Oradea-mare J 

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia 
Ciucia 
Hui e din
Stana
Aghiriș 
GhirbSu 
Năde.șel

11.—

11.20
2.22
4.18

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

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

Clușiu

Apahida
Ghiriș 
Cucerdea
Hidra
Vințulă de susă 
Aiud
Teiuști 
Crăciunelă
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sighișdra
Hașfaleu
Homorodă
Âgostonfalva 
Apatia
Feldiora

Brașovu

Timișă
PredcalA

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
1.56
2.53
3.28
9.35

10.35

T32
6.15
6.47

11.50

3.10
7.22j
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 6.24
4.58 6.38
5.26 6.56

BucurescI 
JPrcdealu 
Timișă

Brașovu

Feldiora
Apața
Âgostonfalva 
Homorodă
Hașfaleu
Sighișora
Elisabetopole 
Mediașă
Copșa mică j

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Toiusu
Aiudă
Vințulă de
Uiora 
Cucerdea
Ghiriști 
Apahida

Clușiu

susă

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
9.12
9.41

10.17

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

«•

Viena
Ihidapesta
Szolnok

Arad ii

Glogovață
Gyorok
Paulișă 
Radna-Lip<
Conop
Berzava
Soborșină
Zamă
Gurasad-
Ilia
Brauicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiuști

•ova

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

11.-
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

3.40'Teiușă
9.30lAlba-Iulia

12.38|Vințulă de josă
5.36|Șibotă
6.06! °ră?tia
6'18|
6.43
6.55
7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.37
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45

1.241

Simeria (Piski)
Deva 
Braniclca
Ilia
Gurasada 
Zamă
Soborșină 
Berzava
Conopă
Radna-Lipova
Paulișu
Gyorok 
Glogovaț

Aradti

Szolnok
Budapesta

Viena

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

3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Nădășelă
Gîhrbău 
Aghireșă
Stana 
iB. Huiedin 
jCiucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd
Fugyi-V âsârheli
V ârad-V elencze

I
IOradea-mare

P. Ladâny 
Szolnok
SSmdajpesta

Viena

6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

Murfeșii-]Lud®șu-Bistrița

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

6.05

Trenu 
mixt

1.42
2.32

C®pșa-micÂ—Sibiiu

Copșa-mică
Șeica mare 
Lomneșă 
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

Sibiiu-Copșa-iuică

Sibiiu
Ocna 
Lomneșă
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

SiEneria(Piski)-B»etn-eșeuiB®etii'>®șeni-Sigues’âa(Piski)

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
4.47
7.30

11.51
9.55

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui
Crivadia
Banița
Petroșeni

6.47 11.54
i
Petroșeni 9.36

7.40 12.37 Banița 10.17
8.51 1.28) Crivadia 10.58

10.02 2.23 Pui 11.42
11.02 3.11 Hațegă 12.23
11.50 3.53 Streiu 1.12
12.30 4.25 Simeria 1.51

4.26
5.12
5.55,'
6.41
7.26
8.14
8.50

TiuBișora — Aradul

1 ' *•

Bistrița-Murfesia-lLudostfi’ •> •>

I 4.30] Bistrița
J' ț 27 Țagă-Budatelecă 
n J _ j' Mureșă-Ludoșă

ll 
Notă: Numerii încuadrațl cu linii glose însemneză orele de nopte.

Murășă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecă 
Bistrița

5.35
6.01!
6.44
7.25
7.44

Cucerdea -Oșorheiu
Bcgliiuuiu s&sescu

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșă 3.51 11.11 4.15
,M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
Iernută 4.43 11.57 5.28
Sânpaulă 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21

5.40
12.36
12.55

6.08
6.27Oșorheiu ! 6.- 4.58 ■

1
Reghinul-săs. 7.35 7.-

Begitinulu s&sescu<
Oșorlieiu-Cucerdea

Arad u —Ti miso ra

3.-

Aradti
Aradulu nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Tiinișdra

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

Tiinișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradti

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

Ghiriștt—Tiarda TwB’flla—® hirisii■
Ghirișu 
Turda

9.33
9.54

4.19
4.40

1
Turda
Ghiriști

8.29
8.50

3.19
3.40

Sighisora—Odorlaeiu ® «fiarbeiui—f§igbiș®B’a

6.05;j0dorheiu
9.12țSighișoră

9.OOsighișora
Odorhciu 9.56

10.15

Reghinul-săs. 8.25 8.-
A U . 1 10.— 9.49Oșorheiu j 6.45 12.15 10.20

Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulă 7.28 12.58 11.02
Iernută 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșă 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-l)BBied.

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Unieddra 3.08

SJuied. ••Simeria (Piski;

l'nicddra ’ 9?3U
, 6.— :_erna
| o.56,.Simeria

I 
I

I i
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