
tteiaciiunca, AimialstratiiiM si 
Tipugiaaa: 

BRAȘOVU, piața maro Hr 22. 
Scrisori netrancnbe nil ae pri 
mesou. Manusorip e nu so re- 

trimi.ft I 
Birourile tie muciiin;

Brașovu, piața mare Hr. 22.
InBeratoruaiprimoa cilinVIona 
huilolf Mosse, Haasenstein & Vogler 
(Oto Maas), Heinrich Schalek, Alois 
Hsrntll, M,Dukes, A.Oppelik.J. Dan
neberg ; în Budapesta: A. 7 Gol fi
ber ger, AutonMczei, BcksteinBemat; 
In Frankfurt: (?. L. Daube; în Ham

burp : 4. Steiner.
Prețul inserțiuniloru: o seria 
garmondu pe o oolânA. 6 or. 
in 30 cr. timbru pentru o pu- 
blioaro. Publicări mai deae 

după tarifă și învoială.
Seclame pe pagina IlI-a o 
• eriă 10 cr. v. a. său 80 banî.

ritou ta- iesb îu fie o i re cjî
Abonare lann Austu-ltaiia 
Pe unu &nu 12 fi., pe ș6ae lunî 

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

Pe unu anu 40 franci, pe ș6se 
Luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se pronume rit la tâte oii- 
cio'j poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori, 
ADoiianientulu nentrn Brașovu: 

laud:ninistrațiuno, piața mare 
Nr. 22, etagiuift I.: pe unu ană 
10 fi., pe șese luni 5 fi., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dus ulu în 
casă: Pa unii ană 12 fi. pe 
șese luni 6 fi., pe trei luni 3 fi. 
Ună esemplaru o cr. v. său 

15 bani.
Atfttii abonamentele ofttă și 
insorțiunile suntu a se plăti 

înainte.
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„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu 3 Ssnlîe 3S8® stilîî vechili 

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

PretuBiâ abonamentului: »
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi. 

pe șâse luni 6 fl., pe unii anii 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 
șese 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, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Alministrațiinea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 6 Iulie.
Ar fi fostu mare minune se 

nu se ivescă căldurile caniculare, 
de cari suferimu de câteva cjile, 
după ce s’au arătată cele mai 
neînșelătdre semne.

Cum amu cetită, că o depu- 
tațiune kulturegyletistă a salutată 
pe Kossuth în Turin, că Kultu- 
regyletulă se pregătesce pentru 
adunarea lui generală, și că se 
ocupă cu colonisarea câtorva Cean
găi, pe proprietatea dăruită de ne- 
oșzilu Maghiară Kocsard — citesce 
Gotthard, ne-amă c|isă: nu suntu 
semne bune.

Der abia isprăvirămă cu cobi- 
rile nostre, când etă că se bate 
toba prin c|iare, că Kulturegyle-, 
tulă se pregătesce se înființeze *o 
reuniune carpatină.

Ne topimă ! — ne-amu fiisu, și 
fără întârețiere ne-mă și pomenită 
cu aceste călduri caniculare, care 
în Clușiu au ajunsă la ună gradă 
de turbare. *

Și nicî nu putea fi altțelă, 
când Kultureyletulu șî-a reîncepută 
activitatea sa anti dinastică și an
tinaționali stă cu zale și țîmbale, 
cum este și înființarea unei 
reuniuni carpatine kulturegyle- 
tiste.

Vefiî Domne, își voru fi cu
getată kulturegyletiștii că, după 
ce au „maghiarisatu" tdtă suflarea 
cu frunfia și erba din văile Car- 
pațiloră, defc ce n’ară „maghiarisa“ 
acum chiar Carpații cu romanticele 
loră locuri?

Cu alte cuvinte, kulturegyle
tiștii jidano-maghiari nu se mul- 
țămeau se bată aj?ă într’o singură 
piuă — căci de! multă apă .isvo- 
resce din CarpațI — ci ca să 
ajungă toți a desvolta „activitate“, 
le trebuiau două, negreșită în 
interesulă smintitei idei a maghia- 
risărei.

Căci ce altceva urmărescă 
kulturegyletiștii prin acesta a 
doua reuniune, decă nu tot maghia- 
risarea ?

Reuniune carpatină esistă în 
Ardelă, cu îndoitulă scopă de a 

viu naturalii pe lângă deplina libertate a 
voinței și acțiunei. Se află însă ore 
Slavii de vestă în aceste condițiunl, au 
ei putința de a realisa acestă schimbare 
și posedă ei independența și libertatea, ce 
se cere pentru acesta? Fie-cine, care 
cunosce starea lucruriloră la noi, Vă va 
spune, că ne lipsesce orl-ce putință de 
a realisa acâstă schimbare. înainte de 
a se pută cineva gândi la realisarea a- 
cestei fantasii, ar trebui să ajungemă 
mai întâiu la ună șiră întregă de alte 
țeluri, ce zacă multă mai aprope. încă 
n’a sosită timpulă, ca să putemă vorbi 
de o schimbare ori chiar de o completă 
transformare a singuraticeloră națiuni 
slave. Acum trebue înainte de tote să 
îngrijimă de susținerea loră, de liberarea 
loră din jugulă germană și maghiară, și 
să căutămă a asigura slavismului acele 
țări, ce i-au rămasă încă în vestulă și 
sudulă Europei; cu ună cuvântă, e vorba 
de liberarea aceloră membri ai familie- 
loră slave, cari, constrînse fiindă a servi 
intereseloră streine, n’au putința a lua 
parte împreună cu ceealaltă familiă slavă 
la lucrarea culturală, care formeză pro
blema slavismului întregă. Cum are să 
șe organiseze familia slavă, după ce se 
vâf fi liberată de apăsarea ce zace acum 
ââupra ei, cum are să se decidă cestiunea 
asupra limbei și bisericei, acestea suntă 
cestinnl, cari pentru cea dintâiu zacă 
încă multă prea departe.

Croații și Rușii.

La Agramă autoritățile au confiscată 
ună numără ală diarului „Hrvatska0, 
organă ală partidei StarcevicI, în care 
se scria ună articolă injuriosă la adresa 
Austro-Ungariei și se aduceau cele mai 
mari laude Rusiei, despre care numitulă 
organă dicea, că e singura putere, dela 
care poporele din Austria voră pute să 
dobândescă mântuirea. Numitulă (fiară, 
mai cuprinde în acelă numără și alte 
pasage, în cari Serbii, Croații și toți 
Slavii din Austria suntă invitați să nu 
asculte de sfaturile diplomației austriace, 
ci să-și îndrepteze privirea spre Moscova, 
sfânta cetate a slavismului.

Turcia și tripla alianță.

Se vorbesce totă mai multă despre 
intrarea Turciei în tripla alianță. Astfelă 
„Kreuzzeitung" scrie ună articolă, în care 
fiice, că cei din tripla alianță au mare 
interesă de Turcia și trebue a se îngriji, 
de a atrage în partea sa pe Portă. Ria- 
rulă germană fiice, îndemnă chiar bursele 
germane, ca la casă de resbelă, densele 
să dea, în loculă Engliterei, banii nece
sari. Mai îndemnă apoi și pe diplomații 
germani, ca aceștia să caute a câștiga 
cu orl-ce preță în partea Germaniei pe 
Sultanulă și dice, că decă Austria a su
ferită eșecă în Orientă, apoi acesta trebue 
îndreptată, contrabalansată, prin alipirea 
Turciei cătră tripla alianță.

Situațiunea în Creta.
.Telegramele, ce au sosită din Oreta 

în Atena, au produsă neliniște în cer
curile politice. Se țină întruniri din ce 
în ce mai dese de bmenl înarmați, unde 
se ațîță poporațiunea în contra stăpâni- 
rei turcescl. O adunare ținută în Bu- 
zumaria, la care au lăută parte mai 
multe mii de persone, a alesă ună co- 
mitetă poporală, care a dată o procla- 
mațiune îndemnândă poporațiunea din 
Creta să refuse plata dăriloră și să nu se 
dea îndărătă nici chiar dinaintea forței. 
Precum se vestesce, în curendă voră 

deschide călătorii oră streini breulă 
Carpațiloră cu văile și vârfurile 
loră romantice și prin acesta a 
deșchide nouă isvdre de venituri 
mai alesă pentru poporațiunea 
muntenă a principatului.

Hei, der acesta reuniune car
patină nu înfățișeze călătoriloră 
străini Carpații cu numiri ma
ghiare, cum s’a și pretinsă nu de 
multă și în afacerea regulării frun- 
tarieloră dinspre România, și 
acestu „atentată'1 la „Maghiaria 
din CarpațI și până ’n Adria“ nu 
se pbte tolera de kulturegyletiștl. 
Loră le trebue o reuniune cu 
„timbru și caracteră curată ma
ghiară11— precum spun foile ungu-- 
rescl din Clușiu — der „avantș.- 
gi6să“ pentru întrega poporațiune' 
a Ardeiului fără deosebire de na
ționalitate, „pentru că, (țică ele, 
„Reuniunea carpatină a Kultur- 
egyletului ardelenă,, — numirea 
oficibsă — „va duce pe străină nu 
numai în ținuturile maghiare, ci 
și în cele săsesci și valahe; îlă va 
face cunoscută nu numai, c.i^ po
porală maghiară, ci deopotji&ă 
și cu Șașii și Valahii,* căci nu pe' 
noi înșine vremă să ne facemă 
cunoscuțl, ci Ardelulă.11

Vai de ținuturile nemaghiare, 
cari ară rămâne să le facă cunos
cute streiniloră șoviniștii unguri!

De altmintrelea e fără esemplu 
cutezanța kulturegyletiștiloru de a 
se face nepoftiți descriitorii vieții, 
datiniloră, obiceiuriloră popdreloră 
nemaghiare, și ai ținuturiloră lo
cuite de acestea,—akulturegyletiști- 
lor cari s’au distinsă pănă acum prin 
intoleranță națională, prin batjo- 
curirea Nemaghiariloră și prin ten
dințele loră spurcate de maghia
ri sare.

De aceea să facă bine să ne 
slăbâscă kulturegyletiștii, facă-se 
cunoscuțl ei pe ei — căci în ade- 
vără merită să cunoscă străinii a- 
semenea plante exotice.

Câtă pentru noi Românii, vomă 
sci întâmpina și acestă reuniune, 
fică a Kulturegyletului, precum se 
cuvine.

zDTnsr
Celiii și Rușii.

In foia periodică rusă „Slavjanskija 
Isviestija0 a apărută o scrisore a con
ducătorului Cehiloră tineri Eduard Gregr 
cătră redactorulă acelei foi ; în acestă 
scrisore trateză Gregr cestiunea, că întru 
câtă apare îndreptățită și peste totă rea- 
lisabilă dorința Slaviloră de nordă și de 
ostă, ca Slavii din vestă să se lapede 
de catolicism!! și de limba loră de pănă 
acum și să se reverse în „întinsa mare 
rusescă0. In scrisore se dice:

„Spuneți-mi, e peste totă cu putință, 
ca națiunile slave neruse, der mai cu 
osebire noi Slavii de vestă să putem ă 
primi în împrejurările de afil credința 
și limba d-vostră? ScițI ce procesă greu 
și îndelungată e a schimba individuali
tatea unui poporă, a-i da o nouă cre
dință și a aduce lucrulă așa de departe, 
încâtă în literatura și în comunicațiunea 
sa să se folosescă pe lângă limba maternă 
încă și de o altă limbă. Pentru acesta 
e necesară ori o apăsare continuă, ori 
marea putere a convingerei, interesulă

sosi la Creta trei corăbii de răsboiu en- 
glese și una rusescă.

Continuarea raportului
în procesul!) părintelui Lucaciu.

Sătmaru, 13 Iulie 1889.
(Urmare).

Președ.: Fosta’i de față la conferința 
din Tăuții de susă?

Perinde: Da, am fostă.
Preș.: D-ta ai participată și la con

ferința partidei naționale, ținută, înainte 
de conferința tăuțenă, în Sibiiu?

Berindc: Da, ca trimisulă cercului 
electorală ală Baiei-marl.

Președ.: Unde e credenționalulă, pe 
basa căruia ai luată parte la acea con
ferință ?

Berinde: Va fi între actele comi
tetului partidei naționale.

Președ.: Cu ale cui spese ai călătorită 
la Sibiiu?

Berinde: Cu banii mei proprii.
Președ.: Scii că conferința din Tăuții 

de susă s’a convocată printr’o așa nu
mită „Convocare“ subscrisă de „comite- 
tulă electorală?0

Berinde: Sciu.
Preș.: Din cine se compunea „comi- 

tetulă electorală11 în aceste părți?
Berinde'. Nu-mi aducă aminte, der 

sciu pe d-lă președinte Bilțu, care a și 
fostă de față la conferință.

Preș.: Cine a suportată seu de unde 
s’au făcută spesele acelei „convocări0, 
adecă a tipărirei și a trimiterei pe 
poștă ?

Berinde: Eu nu sciu ; să se întrebe 
președintele.

Preș.: Sci că s’a luată în acea con
ferință și protocolă ?

Berinde: Sciu.
Preș.: In câte esemplare s’a scrisă 

protocolulă ?
Berinde: Sciu numai atâta, că acolo 

au fostă aleși trei notari, cari au totă 
scrisă și însemnată; după conferință a 
fostă prândă, și eu, locuindă departe, 
îndată după acelă prânfiă m’am suită în 
cară și am mersă acasă.

Președ.: Cine a verificată protoco
lulă și unde ?

Berinde: Numai atâta sciu, că e sub
scrisă de notarii și președintele confe
rinței.

Președ.: Unde l’ai cetită D-ta acestă 
protocolă și când ?

Berinde: Când s’a începută acestă 
causă nefericită am mersă la Baia-mare 
și la președintele, d-lă protopopă Bilțu, 
am cetită protocolulă.

Președ.: Spune-ne ce a vorbită d-lă 
Lucaciu ?

Berinde-. Colegulă mau, Dr. Vasiliu 
Lucaciu a ținută o vorbire, ca și mulțl 
alții în multe cercuri electorale. Aceste 
vorbiri de regulă conțină programele 
partideloră, de cari se țină oratorii; și 
dedrece colegulă meu Lucaciu ca și mine 
se ține de partida națională, acolo a 
vorbită despre programa desvoltată și 
primită de partida națională română. Cu 
programa și provocarea partidei națio
nale a mână a desvoltată și desfășurată 
punctele și intențiunea acelui programă, 
care pote să fiă cunoscută de oricine, 
căci s’a publicată în mai multe limbi eu
ropene și și unguresce se pote afla.

Președ : Cunoscă acelă programă; 
forte de trebă bmenl l’au făcută. Der 
eu te-am rugată să-mi spui, ce a vorbită 
la conferința aceea d-lă Lucaciu?

Berinde: Fratele Lucaciu a ținută 
o vorbire plină de adevâră și care ml-a 
sunată ca o musică prea frumosă, a că
reia armoniă plăcută și afil o audă; der 
nu sunt în stare sâ reproducă nici o 
parte din ea. Aș pute sâ fiică ceva ce 
ar corespunde cu ideile și espresiunile 
fratelui Lucaciu, der nu ar fi originală; 
aș cita pote din alții seu chiar ideile 
mele le-aș reproduce, nu ar fi originalele 
fratelui Lucaciu, și așa aș căde în pâ- 
catulă plagiării.

Președ.: Decă vorbirea d-lui Lucaciu 
a fostă o cuvântare, care țl-a sunată ca o
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prea frumosă melodiă, cum este că nu 
țl-aisciută însemna nici unii accentă mă
cară din acelă acordă frumosă ? Și ună 
simplu amatoră, când aude de o ariă 
frumosă ce-lă pătrunde deplină scie să-și 
conserve unele accente măcară, der încă 
ună musicantă bună:Apoi d-ta în de a- 
ceste cântări frumose ești componistă de 
nu chiar artistă.

Berinde: Am disă, că simtă și adl 
și ml-e înaitea ochiloră totă consrucțiu- 
nea vorbirei, der ca să citeză și să re
producă ceva chiar cum a disă fratele Lu- 
caciu, nu mă simtă harnică, nu am acea 
memoriă. Câtă amă învățată catechis- 
mulă și câtă îlă propună și adl, și to
tuși suntă multe îu elă,cenu le-așăpute 
reproduce fidelă cuvinteloră tecstului. 
Mai bine așă face o altă vorbire, care 
întru tote ar corespunde ideiloră și mer
sului vorbirei fratelui Lucaciu, care vor
bire o declară deplină corăspundătore 
principieloră programei naționale, cu care 
vorbire consimtă întru tote și care nu 
a conținută nimica vătămătoră seu agi- 
tatoră ce i-s’a scornită.

Președ.: Și n’a fostă nimică agită- 
toră ?

Berinde: Nu !
Președ.: Te facă atentă la împreju

rarea, că o să fii pusă să juri, că adl nu 
e mai multă în modă, că preotulă numai 
cu vorbele sale stă înainte, ci trebue să 
jure și densulă.

Berinde: Bine.
Președ.: Fiindă timpulă prea înain

tată, suspindă ședința, și învită pe cei 
interesați la 3 ore după amedl. (Publi- 
culă se împrăștiă. Românii plini de mân- 
driă națională.)

înde-
Căl-

Des-

După amecjți la 3 ore.
Ună publică imensă. Logele 

suite de dame elegantă îmbrăcate, 
dura e nădușitore.

Procurorului: (sună clopoțelulă) 
chidă ședința. Să vină d-10 protopopă 
Berinde. Am să te mai întrebă despre 
ceva.

Berinde: Poftimă.
Preș.: Scii unguresce?
Berinde: Sciu.
Preș.: Vreu să sciu, când v’ați în- 

țelesă să nu vorbiți unguresce ?
Berinde: Mă miră. Eu sciu, că e 

dreptulă meu cetățenescă acesta, și la 
folosirea unui dreptă cetățenescă nu 
îmi vine să presupună încă conspira- 
țiune. i

Preș.: Când a fostă deținută d-lă 
Lucaciu în închisore preventivă s’au fostă 
ținută în multe biserici din partea d-vostră 
liturgii. Pentru ce s’au făcută acestea ?

Berinde: Acesta e trebă religionară, 
der potă să spună, că e datină la.noi la 
Români a se ruga lui Dumnecjeh pen
tru cei închiși, pentru multe alte trebu
ințe, pentru judi, ca Dumnedeu să le 
lumineze mințile să potă aduce judecată 
dreptă, și ne rugămă încă și pentru vrăș
mași.

Preș. : Să vină d-lă Nicolau Lupană, 
preotă în Chiuzbaia.

Preș. : D-ta ai fostă notară la con
ferința din TăuțI ?

Lupanii: Da. Am fost eu unulă.
Preș.: Scii unguresce ?
Lupanu: Sciu.
Preș.: Pentru ce nu vorbescl deră 

unguresce?
Lupanu: Pentru că vreu să mă 

folosescă de dreptulă meu asigurată prin 
lege.

Preș.: Tribunalulă a aflată de bine, 
ca să ierte acelora, cari nu sciu ungu
resce, ca să se potă folosi și dj limba 
loră maternă, der decă D-ta sci^ungu- 
resce, pentru ce nu vrei 
acestă limbă?

Lupanu: Repeteză și-mi vindică 
aceea ce am mâi disă.
să spună, ' că limba maghiară nu e așa 
imprimată în inima mea, ca să mă potă 
esprima în ea, voescă deci să vorbescă 
românesoe.

Preș.: Ai fostă notarulă conferinței, 
spune-mi deci, când s’a compusă pro- 
tocolulă acesta, la câte dile după con
ferință?

Lupanu: După ședință, adecă după 
prândă, am mersă la cuartirulă fratelui 
Costină, care locuia în vecinătatea loca
lului, unde s’a ținută conferința, și acolo 
noi trei notari, din însămnările năstre 
l’amă compusă în impură.

Preș.: Der în pură când s’a scrisă?
Lupanu: De-mi aducă bine aminte, 

în ceealaltă cli totă la fratele Costină.
Preș.: Când s’a făcută autenticarea 

respective subscrierea președintelui?
Lupanu: Chiar în acea <Ț> când l’amă 

scrisă în pură, l’a dusă fratele Costină 
la d-lă protopopă Bilțu, în Baia-mare 
pentru autenticare.

Preș.: CunoscI cuprinsulă protoco
lului ?

să vorbescl în

Apoi mai am

Lupanu: E de multă de când s’a 
compusă și nu-mi aducă aminte bine de 
tote detailurile.

Preș.: Când ți-ai făcută însămnările, 
așa ai scrisă,, ca acelea să consune cu 
vorbirea d-lui Lucaciu?

Lupanii: Eu ca notară am făcută 
notițele mele ; nu cunoscă stenografia, 
m’am nisuită însă să scriu așa, ca acele 
notițe să fiă icona fidelă aceloră întâm
plate și grăite.

Preș.: Sci-mi-ai spune, ce s’a întâm
plată în adunare ? și-mi spune unele 
părți măcară din vorbirea d-lui Lucaciu.

Lupanu: Cum am disă, e de multă 
de atunci, memoria nu mi-e așa de pu
ternică să potă reproduce vorbirea, și 
așa nu-să în stare să reproducă. Am 
fostă totdeuna în viața mea diligentă 
observatoră și atentă, der nici pe departe 
nu dispună de-o așa puternică memoriă, 
ca să fiu în stare să reproducă o vorbire 
audită înainte de acesta cu doi ani, și 
chiar mă miră, că suntă de acei martori, 
și chiar între acusatorl, cari și acum din 
cuvântă în cuvântă sciu cita.

Preș.: Despre alți martori nu ți-e 
iertată să faci critică. Ună D-deu este în 
ceră, acela e și ală nostru, care eși ală 
D-vostre. Consciința loră să răspundă, 
noi suntemă numai dmenl, și judecămă 
după ceea ce ni se spune. D-ta ești 
inteligentă, și cugetă că ești în stare să 
ne spui unele părți din vorbirea d-lui 
Lucaciu.

Lupanii: Suntă cu acea rugare cătră 
on. tribunală, ca să mi-se cetescă fa- 
siunea făcută înaintea judelui investigă- 
toră. Der spună și pănă atunci pe 
scurtă, că conferința amintită s’a ținută 
în Tăuții de susă, c’ună publică numă- 
rosă. ’Ml aducă aminte, că se divulgase 
vestea, că Lucaciu voesce a se candida 
de deputată în cerculă Baiei-marl. 
Despre conferința din Tăuți am sciută 
numai după primirea unei invitări, cu 
titlulă de „convocare14, pe care basă m’am 
presentată și eu.

Acolo unanimă am fostă alesă, cu 
ocasiunea constituirii biroului, ca notară, 
și ml-am începută îndată oficiulă, făcând 
notițe fidelă. Ml-aducă apoi aminte, că 
d-lă acusată și protopopulă Berinde și-au 
făcută raportele loră despre decisiunile 
și conclusele conferinței partidei națio
nale din Sibiiu. ■ Totodată s’au desfășu
rată motivele, din cari nouă ni-s’a dată 
sfatulă, ca la alegeri’ să fîmă passivl, 
că noi nu dispunemă nici de bani, nici 
de putere și nu scimă să corupemă, ca 
să ne putemă alege deputată. S’a es- 
pusă sistemulă actuală, că acela apasă 
în genere totă țera, și față de noi Ro
mânii e chiar tiranică; că dreptulă lim- 
bei nu ni-e respectată înaintea unoră 
foruri administraționale, că nici estrase 
matriculare nu suntă primite înaintea de- 
regătoriiloră; și tote acestea le-a docu
mentată cu date și citațiuul din mai 
multe diare, cari le-a produsă înaintea 
conferinței.

Judele Kolcsei: Numai matriculele 
nu suntă primite?

Lupanii: In genere tote, și orl-ce, 
decă suntă scrise în limba română, că 
nu se primescă și ne trimită cu ele în 
Țera românescă.

Judele Kolcsei: Cine a compusă pro- 
tocolulă; care adecă dintre notari?

Lupanu : Noi trei la olaltă. Am con- 
frontată notițele nostre, și ce nu a fost 
la unulă, a fostă la celalaltă reprodusă

Judele K.: Și decă s’a compusă 
l’ațl aprobată toți? Și D-ta?

Lupanu: Da.
Preș.: cetesce protocolulă fasiunei 

martorului, luată de judele investigatoră.
Lupanu: Le susține tote și acum.
Preș.: D-ta nu scii să reproduci ni

mica din vorbirea d-lui Lucaciu; te voiu 
întreba deci eu unele, așa pe scurtă, că 
timpulă e scumpă și noi înaintămă cu 
greu. Nu sciu cum voiu învinge atâta 
greutate. Spune-mi, dis’a d-lă Lucaciu, 
că Românii suntă apăsați de Unguri și 
că înzadară se întorcă cătră deregă- 
torii ?

Lupanu: Nu. Despre nația ungurescă 
n’a fostă vorbă, numai despre sistemulă 
dominantă.

Preș.: Da aceea, că Ungurii întră în 
sanctuarele bisericiloră, acolo legile le 
calcă sub piciore etc.?

Lupanu: Nu.
Judele Kolcsei: Cum a disă acesta?
Lnipanu: Ml-aducă aminte, că a vor

bită, că matriculele suntă ale bisericiloră, 
și că aceste matricule, fiindcă ’să con
duse românesce, nu suntă respectate, es- 
strasele din ele neprimite.

Preș.: Noteză, că matriculele suntă 
primite și românesce, acesta e asigurată 
prin lege. Poftimă numai adusele un
guresc! ; guvernulă nu poftesce mai 
multă.

D’apoi nu a clisO. d-lă Lucaciu, că 

Românii nu se aplică în oficii; că și 
aceia, cari suntă aplicați, suntă lăpădă- 
tura neamului românescă și vendă- 
torii loră ?

Lupanu: Nu e dreptă; nu a vorbită 
așa. Ml-aducă bine aminte, că a disă, 
că mulțl suntă cualificați pentru oficii 
între Români, der nu se aplică toți, și 
că din adinsă se negligă tinerii români; 
că e ca și o procedură sistematică 
a aplica adeseori numai pe aceia, cari 
se lapădă de Români, și că și dintre 
cei aplicați numai aceia potă sâ înain
teze, cari se sciu prin lingușiri furișa în 
simpatia acelora, dela cari depinde pro
movarea loră.

Preș. : Apoi a cJisO Lucaciu, că în- 
tr’ună casă ală său, chiar în personă 
s’a adresată cătră ministrulă de interne, 
dela care a primită făgăduința că-i va 
face dreptate, și că nici pănă adl nu 
și-a împlinită făgăduința.

Lupanu: La acesta nu potă să răs
pundă nici într’ună feliu, că nu ml-aducă 
aminte, pote n’am băgată semă.

(Va urma.)

8CIRLLE VIEE1.
Pentru cultură și umanitate. Cetimă 

în „Foia bisericescă și școlasticău: In 
pieța Blașiului se edifică școlă nouă de 
fetițe, er scola cea veche de fetițe din 
strada Otelului se preface în spitală, 
destinată în prima liniă pentru studențl 
morboșl, Meritulă de căpeteniă și aci 
este ală Escelenței Sale Brea sânțitului 
Metropolită Dr. Ioană Vancea, căruia 
nu numai cei de acum, ci și posterita
tea va ave să-i fiă recunoscătore pentru 
sacrificiile, ce în continuu le aduce pe 
altariulă bisericei și națiunei sale.

* * *
Triodă. cu litere latine. Aceeași foiă 

scrie, că din Triodă au eșită pănă acum 
de sub țipară 38 cole cu litere latine.

** *
SecerișultL a începută și pe la Deșă, der 

rodele nu sunt îmbucurătore pentru bieții 
economi. Secerișulă din ăstă ană nu nu
mai c® nu le asigură pânea necesară 
pănă la urinătorulă secerișă, der nici 
măcară sămânța sămănată nu șl-o voră 
pute reîntorce.

** *
Ce desamăgire! Kulturegylet-ulă că

pătase 5000 fi. dela „marele patriotă11 
Farkas, celă cu câștigulă dela lotăriă. 
Descoperindu-se înșelătoria, banii câști
gați au fostă confiscațl, „patriotulă11 kul- 
turegylet-istă pusă la umbră, er Kultur- 
egylet-ulă suflă ’n buze, rămânendă cu 
o ilusiă „patriotică11 și cu ună „vrednic11 
membru mai puțină. De, o fi crecjută 
„ cinsti tulă“ Farkas, că săvârșindă o atât 
de „patriotică11 faptă kulturegylet-istă, 
nu’lă mai apucă nimenea de scurtă. Der 
vedl, cei din Viena n’au pricepere pentru 
astfelă de „patriotismă.u

’ * îfc *
Feriți-ve Copiii Pentru construirea 

unui asilă (grădină) de copii în Simeria 
(Piski), ministrulă ungurescă de culte și 
instrucțiune a promisă, că va da tere- 
nulă și va plăti pe conducătorea și în- 
grijitorea; îndestrarea institutului o ia 
asupră’șl „Reuniunea de asilurl de copii 
a țării11. Ministrulă de comunicațiune 
a ordonată să se construescă o casă cu 
13,000 fl. pentru scopurile asilului. Ro
mânii să-și ferescă copiii de acestă cuibă 
de maghiarisare.

*
Vremuri grele. Din Zârnescl (comi- 

tatulă Brașovului) ni-se scrie: După vre-o 
patru cjile de căldură (28 grade R.), 
Dumineca trecută, în 14 Iulie n., s’a 
descărcată asupra comunei nostre și a 
ținutului din împrejurime o furtună ve
hementă, ce sta să răstorne și pomii de 
prin grădini, A urmată apoi o grindină 
de mărime estra-ordinară și ne mai po
menită, care a spartă ferestri și a sdro- 
bită țiglele de pe coperișele caseloră și 
a șureloră. Din norocire la câmpă n’a 
causată pagube prea mart, căci furtuna 
a trecută iute în alte părți.

* # A
Anghina difterică bântue în măsură 

îngrozitore prin unele părți din comita- 
tulă Albei de josă. Boia bântue mai 

vertosă în comuna Asinipă, unde a se
cerată numerose victime între copii. In 
Aiudă încă s’au ivită pănă acum 3 ca
șuri de morte din causa acestei bdle.

& *
Eminescu. Comitetulă societății „Ru- 

mânia Literară11 rogă pe (jiarele române 
să publice, că acestă comitetă a decisă 
să deschidă liste de subscripțiunl pentru 
ridicarea unei statue lui Eminescu. După 
cum suntemă informați, d-lă Titu Maio- 
rescu e hotărîtă a scote după vacanțe o 
edițiune, în care să fiă cuprinse tote 
operele lui Eminescu, atâtă cele poetice, 
câtă și în prosă, precum și cele politice, 
publicate în diversele cjiare de răposa- 
tulă poetă și mai cu semă cele din 
„Timpulă11. Săptămâna trecută a apă
rută ună studiu critică asupra lui Emi
nescu, datorită penei lui Corneliu V. 
Botez, studentă ală facultăței de dreptă 
din capitală și redactoră ală părții li
terare dela „Revista Literară11. Acestă 
broșură se vinde în folosulă statuei, ce 
se va ridica lui Eminescu.

* * *
0 mare măsea de mastodonții, (ma- 

muth) ne-a arătată adl d-lă Vasilie I. 
Voina din locă, găsită în Cetatea de 
baltă. Greutatea măselei e de 4’/4 chi- 
lograme, lățimea (lungimea) e de 18 cm., 
înălțimea e de 26 cm., grosimea de 8 
cm. Măseua s’a conservată forte bine, 
așa că întrega structură n’a suferită nici 
o stricăciune.

* * *
Direcțiunile financiare în Ardealii. In 

urma reformei administrațiunei financiare, 
în Ardelă s’au înființată 11 direcțiuni 
financiare nouă, și anume: pentru comi- 
tatulă Albei de josă în Aiudă; pentru 
comitatele Bistrița-Năsâudă și Solnocă- 
Dobâca în Deșiu ; pentru comitatele Bra- 
șovă și Făgărașă în Brașovă; pentru 
comitatele Odorheiului și ală Ciucului 
în Odorheiulă-săcuescă; pentru comita- 
tulă Treiscauneloră în Sepsi-St.-Georgiu; 
pentru comitatulă Hunedorei în Deva; 
pentru comitatele ambeloră Târnave în 
Sighișora; pentru comitatulă Cojocnei 
în Clușiu; pentru comitatulă Mureșă- 
Turda în Mureșă-Oșorheiu; pentru co
mitatulă Sibiiului în Sibiiu; pentru co
mitatulă Turda-Arieșă în Turda.

** *
0 revistă sciențifică românescă. A a- 

părută în Iași „Archiva societății scien- 
țifice și literare din Iași11, revistă ce va 
ieși odată pe două luni. Primulă numără 
cuprinde lucrări de d-nii Gr. Cobălcescu, 
A. D. Xenopolă, H. Tinctină, C. Meiss
ner, Tanoviceanu, Al. G. Șuțu.

*
* *

„Patria-română.11 Societatea geogra
fică română va publica în curendă ună 
opă, ce va purta numele de „Patria-ro
mână11, cu menirea de a face cunoscută 
România atâtă în străinătate, câtă și 
cetățeniloră săi.

* * *
Antichități. In 12 Iulie n. c. ună 

dileră, cu numele Ștefană Lorincz, lu- 
crândă la minele de pietră dela Apahida, 
dete de urmele unui mormântă din tim
pulă migrați unei poporeloră. In mor- 
mentă s’au aflată două urne rotunde de 
argintă, o verigă de aură massivă, o 
fibulă de aură, o cataramă de aură, ună 
inelă de aură massivă, două copcii 
de aură massivă, 5 bucăți de frân
turi de aură (probabilă dela o cunună) 
și încă câteva bucăți de aură. Tote 
aceste obiecte, în preță de 1780 fl., suntă 
cumpărate pentru museulă ardelenescă 
de antichități.

* * *
Petrecere. Sâmbătă în 20 Iulie st. 

n. se va arangia o petrecere cu dare la 
semnă, de oficerii garnisonei din Brașovă, 
în casa de dare la semnă de sub Tâmpa. 
Inceputulă la 6 6re sera.

* * *
Sinucideri in Sighișora. „Gross-Ko- 

kler Bote11 scrie: Sinuciderile începă a 
deveni în orașulă nostru epidemice. In 
săptămâna trecută ună tlnără butnară 
s’a aruncată pe șinl de a trecută trenulă
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peste elii; o fatâ de 18 ani, din familiâ 
bună, s’a otrăvită bândă vitriolă; o femeia, 
care s’a aruncați! într’o fântână și a fostei 
scosă cu vieță, s’a spenduratfi: unii alții 
sătulă de vieță a fostă a doua oră scăpată 
cu vieță din ștrengă ; o țărancă s’a arun
cată pe șinl, ca să trecă trenulă peste 
ea, der a fostă observată la timpă și scă
pată.

* * *
Espulsări. Intre cei 53 espulsațl din 

Austria în luna Iunie au fostă și 18 
Ruși și 13 Unguri, între cari și o „dom- 
niș6ră“, Hermina Monzert, actriță din 
Pojună, espulsată din considerațiunl de 
ordine și siguranță publică.

* * *
Regele României a primită din par

tea M. S. Reginei regente a Spaniei o 
scrisore de felicitare dreptă răspunsă la 
notificarea ce i-s’a făcută de cătră Au- 
gustulă Suverană, că principele Ferdi- 
nandă, nepotă ală M. S. Regelui, a fost 
desemnată, conformă art. 83 ală consti- 
tuțiunei, ca moștenitoră presumptivă ală 
coronei, și a primită titlulă de Alteță 
Regală, principe ală României.

„Pentru rușinea ce au suferită pă
rinții noștri și. pentru drepturile gene
rației viit6re,u aceste au fostă cuvintele 
ce răsunară când Bastilia se desfăcea 
petră cu petră.

Mulțl credă, că revoluția a isbucnită 
din cansa dărîmării Bastiliei. Lucrurile 
suntă tecmai contrară. Dărîmarea Bas
tiliei era ună fructă ală revoluției.

Mai multă decâtă patru sute de ani 
Bastilia era celă mai puternică razimă 
ală regiloră Franciei, atâtă ca întărire, 
câtă și ca temniță. Cine nu era bine 
vădută, guvernă ori rege, orl-cine ar fi 
fostă elă, nu era atâtă de tare, încâtă 
gardii să nu-lă potă înfunda în beciurile 
întunecose și umede ale Bastiliei, unde 
pute să-i putrecjescă în cea mai mare li
niște osele.

Se făcea ună adevărată negoță cu 
acestă felă de întemnițări. Sub guver- 
nulă Fleury, pe vremea lui Ludovică 
ală XV s’au dată mai multă ca 80,000 
mandate de arestare. Unulă costa 25 
Louis d’or. Orl-cine avea vr’ună duș
mană, plătea cei 25 Louis și dușmanulă 
perea pe veciă în închisorile din Bas- 
tilia.

Nu se potă număra infamiile ce s’au 
săvîrșită în odăile întunecose ale Basti
liei : Schingiuirile, asasinatele ce s’au să
vârșită aici, unele cu judecată — nedreptă 
de sigură, der în fine judecată, altele 
fără nici o judecată.

Ună elevă din gimnasiu de 13 ani, 
fiindcă a scrisă ună versă nevinovată 
contra jesuițiloră, a fostă aruncată în 
Bastilia, de unde a eșită cu pără și barbă 
albă și gârbovită de suferințele a 31 ani, 
câtă a fostă uitată acolo.

Etă de ce furia poporului apăsată, 
împilată, nenorocită și pentru tote astea 
— revoltată, în primulă rândă contra 
Bastiliei s’a îndreptată....

Bastilia s’a zidită sub Carolă V. 
Temelia s’a depusă în anulă 1369, der 
nu s’a terminată, decâtă sub Carolă VI, 
la 1383. Era destinată pentru a servi 
de cetate de apărare, der forte în cu- 
rândă ea fu folosită și de închisore. 
Sortea a fostă atâtă de nemilosă, încâtă 
chiar celă dintâiu ală ei architectă, 
Hugues Aubriot, fu celă dintâiu întem
nițată în Bastilia.

Sute de ani apoi Bastiliă nu resuna 
decâtă de vaete și plânsete. La 1783 
Liquet scrie „Memoires sur la Bastille“. 
Dânsulă, deși advocată și publicistă cu 
nume, fu arestată. Doi ani nu a vădută, 
decâtă păreții umedl ai închisorei și — 
nici ună judecătoră. Nici pănă la morte 
nimeni nu i-a spusă de ce a fostă ares
tată...

Când a isbucnită revoluția, d’odată 
mii de glasuri răcniră: La. Bastille!

S’au împlinită tocmai Duminecă o 
sută de ani de atunci!

După ce ministrulă Necker fu esilată, 
după ce poporulă fu chiemată la arme 
de oratorulă Camille Desmaulins, nu ră
mase decâtă dărîmarea!

S’au nimicită d’odată doi stâlpi pu
ternici ai monarchului: garda și Bastilia. 
Amândouă de poporă.

Pe ruinele loră s’a ridicată apoi 
Franci a mare și liberă și din sbuciumă- 
rile Franciei apoi și libertatea tuturoră 
poporeloră, scăparea de sub jugă ală 
apesațiloră și triumfulă dreptății și ală 
luminei.

Etă de ce serbarea de Duminecă 
nu a fostă numai a Franciei, ci a tuturoră 
poporeloră culte. („Românulă“.)

Oficioșii unguri și Kossuth.
Tămbălăulă din Turină,unde s’a de

monstrată în contra dinastiei, se vde, că 
n’a trecută neobservată de cercurile 
din Viena, căci oficioșii unguri au găsită 
cu cale să trimită la „Pol. Korr.u prin 
biuroulă de pressă o întâmpinare cu scop 
de a potoli lucrulă.

Oficioșii unguri dică adecă, că în 
Ungaria nu esistă nici o partidă, care 
în atitudinea sa politică și-ar lua ca di
rectivă ideile lui Ludovică Kossuth și 
care și-ar lua în modă fățișă ca pro
blemă realisarea programului se. Nici 
chiar stânga estremă nu se identifică cu 
principiile și vederile lui Kossuth, ci cau
tă a esploata pentru scopurile ei nu
mele populară ală fostului dictatori. Nici 
chiar contrarii stângei estreme nu se 
îndoiescă de lealitatea acesteia. De a- 
ceea să nu se dea visitei făcute lui Kos
suth o însemnătate grășită și esagerată, 
căci chiar de ară fi fostă în aparență 
Ungurii călători în deplină acordă cu 
Kossuth, partea cea mai mare a loră însă 
l’au visitată numai din simțămentulă de 
pietate, care actă n’a fostă intenționată 
ca o manifeBtațiune ofensatore în contra 
casei domnitore. Peste prăpastia ce 
desparte pe Kossuth de simțămintele de 
ealitate nu va pute sări ori pune punte 
de trecere nici ună politică ungură, care 
cugetă seriosă.

Acesta e cuprinsulă întâmpinării ofi- 
cioșiloră unguri, cari au găsită cu cale 
mai multă a luu în apărare pe Kossu- 
thiștl, decâtă a potoli lucrulă, pentru-că 
corbă la corbă nu-șl scote ochii. Toți 
într’o apă se scaldă, deosebirea e, că ti- 
szaiștii se scaldă în ascunsă, după per
dea, ori că să ne folosimă de vorbele 
din întâmpinare: nu în modă fățișă, pe 
când independenții nu-șl ascundă sim
țămintele loră kossuthiste și antidi- 
nastice, la nici o ocasiune binevenită.

La manifestațiunea antidinastică din 
Turină a fostă de altmintrelea și ,o de- 
putațiune a Kulturegyletului, se vede, 
că pentru a cere instrucțiuni dela revo- 
luționarulă din Turină, cum să propage 
„lealitatea dinastică“ printre Unguri, 
Oficioșii tacă însă despre acestă faptă a 
pretinsei reuniuni de „cultură.“

ZBastilieu.
14 Iulie 1789.

Cu zidurile ei puternice, cu cele optă 
tunuri mari ce stăpânescă cartierulă St. 
Antoine din Parisă, Bastilia era suveni- 
rulă tirăniei și nelegiuirii.

ț)iua în care acestă anacronismă s’a 
dărîmată, a fostă aurora care vestea o 
epocă mai liberă, o epocă în care se va 
pune stavilă apăsării și se va pune și 
temelia libertății poporului. Sorele a a- 
părută pe unu ceră roșu și a îneăldită 
pămentulă udată de sânge, der a vărsată 
lumină pe acestă crisontă înfricoșată.

La gimnasiu au funcționată 12 pro
fesori; directoru Ștefană Iosifă. La șcdla 
comercială și reală 11 profesori Afară 
de aceștia au funcționată la amintitele 
școle 4 profesori secundari și ună cati- 
chetă pentru școlarii de confesiunea gr. 
catolică.

In întregă gimnasiulă s’au propusă 
43 ore pe săptămână din limba latină, 
21 ore din limba română, 23 dre din 
limba maghiară și 16 ore pe săptămână 
din limba germană.

Limba francesă este studiu faculta
tivă pentru școlarii din clasele III—VIII 
gimnas., er pentru școlarii din clasele 
III și IV reală și clasele I,II,III comer
cială este studiu obligată.

Societatea de lectură a școlariloră' 
din clasele superidre a fostă condusă de 
profes. Nicolae Pilția. In ședințe s’au 
cetită, din mai mulțl autori, s’a decla
mată și unii dintre membri și-au cetită 
operatele loră. Biblioteca Societății con
stă din 870 volume, Fondulă societății 
din 624 fi. 75 cr. StipendiștI în scolele 
medii au fostă 12. In internatulă Cris- 
turiană au fostă susținuți 5 școlari. Spesele 
500 fi. Fondulă pentru ajutorarea stu- 
dențiloră săraci și a celoră bolnavi, înfi
ințată de corpulă profesorală în 1888, 
constă adl din 313 fi. 75. cr.

Numărulă școlariloră esaminațl a 
fostă la finea anului: în gimnasiu de 
236, în șcdla reală 118, în cea comer
cială 32, în școla primară de copii 311, 
în cea de fete 212, în școla de repeti- 
țiune 27 copii și 47 fete. Cu totulă 993, 
adecă cu 84 mai puțini ca în anulă șco
lastică precedentă. Scădământulă pro
vine cu deosebire dela cercetarea nesu- 
ficientă a școlei elementare de repeti- 
țiune.

Intre școlarii gimnasiall 234 au fostă 
Români (19 gr. cat.), 1 Germană, 1 Is- 
raelită; după ocupațiunea părințiloră 95 
suntă fii de agricultori și economi de 
vite, 34 de comersanțî și industriași, 19 
de funcționari publici, 3 de funcționari 
privați. 74 de altă categoriă de inteli- 
gențl, 8 de dilerl și servitori și 3 de 
privați (pension.) etc. La școla reală au 
fostă : 106 Români (8 gr. cat) și 5 Is- 
răelițl; la cea comercială 28 Români (1 
gr. cat.) și 1 Israelită.

Biblioteca școleloră medii constă 
din 3607 opuri în 4522 volume și 1282 
fascicole.

Anulă școlastică 1889—90 se va în
cepe la 1 Septemvrie st. v. 1889. în
scrierile se voră face la 31 Augustă și
1 Septemvre. Didactrulă pentru gr. or. și 
gr. cat. este de 6 fi. 30 cr. în gimn. inf. 
și șcdla reală, er pentru gimn. superioră 
și șcdla comercială 10 fi. 50 cr. Pentru 
cei de alte confesiuni de patru ori mai 
multă. Taxa de primire pentru noii 
școlari venițlla aceste școle e de 2 fi. Cei 
lipsiți de mijloce pe lângă anumite con- 
dițiunl potă fi scutiți de didactru.

Mulțămită publică. «
Din partea comitetului parochialu din Cer- 

natulii Seceleloru.
(Urmare din Nr. 134.)

Cu lista Nr. 62 prin d-lă Dumitru 
Eremie din Macsinenl amă primită:

Dela d-uii Dumitru Eremie 100 lei, 
Nicolae Trandabuză 20 lei, suma 120 
lei noi.

Cu lista Nr. 95 prin domnulă ingi- 
neră-șefă Ioană Vineșă din Slănică amă 
primită:

Dela d-nii: Ioană Scărișorenă căpi- 
tană 3 lei, Ioană Homoriceană sub-locot.
2 lei, Ioană Vineșă ingineră 10 lei, Io
ană Bogdănescu 3 lei, C. Rădulescu 2 
lei, G. Ternu 5 lei, N. Marinescu 1 leu, 
Alexe Popescu 2 lei, A. B. Cărbunescu 
1 leu, Romulusă Pelade 2 lei, St Geor
gescu 1 leu, N. Dimitrescu 1 leu, M. 
Hausmann 1 leu 50 bani, suma 34 lei 
50 bani.

Prin Domnulă protopresbiter Ioană 
Petri că fără listă amă primită:

Dela d-lă Alesandru C. Niculescu 
senatoră, suma de 10 fi. v. a.

(Va urma.)

Programa școleloru române din Brașovu.
A eșită de sub țipară „A XXV-a 

programă a gimnasiului mare publică 
română de religiunea ort. răsăritenă din 
Brașovă și a celorlalte școle secundare 
și primare împreunate cu gimnasiulă, pe 
anulă școlastică 1888—89. Publicată de 
direcțiunea școleloră mediiw. Cuprinsulă: 
1) Ioană Meșotă, cuvântă comemorativă, 
de prof. I. Popea. 2) Date școlare de 
Direcțiune. Din datele școlare estra- 
gemă următorele:

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS".
(Serviciulă biu.rou.lui de coresp. din Pesta.)

Pesta, 18 Iulie. Foia oficială 
publică numirea deputatului Tibad 
ca secretară de stată în ministe- 
riulă de interne.

Parisu, 18 Iulie. Actulă de acu- 
sațăune în contra lui Boulanger 
face o impresiune generală ne
favorabilă din causa dovecțiloră 
dubibse.

lașî, 18 Iulie. Directorulă băn- 
cei de credită ală orașului, mem
bru alu senatului, Gheorghiu s’a 
împușcată, când a apărută procu- 
rorulă, ca să facă cercetare domi
ciliară în biurourile băncei.

DIVERSE.
Răspunsă potrivită. Ună măcelară 

francesă, care se amesteca bucurosă și 
în politică, se afla odată într’o librăriă, 
în care întră mai târdiu și Dumas bâ- 
trânulă, renumitulă scriitoră francesă. 
Măcelarulă cetia într’o carte de poesii; 
deodată se adreseză cătră Dumas, pe 
care-lă cunoscea: „Bine! ce did la asta, 
domnule Dumas, „cine vrea sS domnescă 
preste omeni liberi, să fiă singură li
beră ?u

„Nebuniă, curată nebuniă, măestre 
dragă. Asta ar fi întocmai ca și când 
ai 4i°ej că, celă-ce ucide boi grași, tre- 
bue să fiă singură grasă.u

Trei-decT milione în mare. Flota 
francesă, care s’a cufundată în golfulă 
Abukirului la 4 Aprilie 1798, se com
punea din mai multe transporturi, pe 
bordulă cărora se aflau comorile adunate 
prin jăfuirea Maltei, pe lângă alte două- 
decl și patru milione în aură, destinate 
pentru solda trupeloră francese. Aceste 
bogății au rămasă de nouă-decl și nouă 
de ani îngropate în fundulă mării; der 
nu e perdută speranța d’a le scote la 
ivelă, căci se asigură, că înecatele co
răbii, și care se zărescă, precum se pare, 
pe vreme bună la o adâncime de 4©ce 
ori ună-spre-dece metri, s’au păstrată 
forte bine. S’a constituită o companiă 
englezescă, care se însărcineză să ope
reze scoterea bogățiiloră din mormântulă 
loră umedă.

CwrsuBft pieței Wașovît
din 18 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vend. 9.45

GalbinI
Scris, fonc. „Albina116u/0 

n r, „ 5°/o
Ruble rusescl - - -
Discontulă - - - -

Argintă românescă 
Napoleon-d’orI- - 
Lire turcescl - - 
Imperiali - - -

H 9.37 n 9.40
n 9.44 n 9.46

H 10.62 n 10.68
H 9.62 9.68
n 5.58 n 5.60
11 102.— n —.—
n 98.59 n 99.-
11 120.50 121.—
6‘/a—8°/o pe ană.

Cursulâ Ia bursa de Viena
din 17 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 100.20
Renta de hârtiă 5°/o ------ 95.25
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) - - —.—
Amortisarea datoriei căiloră terate de 

ostă ungare (3-a emis’une) - - 112.25
Bonuri rurale ungare ----- 104.80 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.80
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.80
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă .............................. 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 140.80 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 126.75
Renta de hârtiă austriacă - - - - 84.08
Ranta de argintă austriacă - - - - 84.80
Renta de aură austriacă ----- 109.75 
LosurI din 1860 ------- 141.25
Acțiunile băncei austro-ungare - - 906.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.75 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5.64
Napoleon-d’orI - 9.46
Mărci 100 împ. germane - . - - 58.27
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.15

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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ALBINA"
institute de creditu și de economii 

filiala ZBrașcvâ.- 

Amaneteze mlrfun 

cu interese de 6 pană la 7°|0 
în sensulil regulamenteloru ei referitore,— primește 
mărfuri spre imagazinare în magazinele ei pro
prii de lângă gară, de asemenea închiriază pe 

teritoriului ei și locuri pentru depositare.

Information! mai de aprope se potu lua 
4ilnicu în biroult institutului, piață No. 90, 
dela 8—2 ore-d. p.

No. 176—1889. 118,3 -3
CONCURS.

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

Doritorii de a ocupa vre-unulă 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 școle civile;

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

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

e) fundă limba română limba de propunere, să 
dovedăscă, că posedă perfectă limba română 
în vorbire și în scriere; pentru postulă (le 
învățătore se cere, pe lângă cualificațiunea 
amintită mai susă, și cualificațiunea speci

ală pentru lucrulu de mână și versta de 
celă puțină 20 ani.
Concurenții, cari voră dovedi aptitudine 

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

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

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

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

b) învățătorei, pe lângă întrega întreținere în 
internată (viptă, locuință, încăldită, lumi
nată, spălată), salariu anuală de 400 fl. v. a. 
Concursele însoțite de documentele numite

mai susă să se presente subsemnatului coinitetu 
păuă 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. loand Crișianu,
președinte. secretară II.

Sosirea și Blocarea trennrilorn și posteloro în Brașow.
I. Plecarea tremiriloru:

84,7
.2^

- IN BĂCĂNIA

II N. grăoibarO I11 wTZȚA 11
i se primeset 2 ucenici seu practicant!. ■

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenulă de persone Nr. 307 : 4 ore 54 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 2 ore 32 minute după amedl.

2. Dela Brașovti la Bucuresci:
Trenulă de persone Nr. 318: 1 oră 55 minute după amecjl.

A. Plecarea posteloru.
a) Dela
1>) „
c) „
d) „
<9 n

Brașovă Ia JReșnovă-Zernescz-JBranu: 12 ore 30 m. după amedl. 
,, ,, ZizinU: 4 ore după amedl,
„ în Secuime [S G-eorgl] : 1 oră 30 minute ndptea..
„ la Făgărașu: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela Ee.piovît-Zernesci-Branu la Brașovă: 10 ore înainte de amedl
b) „ Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) r Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.

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

Budapesta—JPa’edealu Predealii—ISudapesta Teiuș-Aradd-B.-Pesta Ctopșa-ui3c£—Sibiiu

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Trenu 
aocele-

Trenu 
omni-

Tren de

8.31
11.20
2.22

Trenu 
mixt

i' Tren do
per-
s6ne

Tron* 
acoelo- Trenă 
ratu mixtmixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
do 

pers.

I
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbău
Nădășel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida
Gliiriș 
Cuccrdea
Uidra
Vințulă de susă 
Aiud
Teiușă
Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sigliișora
Hașfalău 
Homorodă 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovu

Timișă
fi,re«Ieaîw

Bucuresci

4.18

4.05
5.46
7.01
7.11

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

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

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 

"6^4
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
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Bucuresci 
Predeală 
Timișă

Brașovu

Feldiora 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișăra 
Elisabetopole 
Mediașă

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușă
Aiudă
Vințulă de
Uibra 
Cuccrdea
Gliirișă
Apahida

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

*)
T03
6.22
7.23

*

O O

fi
B. a

fi 
fi
B
E.
*>> 
H
t±> a o 
E 
ă

Em
3.

!VIm’6șw-Ejaad®șia-Wsti’ița

Mureșă-Ludoșă
Țagă-Budatelecu
Bistrița

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradu I 
I

Glogovață
Gyorok
Paulișă 
iRadna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșină
Zamă 
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski) 
Orăștig,
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușă________

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

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

3.40 Teiușă
Alba-Iulia
Vințulă de josă 
Șibotă

9.30
12.38
5.36
6.06 Oră?tia g țgl Simeria (Piski) 
6^43 Deva 
g gg Braniclca
Ț |4 Ilia
7 46 Garrasada
7 g7 Zamă 
g 42 Soborșină
041 Berzava 
g gglConopă 
q Radna-Lipova

10.13'Pauli?u
10.37 Gy°rok
10 53) Oiogovaț

8.55
9.54 1.06

l

Aradu

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

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

1.42
2.32

Trenu 
mixt

®jbâBBa-C®jpșa-mică.

Copșa-mică 2.05 4.35
Șeica mare 2.38 5.05
Lomneșă 3.22 5.46
Ocna 8.- 3.46 6.17
Sibiiu 8.35 4.18 6.40

Sibiiu
Ocna
Lomneșă 
Șeica mare 
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
41.09

10.40
11.10
11.35

6. -
1.40

____ r
5.35 
(ToT
6.44
7.25'
7.44'1

l-40[ 7.15

Clușiu 6.45 5.32' 8.-
Nădășelă 7.06 8.36
Gîlirbău 7.22 9.02
Aghireșă 7.37 6.11 9.32
Stana 8.03 10.11
B. Huiedin 8.24 6.43 10.51
Ciucia 9.04 7.12 12.16
Bucia 9.20 12.50
Bratca 9.37 1.19
Rev 9.55 7.51 2.-
MezC-Telegd 10.20 8.17 3.04
Fugyi-V âsârheli 10.47 3.36
Vârad-Velencze 10.57 3.52
Oradea-mare ! 11.04 8.42 4.03

] 11.19 8.47 10.50
P. Ladâny 1.19 10.08 1.33 7.30
Szolnok
BBwdajpesta

3.31 11.51 3.29 111.51
6.30 1.55 7.45 9.55

6.05

•I

___ !
4.30| Bistrița 

Țagă-Budatelecă 
Mureșă-Ludoșă

7.27
11.—|

8.15
6.05

12.45 isiinlapesta
1.24'1 Viena

§iBBBCB,âa(Piski)-E®etB,®șeflîB| Petr®șeiu-SiBBB©ria(Piski)

Simeria
Streiu 
Hațegă
Pui 
Crivadia 
Banița 
Pctroșeni

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.501
12.30

11.54
12.37:

1.28
2.23
3.11
3.53
4.25

Petroșeni
Banița 
Crivadia
Pui
Hațegă 
Streiu
Simeria

9.36
10.17
10.58
11.42
12.23

1.12
1.51

4.26'
5.12:
5.55
6.41
7.26
8.14
8.50

JUradu—Timișora TâBBBBȘĂB’a—Aradiă

Aradă
Aradulă nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
■Merczifalva
Timișora

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

Timișora
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nâmeth-Sâgh 
Aradulă nou
Aradă

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

Gbii’isu—Turda•1
TBBB’da — GlBBB’îșifi

Ghirișu 
Turda1

9.33
9.54

1
4.19
4.40

1
| Turda

Ghirișu
8.29
8.50

3.19
3.40

Sighișora—Odorbciu Odoi*beiu—Sigbisswa

Notă: Numerii încuadrați cu linii grose însemneză orele de nopte.

3.-1
6.49
9'35 Sighișora

Odorheiu

‘TBBCCB’dea - ® sob’Bbcbbb

Cuccrdea 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 12.36 6.08

I 5.40 12.55 6.27Oșorheiu < 6.- 4.58
1

Reghinul-săs. 7.35 7.-

®teg8BBBBaalu

Osorheiu-Cucerdea

Reghinul-săs. 8.25 8.-
n , . 1 10.— 9.49Oșorheiu <

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

fSâaBiieii’îa (Piski)-UiBfiied.

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Uniedora 3.08

Uuied.-Simeria (Pisk:.)

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

niedora
,erna
imeria

6.051 Odorheiu 6.-
9.12) Sighișoră 8.561

9.30
9.56

10.15


