
Eeiacliunea, Administrau™ si 
Tijogiala:

BRAȘOVU, piața mare Nr 22. 
Scrisori nefrananLe nu ae pri 
mescii. Manuscripte nu ae re- 

tnmiLii !
Birourile da anmmn: 

Brațovu, piața mare »dr. 22. 
Inserate mai primes cu în Viena 
Rudolf Mosse, Haasei^tein & "Vogler 
(Oto Maas), Heinrich Schalek, Alois 
Herndl, M,T)iikes, A.Oppelik,J. Dan
neberg ; în Budapesta: .A. V Gold- 
beryer, AutonMezei, EcksteinBemai; 
în Frankfurt: (7. L, Daube; în Ham

burg: A. Steiner.
Prețul inserțiunilord: o seriă 
parmondu pe o col6n& 6 or. 
in 80 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifa și învoială.
Reclame pe pagina IH-a o 
ieriă 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

LIL

„Gfaisota" iese tu Secure <}i 
Uonanii’nta pfutru Austi J-Ungana 
Pe unu anii 12 fl., pe șâse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
Pentru România șl străinătate

Pe unii and 40 franci, pe ș6se 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Se prenumeră la t6to ofi
ciala poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
Ahonamentnln neutra Brașovă: 

laadministrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiuLd I.: pe unu ană 
10 fl., pe șese luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu d u sul d în 
casă: Pe unu and 12 fl. pe 
ș6se luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplard 5 or. v. ». s6u 

15 bani.
Atâtu abonamentele câtă și 
insorțiunile suntd a se plăti 

înainte.

Nr. 155. Brașovii, Merrarl 12 (24) Iulie

BrașovO, 11 Iulie.
Trebue sfi revenimu acțl asu

pra ciudatului comunicatu alu o- 
ficiosei „Corespondențe de Pesta“ 
privitorii la atitudinea unoru preoți 
români în procesulu din Sătmarîi.

Precum amu arătată în nume- 
rulă de Duminecă, organulă ofi- 
ciosă ungurescă susține, că „celă 
mai însemnată momentă, ce Fa 
scosă la ivelă procesulă din Săt- 
mară au fostă mărturisirile unoră 
preoți de confesiune greco-catolică 
și greco-orientală“ Etă ce scrie 
„Corespondența de Pesta" des
pre ei:

„Ună șovinismă dre-care de 
coldre română-națională se mani
festă la acești bravi omuți, cari 
înse în adeverii nu suntă destoi
nici de a esercita înșiși asupra 
credincioșiloră de sub păstorirea 
loră o influință atâtă de perni- 
ciosă, cum li-s’a fostă atribuită 
loră și modelului loră Lucaciu. 
Cu tote aceste purtarea preoțimei 
române de dinedee și de dincolo 
de muntele Craiului reclamă de
plina atențiune a cercuriloră nos- 
tre competente. Nu ne îndbimă 
că guvernulă nostru va veghia 
cu băgare de semă ; elă se va în
griji de sigură, ca organele de 
stată și comunale să-și eserciteze 
în modă consciențiosă controlulă 
loră și se scie fi nu numai „sva- 
viter in modo“, ci și „fortiter in 
re“. Asemenea clerulă înaltă, care 
conduce preoțimea română infe- 
rldră, în frunte cu episcopii, va 
fi consciu de datoria sa și va în
griji, ca domnii preoți se-și ve4a 
de treburile loră preoțesc! și se 
satisfacă înaltei loră chiămări.“

Cetitorii noștri cunoscă acjl în 
detailu mărturisirile ce le-au fă
cută preoții români din vorbă în- 
naintea tribunalului din Sătmară. 
Ei voră sci prin urmare destulă 
de bine ce va se 4i°â, când ofi
cioșii guvernului le impută aces- 

toră preoți „ună drecare șovinismă 
națională română" și când pre
tindă, că de-oparte guvernulă cu 
organele de stată și comunale, er 
de altă parte clerulă înaltă ro
mână, în frunte cu episcopii, se 
veghieze asupra purtării preoțimei 
române.

Nu e lucru ciudată și de rîsă 
decă cei mai încarnați șoviniști 
unguri, vină și acusă acum pe 
preoții români, cari au figurată 
în procesulă din Sătmară, că facă 
șovinismă națională română ?

Și prin ce și-au manifestată 
preoții sătmăreni și selăgeni acest 
șovinismă, asupra căruia se cere 
ca se veghieze guvernulă cu or
ganele lui? Inființat’au vr’o socie
tate pentru românisarea Unguri- 
loră din acele ținuturi, ori celă 
puțină ună asilă de copii cu a- 
cestă scopă?

N’au făcută preoții din ceș
ti une ni mică mai multă, decâtă 
s’au dată înaintea tribunalului ca 
ceea ce suntă, ca Români, și au 
cerută se li se respecteze dreptulă 
de limbă în puterea legiloră.

împrejurarea înse, că au fă
cută acesta, cu tdte că ară fi pu
tută se răspundă și unguresce la 
întrebările judecătoriloră unguri, 
li se ia în nume de rău. Etă de 
ce li se impută, că au făcută șo
vinismă națională-română.

Departe a mai ajunsă șovinis- 
mulă celoră dela putere decă nu 
mai potă suferi nici esercitarea 
drepturiloră celoră mai elemen
tare cetățenesc! și decă și în a- 
cesta vădă ună periculă!

Pănă acuma aveamă altă ideă 
despre ceea ce va se cjica șovinimă, 
acjl ne spună oficioșii unguri, că 
și esercitarea unui dreptă este ună 
„orecare“ șovinismă. Ce se mai 
cțicemă atunci noi despre aceia, 
cari nu’șl vădă berna în ochiulă 
loră ?

Der fiindcă e vorba aici de 

controlulă statului, de aceea ca 
guvernulă cu organele lui să fîă 
„fortiter in re“, și fiindcă se ape- 
leză indirectă și la clerulă înaltă 
română ca să le vină în ajutoră 
la esercitarea acestui controlă a- 
supra purtării preoțimei române, 
avemă cause a bănui, că ac|i 
mâne se voră face din nou pre^ 
siuni asupra căpetenii!oră năstre 
bisericesc!, cu scopă de a combate 
în germene „șovinismulă națională 
română“, care pretinde respecta
rea dreptului limbei române.

Prevenimă der din parte-ne pe 
clerulă nostru înaltă și în speci
ală pe Archierii noștri ca, ivin- 
du-se acestă casă, să fiă pregătiți 
a da celoră, cari în îngâmfarea și 
cutezarea loră voescă să se facă 
tutori și ^peste drepturile cetățe
nesc! ale preoțimei române, a le 
da, cjiceniă, răspunsulă ce li-se cu
vine.

Ocupnrea Serbiei. Alianța triplă.
„Temps“ din Parisă publică o tele

gramă, ce a primit’o din Viena și în 
care se dice, că aci s’a ținută unii con
siliu alii coronei, în care s’a discutată 
cestiunea ocupării Serbiei de cătră Austria. 
Ministrulă de răsboiu ar fi declarată, că 
pentru acestă scopă ară sta gata două 
corpuri de armată. Der cei din Viena 
voescă să aștepte, pănă ce regele Milană 
va adresa guvernului austriacă invitarea 
d’a interveni în Serbia.

„N. fr. Presseu dice, că nici împă- 
ratulă, nici archiducele AlbrechtQ, nici 
ministrulă de răsboiu nu suntă în Viena, 
ca să fi putută ține ună consiliu; se 
miră deci de scirea foiei franceze. Nu 
mai puțină se miră de scirea foiei ger
mane „Kreuzzeitung“, care susține, că 
pressa liberală vieneză submineză alianța 
triplă și lucreză cu irredentiștii Itafiei în 
favărea Franciei.

Plecarea Papei din Roma.
Foile franceze au publicată o tele

gramă din Sevilla, ce se (jice că a tri

mis’o primăria de acolo Papei, spre a-i 
arăta, că municipalitatea șl-a esprimată 
unanimă dorința, d’a-și muta Papa reșe
dința în acelă orașă. Papa a fostă miș
cată de acestă iubire fiescă și prin car- 
dinalulă Rampollo i-a trimisă municipa
lității binecuvântarea sa.

„Riforma“ din .Roma dice, că plecarea 
Papei din Roma n’ară ave nici ună te- 
meiu. Amenințarea cu plecarea e ună 
mijlocii, de a speria, der Italia nu’șl va 
perde liniștea, căci ea nu i-a dată Papei 
prilegiu de a pleca și nici urmările 
n’ară fi pentru Italia atâtă de funeste, 
precum se speră. Negreșită — (fice foia 
italiană, — nu va lipsi vre-o putere, d’a 
împinge, precum se și vorbesce, pe cei 
din Vaticană pe acestă cale, pentru a 
pregăti Italiei perplexități. Nefolosința 
astorfelă de silințe însă e dovedită prin 
istoriă. Foia amintesce fuga lui Piu TX 
și întdreerea lui sprijinită de patru ar
mate, amintesce mai departe răsbdiele 
din 1859 și 1860 și pe cele dela 1866 și 
1870, prin care Italia s’a reconstituită, 
și întrâbă, cum s’ar pute reînoi o ast- 
felă de încercare ? „Italia, dice „Riforma“ 
ar țină singură pieptă în contra ori-cărei 
încercări de acestă felă, der o astfelă 
de încercare ară fi semnalulă unui răs
boiu generală, Decă așaderă Italia n’a 
dată nici ună prilegiu »de a pleca Papa, 
atunci ideea, de a readuce pe Papa cu 
armele, spre a reînființa dominațiunea 
lumescă și a distruge unitatea Italiei, ar 
întâmpina IgreutățI neînvinci bile, ca nici
odată pănă acum.u

Măsuri militare în Olanda.
Statu rile generale olandeze au primit 

cu mare maioritate de voturi o propu
nere a guvernului, d'a- se ține sub stegă 
contingentulă anului 1884, pentru ca în 
casă de nevoiă să dispună de șese con
tingente de câte 11,000 omeni (66,001). 
In motivarea acestei măsuri se dice £că 
hotărîrea din vorbă s’a luată din causa 
împregiurăriloră estra-ordinare, în care se 
află în continuu Europa, permițând ă con- 
stituțiunea a se ține sub stegurl unulă 
ori mai multe contingente peste numă- 
rulă normală de cinci, decă e nevoiă.

FOILETONULU „GAZ. TRANS. “

(2)

CONSCIINȚA LATINITĂȚI INTRE ROMANII
DIH SSCOLH TBBOUȚl.

Conferință rostită la Ateneu de d-nul V. A. Urecliiă.
(Urmare.)

Suntă câțl-va ani, la Iași se mani
festă doctrina umanitarismului, deghizată 
sub altă nume, acelă de: „Cosmopolitismul, 
ca opusă patriotismului.

Contra acestui cosmopolitismă, care 
nu servesce decâtă totă interesele po- 
poreloră, a raselorU mari, s’au ridicată în 
Ateneu voci cu dragă ascultate. Ami 
culă meu, d-lă Palade, v’a spusă altă
dată, ce este cosmopolitismulă și v’a fă
cută a înțelege adevăratul Q patriotism!!.

Despre cosmopolitismă eu voiu 
(fice, numai în trecătă, cu J. J. Rous
seau : „Defiez-vous de ces cosmopolites qui 
vont chercher au loin dans leurs livres des 
devoirs qu’ils dedaignent de remplir citez 
eux!11 (Aplause.)

*

Ințeles’amă cu toții, guvernați și 
guvernanți, acestă mare idee directivă 
a ființei nemului nostru?

Eu nu mă încumetă a răspunde.

Ceea-ce sciu și potă spune este, că e tim- 
pulă să ne dămă semă de pericolă!

Când lumea imensă slavă ne atrage 
prin sute de moduri și mai alesă prin 
laturea comună, Religiunea; când lumea 
germană este, prin împregiurările nostre 
'interne, ca șiprin cultură ei, facla, în care 
se ardă musculițele imprudente, așa cred 
eu, că nu e vorbă de clacă aceea, care 
ne va spune în tdte (filele, să ne menți- 
nemă osebit) de nămurile vecine și mari, 
prin deșteptată consciință a originiloru 
nostre. (Slave de aplause.)

O! Voi muri măreți ai acestei săli, 
repercutați din generațiune în genera- 
țiune acestă mântuitore idee directivă: 
„Să rămâncmă Români!“ (Lungi și repe- 
țite aplause.)

*
Acestă idee directivă nu este năs

cută de erl și de astădl. Nu este ea o 
armă de luptă între partide ; nu este ea 
o bateriă, cu care vizămă în cutare influ
ență esternă, ca să favorisămă pe cea
laltă. Ideile nostre directive nu suntă, v’o 
spună dinainte, scara de ajunsă la pu
tere, nici chiar o reclamă electorală 
pentru ună scaună de senatoră ori de 
deputată. (Ilaritate.)

Vai de poporulu, în fruntea căruia se 
succedă omeni, fără o statornică și, obflesce 
admisă, idee directivă! (Aplause.)

Istoria unoră asemenea popdre nu 
va întră, în totă casulă, în cadrulă stu- 
dieloră Ateneului.

Ideea nostră directivă nu este o năs
cocire nouă, repetă, ci o luminată și conști
entă învățătură dela moși și strămoși.

Era nouă pote să ne dea, ori să ne 
promită ori și ce bunuri... Dela era ve
chia putemă însă învăța a spune mare- 
loră rase europene că:

„Suntemă Români!
„Suntemii Latini".

Acesta este strigătulă de recunos- 
cere ală heralcfiloră nemului nostru din 
secolă în secolă. (Repețite Aplause.)

*
Puneți urechea la glasurile confuse, 

abia înțelese încă ale celui mai depăr
tată trecută ală nemului nostru ; ce 
audițl ?

AudițI pe porcarulă Curcubeta pro- 
clamându-se de împărată ală Romaniloră 
în luptă cu celelalte nemuri eteroetnice.

Decă d-nulă N. Ionescu nu se îmbol- 
năvia, Dumineca trecută, cu talentulă 
său mare avea să vă spună ce deșteptată 

consciință a nemului latină era în Asa- 
niefi. Chiar atunci, când înțelepta preve
dere politică,—ce păcată că nu o avemă 
și acjl! — apropia pe Români de Bul
gari și din acestă apropiere resultâ în 
două rânduri, regate mari, Românulă nu 
înceta d’a înțelege și d’a afirma eteroenia 
lui față cu aliații lui politici.

Ioanițiu, imperatorulă: Româno-Bul- 
gariloră, proclama în scrisorile lui cătră 
Papa nealteratulă sânge latină, ce curge 
în vinele române. Elă se proclamă ade- 
văratulă urmașă ală imperatoriloră de Ră
sărită... Deși de aceeași religiune cu 
Greoii, Asanii ne arată, că ideea națio
nală era la ei mai puternică decâtă chiar 
religiunea. (Aplause.)

Să învățămă dela ei acestă lucru 
mântuitoră.

Suntă nouă afirmațiunl ale latinită- 
ței nostre, așa (fisele descălecări de mai 
apoi, din Țera-Muntenâscă și din Moldova.

Au Bogdană Dragoșă, au Radu- 
Negru seu cine va fi fostă, nu au destulă 
pământă în Ardelă, în Ungaria? De ce 
vină dincoce de munți? Dorința de o 
complectă osebire de alte nemuri stră
ine, de o desvoltare pură latină, românescă, 
a ocasionată aceste descălecări seu No- 
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înainte de a se vota propunerea acesta, 
ministrulă de răsboiu a dată deputați- 
loră în ședință, secretă lămuriri, din care 
staturile generale să se convingă, ca s’au 
luata tote măsurile d’a se pute apăra la 
nevoiă neutralitatea.

Turcia și alianța triplă.
piarele germane îșl dau totă silința 

să facă pe Turcia a se alătura la al.anța 
triplă. Ele dică, că în cela mai apropiat 
răsboiu Turcia trebue să se decidă pen
tru o parte ori să peră, și fiindcă nisu- 
ința ei naturală este de a-șî repara dauna 
din 1878, e cu neputință să se alăture 
la Rusia. „In casa de răsboiu, dice 
„Vossische Ztg“ într’ună articula, acestă 
coalițiune, alăturarea Turciei la alianța 
triplă, va fi fără îndoielă fapta. Doră 
oficerl germani au reorganisată armata 
turcescă și fabrici germane de arme îi 
furniseză nouăle pusci“.

Fortificațiile Belgiei.
Făia comercială din Anvers spune, 

că generalula a îmânata ministru
lui belgiana de răsboiu planuri și pro
iecte pentru neamânata întregire a fortifi- 
cațiiloru Anversului. Cheltuelile vora fi 
de 30 milione franci.

Continuarea raportului
in procesuld părintelui Lucaclu.

Sătmaru, 13 Iulie 1889.
(Urmare.)

înainte de ce ar depune martorii ju- 
rămentulă, se ridică procurorulă Bâszor- 
menyi și dice: Ml-am făcuta deja moțiu
nile față cu martorii, acuma voiescă să 
reflecteza la martorii insinuați de d-lă 
acusata, Dr. Vasiliu Lucaciu.

Tnainte de tote protestezu în contra 
prestării jurământului din partea lui Ion 
Costina și Gavrila Barbula, cari ambii 
sunta cumnații acusatului: contra lui 
Costina Ioana încă și din acela motivă, 
că densulă este unuia dintre aceia, cari 
au compusă protocolulă.

Față cu Nicolau Lupană și în con
tra depunerei jurământului din parte-i 
am aceeași escepțiune, ca în contra d-lui 
Costină, elă a fasionată, că densulă a 
scrisă protocolul în totă estensiunea sa, 
prin urmare nu se pote admite la jură
mentă ; mai încolo a disă, mi-se pare, 
că numai ici și colo l’a înțelesă pe 
oratoru.

Alexiu Popa a disă, că vorbirea lui 
Lucaciu a fostă „epocală11, adecă atâtă 
de memorabilă, ca totdeuna să-ți aduci 
aminte de ea; martorulă însă nu scie 
reproduce nimică din acea vorbire, prin 
urmare nu se pote admite la jurămentă.

Vasiliu Babană e sub imediata in- 
fiuință a acusatului, dedrece e dascălă 
în Șișești și așa nici că ar îndrăsni să 
facă fasiunl agravatore în contra preo
tului său atotă-puternică, prin urmare 
nu se pote admite la jurămentă.

Berinde Alexie a clisă, că densulă, 
deși propune în tote cat0_
chismă, totuși nu e în stare să citeze din 
elă, prin urmare nu’șl aduce aminte de 

vorbirea d-lui Lucaciu și așa nu se pote 
admite la jurămentă.

Popă Ioană numai ia o parte a vor- 
birei lui Lucaciu a fostă de față, acu- 
satulă însă a vorbită mai bine de 
iy2 oră, prin urmare cunoscința acestuia 
e puțină și defectuosă, și așa nu’lă potă 
admite la jurămentă.

Andreea Danilă a cjish; că totă vor
birea lui Lucaciu a fostă o sfântă drep
tate, și totuși nu ne scie cita nimica ; nu 
se pote prin urmare admite la jurămentă; 
nu, mai alesă și pentru aceea, că fasiu- 
nile făcute înaintea judelui investigatoră 
aici le retrage.

George Farkas numai atâta a price
pută bine, câtă ni-a predată aici; acesta 
însă e prea puțină, nu se pote prin ur
mare admite la jurămentă, nu acum și 
din acelă motivă, că partea aceea a fa- 
siunei lui, unde (jice, că Liptâknu a fost 
mereu de față și nu a ascultată vorbirea 
lui Lucaciu, și așa convine cu mărturisi
rea acestuia.

Ioană Murgu și Chirilă Bre bană încă 
au fasionată puțină, ergo nu se potă ad
mite la jurămentă.

Dobay Jânos odată elice, că scie ro- 
mânesce, altă-dată că nu, (a disu, că hu 
scie limba cultă), prin urmare este du
biu ca să fi pricepută vorbirea; ori cum 
ar jura, subverseză posibilitatea jurămân
tului falsă.

Trifă Grigorie și Budu Onuță, a că- 
roră fasiune convine cu mărturisirea 
lui Liptâk, înoă nu se potă admite la 
jurămentă.

Mai departe Avramă Brebană, Ni
colau Lupană, Ioană Costină, Atanasiu 
Lupană, Alexie Popă, Vasiliu Băbană, 
Gavrilă Barbulă, Ioană Popă, Alexiu 
Berinde au declarată solemnă, că ei în 
tote consâințescă cu vorbirea lui Vasiliu 
Lucaciu, pe care o subscriu și o primesc 
de a loră, cu care consâmțescă totdeuna 
Prin acestea nu efică, Onor. Tribunală, 
că vorbirea încriminată a domnului 
Lucaciu să fiă păcătosă, au recunoscută 
însă dânșii, că suntă părtași urei și sâm- 
țăminteloră dușmănose ale acusatului, ce 
le nutresce acesta față cu rassa maghiară. 
Mai departe totă aceștia s’au identificată 
deplină cu d. Lucaciu în acestă cestiune 
politică prea delicată, e der afară de totă 
îndoielă, că aru dori se-lă scotă pe or- 
taculă loru de sub mâua pedepsitore a 
legei. Aceste consideranțe mi-se pare 
voru fi de ajunsă, ca On. Tribunală să 
nu-i admită pe numiții martori la jură- 
mântă.

Din parte-mi declară, că cu depu
nerea jurământului martoriloră neescep- 
ționațl de mine consideră ca finită pro
cedura pentru constatarea fapteloră. Alt
cum numai cetirea în traducerea auten
tică a protocolului originală ală confe
rinței, sub-așternutăde d-lă protop. Bilțu, 
o mai ceră.

Preș.: D-lă prccuroră încă erl a 
cerută jurarea martorului Pap Zsiga și 
a soțiloră săi, astădl a cerută să fiă 
jurați ceilalți, er jurămentulă martoriloră 
apărării să fiă respinsă. Are d-lă advo
cată a face vre-o observare la acestea?

Coroianu: înainte de tăte reflecteză 
la propunerea de erl a d-lui procuroră, 
care stă din 2 părți: una din sancțio
narea fasiune unui martoră mortă, alta 
din jurarea martoriloră numiți cu Pap 
Zsiga.

Cumcă sancționarea mărturiei morte 
nu pote să obvină, nici că mă îndoiescă; 
er decă vomă considera puțină numai 
pe acești patru din urmă și basa, pe care 
s’a făcută acusarea, va păre evidentă 
motivulă ce interdice acestă jurămentă. 
Deci în contra jurământului lui Pap 
Zsiga, Liptâk Jozsef, părintele și Liptâk 
Iozsef fiulă, Mostis Iozsef și RothMâtyâs, 
sărbătoresce protesteză.

Motivele ml suntă următorele: S’a 
insinuată Onoratului Tribunală o acusare, 
pe care acești citați o au subscrisă. In 
decursulă acestei pertractări prin fasiu- 
nile mai a tuturoră martoriloră s’au ni
micită și distrusă tote momentele și 
părțile acelei acusărl, aș pote să arătă 
acesta acum, der îmi susțină dreptulă 
pentru apărarea generală. Acum numai 
acele argumente și observări le-oiu es- 
pune, cari ne silescă să-i reținemă pe 
aceștia dela jurămentă, din motivulă, ca 
să nu-i lăsămă să jure falsă.

Ecă, on. tribunală, fasiunile marto
riloră, cari au subscrisă acea acusare, nu 
potă servi ca dovadă nici măcară într’o 
simplă împrejurare. Acești martori, fără 
să fi fostă încredințați de cineva ca ei 
să fiă apărătorii intereseloră statului, ce 
cade în sfera și datorința poliției, care 
a și participată la acea conferință; acești 
martori dică, cu vătămarea seu mai pu
țină ignorarea oficiului polițienescă, sub
scriu și presentă tribunalului o acusare, 
plină cu cele mai urîte' și nedrepte in
criminați uni, cari însă în cursulă acestei 
pertractări lungi tote s’au dovedidă ca 
nedrepte în părțile loră cele mai esen
țiale. Onoratulă tribunală, decă vre să 
judece dreptă și justă — de ceea-ce 
nici ună momentă nu dubiteză — acu
sarea totă se nimicesce și acusatulă tre 
bue se-șl capete satisfacțiunea sa. Ce e 
însă cu acusatorii ? Acusarea loră devine 
calumniă și ei, cei mai păcătoși călum- 
niatorl,-etă pentru ce se sforțeză, etă 
pentru ce se legă morțișă de acusările 
și fasiunile loră. Au frica pedepsei, ce 
cade asupra calumniatoriloru.

Potă să arătă, că suntă și interesați, 
der altcum nici nu-i țină atâtă de în
semnați, ca să li se potă atribui vre-o 
greutate.

Eu’ să-i privimu însă din altă punctă 
de vedere ; să-i vedemă și din altă lă
ture, și vomă vede, de esempiu, pe Pap 
Zsiga în colorea cea mai respingătore. 
Față cu acestă nefericită cu documente 
se pote adeveri, că s’au fostă intentată 
în contră-i cercetări disciplinare, crimi
nale și altele, pentru abusu cu oficiu, 
dilapidare de bani publici, falsificare de 
cambii și alte păcate comise în oficiu și 
afară din oficiu. Este prin urmare ună 
omă de multă și grozavă de pătată. Și 
pe acestă omă d-lă procuroră îlă reco
mandă pentru jurământă! Mi-e datorința 
să-i ajută onoratului tribunală să oprescă 
calea, ce ar duce pe ună nefericită la 
păcatulă jurământului strâmbă. Mi-e da
torința să arătă, că Pap Zsiga din con- 
siderațiunl sociale și morale e rușinea, 
pata societății, ună gunoiu aruncată și 
desconsiderată de multă de societăți. 
(Era ceva nu numai în pronunția, ci și în 
gestulă, cu care îșl însoția d. advocată 
cuvintele acestea nimicitore. Efectulă nu 
se pote descrie; publiculă fără voiă 
arunca privirile cele mai desconsideră- 
tore și condamnătore asupra acusatorului, 

asupra căruia arată advocatulă cu mâna 
dreptă cu disprețulă celă mai jalnică pe 
față. Iritațiunea judecătorii nu și-o mai 
puteau ascunde. Pe ună astfelă de in
dividă tribunalulă nu’lă va lăsa la jură
mentă.)

Preș.: Acestea suntă cuvinte grele, 
d-le advocată și...

Coroianu-. Mă rogă de on. tribunală 
să mă lase să-mi termină observările și 
să nu fiu întreruptă. E de mare însem
nătate acestă lucru, căci onorea, viito- 
torulă și libertatea unui cetățenă, pe cât 
de considerată prin posițiune, pe atâtă 
de onorată și de omeniă, este pe tapetă, 
și se aruncă în risiculă unui jocă atâtă 
de neprecugetată. Aceste clenodii scumpe 
ale clientului meu nu se potă și nu e 
iertată să se atace de atari indivicdl, cari 
de multă s’au desbrăcată de ele, și cari 
Dumnedeu scie din ce interese o facă. 
Am aici trei documente, cari arată, că 
Pap Zsiga a umblată după martori și 
șl-a căutată omeni, soți lângă sine; alte 
două documente ’lă dau pe față, ca pe 
celă mai păcătosă și condamnabilă în 
oficiulă său, er acesta îlă face de scârba 
societății. Acestă documentă în care 
societatea se provocă, ca să se ferescă 
de acâstă cangrenă, e subscrisă de 29 
cetățeni de omeniă și nu Români, ci 
Unguri cu subscrierea loră propriă. A- 
ceștl omeni, acești cetățeni, cari de sigur 
au avută multe ocasiunl a-lă cunosce, îlă 
numescă lăpădătură. gozulă societății, 
individnlă celă mai timbrată, de care 
să se ferescă totă omulă de omeniă. Le 
presenteză onoratului tribunală, și mă 
rogă să se cetescă.

Preș.-. Aceste sentințe numai atunci 
ar ave valore și putere nimicitore pen
tru martoră, decă ar fi sentințe de ju
decătoria. D-lu advocată prea multe a 
cjisă și multe șl-a permisă pe conta ond- 
rei martorului, și nu șl-a adusă aminte, 
că decă nu se potă acelea documenta, 
cade în greșela caluinniării, și că calum- 
niatulă va pute să’și vindice apărarea 
legei pentru onorea sa vătămată. Docu
mentele citate nu permită să se cetescă, 
nu le primescă și le respingă.

Coroianu : Ferescă Dumnefieu, ca eu 
în acestă locă să vatămă pe cineva seu 
să-i detragă cuiva. Eu ’ml cunoscă prea 
bine posițiunea și și drepturile se i cer
eală ce mi-lă dă și prescrie legea. I-a 
plăcută a greși d-lui președinte, și a 
uitată, că eu în acestă locă sfântă, ce-lă 
ocupă, ca apărătorul, nu potă să co
mită calumniă. In acestă locă am drep
tulă să mă folosescă de tote documen
tele, cari potă să lumineze câtă de 
puțină o lăture seu alta a lucrului. Eu 
nu afirmă, că Pap Zsiga e ună omă de 
nimica, ci se afirmă într’ună documentă, 
într’ună atestată, și-mi pare rău, că d-lă 
președinte nu are voia să permită ceti
rea lui. Să se cetescă, mă rogă, cu a- 
cesta apoi și celelalte documente, ca să 
se scie cine e acestă domnă susținută 
în oficiu administrativă, cu care stămă 
față.

Judele Vișin-. Să nu insiste d-lă apă- 
rătoră, casă se cetescă îu publică docu
mentele amintite, și din parte’ml propun, 
ca se se ia numai între scrisorile și ac
tele procesului.

Tribunalulă primesce acesta și d-lă 
advocată predă trei documente, pe cari 
le și cetescă tribunaliștii cu mare sațiu.

(Va urma.)

vae plantationes. Nu este adevărată, că 
persecuțiunile religiei ce suferiau Româ
nii dela Unguri au determinată aceste 
Novae plantationes. Persecuțiune religiosă 
dela catolici? Der una din cele mai 
antice biserici zidite de Radu Negru a 
fostă o biserică catolică. Și domnii Mol
dovei, dela Lascu și urmașii lui, țină 
casă forte bună cu Papa și permită în
ființarea de biserici și episcopiă catolică 
în Moldova.... Nu de influențele catoli
cismului se temeau domnii noștri vechi, 
ci de amesteculă numai în desvoltarea 
națiunei loră, a veciniloră puternici....

*
Turnat’ați ore odată untă-de-lemnă cu 

încetulă în apa unei candele? La orl-ce 
distanță cade picătura de uleiu, ea caută 
picătura anterioră căfiută... Aceste pică
turi se atragă și pare că cu ună ade
vărată entusiasmă se unescă tăte la ună 
locă...

Așa fenomenă observă istoriculă în 
Candela nestinsă de viscole a Româ- 
niloră...

Română atrage pe Română și se 
nască Principatele. (Lungi aplause.)

Și procesurava continua sub ochiulă 

și mâna lui Dumnezeu! . . . (Re’noite a- 
plause.)

Cui se datoresce acestă fenomenă? 
Deșteptatei consciințe a naționalităței, a 
latinităței nemului nostru.

*
Ba atâtă era de puternică legătura 

etnică din națiunea roinână, în secolii 
trecuțl, că în sînulă ei se topescă, ca în 
alambiculă metalică, celă mai resistentă 
la văltorea jarului, — orl-ce alte ele
mente eteroetnice se însinuă în cuprin- 
sulă teritoriului stateloră libere române.

Documentat’am acesta cu lucrarea 
mea despre „Stobocții1-1.

Unde suntă astădl acei omeni de 
tote nemurile, colonisațl în ambele țări 
române ? Aceste elemente eteroetnice 
la estremă s’au asimilată, s’au contopită 
în marele totă românescă, grațiă puter
nicei sale agregări naționale deplină con- 
sciente.

*
In prima mea conferință, la vechiulă 

Ateneu, — vai! suntă acum 24 de ani 
(5 Februarie, 1865), am spusă eu secre- 
tulă acestui mare fenomenă.

Factorulă celu mai puternică, celă 

mai vechiu ală naționalităței române a 
fostă femeia română, mama română. (A- 
plause.)

Da, meșterulă Manole nu a aflată 
altă mijlocă de a întări zidurile Curței 
de Argeșă, decâtă încastrândă în ele o 
femeiă.

Chiar Ateneulu nostru, acestă palatu, 
nu l’a putută ridica, cu totă stăruința 
ce a pusă d-lă Esarcu, decâtă în diua, 
când a zidită murii acestui templu pe 
inimi de femei...

Ce? nu credeți?... întrebați pe d-lă 
Esarcu; d-lui vă va spune cum a furată 
acele inimi pentru Ateneu și cum din 
diua când avu asigurată concursulă fe- 
meei române, din acea di d-lui avu bani, 
avu putere să mergă zidirea în sporă. 
(Aplause.)

*
După femeia română, cine contribui 

mai multă la neîncetata desvoltare a con- 
sciinței nostre naționale, ffi Biserica.

Istoria nu este nici deistă nici atee. 
Istoria Româniloră nu pote nega, ce a 
câștigată națiunea dela Biserică, ori ce 
a pierdută prin ea. Decă, pentru ună 
motivă ori altulă, biserica a întârdiată 

desvoltarea limbei române scrise, în fa 
vărea Slavonei, pe atunci nepericulosă 
Românismului, der utilă în lupta contra 
veciniloră mari catolici, totă biserica a 
scrisă și tipărită în secolulă ală XV-lea, 
ală XVI-lea și ală XVII-lea primele 
cărți în limba românescă, — Lupta bi- 
sericei de mai apoi contra Greciloră, 
pregăti revoluțiunea, care salva țările de 
FanarioțI.

*
Negreșită, alăturea cu biserica, și 

sincronistică cu acțiunea minunâtă a 
mamei române, a mai contribuită și altă 
puternică factoră: instrucțumea.

Mai înainte de tote, împrejurarea, 
că la Unguri și la Poloni limba cea ofi
cială era cea latină, scutesce pe Români 
dela influențe culturale de altă limbă. 
De aci vine, că prima scriere pro
fană a Româniloră, este ună letopiseță 
latineștii.

*
Școlile polone însă, avură celă mai 

determinat rolă în evoluțiunea nostră cul
turală și în direcția nostră etnică.

Iagelonii, fondând ă universitatea 
dela Cracovia, ea deveni unu focarți
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SCIRILE PILEI.
Carmen Sylva. Povestea Cânteculă, 

scrisă de cunoscuta autore Carmen Sylva, 
după câtă se află, se traduce actualmente 
în 15 limbi, între cari și Volapuk.

* * *
Artista română Hartularîî. piarulă 

„Le Matin“ aduce soirea, că d-na Dar- 
clee (Hartulară), care a cântată rolulă 
Julietei la Operă, a părăsită Parisulă, 
spre a merge la Petersburg, unde e an
gajată pentru o lună. Se va întdrce apoi 
la Parisă și va pleca din nou la Nizza, 
unde are ună angajamente pentru mai 
multe luni.

** *
D-lfi Zaharia Stoianof, președintele 

adunărei deputațiloră din Bulgaria, a tri
misa d-lui Taclie Ionescu o scrisdre, prin 
care îi mulțămesce pentru cuvintele fru- 
mose, pe care d-sa le-a pronunțata la 
banchetula d-lui Assaki.

* * *
Soțiă credinciosă. O straniă petițiă 

a primita în dilele acestea curia din 
Pesta. Fostula finanța Alexiu k.Henter, 
care a fosta condamnata de tribunalului 
din Sigetula Marmației la trei luni tem
niță, rogă curia ca, luânda îmconsiderare 
starea lui bolnăviciosă, să facă pedepsa 
în temniță soția sa, care se bucură de 
cea mai bună sănătate în lume ! La pe
tițiă era alăturată și o declarația a so
ției lui Henter, că e gata a face ea pe
depsa în loculu lui. Curia însă n’a putută 
admite, ca vrednica soțiă să aducă acestă 
j ertfă.

*
* •*Clarinete viu. In Pesta se produce 

acum una băetă de 12 ani din comita- 
tula Neogradă, anume Michailă Melo, 
care cântă fără instrumenta ca cu clari- 
netula, nefiinda în stare să cânte ca una 
orna.

Corespondența „Gaz. Trans.“
Clușiu, în 8 Iuliu 1889.

Tantum quod justum et aequurn/ Des
pre profesorală Victoră Rusu de aici, — pe 
care l’au atacata pe furișa diua mare 
elevii săi de mare speranță : lakabfy Mo- 
zes, Bessenvei Boldizsâr, Inzcfy Samu, 
Leowei Leo și Molnâr Kâroly fără nici 
o causă, fiind-că ăsta timpa pe nimenea 
n’a secundata, ținendu-se numai stricta 
de instrucțiunile ministeriale prescrise, 
cugetânda că mai bine să solicite și să 
constrîngă pe căile legale pe elevii săi 
negligențl ori târdii, se învețe, decâtu 
ca la finea anului să fiă necesitată a’i 
secunda, — pressa ungurescă a ucinata 
dilele trecute din pene răutăciose o mul
țime de neadevăruri.

Adevărula, ca lumina sorelui, în 
totă afacerea acesta e numai atâta, că 
respectivula profesora, fiindă unuia din- 

calda de cultură românescă și cu direc
țiune latină.

Renascerea italiană] atrăgenda aten
țiunea lumei asupra învățațilora și lite- 
rațiloră italieni, universitatea polonă se 
grăbi â chiăma, ca profesori numeroși 
Italeni.

In școlile jesuitice, școle numărose 
și puternice, de asemenea veniră mulți 
profesori din Italia.

Acestă împregiurare puse în contact 
pe Moldoveni cu Italienii... îmi închi- 
puescă.pe una Gr. Urechiă, Mironuși 
Velcico Costinu, grăinda românesce la a- 
ceste școli, cu alțl Moldoveni.

Profesorii italieni; auda o vorbă ce 
semenă cu limba lora propriă. Atențiu
nea lorfi e deșteptată și apoi la rendulă 
lora deșteptă pe Crechiă, pe Costinu asu
pra indentității de origine a Româniloră 
cu Italienii.

Chiar și mai târdiu Mironu Costinu 
iubia să stea la vorbă cu una episcopă 
catolica din țeră pentru că era Italiana 
și căci îi grăia și-la entusiasma despre 
latinitatea origineloră Româniloră.

^Revista literară.^ (Va urma.) 

tre cei mai consciențioși și diligențl, și 
voinda să vedă și sporiu după atâta la- 
bbre pusă în instruarea și educarea ele- 
viloră săi nemulțămitorl, a trebuita să 
procedă conforma instrucțiuniloră contra 
celorh ce nu voiau se învețe cu deose
bire limba germană, mai vertosă dela 
demonstrațiunile absurde de „abzug ne
met !“ ce au fosta și pe aici pe stradele 
capitalei „Kulturegylet“-ului transilvan, și 
așa pe lângă câteva agitări și conjurări 
clandestine a ajunsa a fi împroșcata cu 
petri etc., drepta remunerațiune șovinis- 
tică, pentru-că în decursă de 18 ani de 
oficiu solicita a data atâția docenți buni 
patriei.

De altmintrelea pe aici toți sunta 
convinși (primo loco însuși conșiliula di- 
rectoriu și profesorii acelui instituta), câți 
îlă cunoscă mai deaprope pe profesorala 
Rusu, ca pe una modela de diligință și 
punctualitate, că după una oficiu consci- 
ențiosă și labore de 18 ani pe terenulă 
instrucțiunei patriei, nu merită astfela de 
tractare neumană, să nu dică barbară.... 
deși e Româna, nici transferare injustă, 
cum scrie o foiă kossuthistă, ci promo
vare, de mai este dreptate și pentru Ro
mâni în acestă țeră.

Vederemo.

Programa gimnasiiilui românii ftin Beinșll.
In tipografia „Aurora“ din Gherla 

a eșita de sub țipară Programa gimna- 
siului sup. gr. cat. din Beiușa pe anula 
1888-89, edată de Petru Mihuțu, direc- 
toră. Estragema din acestă programă 
următorele date:

La gimnasiulă din Beiușfl au func
ționată 12 profesori, — dintre cari 11 
facă parte din clerulu diecesană gr. cat. 
de Oradea-mare, — și 4 catichețl, anume 
pentru tinerii de confesiunea gr.-orientală, 
romano-cat., elvetică și mosaică.

In întregă gimnasiulă s’au propusă: 
din limba română și germană câte 17 
ore, din latină 42 și din maghiară 28 
ore pe săptămână!!!

La gimnasiu au fostă înscriși: 252 
școlari, mai mulți cu 3 ca în anulă pre
cedentă. Dintre aceștia: 81 gr. cat.. 127 
gr. or., 19 romano-cat., 10 de confesiu
nea elvetică, 5 IsraelițI. Vorbescă nu
mai românesce 20, numai unguresce 6, 
amândouă limbile 186, rom. și nemțesce 
3, tote 3 limbile 17.

S’au presentată la esamenulă de 
maturitate 11 absoluțl de cl. VIII și 4 
corectori; au eșită: maturi cu bine 1, 
maturi 7, relegați pe 2 luni 4, respinsă 
pentru totdeuna 1.

Cu stipendii — în sumă totală de 
715 fi. — au fostă împărtășiți 13 șco
lari ; din beneficiulă de pâne au fostă 
împărtășiți 57 tineri gimnasiștl gr. cat. și 
alțl 9 tineri gr. cat. dela scolele capitale. Be
neficiulă de pâne constă: din interesele 
capitalului de 5000 fi., care aparține 
fundațiunei fericitului episcopă Samuilă 
Vulcană ; apoi din adausulă ce-lă dă die- 
cesa gr. cat. oradană în totă anulă și 
din fundațiunea Jigaiană, din care au fost 
ajutorați cu pâne, respective |bani, câte 
30 cr. pe săptămână, 8|tinerl.

Societatea de lectură „Samuilă Vul- 
cană“ a avută 28 membri ordinari; s’au 
ținută 20 ședințe ordinarie și 2 estra- 
ordinarie, în cari s’au cetită și criticată 
18 operate, s’au declamată 50 poesii. 
Cu ocasiunea aniversării morții fostului 
Episcopă S. Vulcană, întemeiătorulă 
gimnasiului, s’a ținută o ședință festivă 
publică, care a reușită bine și a fostă 
forte cercetată. Biblioteca stă din 204 
cărți românescl în 251 tomuri, er archiva 
stă din 229 cărți în diverse limbi. Ave
rea în bani: 666 fi. 38 cr.

Ilustritatea Sa d-lă Episcopă Mi- 
hailă Pavelă, patronulă și marele bine- 
făcătoră ală gimnasiului, în 14 Septem- 
vre a.visitata școlile cu deamăruntulă, 
a ascultată propunerile profesoriloră și 
răspunsurile elevilora, s’a informata des
pre numărulă, limba maternă și religiu- 
nea eleviloră, a visitată museele și tote 
apartamentele institutului. Asemenea a 

visitată institutulă și consiliarulă r. și 
directorulă superioră ală districtului de 
învățămentă, Fr. Petrovics, care se de
clară forte mulțămită, constatândă ună 
adevărată progresă, atâtă în instrucțiune, 
câtă și în conducerea deprinderiloră de 
totă soiula.

Venerabila matronă, văduva gr. cat. 
Caterina Sohlich născ. Vass, a testată 
pentru sporirea beneficiului de pâne ti- 
neriloră gr. cat. 500 fi.

Pentru înmulțirea bibliotecei gim- 
nasiale a dăruită d-lă Iosifă Vulcană 
mai multe opuri românescl de mare 
preță; asemenea a dăruită mai multe 
opuri mai mărunte și d-lă Vasiliu Le- 
șană etc.

înscrierile pentru anulă viitoră scol, 
se voră face în 29, 30 și 31 Augustă st. 
n. Didactrulă anuala 12 fi., scutiți potă 
fi numai cei săraci. Taxa de primire 
pentru tinerii, carlîntră în cl.I. și cari merg 
dela alte gimnasii, e 2 fi. Nici ună tînăr 
nu va fi primită pănă nu va arăta, că 
are manualele de scolă recerute.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS". 
(Serviciul^ biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlinu, 23 Iulie. „Kreuzzeitung11 
declară față cu foile rusesci, că 
între Bismarck și Waldersee nu 
esistă nici unu contrastă.

Piarele centrului și cele en
gleze aiureză despre trecerea îm
părătesei văduve Augusta la ca- 
tolicismU. In acestă privință nu 
e adevărată nici unu cuventu.

Hamburgu, 23 Iulie. Imperatulu 
intenționeză să țină cu monar- 
chulu austriacu o paradă a flotei 
la Kiel.

Parisii, 23 Iulie. Sâmbătă co- 
misiunea instructore a senatului 
va propune suspendarea dreptu- 
riloru civile ale lui Boulanger, 
Rocheîort și Dillon, cu care e 
împreunată secvestrarea averii. 
Ministrulu de interne a destituitu 
40 de funcționari ca compromiși 
în afacerea Boulanger.

Syra, 23 Iulie. Insurgenții clin 
Creta au isgonitu autoritățile din Va
mos și Cidonia, și ati arsu archivele. 
Țăranii, cuprinși de spaimă, se refu
giază. Situctțiunea s’a înrăutățită.

„Amiculu Fami 1 ieiu, diară beletristică 
și enciclopedică-literară cu ilustrațiunl; 
apare în Gherla la 1 și 15 a fiă-cărei 
luni în mărime de câte 2—3 cdle 
și costă pe ană 4 fi., pentru Româ
nia pe ana 10 franci.- Anulă XIII. 
Proprietară, redactoru și editoră N. F. 
Negruțiu. — N-rulă 13 dela 1 Iulie 
conține : Dr. Aurelă Mureșianu (textă și 
portretulă); Multe flori (poesiă), de G. 
Simu; Cugetări despre valorea și des- 
voltarea caracterului (urmare), de Dr. Gr. 
Silași.: Sosire și plecare (poesiă), de Io- 
sifă Popescu ; Inelulă (novelă); Ultimulă 
doră ală poetului Eminescu; Cântăreța 
(novelă) ; Femeile (caracterisare); Proba 
de focă (comedia), prelucr. de Irina So- 
nea Bogdană ; Diverse (Monumetulă Ca
nonicului Ioană F. Negruțiu ; Sânțirea 
Episcopului Popea ; Parastasă pentru 
Bărnuță etc. etc.); Glume (cu ilustra
țiunl).

DIVERSE.
Butoie de hârtia pentru bere. Ame

ricanii, după-ce au începută să fabrice 
rote de dramă de feru de hârtiă, scaune, 
cărămidl, etc. în curendă voră întrebu
ința și butoie de bere, făcute din pastă 
de hârtiă (papier, mache). Ună fabri- 
cantă din New-York a și căpătată pa- 
tentulă fabricațiunei butoieloră de bere 
de hârtiă, cari nu lasă nimică de dorită 
față de cele de lemnă. Elă întrebuin- 
țeză la fabricarea pastei din hârtiă ună 
felă de erbă, care esistă în mare canti
tate între Jersey City și Newark, care pănă 

acuma nu era de locă întrebuințată și 
care se adapteză admirabilă pentru a- 
cestă scopă. Ună altă întreprindStoriu 
a construită o mașină, care, cu ajutoriulă 
a doi omeni, pote fabrica dilnică 800 
de butoie. După-ce butoiele suntă scose 
din forme, primescă prin o altă opera
țiune o glasură antiseptică. Mulți din 

1 fabricanții de bere din America între- 
buințeză deja aceste butbie, cari suntă 
forte bune și pentru esportulă uleiuri- 
loru. De observată este, că aceste bu- 
toie suntă și mai ieftine, se potă curăți 
mai lesne și suntă mai ușdre de trans
portată ca cele de lemnă.

Fanatismii religioșii. Lângă Comorn, 
în Ungaria, este o mică comună, S-tu 
Petru; er în curtea unui locuitoră de aici 
o fântână, în giurulă căreia de mai multe 
săptămâni de dile umblă o întregă cetă 
de pelerini, cari au venită să ia apă din 
puță, căci s’a svonită, că apa e sfântă, 
miraculosă, deore-ce într’ensa șede sfânta 
fecioră Maria. Etă cum s’a răspândită 
svonulă, ce a atrasă lumea și credința, 
că în puță este fecibra Maria. Proprie- 
tarulă în una din dile a vădutu, că stră- 
lucesce ceva în fundulă puțului. Elă 
chema să arete acesta și veciniloră săi. 
O femeiă din vecinătate uitându-se și ea 
în^puțu, striga de-odată: „Sfânta fecidră 
Maria !“ D’atunci toți vecinii credă, că 
în puță e fec.iora Maria. Proprietarulă 
puse atunci o ușă pe puță, pe ușă greu
tăți ca sfânta fecioră să nu mai ese 
afară. Soirea răspândindu-se însă prin 
satele vecine, din tote părțile năvăliră 
omenii- bolnavi, și desfăcură cu forța 
ușa, scoseră apă să bea și să se spele cu 
ea, ca să se vindece. In sată lumea nu 
mai încăpea. Atunci autoritatea comu
nală interveni pentru a opri aglomerarea. 
Cei venițl însă se opuseră, bătură pe 
soldați și asediară puțulă, Astfelă că adl 
nimeni nu mai pote să oprescă, ca în
tregă județulă să nu pelerineze la pu
țulă miraculosă, în fundulă căruia ei dică 
că este sfânta Maria, pe care o păzescă 
cu mare sfințeniă.

Măsuri contra asficsiei din căldură. 
Asficsiatulă se pune josă la ună locă 
răcorosă, i-se scotă hainele si i-se frecă 
tare spinarea și picibrele dela] genunchi, 
ca să se provoce reîntdrcerea sângelui în 
periferiă. I-se dă cu lingura o băutură 
răcorosă, ca limonad, seu în lipsă de lă
mâi, apă, în care vor fi puse câte-va pi
cături de oțetu, cu care se frecă puțină 
și fruntea bolnavulni. Decă nu va ave 
sudore, i-se va uda capulă repetată cu 
apă rece.

Ciirsulî* pieței SSB’așcsvni
din 23 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vend. 9.45
Argintă românescă - „ 9.38 J1 9.40
Napoleon-d’orI - - - n 9.45 n 9.47
Lire turcescl - - - „ 10.65 n 10.70
Imperiali - - - - n 9.65 D 9.70
GalbinI . „ 5.58 n 5.62
Scris, fonc. „Albina“6u/o „ 102.— n ,—

!1 >■ n 5°/o n 98.59 H 99.—
Ruble rusesci - - - „ 120.50 „ 121.50
Discontulu - - - - 6 72—-8°/n pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 22 Iulie st. n. 1889.

Renta de aurii 4% ------ 100._
Renta de hârtia 5°/n ------ 95.15
Imprumutulă căiloră 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 terate de

ostii ungare (3-a emio'une) - - 112.70 
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 ----- i05._
Renta de argintă austriacă - - - . 84.75
Renta de aură austriacă ----- 109.80 
LosurI din 1860 ------- 140.50
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.25 
Galbeni împărătesei- ------ 5.04
Napoleon-d’orI 947
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.2772
Londra 10 Livressterlinge - - - . 119.15

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE.
La unii câne, împușcată în Derste 

în 19 a lunei c., care a mușcată omeni, 
câni și alte animale domestice, s’a con- 
patată medicalminte turbarea. Pe basa 
stoinărei comisiunei medicale se dispune 
în sensulă §-lui 188 ală art. de lege 
VII din 1888 ca toți cânii aflători pe 
teritorulă orășenescă, să se țină in decursu 
de 40 dile legați, seu fiindă provăcjuț1 
cu botniță, prin carea să se împedece 
mușcarea, să se conducă cu fringhia.

Cânii cari umblă liberi se voră prinde 
de călău și se voră ucide îndată.

In sensulă §-lui 102 ală art. de lege 
XL din 1879 se provocă mai departe 
fiăcare, ca asupra aceloră câni seu ani
male de casă, cari dau semne de tur
bare, seu la cari se observă simptome, 
din cari se pote conchide turbarea, — 
să facă imediată arătare subscrisului că- 
pitanată, pedepsindu se la casp contrariu 
întrelăsarea acestei arătări conformă 
legei.

Brașovă, în 19 Iulie 1889.

IUON MIRCIA
carele în anulu 1849 a slujita în 
Avrigu la baronulu Bruckenthal, se 
provocă, ca în interesuiu seu propriu 
să încunosciințeze pe „Administra- 
țiunea“ acestei foi despre locuința 
sa, unde se află de presents.

121,4—3

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se pofti, cumpera în 
tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

A vist d-lort alonațl!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiun'ei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscutu tuturoru D-lortî abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei”, precum și câteva întregi colecțium, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casti de trebuință.

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

Admînistraț. „Gaz. Trans“.

rLBIIHA“,i !

institutu de creditii și de economii
ZTilisila, Brasovil.

Amanetezi mărfuri 1° 
în sensulu regulamentelor!! ei referitore, —- primește 
mărfuri spre imagazinare în magazinele ei pro
prii de lângă gară, de asemenea închiriază pe 

teritoriulu ei și locuri pentru depositare.

Information! mai de aprope se potu lua 
cjilnicu în biroulu institutului, piață No. 90, 
dela 8—2 ore d. p.

cu interese de 6 pănă la 7°|

A. Plecarea posteloru.
a) Dela
V „
c) „
d) „
e) „

Brașovă la Reșnovil-Zernescl-Brană.: 12 ore 30 m. după amedl 
,, ,, Zizinti,: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S G-eorgi] : 1 oră 30 minute ndptea..
„ la Făgărașă: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

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

Mersult trenurilor!!
pe liniele orientale ale căii ferate de statiî r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

II

Budapesta— Predea Iii II Predeal»—Budapesta R.-Pesta-Aradtt-Teiuș Teiuș-Aradft-B.-Pesta £opșa-micft— Sihiiu
Tren do 

per- 
s6ne

Trenu. 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

Tronii 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Buci a
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbeu
Nădășel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida 
Glilriș 
Cucerdea
Uidra
Vințulu de sus ti 
Aiud
Teinșu 
Crăciunelă
Blașiu 
Micăsasa
Copșa micii
MediașA 
Elisabetopole
Sigliișdra
Hașfaleu 
Homorodu 
Ăgostonfalva 
Apatia 
Feldidra

Brașovă

Timișu
BDre<llealu

BucurescI

11 —

11.20
2.22

I

4.18

8—
2—
4.05
5.46
LOÎ
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
6.24
6 38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29
1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.ia
7.45
8.32

5.32
6.15
6.47

11.50

*

Tren de 
por- 
sdne

Trenu 
accele
rații

Trenu 
mixt

li
J BucurescI 7.30
Predealu 4.40 1.14
Timișu 9.12 1.45

9.41 2.32Brasova j 4.54 10.17 7.07
Feldidra 5.37 7.44
Ap ața 6.15 8.09
Ăgostonfalva 6.43 8.29
Homorodu 7.31 9.07
Hașfaldu 9.09 10.34
Sigliișdra 9.33 10.46
Elisabetopole 10.02 11.09
Mediașă 11.04 11.35

. x 1 11.24 12.19
Copșa mică j 11.39 11.59
Micăsasa 11.57 12.15
[Blașiu 12.30 12.43
Crăciunelti 12.45 12.55
Tei ușii 1.13 1.07
Aiudti 2.18 2.11
Vințulti de susă 2.48 2.33
Uidra 2.56 2.40
Cucerdea 3.14 2.46
Giiirișft 4.01 3.27
Apahida 5.28 4.47

I 5.56 5.08
6.45 5.32

Nâdășelă 7.06
Gîhrbău 7.22
Aghireșă 7.37 6.11
Stana 8.03
jB. Huiedin 8.24 6.43
Ciucia 9.04 7.12
Bucia 9.20
Bratca 9.37
Rev 9.55 7.51
Mezo-Telegd 10.20 8.17
Fugyi-V âsârheli 10.47
V ârad-V elencze 10.57I
Oradea-mare ! 11.04 , 8.42

1 11.19 8.47 10.50
P. Ladâny 1.19 10.08 1.33
Szolnok 3.31 11.51 3.29
Budapesta 6.30 1 55 7.45

Viena 1.40 7.15 6.05

*)

6.22
7.23

Trenu | 
omni
bus

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradii

Glogovață
Gyorok
Paulișu
Radna-Lipi
Conop
Berzava
Soborșinti 
Zamu
Gurasad-
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibottl
Vințulti de joșii
Alba-Iulia
Teinsii

■ova

Mureșu-Iaidoșu-BSistrița Bisti’ița-jWhsrfeșfirlaiidoșu

M ureșă-Ludoșu
Țagă-Budatelecti
Bistrița

------- 'I4.30| Bistrița
i Țagu-Budatelecu 

Murășfi-Ludoșă
7.27

11—
Notă: Numerii încuadrați cu linii grose însemneză orele de nopte.

Trend Trenu 
omni
bus

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

I

8.55
9.54

do 
pers.

Trona II 
do 

pers, i
Tronu 
mixt

Trent! 
de 

pers.

i
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|jTeinșfl
Alba-Iulia
Vințulă de josu 
Șibotti 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamti 
Soborșinti 
Bârzava 
Conopii 
Radna-Lipova 
Paulișu 

i Gyorok 
Glogovaț

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

10.13
10.37|
10.53
11.39
12.01
12.29
12.45

1.24

Aradii

Szolnok
Budapesta

Viena

I

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.
2..

Trenu 
mixt Copșa-mică

Șeica mare 
Lomneșă 
Ocna
Sibiiu

8—
8.35

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

Sihiiu-Copsa-micâ

Sibiiu
Ocna
Ldmneșă 
Șeica mare
Copșa-mlcil

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucerdea - Oșorheiu
5.35 Reghin ulu siisescu

1___________________

I 8.15

3—
6.49
9.35 li

Odorheiu

Mirașteu 
Sânpaulă 
Iernută
M. Bogata 
Ludoșă 
Cheța 
Cucerdea

Simeria (Piski)-B*etr©șeni Petroșeni-Sioueria (Piski)

Simeria
Streiu
Hațegă 
Pui 
Crivadia
Banița 
Petroseni

i

6.47
7.40
8.51

10.02
11.02
11.501
12.30

11.54,
12.37

1.28
2.23
3.11
3.53i
4.25

Petroșani 
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

Aradu—Timișdra Timișdra—Aradii

Aradu
Aradulb. 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

Timișdra
Merczifalva 
Orczifalva 
Vinga 
Nemeth-SAgh 
Ar adult! nou
Aradii

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

filhirișu—Turda Turda-Ghirișîi

Ghirișă 
Turda

9.33
9.54

4.19
4.40

Turda 
Ghirișu

8.29
8.50

3.19
3.40

Sighișdra—Bdorheiu Odorheiu—Sighiși»ra 1

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

6.05'Odorheiu
9.12|Sighiș6ră

6.'
6.44,
7.25,
7.44

Reghinul-săs.

i
Cucerdea 3.05 10.20 3.25
[Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoști 3.51 11.11 4.15
,M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
Iernutfi 4.43 11.57 5.28
Sânpaulă 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21 12.36 6.08

Oșorheiu j 5.40 12.55
4.58

6.27
6.-1

Reghinul-săs, 7.35 ; 7—

Reghinulu săsescîi-
Oșorheiu-Cucerdea

Oșorheiu

8.25
10.-

6.45 12.15
7.05 12.35
7.28 12.58
7.50 1.19
8.23 1.49
8.31 2.02
9.12 2.18
9.44 2.46

8—
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

§imei*ia (Piski)-Unied.

2.18
2.39
3.08

Tnied.-Simei’ia (Piski)

l'nieildra
_erna

8.56h&interia

Ou
9.56

10.15
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


