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Nr. 157. Brașovii, Vineri 14 (26) Iulie

Brașovii, 13 Iulie.
Intr’unulîî din numerii trecuțl 

ai foiei nostre amu vorbitu despre 
cestiunea importantă a concubi- 
natelorfi, care cestiune preocupă 
atâtu de multu și de viu cercurile 
nbstre.

Ca și ună resunetb la acelă 
articulu, primimă ac|i dela unfi 
amicu alii foiei nostre din Țera 
Oltului, o corespondență, ce in
dică una din căușele principale, 
pentru care campania întreprinsă 
de autoritățile nbstre bisericescl 
în contra concubinagiului nu are 
succesulu doritu, ba în multe ți
nuturi se sferșesce cu desastru.

Cestiunea, la care vomă mai 
reveni, trebue bine studiată și lu
minată din tbte laturele.

Etă corespondența din vorbă :
Domnule Redactorii! In Nr. 148 ala 

d arului ce-la redigețl ați sulevata o 
cestiune de una interesa generala.

Resolvarea cestiunei concubinateloru 
atinge deopotrivă interese vitale ale 
statului ca stata, precum și interesele 
fiăcărei naționalități și confesiuni în spe
ciala. Pe noi Românii chiar și numai 
pronunțarea cuvântului „concubinate ne 
atinge în moda neplăcuta, ne atinge 
cele mai delicate simțăminte morale re
ligiose.

Am participată la sinode și sciu 
prea bine, că dintre rapdrtele, ce li-se pre- 
sentau, nici unuia nu făcea o impresiune 
mai deprimătore asupra membrilora, ca 
raportulu despre numSrulă concubinate- 
lora; și mai neplăcuta ne atingea acela 
raporta, decă ni se spunea, că în cutare 
ana numărulă concubinatelora în loca 
de a scăde, a crescuții cu atâtea și atâtea 
cașuri.

Ei bine, toți nutrima ferbintea do
rință de a stîrpi din sînula poporului 
nostru câta mai curândă aceste stări a- 
normale, și nici de cuventula concubi- 
nata să nu mai auc|imă.

Aveți informați uni, că autoritățile 
bisericescl au și luata măsurile de lipsă 

și că preoții au pășită cu energiă pentru 
a stîrpi răulă, ba au cerută și ajutorulă 
autoritățiloră administrative, der acestea 
li l’au denegata.

Că autoritățile administrative denegă 
ajutorulă loră, nu mă surprinde nici
decum, cu deosebire decă scimă, că ad
ministrați unea este în mâna acelora, cari" 
chiar decă ar pute, n’au voința de a da 
serios a ajutoră pentru stîrpirea vr’unui 
rău ce ar bântui și în sînula poporului 
româna.

La una ajutora eficace din partea 
organeloră administrative nici nu ne 
putemă aștepta, căci în privința acesta 
pănă acuma n’avemă nici o lege positivă, 
ba, deși s’au făcuta din partea multora 
comitate la regimă representațiunl spri
jinite și de alte comitate, totuși regimula 
D-lui Tisza nu s’a aflata îndemnata a 
dispune ceva pentru sterpirea concubi
natelora, nici cela puțină prin vr’o or- 
dinațiune, deci este lăsată la bunăvoința 
organeloră administrative, decă au seu 
nu plăcere, de a da petențiloră câtă de 
puțină ajutoră în năcasurile loră.

Sub astfelă de împrejurări și pănă 
când legislațiunea ar lua vr’o măsură 
relativă la concubinate, suntă chemați 
în linia primă preoții, ca să întrebuințeze 
totă puterea și influința loră spre ster
pirea răului.

Cunosca tracte protopopescl, în cari 
nu audiai si nu se scia de nici ună» I
casă de concubinată, pentru că bărbații, 
cari stau în fruntea loră erau o stea 
luminătore prin faptele și vorbele loră, 
prin caracterulă loră nepătată; pentru că 
o astfelă de vieță le asigura loră vecja 
și autoritatea înaintea tuturoră și cu 
deosebire înaintea poporeniloră săi și 
când îșl propuneau a combate ună rău 
seu a îndemna la o faptă bună, erau 
siguri de reușită.

Avemă și astăcjl astfelă de bărbați, 
cari suntă o podobă a oficiului ce-lă o- 
cupă. Ou ore loră. Der cu durere trebue 
să amintescă aici, că se află și astfelă de 
bărbați în fruntea tracturiloră protopo
pescl, cari ajunși odată în acestă oficiu 
prea însemnată, suntă tote celea, numai 

preoți nu; îi vedî încurcați în afaceri 
de speculă, îi găsescl în totă loculă, 
numai în mijloculă poporului, în biserică 
și pe amvonă nu-i vedî. Chemarea loră, 
căreia s’au devotată, pentru care au 
depusă jurămentulă înaintea omeniloră 
și a lui Dumnedeu, a devenita pentru 
unii ca aceștia o afacere secundară. 
Astfelă de bărbați apoi și atunci, când 
cu cea mai bună intențiune lucră seu 
vorbescă pentru ună scopă bună și fo- 
lositoră, au efectulă aceluia, care strigă 
în pustiă ; astfelă de persdne nu voră 
sterpi nicl-odată concubinatele, seu alte 
rele din poporă.

D-Vostre, D-le Redactoră, aveți in- 
formațiunl, că unii preoți în sensulă cir- 
culareloră mai înalte primite au pășită 
cu energiă pentru sterpirea concubina
teloru. Eu însă ’ml permită a Vă in
forma și despe casulă contrară, că 
s’au înfățișată înaintea, unoră preoți și 
protopopi înșiși concubenții, esprimându-șl 
dorința și cerândă licență spre a păși la 
taina căsătoriei, der n’au aflată sprijină 
și îmbărbătare.

Pote, că vă veți îndoi de disele mele 
der vă asigură că cunoscă între altele 
ună casă, în care ună protopopă voindă 
ca de regulă a specula și cu concubinatele 
a cerută unoră concubențl pentru licență 
de căsătoriă ună preță esagerată de mare. 
Oamenii ce-i dreptă erau gazde bune, 
aveau 4 boi, și pote că ar fi dată doi 
boi, der fiindă prețuia viteloră cam josă, 
trebuia se vândă pe lângă boi încă niște 
vaci, ca să potă mulțămi pe nesățiosulă 
protopopă; sub astfeliu de împrejurări 
concubenții au declarată: că decâtă cu
nunată și săracă, mai bine fără cununiă 
și cu avuțiă.

Cum vetjl deci, d-le Redactoră, dis- 
posițiunile autoritățiloră superiore bise
ricescl suntă forte bune, numai câtă cu 
emanarea de disposițiunl n’amă stîrpită 
încă răulă. Trebue se avemă și organele 
seu bărbații devotați causei, cari să aibă 
și voința și putința de a-le esecuta, căci 
sciută este, că cele mai bune și frumăse 
legi și întocmiri, devină,— rău esecutate 
—o nefericire, o asuprire pentru poporă.

Incheiândă acestă corespondință, .aș 
ruj^a. pe venerabilele nostre autorități su- 
penore bisericescl, ca cu ocasiunea visi- 
tăriloră canonice, a esmisiuniloră din 
centru, de cari obvină multe în decur- 
sulă unui ană, organele esmise, în comu
nele, unde au a îndeplini unele agende, 
să cheme fără vr’o prealabilă încunosci- 
ințare pe concubențl, să-i dojenescă. să-i 
întrebe, ce au făcută și ce-i împedecă de 
a păși la taina căsătoriei legale ? Apoi 
după cele esperiate să delătureze pede- 
cile și să le câștige tdte înlesnirile posi
bile pentru încheierea unei căsătorii le
gitime.

In modulă acesta credă eu, că și 
fără a mai cere ajutorulă străiniloră amă 
pune capătă multeloră concubinate, ce 
au începută a prinde rădăcini și în sînulă 
poporului română, celui de altmintrelea 
destulă de înclinată spre o viâță morală- 
religiosă.

ZDIZsT _Z\.ZF,.^ZK JL.
Revoluția din Creta.

O parte mare din insula Creta e 
revoltată. In provincia Rhetymno re
belii au arsă ună sată mohamedană, în 
provincia Episcopi au fostă încăerărl 
sângerdse între Creștini și Musulmani, 
din Vamos și Cidonia au fostă isgonite 
autoritățile, archivele loră arse și Mo- 
hamedanii fugă din interiorulă țării în 
orașele de porta. Totă litoralulă nordică 
ală insulei e în mânile insurgențiloră. 
Decă Porta nu va înăbuși repede răscola, 
atunci e periculă, că mișcarea din Creta 
va provoca crise mari, ca acele, cari de 
70 de ani sgudue imperiulă otomană 
din temelii, cari au adusă totdeuna pe 
Ruși la Balcani. Așa a fostă și cu răs
cola din Erțegovina, din Bulgaria ș. a.

Regele Milanu în Belgrade. Ristici.
„Coresp. Polit.“ află, că regele Mi- 

lană sosesce adl din Constantinopolă în 
Belgradă. Nu i-se va face o primire 
festivă. Trecândă în drumulă său dela 
gară pănă la conacă, fostulă rege va întră 
în biserica Sf.-AdormirI, spre a primi 
acolo binecuvântarea metropolitului Mi- 
hailă.

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

(4)CONSCIINJA LATINITĂȚII INTRE ROMÂNII
DIÎT SBCOLII TBBCVȚi.

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

Am luată parte la Congresulă in
ternațională de sciințe etnografice din 
Parisă, din 1878. A! nu pe comptulă 
bugetului țărei — (Aplause.) In ședința 
de MercurI, 17 Iulie 1878, în fața unui 
publică imensă, în marea sală dela Tro- 
cadero, sub președința ilustrului D. Tor- 
res-Caîcedo, minstru plenipotențiară dela 
Salvadoră, am ținută o conferință des
pre Românii din Istria. In preambululă 
cuvântării mele am imputată Franciei 
ignoranța ei despre țera nostră, a unui 
poporă frate. Eu le diceamă... Ce le-amă 
disă, este trecută în „Darea de semău a 
ședinței, făcută de stenografia oficială a 
guvernului francesă. Etă ce le diceamă:

Urechiă, delegată ală Bucu- 
resciloră. — Domneloră și domniloră ! In 
acestă secolă, când ună Livingstone 
măre, explorândă Africa centrală și când 
se sacrifică vieți omenescl, căutându-se 
în ghețurile eterne ale polului pămân

turi nelocuite și netrebuinciose — nu 
așa, că e ună fenomenă straniu acela, de 
a constata, că esistă încă în Europa po- 
păre necunoscute, înaintea cărora sciința 
se opresce, atâtă de încurcată ca 
dinaintea poporului Niam-Niam ală lui 
Schweinfurt ?

„Nu esagereză de felă, constată 
numai ună faptă. Este în Europa câte 
ună colță de pământă, ună adevărată 
terra incognita și câte ună mică poporă, 
ală cărui nume a rămasă necunoscută 
marei maioritățl a etnografiloră. Și, ca 
să vorbescă numai de poporulă română, 
căruia aparțină și cu care împărtășescă 
durerea unei nedreptăți recente, (perderea 
Basarabiei), nu este ore regretabilă pentru 
sciință de a constata, că e încă așa de 
puțină cunoscută, cu tote lucrările im
portante ale bărbațiloră eminenți fran- 
cesl și de diferite alte naționalități?

„Iubescă Franța, și de doi ani i-am 
încredințată totă ce pote ună omă să 
iubescă mai multă: copiii săi; sciu, de 
altă parte, câtă îi datorimă, și erl încă 
o spuneamu în câteva cuvinte incohe- 
rente, der cari eșiau din inimă. Cu tote 
acestea, domneloră și domniloră, dați-’ml 
voiă, de vreme ce suntemă în societate 

sciințifică, se mă plângă în potriva unui 
mare numără din omenii de sciință ai 
Franței. Nu este așa, că în Franța, după 
nenumărate lucrări deja publicate, după 
răsboiul dela Crimea, căruia datorimă Ba
sarabia, mulțămită căreia amă reîncepută 
a trăi, — căci sângelui francesă vărsată 
la Crimea datorimă Basarabia și pote 
chiar dreptulă d’a vorbi în numele țărei 
mele în fața acestui areopagă ală Fran
ciei, — nu este așa, că în Franța, cu 
multă după răsboiulă dela Crimea, în 
1876, și într’una din cele mai reputate 
reviste, s’a putută ceti sub semnătura 
unui bărbată ilustru acestă naivă ade- 
vără: că Valacltii și Românii au aceleași 
obiceiuri și aceeași limbă, — ca și cum 
ar fi fostă vorba de două popore di
ferite ?

„D-IH Ed. Madier de Montjau : Cum 
se chiamă acea revistă ?u

„D-nulii V. Urechiă: „Revue des 
Deux-Mondes!“ — Era vorba de ună 
articolă, ce trata despre legătura drumu- 
riloru de fieră ale Ungariei, Transilvaniei 
și României.

„Ună altă diară mare din Parisă, că
ruia, fără îndoielă, îi datorimă o adâncă 
recunoscință, căci a pledată multă vreme 

causa dreptăței, causa română, — și că
ruia de astă-dată, dațl-ml voiă a nu-i 
pomeni numele; — ună mare cliară din 
Parisă, acum câțl-va ani, anunțândă, că 
guvernulă română și-a procurată ună 
bastimentă, scria, că a fostă dusă pe 
Dâmbovița, adecă ună mică rîu, ce stră
bate Bucurescii și pe care poporulă 
română l’a prea poetisată, și dice în 
acestă privință:

Dâmbovița apă dulce, 
Cine bea nu se mai duce !

„Numitulă diară adauge, că mulțimea 
alerga pe cheulă acestui fluviu, spre a 
saluta noulă bastimentă de răsboiu. 
Acesta e totă una, cum s’ar face să se 
urce ună bastimentă cuirasată pe pără- 
ulă de pe strada Bac a d-nei de Stael.

Totă lumea cunosce uvragiulă vo- 
luminosă întitulată: Cahier d’une eleve 
de Saint-Denis, cours d’etudes complect gra
dul. De sigură, că domnele l’au avută 
vr’odată în mână. In ală doi-spre-dece- 
lea volumă ală acestui cursă, autorulă, 
ună profesoră ală învățământului secun
dară francesă, preda fiiceloră G-aliei, — 
admirabilă intențiune! — filologia lim- 
biloră europene. La rubrica idiomeloră 
neo-latine nu uită să pomenescă și pe
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Totodată cu scirea despre sosirea 
regelui Milană, „Coresp. Polit.“ inregis- 
treză faima despre îmbolnăvirea regen
tului Risticl. Se vorbesce, că a avută 
unii atacă de apoplexiă, alții dică, că 
este forte obosită din causa încordări- 
loră celoră mari în serviciulă statului.

SOIRILE DILEI.
Tesaurulu de antichități dela Apahida. 

Ingrijitorulu antichitățiloră din museulă 
ardeleană din Clușiu, prof. Dr. H. Finaly, 
șl-a dată părerea, că antichitățile aflate 
la Apahida dateză din epoca, în care 
Goții din orientă se aflau încă colonisațl 
aici în Dacia. Numele „ Omharusu , ce 
este scrisă pe ună inelă cu sigilă, aflată 
la Apahida, nu este nume cunoscută, 
der e sigură, că acestă fruntașă Gotă a 
fostă creștină, căci împreună cu sicriulă 
lui s’au aflată și câte-va cruci. Se pote 
presupune, că elă a trăită între anii 
245—325 d. Chr. Ce privesce argintăria, 
cu cea mai mare probabilitate se pote 
presupune, că aceea este artă bizantină, 
deorece în acea epocă Goții n’au putut 
ave o artă așa desvoltată. Museulu ar- 
delenă a plătită pentru obiectele aflate 
cu prima ocasiune 6952 fl. 30 cr., pen
tru cele aflate cu a doua ocasiune 84 
fl. 15 cr. La olaltă 7036 fl. 45 cr. Banii 
se află depuși la oficiulă solgăbirăescă. 
In înțelesulă legei, acestă sumă are să 
se împartă în 3 părți, dintre cari una 
este a erarului, alta a aflătoriloră, er a 
treia parte a proprietarului locului, adecă 
a comunei Apahida. S’a cerută însă dela 
ministeriu, ca a treia parte din acestă 
sumă s’o concedă pe sema numitului 
museu. La începutulă lui Augustă obiec
tele acestea împreună cu tesaurulă dela 
Șimleu voră fi espuse la Budapesta.

* &
Secerișu slabii. Dela Chirileu de lângă 

Mureșă ni-se scrie : Sunt omă de 72 
de ani și unu secerișă mai slabă nu am 
ajunsă ! Am semănată 80 metrete săcară 
și am secerată 50 clăișore, care nu vor 
da mai multă de 50 metrete de săcară. 
Am sămănată 12 metrete de grâu curată, 
cum e aurulă, și am secerată 15 clăișore 
de grâu ruginită și măruntă, de nu cred 
să dea 10 metrete de grâu sbercită, ca 
vai de elă. Acesta e pe la noi resulta- 
tulă secerișului. Suntemă puși pe cugete; 
ce va fi cu noi, ce ne vomă face, de 
unde să suplenimă cele trebuinciose ? 
Erburile au fostă de totă slabe, fenă 
avemă puțină, de otavă nu-i speranță, 
căci au dată căldurile tropice ca în Ca
nicula. Cucuruzulă pănă acuma mai stă 
în putere, însă de nu va ploa încă o 
săptămână, va rămâne și elă sterpă, 

fără rodire. Grindină încă amă avută 
în două rânduri, în 18 Iuniu și 7 Iuliu, 
făcendă mari stricăciuni. — M.

* * *

*) Congres International des sciences et- 
nographiques dice:

„Nenumărate semne de aprobațiune. 
Aplause. — NumăroșI membri ai congresului 
îșl părăsescă. locurile, spre a merge să felicite 
pe d-lu V. A. Urechiă, așa, că ședința pentru 
unu momentă este suspendată/'

Grindină. In 18 Iulie n. c. a cădută 
pe teritorulă Devei o ploiă mare împreu
nată cu grindină măruntă, care a durat 
mai bine de ună pătrară de oră. Paguba 
este considerabilă mai cu semă în vii și 
cucuruză. Plantele mai delicate de prin 
grădini, d. e. fasole, pepeni, crastavețl 
etc. au fostă cu desăvîrșire nimicite.

* * *
Cursu clericală. Consistoriulă archi- 

diecesană din Sibiiu aduce la cunoscința 
tuturoră, pe cari îi privesce, că pentru 
primirea eleviloră la cursulă clericalii, as
piranții au să-și așternă suplicele ins
truite conformă regulamentului semina- 
rială pe calea oficiului protopresbiterală 
concernentă celă multă pănă la 1/13 
Augustă a. c. la consistoriulă archidie- 
cesană. Cu petițiunea să presinte: a) 
atestată de boteză, b) atestată de șcdlă 
(celă puțină 6 clase gimnasiale, eventuală 
4 clase gimnasiale și terminarea cursului 
pedagogică), c) atestată medicală despre 
starea sănătății, și anume că nu au nici 
ună defectă spirituală seu corporală. 
Cei primiți au a se pr esența la 1/13 
Septemvre a. c. în personă la înmatri
culare, carea urmeză în cele trei dile 
prime ale lunei, a răspunde taxa semi- 
narială â 100 fl. v. a. seu deodată seu 
în două rate câte de 50 fl., adecă la în
scriere și la 1 Februarie. Tinerii, cari 
pentru ântâia oră se primescă în insti- 
tutulă seminarială, voră ave pe lângă 
taxa convictului a solvi separată 2 fl. 
pentru biblioteca seminarială.

* * -t
Esamenu de cualificațiune. Același 

Consistoriuaduce la cunoscința tuturoră, 
pe care îi privesce, că esamenele de cua
lificațiune ale candidațilorîi de preoția din 
archidiecesa gr. or. română transilvană 
se voră ține la 25 Augustă a. c. și di- 
lele următore în Sibiiu. La acestă esa- 
menă suntă admisibili clericii absoluțl 
din institutulă archidiecesană, cari au 
fostă și învățători în vre-o școlă confe
sională. In cașuri escepționale decide 
Consistoriulă archidiecesană.

Cererile pentru admitere la acestă 
esamenă, au a se subșterne Consistorului 
cu 6 săptămâni înainte de termină, ins
truite : a) cu atestată de boteză; b) cu 
atestată de moralitate, revădută de pro- 
topresbiterulă respectivă, într’ală cărui 
ținută locuesce petintele; c) cu atestată 
școlastică ală semestrului din urmă din 
școla pregătitore mediă —gimnasială; d) 
cu tote atestatele clericale de pe toți 
anii respectivului cursă (resp. absoluto- 
riulă clericală); ej cu atestatele despre 

serviciele de pănă acum ; f) cu tacsa esa • 
menului provăcjută în § 121 p. 8 ală 
statutului organică (20 fl. v. a.).

* * <
Alți lăutari români la Parisu. „Ro- 

mănulă“ scrie, că în curândă va pleca 
la Parisă încă o trupă de lăutari români, 
îmbrăcațl în costumă națională. In sco- 
pulă acesta s’a dată la BucurescI o re- 
presentațiune estra-ordinară în favo- 
rulă loră.

* * *
Fete la raportă. In Clușiu s’a în

tâmplată și lucrulă acela ne mai pome
nită, ca să fiă chiămate fete Ia raportă 
de regimentă. Etă cum: Două fete fru- 
mose se preumblau pe o promenadă mai 
mică din Clușiu. Ună sergentă întâl- 
nindu-le le saluta cu cuvintele; „Sărută 
mânile!“ Una dintre fete dise atunci că
tră soța sa: „Eu nu ’nțelegă, pentru ce 
ne salută pe noi ună astfelă de „bocon- 
cioșău. La audulă acestoră vorbe sergen- 
tulă se ’ntorse spre fată cu nisce cuvinte, 
dintre cari cele mai puțină ofensătore 
au fostă acestea: „Ține-țl flenca!“ Fetele 
s’au dusă acasă plângândă; tatălă loră 
s’a plânsă în contra sergentului, der 
când fu la raportă, sergeutulă negă to
tulă, er tatălă feteloră nu sciu să arate 
destulă de lămurită plângerea fiiceloră 
sale. I s’a tj’sb acestuia, ca să le trimită 
chiar pe ele la raportulă de regimentă, 
căci ele mai bine voră sci să arate cum 
s’a petrecută lucrulă. Acesta s’a și în
tâmplată. Frumosele fete se presentară 
la raportă și începură cu curagiu să se 
plângă contra îndrăsnețului sergentă. Pe 
soldați îi năpădi rîsulă, er oficerii as
cultau cu seriositate, ca să vedă ce va 
eși de aci. N’a eșită însă nimică, căci 
pe când bietele fete vorbiau mai cu foc, 
etă că se ivesce în curtea casarmei 
mama loră, care cu o falcă ’n ceră și 
cu alta în pământă întră la ele, le prinde 
de mână și le scote afară, c|icândă; că 
nu este ertată feteloră a se duce între 
cătane. Astfelă sergentulă a scăpată cu 
3 dile arestă în casarmă.

* * *
Bacalaureați români la Parisu. La 

esamenele pentru bacalaureată (maturi
tate) de sciințe la Sorbona în Parisă, 
frații Alexandru și George Pereță (acesta 
laureată, premiulă ală 2-lea, și laureată 
premiulă ală 6-lea la cele două concur
suri din urmă la scrimă), elevi interni 
dela Colegiulă Saint-Louis, au obținută 
cu succesă diploma de bacalaureați în 
sciințe.

* '* *
Stipendiile „Franciso-Iosif—Elisabeta“. 

Pentru anulă școlară 1889/90 suntă va
cante 9 stipendii din fundațiunea „Fran- 
ciscă-Iosifă—Elisabeta". Câte ună sti

pendiu e vacantă la universitatea din 
Viena, Insbruck, Lembergă, Agramă și 
Cernăuți, și câte 2 la universitatea din 
Clușiu și Budapesta. Fiăcare stipendiu e 
de 300 fl. Cererile suntă a se adresa 
pănă la 15 Augustă dea-dreptulă Maies
tății Sale monarchului. Suntă de aclusă: 
Atestată de boteză, testimoniu de sără
cia, documentă despre starea familiară, 
testimoniu de maturitate, ori, decă supli- 
cantulă e la universitate, testimonii de 
coloquii.

** *
MesurI in contra turbărei. Se scie, 

că în urma cașului întâmplată Ia Derste, 
unde ună câne turbată a mușcată doi 
omeni și mai mulțl câni, poliția din 
Brașovă a luată cele mai întinse măsuri 
pentru înlăturarea altoră nenorociri. Nu 
numai cânii, cari n’au botniță, suntă 
prinși și imediată uciși, der și cei cu 
botniță, decă nu suntă purtațl de o 
sforă.

Continuarea raportului
în procesuld părintelui Lucaciu.

Sătmaru, 13 Iulie 1889.
(Urmare.)

fi)iua de 8 Iulie.
Cu multă înainte de 9 ore era deja 

ocupată sala spațiăsă de ună publică forte 
numărosă ; erau din tote păturile socie
tății orașului, pe lângă Românii adunați 
din cele mai multe părți, și Maghiari, 
chiar din ținuturi depărtate. Intre curioși 
era representată corpulă juridică prin 
forte mulțl advocațl; logele erau înde- 
suite de dame, cari și ele cu nerăbdare 
așteptau finea și resultatulă obositorei 
pertractări. Era diua cea mai intere
santă, când ’șl ținură procurorulă și ad- 
vocatulă apărătoră vorbirile și când se 
aștapta și sentința tribunalului.

Punctă la 9 ore președintele des
chide ședința. In acestă momentă pă- 
șesce la mijlocă Pap Zsiga cu multă 
obrăsniciă, urîtă, ca ună șerpe ce se tâ- 
resce pe pământă. începe se vorbescă, 
vrândă să reflecteze la vorbirea de alal- 
tăerl a apărătoriului Coroiană.

Se vedea indignațiunea pe fețele pu
blicului și advocatulă Coroiană ’șl ridică 
vocea întrebândă pe președinte, că ce 
însemnă acesta, după ce procedura pen
tru dovedirea fapteloră s’a terminată 
deja.

Președintele-lă îndrumeză pe neru- 
șinatulă delatoră să-și întrerupă vorbirea 
și să mergă la loculu său; acesta nu 
cedeză, pănă ce președintele a trebuită 
să-și pună totă autoritatea în cumpănă, 
și numai cu greu l’a putută opri și în
druma la loculă seu.

Preș.: Terminându-se procedura de 
monstrătore, se voră ceti acum unele 
documente. Eu și la începută numai 
delațiunea am vrută să o cetescă, am 
fostă silită însă să cetescă și epistola 
comitelui supremă, după care de sine a 
urmată să dau locă și cetirei protestului, 
seu declarațiunei mai multoră cetățeni 
din Fernezeiu. Acuma vine rândulă la

Română seu Valahă. Aceea, ce spune însă 
asupra diferiteloră dialecte ale acestei 
limbi, este cu totulă necunoscută de 
Români.

„La pag. 236 dice:
„ Limba valachă se pote împărți în mai 

multe dialecte:
„7. Valachb-Moldava, ce se vorbesce 

în Valachia și Moldavia.
„Acestă limbă o numimă curată 

română.
„5. Macedo-valachă, întrebințată într’o 

parte a Ungariei.
„Autorulu pune Macedonia în Un

garia !
„5. Ventro-valachă, ce se întrebuințeză 

la nordulf DanubiuluiA
„Acestă dialectă nu se pote găsi în 

nici una din țările locuite de Români. 
Pote că acestă idpiă a fostă astfelă dată 
autorului de cătră prințulă Ligne, care 
scria acum ună secolă, vorbindă de fe
meile române:

nrtS’ar fi putută scuti se aibă atâta 
pântece. E atâtu de trebuinciosu pentru o 
frumsețe în acea țâră, încâtu o mumă mi-a 
cerută iertăciune, pentru că Hică-sa nu avea 
încă. 0 să aibă în curendu, îmi clise eă, 
căci acum e rușine ; e dreptă și subțire ca 
o papură.u“

„Veți scusa, domneloră, pe Român
cele d’acum ună secolă; ele sacrificau 
modei.... Ișl trăgeau cât-va la nemă.
(Rîsete.)

„Etă totă ce amă putută găsi, pentru 
a justifica dialectulă Ventro-valachu ală 
autorului cârței în chestiune.

„Decă nu mi-ar fi temă, că abuseză 
de răbdarea d-stră, v’aș spune, că au- 
torulă „etnografiei române din 1870“ 
merge mai departe; spre a proba lati
nitatea limbei române, o compară cu ce
lelalte limbi surori, cu limbile: latină, 
francesă, italiană, spaniolă, portugeză. 
etc.., punândă sub ochii eleviloră săi 
Pater noster tradusă în tote aceste limbi:

„Latinii: Pater noster, qui est in coelis, sanc- 
tificetur nomen tuum, advenaiat regnum tuum.

„Francesit: Notre pâre qui âtes aux cieux, 
que votre nom soit sanctifie, que votre regne 
vienne....

„Italianti: Padre nostro che sei ne’cieli, 
sanctificate sia il nome tuo, venga il rengo tuo ..

„Spaniolii: Padre noestro que estas en 
los cielos, sanctificado sea nornbre tuo....

„Portugesu .• Padre nosso que estais nes ceos 
sanctificado seja o vosso ..nome, venha a nos 
vosso regno ..

„Românii: Bap nos chi est n’ils tschels, fat 
savet vegua nom teis, regna naun pro, re- 
ginem teis...

Valachă: Ocze nashe ishe iessi na nebessenas- 
vetisse sine tuoye napredit tzarstuo tuoye....

Toții românii: Dabodet nalya tvaya jako na 
nebessi y na semli, etc. (Universalii hohotii (le 
riști.)

„Fără îndoielă intențiunea e lăuda
bilă, der aș vre să fiă aci vr’ună Rusă, 
ca să audă traducția ce s’a făcută Ta
tălui nostru în românesce. E curată Ta- 
tălu nostru în rusesce. Totuși autorulă 
nu se sfiesce a susține perfecta asemă
nare a limbei române cu celelalte limbi 
neo-latine. (Rîsete.)

„Și cu tote acestea dela a doua ju
mătate a secolului ală XVII-lea, Propa
ganda Fide a făcută să se publice de 
cătră episcopulă Vitto Piluzio ună ca- 
techismă pentru Români, din care auto
rulă ar fi putută să ia traducțiunea Ta
tălui nostru în limba curată românescă.“

*
Pe când bugetele veciniloră plătiau 

reptile etnografice, ca să dovedescă, că 
Românii nu suntă Latini, inima mai de 
frate a Francesului susținea acestă lati
nitate, der vai 1 ignoranța nimicia buna 
intențiune.

Acestă ignoranță a Francesului des
pre noi cutezamă în 1878, cum vădurățl, 
a o semnala la Congresulă etnografică 
din Parisă, chiar în presența a câtorva 
mii de Francezi literațl, adunați în imensa 

sală Trocadero. Și acestă adunare mare, 
dice „Stenografia oficială“, nu se supăra 
(căci scia, că imputarea nu venia dela 
ună neamică), ci din contră, mă aplauda.*)

Nu totdeuna străinulă ne ignora 
astfelă. La soirile, ce mergeau în Europa 
apusenă despre victoriile lui Mihaiu Vi- 
tezulă din Ardeală, în „Avvisi“ se dicea: 
„ Ce, e de mirare că Valachii suntu viteji ? 
Au nu suntu ei Romani ?u

Totă vitejia oșteniloră români făcu 
pe Maria Terezia să le dea flamura cu 
inscripția: Virtus Romana rediviva.

*
Pentru dmenii de sciință ai Europei 

scrierile lui Cantemir, în latinesce, au 
fostă o minunată școlă, unde au putută 
ei, în secolulă ală XVIII-lea, învăța ceva 
despre latinitatea Româniloră.

Der să revenimă la noi.
^Revista literarăA (Va urma.) 
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cetirea protocolului luată în conferința 
din TăuțI. AcestQ protocols e aici în 
originalulG românescă, der e și în tra
ducere autentică maghiară, făcută de 
translatorul^ ministrului președinte. Decă 
d-lă procuroră seu advocatulă apărătoră 
dorescă, voiu dispune cetirea originalului 
seu a traducerei.

Procurorulă: La totă casulă dorescă 
să se cetescă protocolula conferinței și 
încă in traducerea ministerială.

Coroianu: Când d-lă procuroră pof- 
tesce cetirea protocolului, ar trebui să 
poftescă cetirea originalului românescă, 
nu numai pentru că conferința tdtă și 
vorbirea incriminată s’a ținuta românesce, 
ci și pentru că prin acesta s’ar face 
locă unei desfășurări seu deslușiri auten
tice a lucrului. Eu din parte-mi, consi- 
derândă, că prin cetirea protocolului fiă 
acelui originala seu tradusa, s’ar perde 
multa timpa, facă propunerea să nu 
se cetescă și să procedema mai de
parte.

Procurorulu: Insistă pe lângă pro
punerea mea de mai nainte și ceră, ca 
unguresce să se cetescă, deorece e 
în traducere autentică și în limba sta
tului. _

Coroiami: Decă d-lă procuroră insistă 
pe lângă cetire, atunci și eu primescă 
cetirea, der poftescă să se facă acesta în 
limbă română, și decă doresce d-lă pro
curoră ca să se cetescă și unguresce, 
acesta să se facă numai după ce se va 
ceti originalulă.

Tribunalulu se retrage să decidă, și 
după puțină timpă enunță urmatoriulă 
deliberată: Tribunalulă a decisă cetirea 
protocolului și cu delăturarea textului ori
ginalii românescă se va ceti numai tradu
cerea autentică.

Judele Viski cetesce protocolula cu 
accente curate și bine pronunțate. In tra
ducere se observeză mai multe erori. 
După cetirea protocolului se cetesce ates- 
tatulă de moralitate și despre starea 
materială a d-lui Lucaciu, dată de pri
măria (antistia) comunală a Șișeștiloră.

Preș: Cu acestea declară terminată 
procedura pentru dovedirea fapteloră și 
îlă provocă pe d-lă procuroră, să-șl des- 
volte părerile sale și eventuală și pro
punerile, ce le-ar ave.

După acestea se ridică tinărulă pro
curoră, care pote întâiașdată a ținută o 
astfelă de cuvântare și rostesce următorea 
vorbire de acusare, ascultată de marele 
publică cu viu interesă:

On. Tribunală regescă!
Ponderose și nedisputabile interese 

publice și private pretindă, ca buna or
dine morală și socială nu numai în con
tra forței să se apere, ci ca scutulă le- 
giloră să se estindă și asupra acelora pe- 
ricule,, ce s’ară nasce din propagarea pu
blică a ideilora contrare statului și 
instituțiunilora lui. Propagarea liberă a 
ideilora e tocmai așa de periculosă, ca 
foculă, care lumineză și încălclesce, der 
care, decă se estindefără controlă, e causa 
multora miserii și devastări. Din aceste 
considerațiunî e datorința statului să 
împedece estinderea acestui elementă, și, 
decă trebue, să apere societatea. Tote 
statele între problemele loră grele și 
mari au și pe acâsta, pentru-că cu câta 
e mai înalta spiritulă, cu atâtă va fi mai 
precaută a trece peste hotarulO, care-lă 
desparte de ceea ce e ertată, față cu 
ideile păcătose și propagarea loră o- 
prită.

Legislațiunea nu se pote lăpăda de 
datorința, ca să apere dreptulă și ordinea 
în contra spiritului agitatoră, libertatea 
în contra esceseloră. Fiindcă susținerea 
păcii formeză datorința cea mai sfântă a 
legislațiunei statului maghiară, ea cu 
dreptă pedepsesce prin legile sale de 
stată agitațiunea și alte încercări îndrep
tate în contra liniscei și a păcii sale.

Pressa liberă, dreptulă de reuniuni 
și conveniri libere, dreptulă espresiunei 
libere a ideiloră suntă fundamentulă so
cietății moderne, suntă factorii promo- 
vătorl ai culturei, însă aceste nimeni cu 
mintea sănătosă nu și le pote închipui, 
decâtă cu acele legi, cari se potă con
corda cu legile restrictive ale libertății.

In procedura juridică francesă esistă 
ună usă pre frumosă, când adecă apără 
torulă citeză o sentință seu ună pasagiu 
din careva scriitoră celebru, îșl ridică 
capela de pe capă în semnă de adâncă 
stimă cătră celă citată; cele espuse de 
mine încă conțină atâtă de nerăsturna- 
bile și sfinte adevăruri, încâtă nu vatămă 
modestia, decă dică, că cu capulă desvă- 
lită le-amă disă.

Statulă are ună principiu, a căruia 
asigurare și garantare zace în datorința 
ori și cui, dela care se condiționeză e- 
sistența paclnică și liberă a lui. Intre 
aceste condițiunl primula loctt îlă ocupă 
coesistența paclnică și neconturbată a 
casteloră, confesiuniloră și a naționalită- 

țiloră diferite, care coesistență e însăși 
pacea internă a statului, a căreia con- 
turbare amenință cu dărîmarea temelii- 
loră statului. Statulă șl-a și asigurată 
pacea acesta prin legi, așa pentru refe
rințele bune între diferitele naționalități 
a creată legi anumite, cunoscute sub 
numirea de legi pentru naționalități. 
Despre principiile și ideile naționale și 
despre reua și periculosă influință a a- 
cestora asupra statului, mai alesă însă 
pentru împedecarea releloră influințe, în 
deosebi s’a îngrijită legislațiunea, creânda 
articululă 172 ală legei penale, unde 
alinea a 2-a prescrie chiar și pedepsa, 
ce-o involvă abusulă cu propagarea idei
loră periculose și nepaclnice naționale 
seu confesionale.

Suntă deplină convinsă despre în
țelepciunea on. tribunală, der ceră să 
mi-se concedă să potă da locă părerii 
mele private față cu acestă lege.

(Aici procurorulă citeză din cuvântă 
în cuvântă textulă articulului citată, apoi 
continuă astfelă):

„Celă ce în vre-o adunare, în pu
blică etc....“ In lipsa legii positive, jude- 
mi e încredințată să considere acesta. 
Și forte bine, căci cuvântului se pote 
da interpretare mai strictă ori mai largă. 
După cum a stabilită jurisprudința mai 
înaltă, publicitatea nu depinde dela locă, 
căci publice pote să se întâmple ceva și 
fără publicitate, de pildă pe stradă. In 
sensulă etimologică numai acea faptă e 
publică, care s’a petrecută așa, că ori 
cine și ori și câți au putut’o privi seu 
observa. Der la acestă casă specială 
chiar legea ne servesce ca basă positivă, 
ea pretinde adunare. Ouvântulă adunare 
două lucruri esprimă; l-a: presența mai 
multoru omeni, înaintea cărora vorbito- 
rulă să grăescă; 2-a: ca vorbitorulă
pe cei presențl să-i potă considera 
ca ascultători ai săi, cuvântarea trebue 
să fiă adresată cătră publică; discursu
rile private nu cadă sub acestă consi- 
derațiune.

Să considerămă acum cealaltă es- 
presiune a paragrafului citată: „agiteză". 
Cuvântuiă acesta esprimă o astfelă de 
comunicare a ideii, care emoționeză spi
ritele, aprinde patimele, care îndemnă 
la ură și forță. Der potu fi și de ace
lea cuvântări, cari nu au influință: aceste 
suntă dispute. Agitarea însă e contrarul 
disputei, căci, eșindă din proposițiuni 
false, calculeză a agita pe alții.

Agitarea se deosebesce și de revol- 
tare. Agitatorulă nu-șl espune părerea, 
despre ce ar trebui să se facă, ca insti- 
tuțiunea odiosă să se nimicescă seu să 
înceteze; se îndestulesce cu escitarea 
urei numai, acțiunea o incrediuțeză spi- 
riteloră ațîțate.

Cu disposițiunile §-lui 172 suntă 
analoge și cele ale § 153. Să ne însem- 
nămă bine, că aici se dice, că decă s’au 
întrunită și deși nu au făcută ni
mica, totuși suntă a se pedepsi. Nu este 
criminalista, care să nu vâdă și admită 
pedepsirea acesta. Decă 9 a se pedepsi 
totă membrulă unei asttelă de adunări, 
cu câtă mai vârtosă trebue să se pedep- 
sescă acela, care a înscenată seu a do
rită acesta. Elă tote le-a făcută și pro
bată, ca adunarea să se întrunescă, tote' 
le-a încercată ea să-și ajungă scopulă; 
nereușita a trecută prin cugetarea înțe- 
leptă a convocațiloră.

După o astfelă de deslușire a lucrului, 
prin chiar codicele penală, se conside
rămă causa pe basa procedurei de ade
verire.

Sub Nr. 1 e adeverită, că adunarea 
din 1887 Iulie 9 din Tăuții de susă, s’a 
făcută pe basa unei convocări cu data : 
Baia-mare 1887 Iulie 3 și subscrisă de 
ună comitetă anonimă. Din diaristică 
scimă că cu ocasiunea alegeriloră dietale 
din anulă 1887, Românii neîndestulițl 
cu constelațiunile presente s’au adunată 
în Sibiiu, unde s’a stabilită ținuta Ro- 
mâniloră față de alegeri. La acesta 
adunare din cerculă electorală alăBaiei- 
marl au fostă trimiși Dr. Vas. Lucaciu, 
parochă în Șișesci, și Alecsie Beriude, 
parochă-protopopă în SăinI, cari apoi 
ca să reîereze despre comisiunea loră 
au convocată conferința amintită în 
Tăuții de susă. Aici Vasiliu Lucaciu a 
tînută o vorbire, despre care într’o mică 
parte chiar prin recunoscerea lui Vas. 
Lucaciu, în altă mică parte și prin tra
ducerea autentică a protocolului, der în 
totalitatea sa prin martorii Pap Zs., 
Toma L., Liptâk Ios. și fiulă său, Roth 
M., Duma L., Herskovits și Sroll Bela 
se adeveresce, că conține tote punctele 
incriminate. (Ve urma).

Comerciulu Ungariei în 1888.
Valorea totală a exportului pe a. 

1888 s’a ridicată la 446.4 milione florini, 
a importului la 465.5 milione fl.; față cu 

an. 1887 exportulă a fostă mai mare cu 
40.4 mii., importulă cu 24.9 mii.

Exportulă. Celă mai mare exportă 
s’a făcută în bucate păstăiose, făinuri, 
urezu — în valore de 173.581,896 fl. Din 
acestea s’au trimisă în Austria de 
113.247,795 fl. (grâu de 36’7, făină de
38.8, orză de 13.2, săcară de 8.6, cu- 
curuză de 5.6, ovăsă 5.1 mii.), în Ger
mania de 18,092,946 fl. (orză 9.5, grâu 
4.8 mii.), în Elveția de 15.046,861 fl. 
(grâu de 11.4 mii.), în Anglia valdre de 
14.556,861 fl. (făină de 11.5, orză de 
2 mii.), în Franța de 5.249,738 fl. (grâu 
de 2.6, făinuri 2.2 mii.) — A doua grupă 
însemnată de exportă au fostă vitele de 
tăiată și de trasă, a căroră valbre s’a 
urcată la 60.304,962 fl., din cari s’au 
trimisă în Austria de 54.5. în Germania 
de 4.6 mii. — Lemne s’au exportată în 
valore de 25.219,931 fl. (spre Austria de
9.8, Franța 7.4, Italia 2.1 Germania 2.5 
mii.). — Beuturi s’au exportată de 
22.875,908 mii. (spre Austria 16.7, Elveția
1.9, Franța 1.5, Germania 1.1 mii.). — 
Lână, torturi și țăsăturl de lână, s’au 
exportată în valore de 20.910,376 fl. — 
S’au exportata legume, pome etc. de 
17.844,364 fl. , producte animalice de 
17.062,130 fl., tăbacă de 9,081,200 fl., 
haine, albituri etc. de 7,682,290 fl., fierți 
și mărfuri de oțelă de 6.616,166 fl., 
materii de coloritu și argăsită de 5.600,288 
fl. etc.

La importă sunta următorele grupe 
mai însemnate : bumbacurl, torturi și 
mărfuri de 63.835,362 fl. (din Austria 
s’au adusă de 62.4 mii.) ; lână, tortă și 
mărfuri de 45,637,449 fl. (din Austria de 
42.6 mii.), inii, cânepă etc. de 90.233,356 
fl. (din Austria de 29.2 mii.), piei și marfă 
de piei de 29.101,660 fl., mătasă și măr
furi de mătasă de 27.285,000 fl., instru
mente științifice și musicale și ceasuri de 
26.625,310 fl. haine, albituri, etc. 26.411,661 
fl. ; beuturi de 18,635,382 fl., trăsuri și 
corăbii de 18.945,545 fl., mărfuri de fieru 
și oțelă de 15.913,494 fl., vite de tăiată 
și trașii de 11,995,449 fl., zăharu de 
11.088,367 fl., cărți și obiecte de artă 
de 10.217200 fl. , lemne de 9.841,059 
fl. etc.

I32.sciința,re. *)

*) Suntă rugate și celelalte cjiare române 
a publica acestă însciințare.

„Reiiniunea femeiloră române din Bra- 
șovău a înființată, după cum se scie, ună 
Internată, cu scopă de a instrui feti
țele aședate aci în menajulu casei, pre
cum și în diferite lucruri de mână, ce 
cadă în sfera unei bune econome, și 
anume se înveță aci:

a) A pregăti totă felulă de mâncări; 
b) A spăla și a călca totu feliulît de albi
turi; c) A croi și a cose cu mașina totu 
f'eliulu de albituri și vestminte; d) A țese; 
e) A cultiva legumi și f) Reguli higienice.

Pentru completarea cunoscințeloră 
câștigate în școlă s’a introdusă și ună 
cursă din religiă, limba română, limba 
maghiară, limba germană și aritmetică.

In acestă Internată se primescă fe
tițe române, cari voră fi absolvatu celă 
puțină Ill (trei) clase primare și voră fi 
împlinită doi-spreclece ani. Tacsa pentru 
întreținere și instrucțiune este 12 fl. pe 
lună plătită anticipativii.

Fetițe orfane și sărace potă fi pri
mite gratuită în

Fetițe din Brașovă, cari ară voi să 
petrecă în Internată numai peste cți, plă- 
tescă pentru totă instrucțiunea și pentru 
prândă și ojină câte 8 fl. pe lună.

Deore-ce numârulu eleveloră, ce 
se potu primi în acestă Internată, este 
restrînsă, de aceea se invită părinții a 
se insinua la subscrisa președintă pă/nă 
■in 15 Augustă st. v.

Din causa mutărei Internatului în- 
tr’ună locală mai spațiosă și mai corâspun- 
cjâtoru, primirea eleveloră se va face în 
anulă acesta, în modă escepțională, din 
17 pană în 22 Septemvre st. v.

La primire are se aducă fiăcare elevă 
albiturile și vestmintele necesare, precum 
și așternutulă de pată.

Agnes Dușoiu, Lazaru Nastasi,
președintă. actuară.

Convocare.
Adunarea despărțământului XII ală 

„Associațiunei transilvane“ se va ține 

în Deșiu la 18 Augustă 1889 st. n., la 
care se invită toți membrii și alțl 
părtinitori ai Associațiunei, de a lua parte 
în numără câtă de însemnată.

Dela c^mitetulă despărțământului. 
Deșiu, la 21 Iulie 1889.

Petru Mureșianu, Augustă Munteanu,
actuariu. dir. desp.

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

Viena, 25 Iulie. Față cu afir
marea fdiei rusesc! „Grașdanin^, 
că politica Austro-Ungariei se si- 
lesce a provoca conflicte între 
Serbia și Bulgaria și că la statulă 
Austro-Ungariei a trimesfi Bulga
ria trupe la granițele serbescl, de
clară organulu ministeriului de es- 
terne din Viena, „Fremdenblatt“, 
că tbte câte le scrie foia rusescă 
suntu numai nisce născociri, căci 
tocmai conducerea politicei aus- 
tro-ungare este, care se străduesce 
de a lumina guvernele Serbiei și 
Bulgariei asupra intențiuniloru re
ciproce, cu scopă de a delătura 
eventuale neînțelegeri.

Belgradîi, 25 Iulie. Regele Mi- 
land a sosită astăc].i aici.

DIVERSE.
Sinucisu din amorii. Este deja ală doi

lea casă, ca ună atașată militară de am
basadă să se sinucidă în acestă ană. 
Astă primăvară s’a sinucisă în Ungaria 
ună Sârbă. Acum vine scirea, că din 
Munchen în Bavaria, s’a sinucisă atașa- 
tulă prusiană Blumenthal. Acestă tî- 
nără atașată s’a sinucisă din amoră. Elă 
avea relații cu o fată tînără și forte fru
mosă, der care era din părinți săraci. 
Fata lucra la ună magazină de cusăto
ria. Blumenthal o luâ de acolo, și trăia 
cu ea într’ună otelă, unde’i arangia cu 
multa gustă și luxă apartamentulă. O 
iubia atâtă de tare, încâtă la urmă se 
vedea legată într’atâta, încâtă s’o ia de 
nevastă. Der cum posițiunealui debăr- 
bată din familiă nu-i permitea asemenea 
căsătoriă, elă a preferită să se sinu
cidă decâtă să trăiescă fără dânsa.

Cursultt pieței ISrașovii
din 25 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.43 Vend. 9.46
Argintă românescă - „ 9.40 n 9.42
Napoleon-d’orI - - - „ 9.47

B 9.40
Lire turcescl - - - () 10.65 îî 10.70
Imperiali - - - - „ 9,65 n 9.70
GalbinI . „ 5.58 J1 5.62
Scris, fonc. „Albina“6u/o „ 102.— H —.—

>1 n 6% n 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 120.50 „ 121.50
Discontulă - - - - 6‘/2—8% pe ană.

Cursulâ la bursa de Viena
din 24 Iulie st. n. 1889.din 24 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 89.90 
Renta de hârtiă5u/() ------ 94.95 
împrumutul!! căilor!! ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căilor!! ferate de

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

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

ostii ungare (3-a emisiune) - - 112.50
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._
Despăgubirea pentru dijma de vină

unguresc!! ------- 99.75
împrumutul!! cu premiul!! ungurescu 141._
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - - 127.75
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.80
Renta de argintă austriacă - - - _ 84.70
Renta de aură austriacă ----- 109,65 
LosurI din 1860 .............................. 140.___
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907. 
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 303.20 
Galbeni împărătesc!.............................. 5.65
Napoleon-d’orI - -- -- -- - 9.48'/2
Mărci 100 împ. germane - - - - 5831l/2
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.35

Editoru și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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„ALBINA44,
Institute de credits și de economii

primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% fără nici o 
sub trag ere de dare, de asemenea și depuneri resplătibile „â 
Vista“ CU 31/2°/o> ȘÎ recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisuri fondare „AIbina“ de 5°| 
cari oferă cea mai bună siguritate și cari să potă căpăta 
la institutu după cursulu de cji-

Informațiunî mai de aprope se potu lua dilnicu în 
biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d.

PțJBLICAȚIUNE.
La ună 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, sS se țină in decursă 
de 40 cfile legați, seu fiindu provăduțl 
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 casă contrariu 
întrelăsarea acestei arătări conformă 
legei.

Brașovu, în 19 Iulie 1889.
Căpitanatnln orăwscl

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

ABONAMENTE

£

£
►»<

♦

♦ >■<♦
MU
MU♦
♦
MU

fi. -

11. —
50 cr.

„GAZETA TRANSILVANIEI"
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
luni
luni
anu

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unfi

Pentru România și străinătate
trei luni.................................................
șese luni ............................................
unu anu.................................................

■

fi. —
fi. —
fi. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
Pe
Pe
Pe

anu.
șese luni. 
trei luni .

Pentru România și străinătate: 
anu........................................................ 8
șese luni.............................................. 4
trei luni.................................. .2

>

2
1

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușorii și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din nou, se

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Admîmstrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
>4

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

Budapesta—Predealft I*r  edealii—Budapesta 88.-Pesta-Aradii-Teiuș Teiuș-Aradii-B.-Pesta Copșa-micâ—Sibiiu
Tren de 
per- 
aine

Trenu 
accele

rat’d

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele- Trenu 
ratu mlxtmixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenfi 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Tremî
mixt

Trenu 
do 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

11.—
8.31

11.20
2.22II

Vârad-Velencze 
Fugyi-Vâsârheli 
Mezo-Telegd 
Rdv
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș 
GhirbSu
NădSșel

Oradea-mare

Clușiu

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea 
Uidra
VințuTQ. de susfl 
Aiud
Teiușă 
Crăciunelti
Blașiu 
Nlicăsasa 
Copșa micii 
Mediaști 
Elisabetopole 
Sighișora 
HașfalSu 
Homorodă 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovu j

Timiști
Predealu

BucurescI

4.18

8.—
2.-
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

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
7.13
7.45
8.32

BucurescI 
Fredcalu 
Timișă

Brașovu

Feldidra
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelti
Teiușu
Aiudti 
VințulO. de 
Uidra 
Cucerdea 
Ghirișu 
Apahida

sush

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

*) \
~£03
6.22
7.23

*

nO
s c
E.
& 
a
6B
E.
B’
Kb o o
-t o

B'<5
1

Muresu-&udosu-Bistrita5 , ?

Mureșă-Ludoșă 
Țagă-Budatelecu 
Bistrița

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradd

Glogovață
Gyorok
Paulișh
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșină
Zamu
Gurasad^.
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă. de josh
Alba-Iulia
Teiușu

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

11.- j3.4O'|Teiușii
Alba-Iulia9.30

12.38 Vințulti de josh
5.36 șibotă

Orăștia6.061 UrăȘtia
6 18‘Simeria (Piski) 
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

Deva 
Branicica
Ilia 
Gurasada 
Zamti
Soborșinh 
Berzava
Conopti 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradii

Szolnok
ISiKlngiesta

Viena

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22
6.-
1.40 6.05

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

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10
8.16

Trenfi 
mixt

1.42
2.32

Copșa-inică
Seica 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-Copșa-mică

Sibiiu
Ocna
Ldmneșă
Șeica mare
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.-05
10.40 
;11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

Cucerdea - Oșorheiu-
5.35 Heghintclii săsescii

Clușiu j 6.45 5.32
Nădășelă 7.06
Gîhrbău 7.22
Aghireșă 7.37 6.11
Stana 8.03
B. Huiedin 8.24 6.43
Ciucia 9.04 7.12
Bucia 9.20
Bratca 9.37

•Rev 9.55 7.51
Mezd-Telegd 10.20 8.17
Fugyi-Vâsârheli 10.47
Vârad-Velencze 10.57
Oradea-mare < 11.04 8.42I 11.19 8.47 10.50
P. Ladăny 1.19 10.08 1.33
Szolnok 3.31 11.51 3.29
Budapesta 6.30 ] .55 7.45Viena 1.40 7.15 6.05

Bistrița-Mur^șii-ljudoșii

4.30
7.27

11.—I

Bistrița 
Țagă-Budatele cu 
Mureșh-Ludoșh

3.—
6.49
9.35 6.05 Odorlieiu

9.12 Sighișoră

Si«neria(Piski)-@®etroșeBiiB'@Dctroșeni-Simeria(Piski)

Simeria 6.47
i

11.54 Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12
Hațegă 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegă 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Arad al—Tianisora Tianișora—Ai’adai

Aradu 6.12 4.12j Timișdra 6.25 1.15
Aradulă nou 6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
Nemeth-Sâgh 7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
Vinga 7.30 5.29 Vinga 8.15 2.56
Orczifalva 7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
Merczifalva 8.13 6.04 Aradulă nou 9.11 3.51
Timișora 9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05

Ghirisua—Turda Turda—Ghirișii

Ghirișd 9.33
1

4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.54 4.40 Ghirișâ 8.50 3.40

Sighișora—Odorheiu Odorheiu—Sighișora

Sighișora
Odorheiu

6.-
8.56

6.01}
6.44'
7.25'
7.44

Cucerdea 3.05 10.20
Cheța 3.35 10.50
Ludoșă 3.51 11.11
M.-Bogata 4.06 11.20
temută 4.43 11.57
Sânpaulă 4.58 12.12
Mirașteu 5.21 12.36

1 5.40 12.55
Oșorheiu < 6.- 4.58

Reghinul-săs. 7.35 7.—

3.25
3.58
4.15
4.41
5.28
5.44
6.08
6.27

Notă: Numerii încuadrațl cu. linii grose însemneză 6 rele de nopte.

Reghinulu săsescu- 
Oșorheiu-Cucerdea

Reghinul-săs.

Oșorheiu

Mirașteu 
Sân paulii 
lernută 
M. Bogata 
Ludoșă 
Cheța 
Cucerdea

6.45
7.05
7.28
7.50
8.23
8.31
9.12
9.44

8.25
10.-
12.15
12.35
12.58

1.19
1.49
2.02
2.18
2.46

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-Unied..

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Unieddra 3.08

ftJnied.-Simcria (Piski)

Inieddra 9.30
~erna 9.56
Simeria 10.15

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


