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BRAȘOVU, piața mare Nr 22. 
Borisori nefranaate nu ae pri 
naescu. Manuscripte nu aera

te, mi iu I
Birourile io anuuciun;

Brajovu, piața mare Mr. 22. 
InseratomaipriraeB cftînWena 
Rudolf dfosse, Haasenstein <fc Vogler 
(Oto Maas). Heinrich Schalek, Alois 
Herndl, M,Dukes, A.Oppelik.J. Dan- 
net erg ; în Budapesta: A. V Gold- 
terger, ĂuionJfesei, EcksteinBemat; 
tn Frankfurt: O. L, Daube; în Ham

burg : A. Steiner.
Prețul inoarțiuniloru: o sorii 
garmondu pe o ooldnă 6 or. 
in 30 or. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifă și învoială.
Beolame pe pagina IlI-a o 
ieriă 10 or. v. a. său 30 bani.

n(lHzeta“ iese în fieoare di. 
WjOMm’Dî" PFntru AustiJ-Uugana 
Pe unu unu 12 fi., pe șAse luni 

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

Pe unii ană 40 franci, pe șAsb 
luni 20 franol, pe trei luni 

10 franol.
Se prenumără la tdte ofi- 
oiele poștale din întru și din 

afară și la dd. ooleotorl.
AOouamentnlu pentru Brașovi: 

laadministrațiune, piațamare 
Nr. 22, etagiulă I.; pe unu ană 
10 fi., pe șăse luni 5 fl., pa trei 
luni 2 fl. 50 or. Cn dunulii în 
casă: Pe unii ană 12 fl. pe 
șăae luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Ună esemplară 5 cr. v. a. său 

15 bani.
Atfttu abonamentele câtă și 
inserțiunile suntă a se plăti 

înainte.

Nr. 160. Brașovii, Luni, Marți 18 (30) Iulie 1889.
Brașovfi, 17 Iulie.

Mai suntu încă numai trei luni 
pănă la încheierea esposiției fran- 
cese și cu câtă se apropia mai 
multă acestă termină, cu atâtă mai 
multă intră ârăși în deplina ei ac
tualitate întrebarea, care merge 
din gură în gură: răsboiu ori pace ?

Pentru astăzi voimu să cerce
tăm îi fugitivii disposițiunea ce dom- 
nesce în momentulu de față în sta
tele mari, dela cari depinde resol- 
varea gravei întrebări de mai susă.

Să începemă cu Germania. Aici 
se așteptă visitele potentațiloru, 
cari odiniără făceau parte, împre
ună cu domnitorului Germaniei, din 
faimâsa alianță a celoru trei îm
părați. A(țl s’a deplasată acestă 
alianță, eșindu dintr’ensa împăra- 
tulu Rusiei și intrându în locu-i 
regele Italiei.

Noua alianță triplă, deși șl-a 
pusă ca scopă susținerea păcii, a 
schimbată cu desăvîrșire situațiu- 
nea de mai înainte și pericululă 
unei încurcături s’a mărită numai 
printr’ensa.

Acesta o semtă cei din Berlină 
și de aceea visita unuia din fac
torii triplei alianțe, a împăratului 
Austriei, care se așteptă pentru 
4iua de 11 Augustă, nu-i preocupă 
așa de multă, căci erau siguri de 
ea, cum îi preocupă visita aștep
tată a Țarului Rusiei, care pare a 
deveni din ce în ce mai nesigură.

Bărbații de stată germani n’au 
ascunsă nici-odată dorința loră de 
a reînoi vechile legături cu Rusia 
și au declarată de repețite-ori, că 
tripla alianță au încheiat’o numai 
pentru că Rusia n’a mai voită se 
mergă mână’n mână cu ei. Trăgă- 
narea seu lipsa totală a visitei 
Țarului la Berlină este der con
siderată acolo, cu dreptă cuvântă, 
ca ună semnă de ostilitate din 
partea Rusiei.

E lucru firescu, că în asemeni 
împrejurări cei din Berlină au de
venită și mai simțitori pentru ma
nifestațiile, ce se facă din diferite 
părți în favorea Franciei, presump- 
tiva aliată a împărăției rusesc!.

Nu puțină turburare i-a cau- 
sată fâiei lui Bismark, că la ma
nifestațiile Cehiloră tineri și ale a- 
doratoriloră lui Kossuth pentru 
Frances! s’a alăturată acum și 
ună numără orecare de Bosniaci, 
adresândă o telegramă revoluțio
nară de felicitare cătră președin
tele Carnot.

Intr’aceea Francesii facă ban! 
cu esposiția loră la care alergă 
tâtă lumea, âr președintele Car
not și guvemulă au de furcă 
cu Boulanger și cu aderenții lui, 
der cu tâte urmăririle și cu totă 
tribunalulă de stată pare că nu 
voră pute scăpa. Candidatura lui 
Boulanger s’a pusă deja în 135 
de cantâne la alegerile pentru 
consiliile generale de arondismente 
și decă mișcarea va merge totă 
crescândă, Boulanger în cele din 
urmă pote să aibă dreptate, că ma- 
ioritatea țării îlă voiesce. Isbenda 
lui eventuală, de care se temă forte 
multă Germanii, pâte să fiă bine
venită Rusiei, care cu Boulanger 

și cu monarchiștii nu se va mai 
sfii de a da mâna de alianță.

Câtă pentru Rusia, care pe 
lângă cele două state amintite are 
se decidă mai multă prin atitu
dinea ei asupra întrebării: răsboiu 
or! pace, ea continuă în măsură 
totă mai mare acasă pregătirile 
sale militare, er în Orientă pro
paganda sa. Pentru momentă di
plomația rusescă îș! dă tâte silin
țele de a împiedeca alăturarea 
Turciei la liga de pace, prin care 
alăturare, decă s’ar se verși, i s’ar 
trage o mare dungă peste socotâlă, 
pe când foile rusescl combată 
mereu tripla alianță.

Așa stau lucrurile în momen- 
tulă când esposiția din Parisă în
tră în a doua jumătate a timpului 
hotărîtă pentru durata ei. Ce va 
mai fi atunci, vomă vedâ.

Cestinnea sterpirei coiciitatelort.
In acesta cestiune, sulevată 

de noi, amă mai primită urmă- 
târea corespondență de netăgă
duită interesă:

Maramureșii, 18 Iuliu 1889. 
Domnule Redactorii!

In Nr. 148 ală „Gazetei44, scriindă 
despre stârpirea concubinatelorii, ați 
binevoită a propune, ca autoritățile bi
sericesc! să se întrepună cu totă ener
gia, pentru ca organele administrative 
să-și facă datoria față cu răulă acesta.

Amu simțită bucuriă mare cetindă 
propunerea amintită și datorimă mulță- 
mită D-vostră, care cu atâta zelă îmbră
țișați tote căușele, cari privescă binele 
bisericei și binele comună, și care, în 
numerii de Duminecă ai „Gazetei14, ne 
dațl învățături, cari potă înlocui o bi
bliotecă.

Insă din cele mai în josă desfășu
rate veți binevoi a vă convinge, cumcă 
dela organele administrative comitatense 
nu putemă aștepta sterpirea concubina- 
teloră, ci ar trebui, ca cu toții în con- 
țelegere să mișcămă tote, ca să se stra- 
formeze codicele penală și să între în- 
tr’ânsulă și §§-I contra concubinateloră. 
Etă pentru-ce:

Parochulă din Apșa de josă, M. O. 
D. Michailă Marina cu data 19 Augustă 
1888 a recursă la oficiulă pretorială din 
Sigetă să-i dea mână de ajutoră, ca să se 
despărțescă cele 14 părechl de concu- 
binarl din parochia sa, la ce pretorulă 
i-a îndorsată: („beadott kerelme târgya- 
lâs ala nem veheto, annâl fogva vissza- 
szărmaztatik44) recursulă neputându-se 
pertracta, se înapoieză. M. O. d. paroch 
a relatată despre acesta la guvemulă 
diecesană, de unde prin veneratulă tri- 
bunală matrimonială cu data 27 Septem- 
vre a. tr. sub Nr. 200 s’a dispusă, ca în- 
nainte de a se lua vre-o hotărîre, să se per- 
tracteze causa în consistoriulă subaltern 
vicarială din Maramureșă, și consistoriul 
subalternă să facă pașii de lipsă la orga
nele comitatense pentru mijlocirea spri- 
jinirei preoțiloră întru sterpirea con
cubinateloră.

In ședința din 15Noemvre an. trecut, 
pertractându-se causa în consistoriulă 
subalternă, s’a decisă a se recurge la 
vice-comitele comitatensă; ceea ce sub- 
scrisulă am și făcută cu data de 15 
Noemvre a. tr. Nr. 533, însă am pățit’o 
ca parochulă din Apșa de josă, căci 

cu data de 1/12 1888 sub Nr. 13602 etă 
ce-mi rescrie vice-comitele:

„La ordurile prețuite ale Domniei 
Vostre din 15. Noemvre a. c. Nr. 533 
am ondre a notifica, că, deși pentru sus
ținerea moralității publice ar fi de do
rită, ca conoubinarii să potă fi constrînșl 
la despărțire cu aplicarea mijloceloră 
legale, dâr dedrece legile patriei în acestă 
privință n’au pusă oprelă, pentru acum 
nu suntă în stare să dau mână de ajutoră 
pentru despărțirea concubinariloră.44

Insă eu nu m’am îndestulită cu 
acestă răspunsă scurtă, ci amă apelată 
causa la congregațiunea comitatensă, res- 
criindă vice-comitelui următorele:

„Scimă, că contra concubinateloră 
din considerațiunea moralităței se luptă 
nu numai biserica și creștinătatea, ci și 
însăși societatea a pășită cu totă tăria 
în contra acestoră relațiunl condamna
bile, cari submină fundamentulă civili- 
sațiunei și răstornă moralitatea publică, 
er statului îi facă mii de neplăceri, de
drece conoubinarii se silescă a se subs- 
trage dela suportarea sarciniloră comune 
și mai alesă de sub acelea, cari privescă 
moralitatea publică și învețămentulă.44

„Desfrânarea acesta și abusulă acesta 
este aprope să ajungă la o măsură gro
zavă, și în patria nostră s’a lățită întra- 
tâta, că deja atâtă în dieta țărei, câtă și 
în cercurile guvernului s’au ridicată voci, 
cari ceră sterpirea concubinateloră, ca să 
nu devenimă cu totulă păgâni.44

„Acestea, au îndemnată pe confrații 
mei, ca din ședința consistorului subal
ternă din 15 Noemvre, să recurgă la 
Domnia Vdstră și să ceremă înfrânarea 
concubinateloră deja forte lățite în Ma- 
ramurășă.

„Acestea mă îndemnă ca, răspundendă 
la scrisdrea stimată de sub Nr. 136Q2 să 
Vă rogă de nou pentru disposițiunl de a 
se sterpi concubinatele.44

„Este cunoscută, cumcă la noi în 
Maramurășă în auii trecuțl s’au întâm
plată câteva omoruri de bărbați însurațl 
și muieri măritate, și căușele omoruriloră 
se potă reduce la concubinate.44

„Este adevărată — cum binevoiți a 
scrie și Domnia Vdstră — cumcă legile 
țărei n’au pusă oprelă contra concubina
teloră, der, pe câtă sciu eu, legile țării, 
nici nu au sancționată concubinatele.

„Ci am cunoscință, cumcă vice-co
mitele din Baranoa deja în 1883 a dată 
cele mai aspre ordinațiunl pentru opri
rea concubinateloră; am cunoscință cumcă 
In. Ministeriu reg. ung. de interne deja 
în 1882 cu data 2 Septemvre sub Nr. 
41497 a declarată, că concubinatele le 
ține de-o nevoiă seriosă a societății și a 
făcută din aceea actă de studiare.44

„Scimă, cumcă în adunarea nostră 
comitatensă trecută s’a părtinită și din 
partea ndstră representațiunea comitatu
lui Coșocnei contra concubinateloră.44

„Este adevărată, cumcă nici dechia- 
rarea ministerială de mai susă, precum 
nici decisiunea comitatului nostru nu 
cuprindă în sine regula de direcțiune 
positivă, însă este încă în vigore ordina- 
țiunea regescă din 11 Iunie 1825 Nr. 7535, 
în care se dispune, ca organele comita
tense se pășescă cu energiă contra con
cubinariloră și adulteriloră, și să dea 
fără întârdiere mână de ajutoră organe- 
loră bisericescl pentru oprirea scandale- 
loră provenite din acestea.

Dela 1825 s’au schimbată relațiunile 
și moravurile, ceea ce atunci s’a ivită 

numai sporadică, și cu autoritatea bise
ricei și ocasionalmente cu ajutorulă or- 
ganeloră oficiose civile s’a putută ușoră 
opri, — astădl, ca ună rău de t6te 
dilele, numai cu influința puternică a co
mitatului se păte delătura.44

„Ordinațiunea regescă din 1825 nu 
este abrogată, ci ca și alte atari ordin a- 
țiunl — la cari se provocă și forurile 
cele mai înalte — este în vigore.44

„Cu stimă mă rogă, ca pe basa ace
lei ordinațiunl să binevoiți a face dispo- 
sițiunile de lipsă pentru stîrpirea concu
binateloră."

„Vă asigureză, cumcă nu voimă a 
conturba poporulă, der nu putemă răbda, 
ca să se sporescă concubinatele, • căci 
deja avemă comune, unde numărulă ace
lora se urcă la 10—20.44

„In urmă am ondre a vă ruga, ca, 
decă nici motivele acestea nu s’ară pute 
lua în considerațiune, să binevoiți a trans
pune recursulă meu la deliberarea con- 
gregațiunei proxime comitatense, și a 
influința ca și comitatulă nostru să re
curgă pentru aducerea unei legi contra 
concubinateloră, der și pănă atunci să 
binevoiți a dispune cele de lipsă pe basa 
ordinațiunei oitate din 1825.44

Păn’ aci recursulă meu.
Deja este a șeptea lună de când 

l’am trimisă la oficiulă vice-comițială, 
și n’am primită nici ună răspunsă.

Am înțelesă însă pe cale privată, 
cumcă prin vice-comite s’a făcut întrebare 
la comitatulă Baranya, s'a căutată ordi
națiunea citată, și în urmă recursulă 
meu s’a considerată ca apelațiune și s’a 
înaintată la Ministeriulă de interne.

Dreptă aceea părerea mea este, ca 
mai marii noștri și cu dânșii și noi să 
petiționămă pentru aducerea unei legi 
contra concubinariloră.

Der și pănă ce am ajunge la vr’ună 
resultată, clerulă să împlinescă datorința 
sa, să îndemne, să mustre și să facă tote 
în sfera sa de activitate pentru stîrpirea 
răului acestuia.

Vicarii și protopopii, cu ocasiunea 
visitărei distrecteloră sale să citeze îna
intea loră pe concubinarl, să-i deștepte, 
să-i dojenescă și să-i îndemne a se des
părți seu a se căsători în căsătoria le
giuită.

Pentru aceia, cari ară fi împedecațl 
din causa neîmplinirei obligământului 
militară, să se ceră licența de căsătoriă, 
ceea ce așa (jicendă totdâuna se și do- 
bândesce.

Adecă să nisuimă a delătura și cău
șele, din cari provină concubinatele.

Preste totă apoi să predicămă și să 
învățămă poporulă, esplicându-i, cumcă 
Isusă a (fisă, că nici curvarii, nici adul
terii nu voră vede împărăția lui Dum- 
nedeu.

Cu folosirea înțeleptă a mijldceloră, 
cari ml-au stată a mână, de esemplu, 
subscrisulă am ajunsă la resultatulă îm
bucurătorii, că în filiala mea n’am nici 
una, er în matre numai o perechiă, care 
trăesce în concubinată; er într’o comună 
a districtului meu protopopescă, unde 
înainte cu 6 ani au fostă 17 părechl de 
concubinarl, astădl suntă numai 5 pă
rechl, ceilalți suntă parte despărțițl, parte 
căsătoriți.

De bună semă ar fi fdrte de dorită, 
ca să avemă ajutoră și din partea orga- 
neloră oficiose politice, der pănă ce l’am 
dobândi acela, să nisuimă noi înșine a 
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face tote pentru salvarea moralității po
porului nostru.

Astădl trăimă în timpulă, când aievea 
putemă dice: ajută-te, și Dumnedeu te 
va ajuta.

Din parte-mlce se ține de poporală 
meu și de parochia mea — nu recurgă 
nici când nici într’o causă pentru aju- 
toriulă organeloră politice, ci le finescă 
și căușele cele mai grele, cu ajutoriulă 
curatoriloră mei bisericescl și a judiloră 
comunali, și mă mântuescă de rescrisurl 
ca: „rugurea nu ți-se pote împlini1', „nu 
se pote pertracta" etc.

Să fimă numai părinți adevărațl ai 
poporului, să trăimă cu elă și pentru 
elă, și ne va asculta și va fi gata a 
merge și în focă și în apă cu noi.

Despre sortea recursului meu, de că 
adecă nu va rămâne pe veci în archiva 
ministerială, la timpulă său voiu relata 
în publică.

Primiți, D-le Redactoră, espresiunea 
stimei mele deosebite.

Satu-Șugatagă. la 18 Iuliu 1889.
Titu Budu, 

adm. of. vie. din Maramurășă.

Pentru ce se înarmăză Rusia?
Corespondentulă din Petersburgă 

ală diarului „Pol. Corr." voesce să delă- 
ture temerile, cu cari suntă privite în Au- 
stro-Ungaria pregătirile militare rusescl. 
Elă dice, că Rusia, care față cu mai 
multe puteri aliate stă singură și fără 
aliațl, este silită a se îngriji de apărarea 
sa în măsură potențată și a se asigura 
contra atacuri!oră eventuale. Gruparea 
trupeloră rusescl la granițele austriaco 
nu este a se atribui intențiuniloră ini
mice, ci situațiunei geografice a Rusiei. 
Neajunsele, ce le sufere Rusia din causa 
întinderei sale celei mari, mai vîrtosă din 
causa lipsei de linii ferate de ajunsă, 
cari o facă să nu pâtă ține pasă cu sta
tele învecinate în cașuri de mobilisare, 
au trebuită să fiă contrabalanțate. Acesta 
este împrejurarea, din causa căreia Ru
sia face concentrări de trupe la granița 
austriacă.

Ce privesce atitudiea politică a Rusiei, 
corespondentulă amintită dice, că Rusia 
rămâne pe lângă repețita declarare a 
cabinetului din Petersburgă, că adecă 
față cu evenimentele ivite în Peninsula- 
Balcanică va fi passivă pănă atunci, pănă 
când tractatele nu voră fi călcate din 
nici o parte și pănă când nimenea nu 
va ataca independența poporeloră slave 
dela Balcani.

Pregătiri militare.
Se comunică sensaționala scire, că 

ministrulă italiană de răsboiu a provo
cată societatea „Crucea-roșiă italiană", 
ca să organiseze serviciulă ambulantă 
sanitară și să-i îmulțescă personalulă, așa 
precum se recere în timpă de răsboiu.

De altă parte „Times" primesce din 
isvcră aprope sigură soirea, că guvernulă 
sârbescă voiesce să formeze 8 baterii 
nouă de artileriă și că tunurile s’au și 
comandată deja la o fabrică din Francia. 
La acesta, făia englesă „Times" observă, 
că radicalii șerbi, pănă când nu au fostă 
la guvernă, neîncetată au fostă în con
tra sporirei puterei armate, cjLândă că 
independența Serbiei este de ajunsă ga
rantată prin convențiile actuale. Acum 
însă, fiindcă au apucată la guvernă și 
fiindcă sporirea puterei armate sârbescl 
este în interesulă Rusiei, ei lucreză în 
direcțiă cu totulă opusă față cu princi
piile loră de mai nainte. Deărece buge- 
tulă Serbiei se termină cu ună deficită 
anuală de 10 milione fi., ministrulă sârbă 
de finanțe s’a vădută silită să dea or
dină, de a se lua energice măsuri pentru 
încassarea restarițeloră de dare, pentru 
ca astfelă să se potă acoperi celă puțină 
cheltuelile curente. Pentru nouăle baterii 
nu suntă bani. „Times", avendă în vedere 
acestă situațiune financiară a Serbiei, 
conchide, că guvernulă sârbă a fostă 
influințată de o putere din afară, când 
a luată hotărîrea de a face asemeni cons- 
derabile cheltuell.

Manifestulu gen. Boulanger.
Generalulă Boulanger a adresată ur- 

mătorulă manifestă alegătoriloru săi: 
„Amă dată disprețuia celă mai mare și 
n’amă voită să răspundemă la tote ca- 

"lumniile ce ni s’au aruncată. Abținerea 
nostră -s’a justificată, căci evenimentele 
urmate ne-au luat apărarea. Justiția parla
mentare a încercată mai ântâiu să smulgă 
deposițiunl false delanisce oficerî de ondre 
în contra fostului loră șefă. Corrupă- 
torii de martori nu au esitată a se a- 
dresa la nisce pușcăriași, cari abia acum 
au scăpată dela Mazaz. Aceste depo
sițiunl suntă plătite cu banulă cetățe- 
nului, și acești insubordinațl, cari și-au 
uitată datoria, dau adl în judecată pe 
fostulă loră ministru de resbelă, cumcă 
ar fi delapidată bani de-ai statului. Dis
prețuia opiniunei publice a condamnată 
deja p’aceștl făcători de rele și dreptatea 
țării îi va ajunge în forte scurtă timpă. 
Der astădl chiar e clară ca lumina diLi, 
că dânșii nu potă aduce nimică în con
tra nostră și nici a dovedi câtă de pu
țină calumniile loră. Pe voi cetățeni, 
vă învitămă să fiți judecători între noi 
și acești tâlhari și pungași. Așteptămă 
cu încredere verdictulă, ce în curândă 
îJă veți da. Trăiescă Francia renăscândă! 
Trăiescă Republica!" Iscăliți: Boulanger, 
Dillon și Rochefort.

SOIRILE PILEI.
Regele României a primită din par

tea Principelui Muntenegrului, Principe
lui de Schwarzburg-Rudolfstadt, Princi
pelui de Schvarzburg-Sondernausen, Ma- 
relui-Duce de Saxa-Weimar-Eisenach și 
Ducelui Saxa-Meiningen și Hildburghau
sen, Ducelui de Saxa-Coburg și Gotha 
câte o scrisăre de felicitare, că Princi
pele Ferdinand, nepotă ală M. S. Rege
lui, a fostă desemnată, conformă art. 83 
ală constituțiunei, ca moștenitoră pre- 
sumptivă ală Coronei și a primită titlulă 
de Alteță Regală, Principe ală Ro
mâniei.

* * *
Primirea la pedagogiă. Consistoriulă 

archidiecesană din Sibiiu face cunoscută, 
că tinerii, cari dorescă a fi primiți ca 
elevi noi în seminariulă archidiecesană 
în secțiunea pedagogică și posedă stu
diile pregătitore, ce se receră, se facă 
atențl: că au să așternă suplicele loră 
la Consistoriulă archidiecesană, pe calea 
concernentelui oficiu protopresbiterală 
negreșită păna la 1 Augustă a. c. st. v. 
(§§ 15, 18, 19, regul. sem.) avendă a 
aclude tote documentele în originală. 
Cei primiți voră ave să se presenteze în 
institutulă seminarială la 31 Augustă a. 
c. v. la 9 ore a. m. pentru a se supune 
unei visitărl imediate în ceea ce pri
vesce desvoltarea loră fisică și între- 
gitatea organismului. La inmatriculare, 
careava urma la direcțiunea seminarială 
în cele trei dile prime ale lunei Sep- 
temvre, fiă care elevă are să depună 
taxa seminarială, dela care nimenea nu 
se pote dispensa. Taxa anuală pentru 
convictă este 100 fi. și deosebi 2 fi. ca 
contribuire odată pentru totdeuna la bi
blioteca seminarială.

Eleviloră mai săraci li se concede 
să solvescă taxa anuală a convictului în 
dăue rate câte de 50 fi., anume la înce- 
putulă luniloră Septemvre și Februariu, 
altfelă de relaxări de felă nu au locă.

♦ * *
Stipendii. Același Oonsistoriu încu- 

nosciințeză, că cu începutulă an. școl. 
1889/90 suntă a se conferi din fondurile 
archidiecesane următorele stipendii: 1) 
Trei stipendii de 60 fi. din fundațiunea 
„Franciscă-Iosefină" pentru studențl la 
școlele medii; 2) Ună stipendiu de 100 
fi. din fundațiunea „Cologea" pentru 
studențl de ori ce categoriă, și 3) Ună 
stipendiu de 50 fi., din fundațiunea „Pe- 
ioviciu" pentru ună studentă la școlele 
medii.

Aspiranții la aceste stipendii au să-și 
așternă suplicele la Consistoriulă archi
diecesană pănă la 19/31 Augustă a. c., 

instruite cu documentele următore: a) 
atestată dela oficiulă parochială din co
muna la care aparțină, despre aceea, că 
suntă Români greco-orientall; b) testi
moniu scolastică despre progresulă fă
cută în anulă din urmă; c) atestată me
dical ă, că suntă trupesce sănătoși; d) 
atestată dela primăria comunală despre 
posițiunea socială a părințiloră săi și 
despre starea loră materială; și e) even
tuală alte atestate recomandătore.

** *
Cursii practicii pentru musică. La 

Seini, în comitatulă Sătmară, se va des
chide ună cursă practică pentru învăță
torii români din protopopiatulă Seini și 
jură: de cântă, cunoscința noteloră și 
manuarea fisharmoniului, pe timpă de 2 
săptămâni dela 1—15 Augustă n. Despre 
cuartiră este îngrijire, învățământă gra
tuită, viptulă se va pute face la olaltă 
și eftină. A se insinua pănă în 29 Iuliu 
ori la protopopulă A Berinde, ori la 
cantoră-docentele Ioană Cionca. Acestă 
cursă este întocmită după cerințele 
nostre. Nu numai că se va propune — 
dâră se va și practisa și învăța așa, ca 
domnii învățători întruniți la cutare adu
nare, să pătă cânta la olaltă și să nu 
fungheze fiă-care deosebită ca și ună 
străină.

* * *
La petrecerea cu jocîi, ce se va ține 

în 12 Augustă st. n. 1889 la scaldele 
din Brebu, în favorea convictului gr. 
cat. română din Sigetă, se invită de ti
nerimea academică română din Maramu- 
reșă-Satumare. începutulă petrecerei 
la 8 ore sera. La dorința celoră mai 
mulțl s’au alesă de locă al petrecerei scal
dele dela Brebu. Spesele arangiărei prin 
oferte benevole, fiindă în parte previe 
asigurate, intrarea va fi liberă. Despre 
ofertele date și ce se voră mai da în 
favorea convictului, se va da rațiociniu 
publică.

* * *
Grădina Meshner. Astă-seră Luni, 

mâne-seră Marți și poimâne-seră Mer- 
curl voră fi concertele de adio ale ca
pelei Pongrață.

* *
Gimnasiuliî românii din Brad.il, de 4 

clase, a fostă cercetată în anulă școlară 
trecută de 101, er la clasele normale s’au 
aflată 142 elevi. Pentru premii, afară de 
fondulă gimnasială, au dată: mediculă 
Ioană Rusu 5 fl., adv. Dr. Ilea 4 fi., 
preotulă evangelică Zakariâs 4 fi., paro- 
chulă Jur ca 1 fi.

* * *
Lăutarii români în Parish. Pănă 

acum suntă vr’o 70 de lăutari români 
la esposiția din Parisă, cari desfăteză 
publiculă. De curendă au plecată și 
cunoscutulă Magheru din Ploescl și Bâr- 
leză din Brăila cu mai mulțl colegi de-ai 
loră. In dilele acestea voră pleca alțl 
lăutari, dedrece colegiilor le scriu din Paris, 
că facă bune treburi. Un impresariu din 
America e în tratări cu o trupă de lău
tari, ca să o ducă în America, pentru ca 
să dea concerte.

Continuarea raportului
în procesuld părintelui Lucaciu.

Sătmaru, 13 Iulie 1889.
(Urmare din Nr. 158.)

Publiculă, după terminarea cuvântării 
procurorului, resuflă puțină și se prepară 
să-lă audă pe apărătoră, care după vr’o 
5 minute se ridică de pe scaună.

Tote privirile se ațintescă acum a- 
supra apărătorului advocată Coroianu; 
seriositatea corăspuncj.ăt<5re momentului 
încătușeză totă publiculă. Eram și eu 
prea absorbită de cuvintele lui, cu multă 
mai multă decâtă să fi putută însămna 
totă ce a rostită; dâr totuși, din acele 
notițe, ce m’am silită să-mi facă și din 
memoriă, m’oiu încerca să-i reproducă 
vorbirea în următorele:

Onorată Tribunală regescă!
Procesulă criminală din oestiune e 

unulă din acele cașuri speciale, cari în 
ori și care stată s’ară manifesta, portă în 
sine indiciile situațiunei interne și aruncă 
lumină asupra ei. Forma, fiă guvernulă 
absolută ori constituțională, nu face deo

sebire ; deosebirea e numai, că pe când 
sub ună guvernă absolută drepturile ce- 
tățenescl suntă restrînse în cerculă loră 
minimală, pe atunci în constituționa- 
lismă suntă mai estinse și mai lămurită 
precisate.

Sub guvernă constituțională într’ună 
stată, unde dreptulă poporală și cetăță- 
nescă aievea esistă, poporele câtă și ce
tățenii ca individl potă sâ-șl urmeze ne- 
conturbațl, neșicanați calea, ce duce la 
chiămarea și scopulă loră, care scopă 
trebue să fiă strînsă îmbinată cu ahiă- 
marea și datorințele statului ca stată. 
Ună astfelă de casă specială 'este casulă 
de adl, și onor, tribunală e chiămată, 
ca în acestă causă specială să aducă 
adl sentință în favorea justiției și drep
tății, în favorea statului, în interesulă 
dreptului cetățânescă și ală personei vă
tămate.

Credă și susțină și eu, ce a susți
nută d-lă procuroră, că nu esistă stată, 
unde pe lângă totă liberalismulă faptică 
seu închipuită să fiă iertată cuiva să 
agiteze în contra instituțiuniloră sta
tului, ale religiunei, căsătoriei și națio
nalității: fără de acestea stată nu pote 
să esiste.

In statulă constituțională garanția 
cea mai puternică a desvoltării lui suntă 
libertatea ideiloră și principiiloră, și li
bera propagare a acestora. Ar trebui, 
ca acestea să fiă în totă estensiunea loră 
asigurate în tote statele, așa le vedemă 
în statele constituționale de modelă, la 
cari atâtă de adeseori ne provocămă. Pe 
lângă celă mai estinsă hotară ală liber- 
tățiloră vedemă și zidulă, peste care nu 
e concesă nimănui să trecă, vedemă 
chiar și represaliile, ce involvă abusulă. 
Când cineva a trecută peste cerculă, 
peste care nu e ertată a păși, primescă 
și eu să se pedepsescă, isbescă-lă puterea 
legală; — der decă nu !... aici e punc- 
tulă cardinală.

§-ulă 172 din codicele penală pre
vede simplaminte, că este de a se pe
depsi acela, care „agiteză". Cuvântulă 
acesta nu-lă esplică, nu-lă interpreteză. 
Este interpretarea lăsată în sarcina ju- 
decătoriloră și astădl în a onoratului tri
bunală. Indrăsnescă însă a dice, că acestă 
§ prevede astfelă de cașuri, unde se 
pote vede intențiunea vorbitorului de 
a ațîța la ură; așa esplică acesta legisla- 
țiunea, așa părerile jurisă-consulțiloră, 
așa și însăși înalta Curiă cu o sentință 
a sa din anulă curentă. (Advocatulă ce- 
tesce acestă sentință curială, care espresă 
declară, că nu ag;' eză acela, care vorbesce 
în contra cutărei confesiuni ori naționa
lități, pănă când aievea nu se vădă ur
mele agitării, seu pănă când se pote 
constata o provocare directă la ură.)

Prin acestea destulă de lămurită ni-se 
espune și din punctă de vedere juridică, 
cum să se înțelegă agitarea, și așa nu 
vreu să mai ostenescă tribunalulă și 
pe publică cu alte esplicărl.

Se atribuesce, On. tribunală, clientu
lui meu intențiune de agitare, ba se 
dice că aievea a și agitată și spre do
cumentarea acestei aserțiuni i-se încarcă J
pe capă și inimă vorbe și espresiunl de 
acele, cari suntă destulă de bine alese, 
ca să apară, că cineva prin ele agi
teză, că provăcă la ură, și cari vorbe 
ca acusare, suntă depuse înaintea on. 
tribunală. Se maid;~e, că a vorbită cu 
totă amărîciunea sufletului, cu glasă și 
gesturi puternice, ba chiar cu poftă de 
răsbunare. Dâcă însă și tote acestea ară 
fi adevărate, decă nici ună scrupulă și 
dubietate n’ară ave locă lângă documen
tele, actele și fasiunile inimice, totuși 
nu suntă suficiente pentru o sentință 
condamnătâre; nu, pentru că tote aceste 
considerate în părte și la olaltă, nu potă 
să constateze fapta, nu se pote găsi ni- 
căirl obieotă de condamnată.

Am precipitată pote părerea seu 
judecata on. tribunală; der, mă rogă, 
în ce consistă acusațiunea? Obiectulă 
ei va fi și adl ce a fostă atunci, când 
s’a înscenată acestă procesă, că adecă 
vorbitorulă a părăsită programa confe
rinței și cu intențiune a ținută o cuvân
tare, ce nici că era insinuată și nici că 
are locă în cadrulă programei acelei con
ferințe. Intru câtă pote acesta concurge 
la jurstarea, care ar pute să statorescă 
agitarea?

S’a ținută o conferință electorală, în 
care era să se stabilescă ținuta Româ- 
niloră din cerculă electorală ală Baiei- 
marî față cu alegerile ce erau în ajună. 
Se presentă cei doi delegați ai cercului 
la conferința națională din Sibiiu, pre
ședintele ’lă provocă pe delegatulă Va- 
siliu Lucaciu să-și dea referada, acesta 
îșl face raportulă despre misiunea sa, des- 
vâltă programa partidului națională sta
bilită la conferința Sibiiană, pe basa că
reia propune alegătoriloră din numitulă 
cercă passivitatea, seu absținerea totală
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țifice, cari nu potă, nu li-e concesă să-și 
mânce pânea în patria loră.

Grele împrejurări suntă acestea, on. 
tribunală, și pe câtă de grele și dure- 
rose, pe atâtă suntă și de adevărate.

Der ore limba română este respec
tată în oficii? Nu numai că în oficii nu 
e nici câtă de puțină considerată, ci as
tădi amă ajunsă acolo, încâtă chiar în 
vieța privată este considerată și primită 
ca merită patriotică, decă ea se insultă, se 
vatămă. Nu trece mai multă, ca fîindă 
cadrulă patriotismului, acela, care-șl iu- 
besce limba sa și pretinde respectarea ei, 
și amă ajunsă așa departe, că unulă 
ca acela să se numescă „agitatoră11. 
Ei, der să vă aduceți aminte bine, 
când o putere streină, Nemțulă vă 
ținea în cătușele sale germanisătore, cum 
tocmai atunci s’a deșteptat în poporul un- 
gurescă semțulă de naționalitate, iubirea 
sa de limbă și cum s’a luptată din răs
puteri in contra atacuriloră vehemente, 
ca să-o apere și să-o desvălte.

Româniloră adl încă li-se atacă limba. 
Ceea-ce au făcută, cu D-Vostre Germanii, 
aceea faceți și practisațl în contra nostră 
a Româniloră. Băgați însă bine de semă, 
că acțiunea totdeuna produce reacțiune, 
și Românii ’să meșteri întru apărarea și 
conservarea limbei loră.

Ba s’au formată chiar și reuniuni 
cu scopă ca pe Români să-i maghiariseze; 
așa „Kulturegyle11 - tulă din Transilva
nia și aici „Szechenyi-târsulat.11 Acum 
se dice, că V. Lucaciu a vorbită, ba 
chiar că a agitată în contra acestoră re
uniuni. Der, mă rogă, luațl sema, ca V. 
Lucaciu încă e Română ca și aceia, cătră 
cari a vorbită; ba mai multă: Vasiliu 
Lucaciu e preotă. Pe lângă aceea, că e 
Română, și așa are datorința a se lupta 
în contra loră nu numai din punctă de 
vedere națională, ci și morală, pentru că 
ună preotă consciu nu pote lăsa, ca 
acum chiar și prin reuniuni să se corupă 
și demoraliseze poporulă. Oumcă scopulă 
reuniunei Szechenyi-ane, pe lângă desna- 
ționalisarea Româniloră sătmăreni, pote 
să fiă și acesta, adl e lucru sciută. Am 
între scrisorile și actele mele o carte 
ungurescă, care s’a aflată la ună băiată 
de țărână română, căruia i-s’a dată prin- 
tr’ună zelosă membru ori apostolă ală 
numitei reuniuni. In cartea acesta, între 
felă de felă de prostii și imoralități, mai 
stă o descriere, pe care cu permisiunea 
on. președinte o voiu ceti. (Mare curio
și tate, mulțl se ridică de pe locurile 
ocupate și se apropiă de vorbitoră, ca să 
audă mai bine.)

— Cetesce apoi ună pasagiu, unde 
se dice, că în secolulă înainte de refor- 
mațiune, bigotismulă la catolici era atâtă 
de mare, încâtă fiăcare sihastru ori cer- 
șitoră aflată mortă se ridica între sfinți 
și acestă beatificare seu creare de sfinți 
a mersă atâtă de departe, încâtă în fine 
și ună câne, care a scăpată pe stăpânulă 
săudemdrte, a fostă ridicată între sfinți. 
(Efectul acestei descrieri e nedescriptibilă; 
ună murmură tîmpită trece prin totă 
publiculă. Popa calvinescă alu orașului 
și alțl corifei ai societății Szăchenyi-ane 
sară de pe scaunele lor. După-ce s’au 
liniștită puțină spiritele, Coroiană con
tinuă :

Se impută lui Vasilie Lucaciu, că 
vorbesce și lucră în contra reuniuniloră 
de acestă calibru ? Der, mă rogă, acesta 
nu pricepă, cum să i-se potă imputa, 
acesta e o datorință nu numai a lui, ca 
Română și preotă consciu de sine și 
chiămarea sa, ci ar fi o datorință a tu- 
turoră, cari cunoscă. ce însemnă cultură, 
moralitate și naționalitate. (Va urma.)

dela alegeri. Acum vine d-lă procurorii 
și dice, că V. Lucaciu a trecută peste 
programa stabilită pentru conferință, ar 
fi trebuită să le spună alegătoriloră ro
mâni numai atâta, ca să fiă passivl în 
mișcările electorale. Der acesta nu o pri- 
cepă nicidecum. Căci doră trebuit’a să 
espună motivele, pentru cari îi provocă 
pe alegători la passivitate, căci nu e 
destulă să dicl cuiva: fă-te’n coce, ori 
încolo, ci trebue să-i arăți și pentru ce 
faci acesta, căci altcum nu te pricepe 
și nici nu te ascultă.

Ună altă argumentă ală d-lui pro- 
curoră este, că V. Lucaciu s’a folosită de 
apucătura, nu ca să espună motivele sale 
pentru passivitate, ci ca să-și potă ține 
vorbirea sa în contra națiunei maghiare. 
Apoi decă on. tribunală la de aceste 
generalități aplică §-ulă 172 ală cod. 
penală, nici ună deputată oposițională 
n’ar pute să vorbescă, fără să nu se des
chidă înaintea lui ușile temnițeloră. 
Atunci ună omă politică, care ar dori 
să reflecteze la relele, ce bântue țera și 
producendă cea mai amară neîndestulire, 
nici când n’ar pute să vorbescă, fără să 
nu-i fiă în spinare tema, că mâne, poimâne 
va fi trasă în judecată, că s’a folosită de 
ună dreptă cetățenescă ală său.

Ei, der V. Lucaciu e agitatoră! Să 
vedemă, pentru ce ? Pentru că a fostă 
la Sibiiu? Pentru că a propusă la con
ferința din TăuțI programa partidului 
națională ? Deră on. tribunală, acelă pro
gramă e ală unei partide politice esis- 
tente în țâră; acela nu e ficțiune, ci 
dreptă și adevărată. V. Lucaciu a pro
pusă la acea conferință programa din 
Sibiiu. Decă, făcendă acesta, a trebuită 
să espună și injuriile și ofensele, cari au 
pricinuită passivitatea, prin cari Românii, 
ca partidă ori ca naționalitate, suntă ul- 
tragiațl, a trebuită să le espună, pen
tru că programa singură și espunerea 
ei nu erau de ajunsă, ca ună cercă în- 
tregă electorală să fiă deplină orientată.

Și ore acestea să fiă destule, ca cineva, 
și adl V. Lucaciu, să fiă trasă înaintea 
forului criminală? Când e pusă la îndo- 
ielă tesaurulă celă mai scumpă ală lui, 
patriotismulă, nu suspițiunl, ci fapte 
pcftescă 1

D-lă procuroră a uitată, seu din 
adinsă a voită nici să nu se apropiă de 
materialulă, din care șl-a formată, seu 
ar fi trebuită la totă casulă să-și formeze 
basa acusațiunei sale contra clientului 
meu V. Lucaciu. Voiu face deră eu 
acesta.

Materialulă acesta se compune din- 
tr’o denunciațiune, dintr’ună protocolă și 
din fasiunile martoriloră.

Denunțarea dice, că V. Lucaciu a 
ținută o vorbire, în care ar fi 4isG> că 
Românii suntă apăsați de Unguri, că 
Românii nu suntă admiși în. funcțiuni, 
că nu li-se face dreptate, că nu li-se 
respectă limba, că decă merge vr’ună 
Română la vr’ună oficiu, e scosă de 
acolo cu cuvintele : „Ce vre acestă 
Valachă !“ și altele. Săadmitemă. on. tri
bunală, că în adevără s’au disă acestea: 
ce este în tr’ensele agitatorică ? Ar fi nu
mai ună tristă adevără! Decă chiar on. 
tribunală, și chiar în decursulă acestei 
pertractări, șl-a manifestată „respectulă11 
față cu sancțiunea legii și „dragostea11 
față cu limba română cu atâta evidență, 
apoi să ne mai putemă îndoi despre ne- 
respectarea limbei nostre în oficii? Și- ce 
să (jicemă despre provinciă, unde mai 
în tdte laturile suntă aplicați diregătorl, 
cari nu numai că nu sciu o bobă ro- 
mânesce, ’ci-șl arată ura contra limbei 
române și mai drastică?

Se pretinde, că d. Lucaciu ar fi disă, 
că Românii suntă eschișl din oficii? Și 
6re nu e celă mai tristă adevără ? Amă 
aucjită apoi, că acestă plânsore a Româ- 
niloră e nedreptă! Der, on. tribunală, 
nu numai că nu le nedreptă, ci cum 
am disă, e și acesta ună tristă adevără.

Eu nu vorbescă aici ca Română, ci ca 
advocată. Noi suntemă în Transilvania 
și părțile române ale Ungariei acfi trei 
milione de Români; și aceste trei milione 
de Români au la Curiă ună singură 
jude. In 23 comitate, în cari Românii 
facă maioritatea de 65 procente ai locui- 
toriloră, nu este ună singură comite su
premă, deși după disposițiunile legei 
ar trebui să fiă în proporțiune luațl în 
considerațiune. Avemă noi Românii băr
bați mulțl cualificațl, omeni cu diplome 
și pregătirile cele mai frumose, nu suntă 
însă aplicați, nici că suntă măcară luațl 
în considerațiune. Ce să facă? Parte 
mare trebue să-și ia lumea în capă, să-și 
părăsescă vatra, să-și lase părinții, suve- 
nirile dulci, ce-i legă de sîuulă mamei 
loră, de patria comună și să-și caute 
altă patriă. Și astădi suntă prin străi
nătate mai bine decâtă 4000 de tineri 
români cualificațl în tote ramurile scien-

Isprăvile d-loru Csăky-Berzeviczy.
Ministrulă ungureseă de culte și in

strucțiune publică, prin o ordinațiune 
apărută în num.ărulă mai nou ală „Moni
torului oficială11 ungurescă, opresce folo
sirea următoreloră cărți de poesii și cân
tece românescl:

1. Dorulă Românului, colecția de 
cântece adunate și coordonate de N. D. 
Popescu (BucurescI);

2) Arionil seu culegere de cântece 
naționale, culese și arangiate de Ioană 
Dariu (Brașovă);

3) Resunetulu, culegere de cântece 
naționale (Brașovă);

4) Cântece de irocji laNascerea Dom
nului (Brașovă);

5) Amoru și patriă, poesii de Brută 
Catone Horea (Turină 1869).

Acestea suntă 5 cărți românescl, 
pe cari ministrulă ungurescă de culte le 
opresce a se folosi nu numai în tote 
școlele poporale, ci și în ori ce altfelă 
de școle, precum și în bibliotecele po

porale și ale tinerimei, sub cuvântă, că 
„nw corespundă scopuriloră educațiunei și 
ațîță ura de rassăa.

Vomă reveni.

Mulțămită publică.
Subscrisulă îmi țină de datorință a 

aduce profundă mulțămită și a-mi mani
festa pe acestă cale viua mea recunos- 
cință față cu următorii marinimoșl domni 
din Deșiu, cari au binevoită a contribui 
la ridicarea salariului învățătorescă pe 
anulă 1888/9 cu următorele sume:

Gabrielă Mana, adv. 6 fl.; Augustină 
Munteană, adv. 4 fl.; Vasiliu Hossu, jude 
reg. 4 fl.; Dr. Teodoră Mihali, adv. 4 fl.; 
Georgiu Grandoviciu, adv. 6 fl.; Alesan. 
Cheresteșiu, când. adv. 4 fl.; I. Buteană, 
4 fl. ; Petru Anca, 4 fl. ; Ioană Velle, 
protopopă, 4 fl.; Alessiu Bogdană, 4 fl.; 
Simeonă Corpodeană, 4 fl. ; Dr. Gavrilă 
Trippon când, adv. 2 fl.; D-na Maria 
Hossu, născ. Mihali, 1 fl., Gavrilă Cupșia, 
2 fl.; Paulă Hura, 2 fl.; Alesandru Tahati, 
2 fl.; Petru Murâșiană, Sireganulă, 2 fl.; 
Ioană Șichișiană 1 fl. Pentru aceste 
marinimose oferte primâscă d-nii contri- 
buențl asigurarea, că le suntă recunos- 
cetoră și că cu atâtă mai mare zelă 
voiu nisui și din parte-mi să contribuiu 
prin puterile mele morale la înaintarea 
învățământului.

Laurențiu Micheșiu, 
invâțâtoră.

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

Viena, 29 Iulie. Deputatulu die- 
talii Klinkosch s’a sinucisu înfi- 
gendu’șî unu pumnalu în peptii. 
Motivulu sinuciderei suntă cala
mități financiare.

Parisu, 29 Iulie. Redactorulîî 
șefu ală cparului „Cocarde11 a fostă 
arestată, pentru că a publicată acte 
de-ale tribunalului de stată. — La 
10 ore din nopte ministrulă de 
interne face cunoscută, că Bou
langer a căință la alegerile pentru 
consiliile generale de arondismente 
în Rouen, Marseille, Montpelier; 
pănă acum n’a fostă alesă nicăirl.

Constantinopolu, 29 Iulie. Cer
curile oficiale declară, că sgomo- 
tele despre alăturarea Turciei la 
alianța, triplă suntă neîntemeiate.

Atena, 29 Iulie. Agitațiunea în 
Creta cresce. Cretanii stăruescu 
mai alesă pe lângă cererea d’a 
i-se da Cretei autonomia finan
ciară.

DIVERSE.
Fenomene. Lumea astronomică e 

forte turburată. In inelele planetei Saturnă 
se petrece ceva anormală: lumina ace
lora inele are „pulsațiunlu, ce dureză 
uneori și câteva minute; esplicația aces
tui fenomenă nu s’a găsită încă. De ase
menea nu s’a găsită vre-o esplicațiă 
pentru alte două fenomene, constatate 
acum de curândă: punctulă roșu de pe 
Iupiteră și modificarea peteloră soreleui.

Artiștii fără brațe — S’a vorbită 
multă în prima jumătate a acestui secolă 
de pictorulă Ducornet, care, deși năs
cută fără brațe, fu cu tote acestea unulă 
din cei mai buni elevi ai lui Gerard. 
Acum se anunță sosirea la Parisă a unei 
„continuatdre“ a lui Ducornet, d-ș<5ra 
Aimâe Rapin lipsită ca și acela de brațe 
și care esecută cu picidrele desemnurl 
de pictură și de sculptură. D-șora Aimâe 
Rapin e născută la Pay erne. încă de 
când era mică s’a observată înclinarea 
ei pentru desemnă. Cu degetulă piciore- 
loră ei îi plăcea să facă figuri pe năsipă. 
La vârsta de 13-^anI a începută să stu
dieze pictura și a continuată acestă stu
diu la Geneva sub direcția pictoriloră 
Herbert și Menu, și a învățată sculptura 
cu Hugues-Bovy. Ea merge la Parisă, 
spre a se ocupa acolo cu meseria sa. Este 
într’adevără curiosăsă vedl, cum ți-se face 
portretulă de ună artistă fără brațe.

Surdo-muții. — Miculă cercă fundată 
acum de curândă de ună grupă de sur- 
do-muțl slujbași, artiști și lucrători, au 
oferită dilele acestea ună punctă de 
onore număroșiloră surdo-muțl străini, 
venițl la Parisă pentru esposițiă.

Era ună spectacolă din cele mai 
curiose și interesante pentru lumea sa
vantă, de a vede surdo-muțl din tâte 
țările: Americani, AustriacI, Belgieni, 
Suedezi și Germani, discutândă și glu- 
mindă între dânșii. Fără interpretă și cu 
multă ușurință îi vedeai cum se înțele
geau în modă naturală, prin ajutorulă 
unui singură limbagiu universală, ună 
felă de volapuk tăcută, inventată acum 
o sută de ani de abatele de Epea.

Mormentulii lui Virgilu la Posilippo 
va ajunge câtă de curândă jertfa 
lovituriloră de ciocană. Lucrulă acesta, 
care ar fi de regretată, atinge neplăcută 
pe ori și ce omă cultă. Posesorulă de 
acum ală mormântului este ună Francesă, 
care a luată destui bani pentru espune
rea publică a mormântului, și acum a 
făcută ofertă guvernului italiană să’lă 
cumpere, der acesta nu s’a învoită. Mor- 
mântulă constă dintr’o clădire patrată 
cu o cupolă boltită și se află în mijlo- 
culă unei regiuni, care e bogată în vină 
și în pdme și care era proprietatea poe
tului nemuritoră. Aci a compusă elă 
Aeneidele și Georgicele, aci a avută elă 
ultimulă său asilă de odihnă. Cenușa, se 
înțelege, a fostă de multă spulberată de 
vântă, și numai urna se mai află încă. 
Epitafulă de pe mormântă, după cum se 
scie, și-l’a făcută poetulă însuși.

Pe proprietatea aceea se mai află 
risipite 1326 columne.

nsr ecrolcg-ih..
f Ecatarina Dragits născ. Moldovană, 

ca soțiă, Leopoldu, Augustă, Minerva și 
Petru ca fii, _Z)r. Aurelu Erote, ca ginere, 
anunță cu inima întristată încetarea din 
vieță a iubitului loră Petru Dragits sen., 
întâmplată în Deva la 15/27 Iulie a. c. 
după ună morbă îndelungată, în etate de 
69 ani.

înmormântarea rămășițeloră pămân- 
tescl ale răposatului va ave locă Luni 
în 17/29 Iulie 1889. după amecll la 3 
ore, în cimiterulă gr. or. din Deva.

Leva, la 15/27 Iulie 1889.
Fiă’i țărîna ușoră și nemoria bine

cuvântată !

Rectificare. In Nr. 158 ală foiei 
nâstre la rubrica Diverse, sub titlulă 
„Bancă de jocă în Belgradă11, pretutin- 
denea este a se ceti Topcider, în locă de 
ropcider.

Cursul îi pieței Mrașovu
din 28 Iulie st. n. 1889,

Bancnote românescl Cump. 9.50 Vând. 9.53Argintă românescă - „ 9.45 9.50Napoleon-d’orI - - - n 9.53 9.56Lire turcescl - - - „ 10.70 10.75Imperiali - - - - n 9.70 9.75GalbinI . „ 5.62 5.67Scris, fonc. „Albina116°/n „ 102.— fi
_ >’ , 1* » 5°/o n
Ruble rusescl - - - „

98.59
122.50

„ 99.-
.. 123.50

Discontulă - - - - 6*/2—-8°/0 pe ană.

Cursulti la bursa de Viena
din 27 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4%......................... J100.25
Renta de h.ârti& 5°/0 ------ 94.6O
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 ferate de

ostii ungare (8-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 - - - - . 105__
Renta de hârtiă austriacă - - . . 83.65
Renta de argintă austriacă .... 84.75
Renta de aură austriacă ----- 109 85 
LosurI din 1860   140.20
Acțiunile băncei austro-ungare - - 907._
Acțiunile băncei de credită ungar. - _ ._
Acțiunile băncei de credită austr'. - 305._
Galbeni împărătesei- ------ 5.09
Napoleon-d’orI..........................................9551
Mărci 100 împ. germane - - - - 58.50
Londra 10 Livressterlinge - - . . 120.20

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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126,2—2
loanu Lazaroiu,

coxxxexciaxxt-u..

institute de credita și de economii
filiala. Brașovu

acordă la comerciali și industriași 
contra acoperire hipotecară seu contra hârtii de valore 

Credite de Conto-Corrent
cu interese de 6°|0

er contra accepte cu subscrieri bune cu interese de 61/20/0
Informațiuni mai detailate se potu lua dilnicu în 

biroulu institutului—piață No. 90, dela 8—2 d. a.

JSF" ANTOCIU.
Unu elevu în etate de 13—14 ani, cu pregătire 

școlară corespundere, din familiă bună, cu cunoș
tința limbei maghiare seu germane se primesce în 
prăvălia de manufacturi a subscrisului.

Condițiunile mai de aprope prin comunicare pri
vată.

OrSștie, în 25 Iulie 1889.

ABONAMENTE
GAZETA THAZTSILVAHIEI

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria

luni
luni
ană

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese 
unu

Pentru România si străinătate
9

trei luni.................................................
șese luni ............................................
unu anu.................................................

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data

Pe
Pe
Pe

de Duminecă.
Pentru Austro-Ungaria

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 ușoru și mai

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

a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.
Admînistrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin
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Mersulu trenurilor^
pe liniele orientale ale căii ferate de stătu r. u. valabilii din 1 Iunie 1889

Budapesta—Bredealu Bredealia—Budapesta H8."5*esta-lradii-Teâuș Teiuș-Aradiî-B.-Pesta Copșa-mică,—Sibiiu
Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

Tronu 
mixt

Tren de 
per- 
s6ne

Trenu 
accele
rată

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.
Trenu 
mixt

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny 

Oradea-mare j 

Vârad-Velencze 
Fugyi- V âs ârheli 
Mezo-Telegd 
Râv
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbău 
NădSșel

11.—
8.31

11.20
2.22

4.18

8.-
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea 
Uidra
Vințulu de susu
Aiud 
Teiușu 
Crăciunelii 
Blașiu 
Micăsasa 
Copșa mică 
Mediașii 
Elisabetopole 
Sighișora
Hașfaleu 
Homorodii 
Agostonfalva 
Apatia
Feldiora

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

Brașovu I
Timișii
Predealu

Bucuresci

1T02
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 

j 9.35

5.32
6.15
6.47

11.50

6.10
9.281

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
S"re<lealii
Timișii

Brașovd

Feldiora
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfalău 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelii
Teiușu
Aiudfi.
Vințulu de susii
Hidra
Cucerdea
Ghirișfi
Apahida

Clușiu j

Nădășelti
Gîhrbău
Aghireșii
Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev
Mezo-Telegd
Fugyi-Vâs ârheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare j

P. Ladâny
Szolnok
Budapesta

Viena

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
6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

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

2_
5.03
6.22
7.23

*

O o 
s

O* 
px

I

2.
p
P5
O 
a 
p ~i a

<J 
B' o5

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

Viena
Budapesta
Szolnok

Arad ii

GrlogovațH
Gyorok
Paulișu 
Radna-Lipova 
Conop
Berzava
Soborșind 
Zamii
Gurasad^.
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotii
Vințulil de josh
Alba-Iulia
Teiușu

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30

11.51
9.55

jWEur&șu-JLudoșu-Bistrița Bistrița-JBur&șia-Au dosii

Mureșă-Ludoșii 
Țagii-Budatelecu 
Bistrița

Bistrița
Țagii-Budatelecu 
Murăști-Ludoști

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

11.—

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

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

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

3^40 (Teiușu 
Alba-Iulia
Vințulil de joșii 
Șibotii
Orăștia
Simeria (Piski) 
Deva
Branicica
Ilia
Gurasada 
Zamii 
Soborșinii 
Berzava 
Conopl 
Radna-Lipova 
Paulișu 
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

Aradu

Szolnok
Budapesta

Viena

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

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10

1.42
2.32

Copșa-mică
Șeica mare 
Lomneșii
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

Sibiiu-£o|»șa-mică

Sibiiu 2.30 9.10 9.50
Ocua 3.04 9.37 10.14
Ldmneșii 10.05 10.40
Șeica mare 10.40 11.10
Copșa-mică ;11.09 11.35

Cucerdea -Osorbeiu"
____ 'I ’
5.35 Begliinulu săsescu

8.15

6.05 Odorheiu
9.12 Sighișoră

Simeria(Piski)-BetroșeBaă JPetr oșeni- S imeria (Piski)

Simeria 6.47 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 Hațegîi 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

Aradu—Timisora5 Timișora—Aradu

Aradu 6.12 4.12 Timișdra 6.25 1.15
Aradulii 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 Aradulii nou 9.11 3.51
Timișdra 9.04 6.50 Aradă 9.27 4.05

Ghirișu—Turda9 Turda—Ghirisfi9

Ghirișu 9.33
i

4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.54 4.40 Ghirișu 8.50 3.40

Sighi sora—O d orii eiu Odorheiu—Sighișora
6.—
8.56

6.01 
6.44.
7.25
7.44

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșil 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
lernutii 4.43 11.57 5.28
SânpaulO. 4.58 12.12 5.44
Mirașteu 5.21 12.36 6.08

5.40 12.55 6.27Oșorheiu • 6.- 4.58
Reghinu|-săs. 7.35 7.-

Begfliiniiiu săsescu-
Oșorlieiu-Cucerdea

Reghinul-săs. 8.25

6.45

8.-
9.49Oșorheiu 10.-

12.15 10.20
Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulil 7.28 12.58 11.02
lernutii 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludo ști 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-Unied.

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

Kjnied.-Simeria (Pisk.)

Sighișora
Odorheiu

l'niedâra
-erna

Simeria

9.30
9.56

10.15

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


