
B eiactiunea, AdmlfistiaUunea si 
TiDOgralla:

BRAȘOVU, piața mara Nr 22. 
Scrisori notraneate nu ae pri 
mescu. Manusorip' e nu se re

trimită I
Birourile tie anunciuii;

Brațovii, piața mare Nr. 22. 
Inserate mai primea cuînVIana 
Rudolf Mosse, Haasenstein & Vogler 
(Oto Maas), Heinrich Schalek, Alois 
Hcrndl, M,“Dukes, A.Opyelik,J. Dan
neberg ; în Budapesta: A. V Gold- 
berger, Anton Mezei, EcksteinBernai; 
tn Frankfurt: G. L, Daube; în Ham

burg : 1. Steiner.
Prețul ineerțiuniloru: o seria 
garmondu pe o ooldnâ 6 cr. 
in 30 cr. timbru pentru o pu- 
blioare. Publicări mai dese 

după tarii» și învoială.
Reclame pe pagina IlI-a o 
seria 10 or. v. a. b^u 30 bani.

■2^TT7“T-TCr XjII.

„ti hz ut au iese In fiecare (ți- 
ăbonam?Bt8 muu Austi j-Uagana 
Pe unii anu 12 fl., pe ș6se luni 

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

Pe unii anu 40 franci, pe ?6se 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franol.
Sepronumeră la tâte ofi
ciala poștale din intru și diu 

afară și la dd. ooleotorl. 
Abonamentul! pentru Brașov!: 

laadministrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiuli I.:*pe unii ană 
10 fl., pe șeao luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dusul ii In 
casă: Po unu ană 12 fl. pe 
șâse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unii esemplarii 5 or. v. a. sâu 

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

înainte.

Brașovu, Mercur! 19 (31) Iulie

Brașovu, 18 Iulie.
Guvernului ungurescă a dat'd 

acum fățișii mâna cu Kulturegy
letulu, după-ce a veefutu că li-s’a 
ruptu masca de pe obraz!! și că 
nu mai e chipă a’șl acoperi neno
rocitele lorii intențiunl. și scopuri.

Pănă acum ne spuneu mereu 
reptilele unguresc!, că guvernulti 
n’are nici o legătură cu Kultur
egyletulu, deși organele guvernului 
s’au pusă în truntea acestei reu
niuni de maghiarisare: ac|l aceleșî 
reptile, ne mai putend’o duce cu 
minciuna, nevoite suntă să ne 
arate pe guvernă la brață cu 
Kulturegyletulă, lucrând împreună 
pentru înființarea asiluriloră ungu- 
rescl de copii printre poporațiunea 
nemaghiară șiuneltindu astfelă îm
preună pentru maghiarisarea co
piiloră cetățenilor!! nemaghiari.

Ataculă e îndreptată în linia 
întâiu asupra comitatului Hune- 
dbrei, unde limba și naționalitatea 
românescă, peste totă vieța ro- 
mâvescă e puternică, lucru ce-i 
supără și-i aduce la desperare pe 
dușmanii nemului românescă. Pen
tru ca să nimicescă acesta vieță 
românescă, lucrezăși administrația 
și guvernul!! și Kulturegyletulu, 
și toți și-au întrunită puterile, ca 
prin înființare de asilurl ori gră
dini ungurescl de copii în diferite 
comune, ademenindă pe copii 
Româniloră/ să despăie elemen- 
tulă românescă din acelă comi- 
tată de limba și naționalitatea sa.

Conducetoriloră și povățuito- 
riloră poporului nostru hune- 
dorenă li-suntă de multă bine 
cunoscute aceste uneltiri dușmane 
și, decă loră li-suntă de multă 
cunoscute, trebue să le cunoscă 
acum prin ei și poporulă nostru 
română, care-ș! va deșchide ochii 
în patru, ca se nu cadă în cursa 
ce i-se întinde lui și copiiloră lui 
de dușmanii limbei nostre.

Ună altă comitată, asupra că
ruia începe a se descărca povoiulă 
uneltiriloră de maghiarisare, e 
Făgărașulă.

După disposițiunea căzăcescă 
a fișpanului de a se maghiarisa 
notariatele comunale și cercuale, 
vine acum la rendu să fia silită 
capitala comitatului, Făgărașulă, 
de a contribui, ca comună, la ma
ghiarisarea poporațiunei acestui 
orașă, cu banii acestei poporațiunl.

Astfelă inspectorulă școlară un- 
gurescă și preotulă calvinescă au 
propusă să se înființeze în Făgă- 
rașă o „grădină de copii orășe- 
nescă“, plătindu comuna pentru 
întreținerea ei' 250 fl., er restulă a 
promisă să ’lă plătescă guvernulă 
și Kulturegyletulă, și dreptă mul- 
țămită pentru acestă „mărinimosă“ 
promisiune se se numescă în co- 
mitetulă conducetoru ună membru 
de cătră inspectorulă ungurescă 
de școle și unulă de cătră Kultur- 
egyletă; er proto-judele propuse să 
se înființeze acestă grădină de copii 
încă cu începerea anului școlară 
următoră.

Așader cu banii Româniloră 
și Germaniloră din Făgărașă să 
se înființeze acolo ună cuibă de 
maghiarisare, pentru că așa ceră 
pote interesele păturei jidano-ma- 
ghiare, ce s’a încuibată în acelă 
centru ală comitatului, de altmin
trelea cu desăvârșire românescă, 
și pentru că așa voesce și porun- 
cesce „cinstitulă“ guvernă ungu
rescă.

Nu-i destulă că unele comitate, 
prin votulă minoritățiloră jidano- 
maghiare, cari acțl formeză maio- 
ritatea artificială în județe, au 
fostă supuse la dări pentru păcă- 
tdsele scopuri ale Kulturegyletului, 
— ci acum cei dela putere se a- 
pucă cu tătă seriositatea de rea- 
lisarea planuriloră fantastice ale 
săcuiului Beksics și altora, și voră 
să creeze acum și cu banii comu- 
neloră nemaghiare cuiburi de ma
ghiarisare.

Remâne-voru muți contribua
bilii nemaghiari în fața acestoră 
periculbse uneltiri de maghiari
sare? Conducătorii și povățuitorii 
poporului română îșl iau grea răs

pundere asupră-șl, de nu voră 
căuta să pună stavilă canibalis
mului kulturegyletistă.

Er poporulă, fiă elă din comi- 
tatulă Hunedbrei ori ală Făgăra
șului, fiă elă din orl-ce altă co
mitată ală Ardeiului, Bănatului 
șî -Țării unguresc!, să veghieze a- 
supra copiiloră săi, ca nu cumva 
să fiă înghițiți de bălaurulă ma
ghiarismului.

Călătoria miniștriloru Baross și 
Weckerle în Ardelu.

O foiă ungurescă oposițională 
din Pesta scrie :

Nu scimă, ce scopuri și țeluri ur- 
mărescă amândoi miniștrii în călătoriile 
loră, nu scimă nici aceea, decă e ade
vărată ce amă cetită în unele diare, 
anume că miniștrii vreu să ridice co- 
merțulă și industria în Brașovă, popo
rațiunei rău păgubite de cătră România 
vreu să-i deschidă nouă isvbre de câș
tigă și vreu să facă drumă unei nouă 
legături cu România.

Sperămă că celă puțină o parte din 
aceste scirl corăspunde adevărului, cu 
tote astea chiar de n’ar fi așa, călăto
ria miniștriloră totuși numai câștigă 
pote aduce. Căci e cu neputință să nu 
le bată la. ochi miniștriloră, ceea ce bate 
la ochi fiă-cărui călătoră în Ardelă. Nu 
ne îndoimă nici ună momentă, că d-lă 
Baross va vede, câtă de rău îșl împli- 
nescă problemele loră căile ferate în 
Ardelă și că d-lă Weckerle va audi, 
câtă de greu le este biețiloră omeni a-șl 
plăti dările; totă așa suntemă convinși, 
că d-lă Baross trebue să vedă, câtă de 
puțină a făcută pănă acum statulă pen
tru desvoltarea industriei și că d. We
ckerle trebue să afle, ce pagube enorme a 
cășunat» in Ardelu rSsboiulă vamală cu 
România.

Statulă are față cu Ardelulă forte 
mari îndatoriri și numai folosă pote 
aduce, că doi miniștri adună informațiunl 
la fața locului și audă plângerile și do
rințele poporațiunei. Putemă admite, 
că amândoi miniștrii voră procede și în 
viitoră cu aceeași energiă, ce au dove- 
dit’o și pănă acum, și dorimă ca ei în 

faptă să merite tote acele imnuri de 
laudă, ce la astfelă de călătorii li-s’au 
adusă, durere în modă nemeritată, din 
abundanță predecesoriloră loră.

Vorbă se fia, câtă tergu se face! 
Par’că de necasurile poporațiunei 
îi dore capul!! pe miniștrii ungu
rescl! Loru li- e la alte comedii 
gândulu, se veefă cât!! de maghia- 
risatu e Ardelulu, și când colo se 
întorci! la Pesta cu buzele drem- 
boiate, după-ce bravii Români le 
au răspunsă, când li-s’au adresată 
„domnii“ unguresce: Suntu Ro
mână, domnule!

SCIRILE yiLEI.
A pățit’o ministrul!! unguresc!!. Din 

Hunedora i-se scrie „Telegrafului ro
mână0 din Sibiiu: MercurI în 12/24 Iulie 
a. c. la 10*/2 ore a. m. au sosită la Hu
nedora cu trenă separată miniștrii We
ckerle și Baross. Au cercetată castelulă 
lui Ionă Huniade și băeșagulă de feră 
și la l‘/2 ore p. m. au plecată spre Pe- 
troșenl. Noteză și împrejurarea aceea, 
carea altcum de sine se înțelege, că nu 
pote lipsi cu astfeliu de ocasiunl: E 
vorba despre succesulă în limba ma
ghiară în Hunedora. Ministrulă Baross, 
întrebândă pe șefulă dela băeșagulă de 
feră, că lucrătorii suntă toți maghiari? 
I-a răspunsă, că suntă de mai multe ne
muri, însă toți sciu unguresce. Intr’aceea 
nu face trei pași ministrulă Baross, și pe 
basa afirmațiuuei șefului, întâlnindă ună 
lucrătoră dela acelă băeșagă, îlă și a- 
grăesce pe unguresce, la ceea-ce căpăta 
răspunsulă neașteptată: „Sunt Română, 
domnule !u — Bravo Română ! așa se cade 
să se răspundă maghiarisatoriloră, fiă 
ei măcară și miniștri unguresol.

* * *
Oolera la Pesta. După cum se anunță 

din Pesta, în Foth, aprope de Pesta, 
s’au ivită cașuri de Cholera nostras. Ună 
locuitoră cu numele Kovâts a și cădută 
jertfă acestei bole, er patru membri din 
familia răposatului Kovâts zacă greu 
bolnavi. Viceșpanulă a și trimisă pe 
fisiculă centrală Dr. Hirko la Foth, ca 
să ia măsurile necesare.

* * *

FOILETONULU „GAZ. TRANS.0

Strîg'ele.
(Notiță istorică-critică.)

O carte îmi zace pe masă; ea este 
eșită din condeiulă unui Ungură ori 
Armenă, numită Kâdâr Iozsef, și conține 
istoria comunității bisericescl evangelice 
din Deșiu și pe scurtă și istoria orașului 
(A deesi ev. ref. egyhâz-kozseg torte- 
nete kapcsolatban a vâros kivâlobb ese- 
menyeivel), de Kâdâr Iozsef an. 1882. O 
răsfoiescă cu băgare de semă și aflu 
câteva date istorice forte prețiose pentru 
istoria compatrioțiloră maghiari și încă 
ceva . . . forte puțină critică. Ou tote 
acestea cartea este de ceva interesă și 
pentru noi Românii; în ea ni-se face cu
noscută timpulă unirii Româniloră, cari 
locuescă în acestă orașă ; așa la pagin. 113 
cetimă, că Românii, protegiațl din partea 
reginei Maria Teresia, au ajunsă în acea, 
plăcută posițiă, încâtă cam pe la anulă 
1770 oăpătară dela orașă locă, unde 
să-și zidescă biserică; și noua comunitate 
bisericescă unită de aici înaintase, îm- 

părtășesce totă de acele favoruri1 de 
cari avură parte și catolicii și Armenii 
colonisațl aici.

Românii de asemenea cu Armenii și 
catolicii—dice Kâdâr la pag. 116 — au 
fostă colonisațl pe la anulă 1726 în acestă 
orașă de cătră contele Haller Pâl, unu 
catolică zelosă, cu scopă ca să sporescă 
numărulă catoliciloră din Deșiu ; Româ
nii dela anulă 1726—1780 au cercetată 
biserica catolică, și numai cam de pe la 
anulă 1780 au putută Românii de aici 
a se ruga lui Dumnedeu în propria loră 
biserică.

Credă, că Românii din acestă orașă 
au începută să se unescă cam de pe la 
anulă 1726; aserțiunea însă, că Românii 
au venită în acestă orașă pentru întâia- 
dată totă la acestă ană, este atâtă de 
slabă, încâtă cu o singură suflare se 
spulberă.

Der altceva este în cartea din ces- 
tiune, ce mă intereseză. La pag. 213, 
unde autorulă schi eză vieța religiosă- 
morală a cetățeniloră din Deșiu din se- 
colulă XVIII, spunândă că cetățenii, 

fiindă săraci și ignorați, credeau în dia
voli, cari 'în chipă de babe bătrâne 
(strîgl, strigoice) orânduiescă sortea ome- 
niloră, împiedecă cursulă obicinuită ală 
naturei, cu ună cuvântă facă felă de 
felă de minuni, — între altele mai cjice, 
că acestă credință deșertă, rușinosă 
pentru veculă XVHI, a fostă și mai 
tare lățită prin împrejurarea, că Românii 
colonisațl în orașă își răspândiau în felă 
de felă de variații povețele.

Aci suntemă la obiectulă nostru 
propriu casă! Să vedemă, vorbele lui 
Kâdâr au ele adevără, seu suntă scorni
turi răutăciose, vre-o istoriă pe apă?

Cumcă cetățenii maghiari ai De- 
șiului din secolulă XVIII credeau în strîgl 
(boszorkâny), nu o negă Kâdâr. Și nici 
nu o pote nega. Acte păstrate de pe 
atunci, dovedi nerăsturnabile mărturi- 
sescă, oă dela anulă 1726 pănă la an. 
1793 în Deșiu au fostă mai multe femei 
nefericite arse din partea orășenilor» pe 
paie de bobă, sub preteestă, că ele ară H 
strîgl. Cenușa osăminteloră loră schin
giuite în cele patru cornurl ale orașului 

au fostă date vântului. Credința deșertă 
stăpânise mințile cu desăvârșire! O co
pilă mărturisise, că ochi cu ochi văduse : 
cum mamă-sa, care’i dăduse vieță, se pre
făcu în câne etc., fiindă strîgă. Și bie- 
tulă poporă credea, oă acestă femeiă e 
causa, de nu se milostivesce Dumnecfeu 
cu plăiă asupra orașului. Femeiă e supusă 
la felă de felă de torturi și suferindă cele 
mai cumplite dureri, trece dintre cei vii — 
pote mângâiată cu gândulă, că în mor- 
mântă o să afle pace și repausă, de ce 
în lume nu mai avu parte. Der orbia nici 
aici nu o lasă să se odihnescă; o scotă 
afară din gropă, îi împlântă ună pară as
cuțită prin inimă și, întorsă cu fața în 
josă, erășl o pună în sicriu.

Asta e mare pată pentru burgesimea 
Deșiului—va fi socotită jupânulă Kâdâr; 
ce să facă deci? Ah, der ce să nu facă? 
Voindă deci Kâdâr a netezi treba, cum 
se dice românesce, superstițiunea asta 
rușindsă trebuia, bareml în parte, pusă 
în spinarea Româniloră. Va să dică, 
Românii în mare măsură „întuneca
seră0 mințile burgesiloră și de altfelă
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Despre potopulu din Tărlungeni se 
mai comunică: Din văile munțiloră nă
văli unii potopii în ulițele românescl dela 
capâtulă Tărlungeniloră, ducândă cu sine 
totă ce nu-i putea resista. In casa cie
rului Ionă Zaharia se aflau doi copii 
mici sub supravegherea bunichii loră. Apa 
întră în casă; bătrâna, temându-se să nu 
se derîme casa, scose pe copilulă celă 
mică din casă și’lă aședâ pe gardă între 
două lemne, apoi se’ntorse să scape și 
pe celalaltă copilă. Abia eși cu elă din 
casă, și vădu cu groză, că gardulă cu 
copilulă a dispărută fără urmă. Cu mare 
greutate scăpă bătrâna de valuri, cari 
crescuseră, fugindă pe delulă din apro
piere, de unde văcju dărîmându-se casa. 
Valurile întrară’n casă pe ferestri și pe 
uși, nimiciră mijlocele de traiu de prin 
cămări și pivnițe, er în odăi înotau mo
bilele, haine și rufe, devenindă unele în 
stare de a nu se mai pute întrebuința. 
In biserica ev. era apa de ună metru de 
înaltă, în școla de stată fu nimicită tătă 
mobila învățătorului. In grădina de copii 
se jucau 21 de copii, cari abia după 
mari opintiri au putută fi scăpați. Intr’o 
casă dusă de apă se înecă o femeiă, er 
alta, suindu-se pe coperișu, isbuti să sca
pe pe o bârnă tare. Multe scene grozave 
s’au petrecută cu acestă ocasiune. Pa
guba e de celă puțină 20,000 fl., la care 
adăugându-se și pagubele pricinuite pe 
câmpă de grindină, precum și de foculă 
dela 18 Iulie, când au arsă 22 de case 
împreună cu edificiile laterale, paguba 
totală se urcă la o sumă enormă, așa că 
fără ajutoră streină nenorocita comună 
cu greu se va pute restaura.

* *
Fundațiune. „Biserica și Scola" din 

Aradă publică regulamentulă adminis- 
trărei nouei fundațiuni școlare a ferici- 
țiloră fundatori Zahariă Mihocă și Eca- 
terina Pappă. Fundațiunea acesta constă 
din 4000 fl. capitală și este încredințată 
spre administrare Consistoriului română 
gr. or. din Oradea-mare. Din venitele 
acestei fundațiuni se voră da, începândă 
cu anulă școlastică 1889/90, deocamdată 
câte 4 stipendii de câte 40 fl. pentru 
acei studenți români de religiunea gr. 
or. dela gimnasiulă română din Beiușă, 
cari, fiindă săraci și morali, voru pute 
arăta celă mai bună progresă în studiu.

* * *
Emigrările. Etă cum își începe „Erd. 

Hir.“ articululă său de fondă dela 25 
Iulie: „Totă mai îngrijitore devină pen
tru națiunea nostră emigrările, ce se 
facă în masse, la America. Pe lângă 
tote disposițiunile energice, ba s’ar pute 
dice chiar draconice, ce le-au luată gu- 
vernulă și autoritățile, emigrările nu nu
mai nu se împuțineză, ci, din contră, 
crescă." Foia ungurescă citeză cuvintele 
contelui Szechenyi, care a cfisu despre 
Ungurii săi : „Suntemă atâtă de puțini, 
încâtă chiar și ucidătorii de tată ară 

trebui să fiă îndurători față cu noi.“ 
Cere apoi foia ungurescă să se ia măsuri 
și mai energice, der nu cu răulă, ci cu 
binele. — Să înceteze dările apăsătore, 
esecuțiunile, prigonirile și nedreptățirile, 
să se pună capătă miseriei, defraudări- 
loră și altoră nenumărate rele, atunci 
voră înceta emigrările.

* 
5f:

Bolă intre porci In Deișora s’a ivită 
între porci o bolă epidemică, ce nu s’a 
putută constata pănă acum.

* * *
Postii de magistru poștalii. Cu con

tractă și depunându-se cauțiune de 200 
fl., e de ocupată postulă de magistru 
poștală pentru oficiulă poștală și tele
grafică din Rodna vechiă, comit. Bistrița- 
Năsăudă. Lefa: 470 fl. pe ană, 65 fl. 
cheltueli de cancelaria, 84 fl. chetueli de 
distribuire, 10°/0 tantiemă din venitulă 
brută ală,oficiului telegrafică, și ună pau- 
șală de espedare ce se va hotărî ulțe- 
rioră. Petițiile se adreseză la direcția 
poștală din Sibiiu.

&* *
Studenți bulgari la universitatea din 

Bucurescl. „Românulă" spune că cu în
ceperea anului școlară 1889/90, voră 
veni în Bucurescl mai mulți studenți 
bulgari, cari suntă deciși a se înscrie și 
a urma acolo cursurile facultății de me
dicină.

* 
* #

Diua critică anunțată de astronomulă 
Falb pe Sâmbăta trecută a adusă, ca și 
cu două dile mai nainte, o furtună vio
lentă, care a ținută și peste nopte și 
care a răcită forte multă temperatura, 
așa că sera nu poți eși din casă ușoră 
îmbrăcată, decă nu vrei sâ te espui râ- 
celei.

Continuarea raportului
în procesulă părintelui Lucaciu. 

Sâtmarti, 13 Iulie 1889.
(Urmare.)

Se mai impută acusatului — con
tinuă apârătorulă, — că agiteză și lucră 
în contra școleloră de stată, cari s’au 
ridicată și se mai totă înființeză cu sco- 
pulă de a desnaționalisa pe copiii de 
Română. Deră acusatulă și aici numai 
datorința și-o împlineșce, pentru-că elă, 
pe lângă aceea că e Română și cetățenă, 
mai e și preotă, membrulă unui cleră 
și ală unei biserici, alu căreia capă su
premă, Pontificele romană Leo XIII., cu 
ocasiunea jubileului de 200 de ani a 
reocupării cetății Buda din mânile Mu- 
sulmaniloră, a dispusă în Enciclica sa 
adresată chiar episcopatului Ungariei, ca 
din răsputeri să nisuescă într’acolo, ca 
din pruncii fideliloră săi nici unulă să 
nu cerceteze scolele de stată și comu
nale. Etă textulă enciclicei, privitoră la 
acesta: „.......... și Noi nu ne putemă
reține, să nu Vă rugămă cu cea mai 
mare căldură, ca în acestă direcțiune să 
desvoltați cea mai energică activitate. 
Intru aceea continuați a admonia fără 
încetare pe părinții de familiă, să nu-și 
trimită pruncii în scole de aceste, unde 

se espună periculului de a-și perde cre
dința creștină, și vă îngrijiți totodată, 
ca să aveți scole eminente prin acură- 
teța doctrineloră și prin purtarea corectă 
a învățătoriloră, și cari suntă conduse, 
prin auctoritatea Vostră sub îngrijirea 
clerului“. Decă urmeză și esecută acestă 
sfată ală oapului supremă ală bisericei, 
Vasiliu Lucaciu doră agită?

Der să admitemă, că tote punctele 
incriminate le-ar fi vorbită V. Lucaciu ; 
de ar și fi dreptă delațiunea totă, nici 
atunci nu ar forma materia §-lui 172.

Să vedemă acum protocolulă. îna
inte de tote observă, că citirea în tra
ducere maghiară a protocolului a fostă 
incorectă, dedrece românesce ar fi tre
buită să se cetescă, în textulă acela ori
ginală, ce l’au compusă notarii. Acesta 
ar fi trebuită să fiă basa procedurei și 
nu celă maghiară, în contra căruia am 
să-mi facă escepțiunile. E dreptă, că nici 
protocolulă românescă nu reproduce 
fidelă, din cuvântă în cuvântă, vorbirea 
lui Lucaciu, der celă ungurescă nu 
corăspunde nici celui românescă măcară. 
A binevoită d-lă președinte să dică nu 
odată în cursulă pertractării, că tote 
suntă la Dumnedeu, elă scie mai bine 
tote, și că judii au să judece după cele 
ce le suntă înainte. Apoi acele prea pu
țină potă servi la o judecare, căci ve
demă și constată că și însăși traducerea 
e greșită. Intre multele greșeli să amin- 
tescă numai că „împâratulă" e tradusă 
cu cuvântulă „csâszâr". Poporulă româ
nescă sub cuvântulă Impărată nu înțe
lege „csâszâr", ci domnitoră, la noi însă 
domnitorulă e rege, prin urmare în tra
ducere ar fi trebuită așa să se scrie și re
producă. Mai traduce apoi cuvânculă 
„lăpădătură" cu „kopedelem", acesta 
încă e o erore, ca celelalta multe, cu 
cari nu vreu a mă ocupa aici in detaiu, 
constatândă numai, că traducerea nici
decum nu e corectă.

Mi-ar fi plăcută să se cetescă acestă 
protocolă românesce, ca publiculă mare 
să fi înțelesă și să fi vâdută, câtă de cu 
rea voință s’a interpretată totă lucrulă, 
și cum din nimica s’a făcută ună așa 
mare capitală.

Vină acum la a treia parte, la fa- 
siunile și demonstrările martoriloră. S’au 
fostă ascultată circa 30 de martori. Câți 
dintre aceștia au fasionată în contra 
acusatului ? S’au aflată numai patru, cari 
au susținută delațiunea loră și acusarea 
față de densulă. Pap Zs., Liptâk I. bă- 
trânulă și feciorulă său, și Roth Mâtyâs, 
der nici aceștia nu fasioneză într’o formă. 
Și acești martori, față cu cari am ară
tată că are locă celă mai greu 
dubiu cu respectă la fasiunile loră, 
au fostă admiși la jurământă. ’Ml pare 
forte rău că s’au jurată, de-dre-ce au 
făcută, căci li-s’a dată ocasiune să facă, 
jurământă falsă. O parte recunosce că 
nu scie românesce, față cu celalaltă se 
adeveresce că nu a stată în continuu la 
conferință și l’a ascultată numai între
ruptă pe oratoră; a trebuită să servescă, 
să măsure beuturi, să primescă și să iee 
bani și să aprindă țigările ospețilără. 
Pap Zsiga, afară de aceea că a însce
nată certă cu oratorulă, precum a recu
noscută chiar și elă, e de celă mai 
negru și slabă caracteră; și adi stă sub 
acusațiune criminală aici la tribunalulă 
Sătmărenă pentru falsificare de cambii. 
După hotărîrile înaltei Curie, mărturiile 
de felulă acesta nu potă ave nici ună 
locă.

Der mai am să espună ună altă ar
gumentă în contra considerării mărturii- 
loră acestora. Anume aceștia au sub
scrisă ună actă, o delațiune, care în tote 
părțile sale adi se reduce la valorea sa,): 
la falsitate. Aceștia pănă în capătă au 
stată morțișă lângă delațiunea loră: 
lucru ușoră de esplicată, frica de calum- 
niare i-a făcută să rămână pănă în ca
pătă consecuenți. Adi însă acesta calum- 
niare e vădită, și calumniatorii au fostă 
admiși la jurământă. Etă patru jură
minte false. Au recunoscută toți, că nu 
pricepă limba literară română, în care a 
vorbită d-lă Lucaciu, prin urmare suntă 
în cea mai mare rătăcire față cu 
cuprinsulă acelei vorbiri. Am cjisă mai 
susă, că Pap Zsiga și adi e în cerce
tare criminală pentru falsificare de cambii. 
Elă a compusă delațiunea, elă a și 
câștigată pentru densa dmeni; ba s’a 
vădută că a silită și amenințată ca să-și 
prindă tovarăși. Ce a putută îndemna pe 
acestă esistență miseră la ună asemenea 
pasă? Inimiciția lui față cu Lucaciu, pe 
care pdte nu numai dela conferința din 
TăuțI, ci și înainte de aceea l’a urîtă ? 
In înțelesulă sentințeloră curiale acești 
martori nu potă fi luațl în nici o con- 
siderațiune.

Față cu acești martori mincinoși 
suntă 14 cari nici prin trecutulă, nici 
prin presentulă loră nu dau locă nici 
unei îndoieli. Purtarea loră nu numai 
că nu e nepatriotică, ci mai pre susă de 
ori ce îndoielă ei suntă nisce bărbați, 
înaintea cărora, decă nici n’amă reflecta 
la însemnata posițiune socială ce-o ocupă, 
totă omulă bineCugetătoră are să stea 
cu respectă. Și față cu acești bărbați 
onorabili suntă admiși 4 mărturii dintre 
esistențele cele mai dubie. Tristă, de 
totului totă tristă!

Der are acestă procesă o altă lăture, 
cu care ar trebui să ne ocupămă de 
totă amănunțită, înțelegă scrisorea co
mitelui supremă, pe care și președintele 
numai c’ună reseDsă orecare și cu ne
plăcere o-a cetită la cererea mea. Nu 
sciu cum să numescă acestă scrisore, 
rescriptă ori recercare oficiosă ? Destulă, 
că acestă scrisore, pe care on. președinte 
cu neplăcere a vădut’o între acte, delă ■ 
tură ceața, ce a acoperită pănă adi a- 
cestă afacere. On. procuroră n’a reflec
tată la ea, rău a făcută, pdte că și-a 
avută considerantele sale bine combi
nate. Mi-ar fi voia și aș sci să supli- 
nescă eu pe d-lă procuroră în acestă 
defectă ală său întru răsfoirea acteloră 
și aprețiarea acelora, der părăsescă și eu 
puuctulă acesta atâtă de odiosă pentru 
tribunală, și purcedă mai departe.

Acum ar fi rândulă să reflecteză la 
cele cjise de d-lă procuroră, însă nu mă 
geneză să declară, că mai că nu am la 
ce reflecta. Nu a fost în stare să aducă nici 
ună faptă seu casă concretă pentru 
proptirea acusațiunei sale. Vă spună, că 
ml-au vătămată audulă multe câte le-a 
vorbită d-lă procuroră, cari n’au avută 
nici o basă, și cari au fostă luate nu
mai așa din aeră. Mă rogă, onorată 
tribunală, când cineva se acusă c’ună 
păcată atâtă de mare, ca celă din vorbă, 
nu e destulă a apuca prin aeră, ci se 
pretindă cașuri concrete. A disă d-lă 
procuroră, că întru documentarea păca
tului, atribuită d-lui Lucaciu, se provocă 
la opi .iunea publică. Der prin opiniunea 
publică putemă noi ceva documenta? 
Ori doră diarele desbrăcate de orice 
simță mai nobilă suntă opinia pu-

întunecați! Pănă eri, alaltăeri Românii 
treceau de simpli muritori și nime nu 
mai avea ce să învețe dela ei. Acum 
vine Kâdâr și ne spune în gura mare, 
că lucrulă nu stă tocmai așa, că Maghia
rii din Deșiu în secolulă trecută învăța
seră ceva dela țăranii români, învățaseră 
„ignoranță" și „credință deșertă" !

Minciuna nu numai că e rușindsă, 
der, dându-te de golă, te bagă în felă 
de felă de încurcături. Kâdâr la pag. 
116 ne spune, că Românii numai la 
anulă 1726 au fostă colonisațl în Deșiu 
— acum totă în acestă ană se arde și 
o „strigă" de cătră burgezi; cum der 
își pdte închipui Kâdâr, că „luminății" 
burgezi și învățaseră dela „proștii" de 
iobagi români a crede în strîgi ? Er decă 
au învățată dela aceștia, trebue că vie- 
țuiseră multă timpă împreună.

Decă Kâdâr avea de gândă să scotă 
la ivelă numai și numai adevărulă isto
rică, atunci nu avea lipsă să se folosescă 
de apucătura mai susă pomenită. Și 
întru adevără, decă își da semă, ca isto
rică nepreocupată, despre împrejurările 

sociale din veculă trecută, decă scia, că 
ce separatismă domnia între iobagiulă 
română și cetățenulă ungură sumeță, 
decă ’și-ar fi dată ochii rotă și asupra 
altoră orașe și comune din veculă de 
atuncia, nelocuite de sufletă românescă, 
s’ar fi convinsă pe deplină, că supersti
țioși și întunecați la minte au fostă Ma
ghiarii ei dela sine, fără să’i mai întu
nece alții.

Da, s’au făcută pași încă forte de 
demultă, pentru a împedeca poporulă 
din patriă dela crudelități cum era și 
arderea de vie a strîgeloră. Astfelă scimă, 
că Colomană, rege ală Ungariei, luase 
o hotărîre fdrte de lăudată în ceea-ce 
privesce credința poporului incultă cu 
privire la strîgi. — (Colom, reg. Deer. 
Libr. I. c, 57.) Der ună decretă nu face 
încă lumină în o. țeră întregă, o trăsură 
de condeiu încă nu pote risipi întunere- 
culă și o mână binevoitore nu totdeuna 
pdte despăingeni ochiulă prea împăinge- 
nită. Așa este; pentru-ca poporale sâ nu 
credă în strîgi, în secolulă XVIII, în 
secolulă revoluțiunei francese, era de 

lipsă schimbarea felului de gândire, chi- 
pulă de vedere ală poporului incultă. 
Era lipsă de ună mai mare adagiu de 
cultură. Și cultură în veculă trecută în 
patria nostră puțină era.

Burgezii maghiari din Deșiu nu aveau 
lipsă sâ împrumute dela Români felă de 
felă de credințe deșerte, căci ei de ei 
erau destulă de superstițioși și nu atin
gerea loră cu Românii, ci starea loră 
înapoiată, lipsa loră de cultură ne es- 
plică superstițiunea ce’i stăpânia.

Dovedi istorice, fapte petrecute în 
alte părți ale Ungariei, una ca una măr- 
turisescă starea înapoiată, lipsa de cultură 
a cetățeniloră acestui stată din veaculă 
trecută și care lipsă de cultură și stare 
înapoiată singură ne esplică grozăveniile 
săvârșite din partea Deșieniloră. O să 
mă mărginescă numai la următdrele:

Pe la sfârșitulă secolului trecută în 
mai multe părți ale patriei, Țiganii sunt 
8uspicionați cu fapte, ce în veci nu fă
cuseră. Astfelă s’au suspicionată bieții de 
ei, că nutremântulă loră de tote cfilele 
ar fi carnea de omă. In comitatulă 

Hont, pe unde nu-i nici leacă de Ro
mână, la anulă 1782 luna lui Augustă 
comunele Kemencze, Rât și Czâb acusă 
pe vre-o 200 de Țigani, că ară trăi cu 
carne de omă. (Vedl „Pester Intelligenz- 
blatt" 1782 n. 36; „Hamburgische Neue 
Zeitung" 1782 n. 151 ; „Frankfurter 
Staatsristretto" 1782, n. 157. cit. după 
„Az erdelyi ezigâny nepkolteszet" de 
Dr. Wlislovski Henrik, an. 1885.)

Ce va cjice la acestea jupânulă Kâ
dâr ? Pote că va dice, că argumentulă 
acesta dovedesce nu atâtă necultura, 
câtă netoleranța cetățeniloră maghiari 
pentru Țigani; der nu dovedesce, că ei 
ară fi fostă atâtă de superstițioși și în 
părțile nelocuite de Români, ca în păr
țile locuite și de Români. Asta e vorba 
lui Kâdâr. Ei bine, noi îi vomă pune 
în vedere documente istorice, ce mărtu- 
risescă, că și în părțile nelocuite de Ro
mâni, totă pe acelea timpuri, când se 
pomeniseră în Deșiu grozăveniile mai 
susă amintite, se mai întâmplaseră cru
delități de soiulă acesta.

(Va urma.)
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blicâ a d-lui procurorii? (Aici d. Coro- 
ianO face o critică în adevârii demas- 
cătore a unora diare maghiare, cari bată 
toba că representă opinia publică).

A mai disă d. pro cur oră, că câtă 
suntă de răi patrioțl Românii aceș
tia, și în frunte V. Lucaciu, că și aici, 
înaintea tribunalului, deși sciu cu toții 
unguresce, vorbescă românesce, escla- 
mândă: au nu arată și acesta, că suntă 
răi patrioțl?!

Intru adevără, lucru originală. Chiar 
d-sa și și d-lă președinte a observată cu 
orecare mâhnire a sufletului loră, că le- 
legile din 1868 câtă suntă de liberale 
față cu naționalitățile, că nicăirl pe sub 
sore nu se află o lege ca acesta; și 
când cetățenii purcedă în înțelesulă a- 
cestei legi atâtă de minunate, când pre
tindă esecutarea ei, suntă răi patrioțl. 
Ce anomalia!

Nici ună stată nu pote să esiste 
fără de observarea legiloră, și fără să 
pretindă observarea loră și dela cetă
țeni. Frumosă s’a pronunțată în pri
vința acesta și înțeleptulă țării Fr. Deâk 
căruia avemă să-i mulțămimă constitu
ționali smulă, bine plămădită și bine în- 
țelesă de densulă, der rău aplicată as- 
tădl. (Aici advocatulă cetesce ună pasagiu 
din discursulă lui Fr. Deâk, referitorii 
la respectarea drepturiloră cetățenescl și 
naționale.)

Prin urmare atitudinea de față a 
Româniloră manifestată aici, nu-i e ertată 
d-lui procuroră să-o atace, nu, pentru că 
vatămă celă mai sfântă dreptă ală loră, 
vatămă însăși constituțiunea țării, a că
reia respectare primo loco ar fi datorința 
d-lui procuroră.

Nu suntă, precum nu au fostă nici în 
trecută, Românii rei patrioțl, ei luptă cu 
arme legale întru recâștigarea drepturi
loră loră; nu este nici ună Română, 
care ar vre să trecă întru acesta hota- 
rulă croită prin însăși legea.

Apoi cuvintele d-lui procuroră, că 
Lucaciu ar face resvrătirî, cu iDtențiune 
bine calculată, pentru ca cărțiloră sale 
de rugăciuni să le câștige piață și tre
cere în BucurescI, nici nu se potă în
destulă desconsidera. E dreptă, că acest 
pasagiu ală vorbirei d-lu procuroră nici 
nu l’am înțelesă bine, der și întru câtă 
l’am înțelesu, îlă aprețieză după meritulă 
lui, și’lă respingă, ca pe unele espre- 
siunl, cu cari nu și-a ajunsă scopulă.

E forte dăunosă și fatală procederea, 
ce se observă cu atâta rîvnă în contra 
nostră a Româniloră. ț>ice și d. procu
roră, că acțiunile și aspirațiunile Româ
niloră atacă hegemonia rasei maghiare 
și întregitatea statului. Ună trecută is
torică de mai bine de o miiă de ani stă la 
spatele Românilor, cari de o miiă de ani în 
bine și în rău au stată neclintiți în a- 
cestă patriă lângă Unguri. Nimeni, cu 
nici o literă măcară, nu pote documenta, 
că Românii cândva s’au sculată în con
tra țării loră seu a domnitorului. Avu- 
t’au, ce e dreptă, în acestă lungă timpă 
să porte luptele cele mai crâncene pen
tru naționalitatea loră, drepturile limbei 
și bisericei, der în aceste lupte ale loră 
nici când nu s’au lăsată a se răpi de 
idei seu fapte, cu cari când-va istoria 
i-ar pute acusa; nicicând n’au gravitată 
Românii în afară, cum de unu timpă 
încoce li-se aruncă în față, și nici când 
n’au pactată cu inimiculă țării spre 
dauna seu în contulă integrității acesteia. 
Și ar, fi timpulă supremă să vedă odată 
și frații Maghiari, că în națiunea română 
au ună elementă puternică, cu care ar 
trebui să dea dreptă frățescă, ca să potă 
apăra interesulă celă mai scumpă comun, 
esistința paclnică și înaintarea frățescă 
întru ajungerea scopului loră. îmi vine 
aici în minte o poveste potrivită din mi
tologia Greciloru, când Hercules adecă 
a vrută să-lă bată pe urieșulă Antheus. 
L’a luată la trântă și l’a isbită mai 
de multe-orl la pămentQ, der acesta, 
fiindă fiiulă pământului, de câteorl atin
gea țărîna, de atâte-orl căpăta puteri mai 
nouă. Vădendă Hercules acesta, l’a ri
dicată în aeră și acolo l’a sugrumată.

Acum mă rogă, nu era ore mai mi
nunată lucru, decă Hercules, cunoscendă 
puterea fratelui său Antheus, ar fi dată 
mâna cu elă ? Ce lucruri minunate ară fi 
putută isprăvi în unire aceste două 
puteri!

Se pote aplica acesta și la noi, 
Domniloră. Ne slăbimă puterile în luptă 
frățescă, pe când dâcă și-ară uni aceste 
două elemente forțele și puterile, ce lu
cruri frumos® și salutare n’amfl pute să 
isprăvimă.

Reflecteză încă numai la împrejură
rile agrăvătore și moderătore din partea 
d-lui procuroră. E împrejurare agrăvă
tore că d-lă Lucaciu e omă cultă și 
preotă ? Și d. procuroră nu a aflată nici 
una moderătore. După părerea mea, chiar 
aceste ară trebui să fiă moderătore, decă 

întru adevără ar fi vorba de o acusare 
seriosă! Ună preotă, oare cu atâta zelă 
îșl împlinesce misiunea sa de a fi fa- 
rulă moralității și ordinii, care atâtă se 
luptă, ca să pună în pracsă spiritulă 
evangeliului; ună bărbată cultă, cum a 
binevoită să recunoscă și d-lă procuroră, 
pote să lupte lupta ce i-o impune dato
rința, cultura și spiritulă lui vătămată, 
nici când însă nu pdte fi precum nici 
că a fostă resvrătitnră. Ga împrejurare 
moderătore aș mai aduce înainte trecu- 
tulă lui plină de activitate pentru cul
tură, biserică și patriă, trecutulă fără 
pată, că nu a fostă nici când judecată, 
precum și aceea, că nu numai nu s’a 
făcută, ceea ce e constatată, der nici că 
s’a putută face agitare, și nici de efec- 
tulă ei vorbă nu pote fi.

Ceră prin urmare dela on. tribu- 
bunală o judecată dreptă, și achitarea 
deplină a acusatului.*

Vorbirea d-lui Coroianu, precum a 
fostă ascultată cu cea mai viuă atențiune, 
pe atâtă a și fostă îndestulită cu ea ma
rele publică și nu numai mie, der tutu
rora câți l’au ascultată 11-a părută prea 
multă râu, că nu a fostă măcară unulă, 
care să șl-o fi însemnată din cuvântă în 
cuvântă. Eu m’am nisuită întru câtă 
numai am putută să facă acesta, și întru 
câtă nu ml-a scccesă, ceră scusele atâtă 
ale on. publică cetitoră, câtă și a bra
vului advocată și elocintelui oratoră.

(Va urma).

Corespondența „Gaz. Trans“.

Domnule Redactoră! In 18 1. c. s’a 
ținută în Șomcuta-mare petrecerea de vâră 
după datina străbună în totă anulă or- 
ganisată.

Petrecerea de vâră a fostă una din
tre cele mai splendide și reușite. Pu- 
bliculă numărosă, inteligența atâtă din 
locă, câtă și din jură bine representată, 
damele frumosă îmbrăcate, voiă bună, 
care o puteai ceti de pe fața fiă-cărui, 
musice melodiăse, tote au fostă nisce 
momente, cari au concursă la ridicarea 
petrecerei împreunate nu numai cu fo- 
losă reală în favorea bisericei, ci și mo
rală, cu ridicarea simțului națională și 
cu consolidarea armoniei în părțile a- 
ceste, unde Șomcuta e o sentinelă.

Dintre onor, domne am vâdută din 
Șomcuta-mare pe d-na Medană, pe d-na 
Nyilvană, Takâcs, Hirsch, d-na văd. 
Popă născ. Cotociu din Șomcuta-mare; 
dintre domnele din jură d-na Popă din 
Baia-Spria, d-na Gogia din Tiriza, d-na 
Maioră din Chilidra, d-na Varna din 
Asuagiulă de susfi, d-na Cotociu din Ti- 
mișora, d-na Dosa din SăcăleșenI, d-na 
Bohățelă din Bersau, d-na Sima din 
Pericei, d na Cornelia Popă din Lelsigă, 
d-na Popă din Cernești, d-na Indre din 
Buciumă.

Dintre D-șore ni-au multă plăcută 
din Șomcuta mare : d-șora Măriți Buteană, 
d-ra Letiția Mndană, Victoria Varga, 
Hermina Micu din jură, d-șora Gogia 
din Tiriza, d-șora Gizela Popă din Baia- 
spria, d-șora Dosa din SecaleșenI, d-șorele 
Virginia și Valeria Ghelneră diu Valea 
Groșiloră, d-șora Rațiu din Buciumă, 
d-șora Lengyel din Stremțiu, dșora Em. 
Szabo din Ardihată, d-șora Uieșă din 
Lelsigă, d-șora Nistoră din Baiaspria, 
d-șora Ludovica Sima, d-șora Burca din 
Colțirea, d-șora Anca, d-șora Ana Kovâcs, 
d-șora Lucreția Oâmpiană, d-șora Anca, 
d-șora Stupariu, d-șora Maximă, etc. etc.

Cadrile au fostă 3, Romane 2, au 
jucată cadrile mai multă decâtă 60 
părechl. Numai una a lipsită, costumulă 
națională de locă nu l’am văzută. Rău 
de totă, forte rău.

S’au încassată din bilete și supra- 
solvirl 153 fl. 50 cr. Erogațiunea din 
aceștia suntă 98 fl. 50 cr., deci rămâne 
venită curată în favorea bisericei 55 fl.

Au suprasolvită d-nii: A. Varna, 
protopopă din Asuagiulă de susă 50 cr.; 
Ioană Gheție, profesoră în Năsăudă 1 fl. ; 
Vasiliu Indre din Șomcuta 1 fl.; Dragoșă 
not. în Hidega 1 fl.; Pavelă Fenteu- 
șanulă din România 1 fl.; Dr. Ioană 
Orosz, medică din Ardihât 1 fl. ; Ioană 
Szabo, not. Ardihată 1 fl. 30 cr., Ales. 
Stupariu 50 cr. loan Petrovană 50 cr.; 
Laurențiu Sima, din Pericei 50 cr.;

Molnâr Gero 50 cr; Drd. T. Bota 50 cr.; 
Ioană Bucșia 50 cr.; Dr. Iuliu Simonă, 
prof, de teologie în Gherla 1 fl.; Dr. 
Floriană Stană, prof. în Beiușă 1 fl. 
Nicolau Popă 50 cr., Vasiliu Buteană 
50 cr.

Nefiindă de față, ne-au trimisă d-nii: 
Ilus. contele Alesandru Teleki 5 fl., Ales. 
Erdos archidiaconă 5 fl., Ciocană, adv. în 
Cehu 1 fl. Romulă Iorgoviciu 2 fl.

Le dorescă Chioreniloră, ca datina 
frumosă străbună de a țină conveniri și 
petreceri și de acum înainte să-o susțină, 
și să aibă totdeuna așa reușite petreceri, 
căci prin conveniri se sOlideză armonia 
și numai prin unire în cugete și fapte 
putemă noi Românii arăta șoviniștiloră 
că suntemă ună poporă, deși apăsată 
der firmă în caracteră și iubitoră de 
limba și naționalitatea sa.

G. lpse „SelageanuliG.

CtffsU pentru industria de casă.
Măgura, 27 Iuliu 1889.

Georgiu Poppă, înv. în Măgura, va 
deschide ună cursă de industriă de casă 
în comuna Ilva-mare. Cursulă se va în
cepe la 15 Augustă și va dura pănă la 
10 Septemvre st. n.

Se va propune :
a) împletirea pălăriiloră de paie 

după tote formele și colorile mai usitate.
b) împletirea corfeloră și a coșuri- 

loră de cară elegante, din răchițele 
(sălci).

c) Facerea bâteloră (bastoneloră) 
elegante de totă forma și colorea.

d) Compactoria, de Ioană Tivadară, 
înv. în Ilva mare.

Afară de acestea se va mai da ins- 
strucțiune de cătră Georgiu Poppă și în 
ramulă pomologiei, atâtă teoretice câtă 
și practice, anume: a) Despre îmulțirea 
pomiloră și a altoră arbori folositori; b) 
Despre nobilitarea pomiloră și roseloră 
în decursulă întregului anutimpă. Aces
tea însă se voră propune numai în orele 
libere.

Instrucțiunea se va face gratuită. 
Lucrurile făcute voră rămâne pentru 
instructoră, din fiă-care ramă de indus
triă însă va ave dreptă orl-care elevă 
ală acestui cursă a-șl duce și acasă câte 
ună esemplară.

Participanții voră ave de solvită 6 
fl. v. a. pentru materialele tuturoră ra- 
muriloră de industriă și încă pănă în 
12 Augustă, la adresa lui Georgia Poppă, 
înv. în Măgura (p. u. O. Radna)

G-eorg-inj. GcrppSA, 
învățătorii.

Literatură.
Ritualu pentru pruncii școlari din 

școlele elementare, de Titu Budu, parochă 
în Satu-Șugatagă, protopopulă distric
tului Mara, administratorulă vicarială ală 
Maramurășului, asesoră consistorială etc. 
etc. Prețuia 20 cr. v. a. Gherla 1889. 
Formații mică 8° de 55 pag. Opulă este 
menită pentru înlesnirea propunerei ca- 
techismului în școlele poporale și pdrtă 
clausula aprobărei Preaveneratului Gu
vernă Diecesană. Se pote procura dela 
autorulă (în Falu-Sugatag p. u. Akna- 
Sugatag, Mârmaros).

Revista pedagogică „Lumină pentru 
toțl“ apare în BucurescI, odată pe lună 
sub conducerea unui comitetă. Calea 
Moșiloră Nr. 138. Abonamentulă pe ană 
12 lei. Cuprinsulă numărului 1, anulă V, 
1—30 Iulie 1889: Comitetulă de redacțiă, 
JEniu Bălteanu. Sentințe și păreri peda
gogice, culese de E. B. Cum trebue să 
fiă crescerea, ce părinții o dau copiiloră, 
pentru ca școla să-și ajungă mai cu în
lesnire înaltulă ei scopă ! (după „Gazeta 
Trans.u) Didactica Magna, de Amos Co- 
menius, tradusă în românesce de Petru 
Gârbovicenu, dr. în filosofiă și pedagogiă, 
prefesoră de filosofiă la Seminarulă cen
trală și de limba română la șcâla nor
mală a societății din BucurescI. Gapito- 
lulu III, vieța acesta e o preparare pentru 
cea eternă: Lucrulă, manuală în școle pri
mare, conferință ținută la Ateneulă din

BucurescI, în sâra dilei de 4 Martie 1889 
de d-nulă Serafimă Ionescu, revisoră 
școlară. Din metodica sciințeloră mate
matice în școla primară, de V. Gr. Bor- 
govanu, profesoră de pedagogiă la școla 
normală superioră de institutori din Bu
curescI. Sciința la îndemâna tuturoră seu 
vieța omului și a animaleloră. Scrisorea 
a noua „Ficatuluu Edem. De ale esame- 
neloră, V. Gr. Borgovanu. Abecedarele 
ndstre, Th. D. Speranță. Reorganisarea 
școlei normale. Școla de aplicațiă pe lângă 
șcâlele normale, de Gârbovicenu. Economia 
revistei pedagogice „Lumină pentru toțlu 
pentru anulă V ală ei.

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

Parisii, 30 Iulie. Desastrulă lui 
Boulanger la alegerile pentru con- 
siliele generale de arondismente 
e învederată. Boulanger a fostă 
numai de doue-spre-4ece orî alesă. 
Republicanii au remasu totă cu 
maioritate în 75 de departamente 
și numai într’unulă și-au perdut’o 
pănă acuma. Suntă cunoscute 
1344 resultate electorale: 764 re
publicane, 419 conservative, în 
149 suntă balotage. In tabera re- 
publicaniloru e mare mulțumire 
pentru acestă result'ată.

Viena, 30 Iulie. Mareșalulă 
Curții Bombelles a răposată.

Viena, 30 Iulie. „Wiener Allge- 
meine Zeitung“ anunță, precum 
(țice din celă mei bună isvoră, că 
Francia și Rusia au încheiată în 
cele 14. fale din urmă O alianță 
formală, care deocamdată are 
numai forma unui tractată preli
minară, der în casulă dată va face 
locă unoră stipulațium definitive.

Londra, 30 Iulie. In camera 
lorcjiloră cjise Salisbury cu privire 
la Bulgaria.- Principatulă bulgară 
e bine guvernată și progreseză. 
Nu esistă ac|I causă mai mare ca 
înainte pentru temerea, că acolo 
se va turbura în curendă ordinea. 
Rusia observă cea mai corectă 
atitudine. Guvernulă rusescă spri- 
jinesce pe deplină asigurarea de 
pace a Țarului,

Belgradu, 30 Iulie. Regele Mi- 
lană plecă mâne să visiteze pe 
Risticl.

Cursul «a pielei SSrasovu
din 30 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.52 Vend. 9.56
Argintă românescă - „ 9.46 ț) 9.50
Napoleon-d’orI- - - „ 9.58 9.61
Lire turcescl - - - „ 10.72 10.76
Imperiali . - - . p 9.72 fj 9.76
Galbinl . „ 5.62 5.68
Scris, fonc. „Albina116u/0 „ 102.— _ ,_

n r n ^°/o n 98,59 M 99.-
Ruble rusescl - - - „ 121.50 .. 122.50
Discontulă - - - - 61/2—8% pe ană.

Cursulă la bursa de Viena
din 29 Iulie st. n. 1889.

Renta de aurii 4% ------ 100.30
Renta de hârtiă5°/0 ------ 94.35
Imprumutulă căiloră ferate ungare - —.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

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

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

ostă ungare (3-a emisiune) - - 112.60 
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 ----- 405._
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă -............................ 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 141.50 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - . 127._
Renta de hârtiă austriacă - - - - 83.55 
Renta de argintă austriacă - - - - 84.80 
Renta de aură austriacă ----- 109.80 
LosurI din 1860 .................................. 139.80
Acțiunile bănceiaustro-ungare - - 907._
Acțiunile băncei de credită ungar. - 317.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305._
Galbeni împărătesei- ------ 5.71
Napoleon-d’orI....................................... 9.6O
Mărci 100 împ. germane - - - - 59,_
Londra 10 Livressterlinge - - - - 120.60

Editorii și Redactorii responsabăii :
Or. Aurel Mureșianu.
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institută de credită și de economii

ZETilisileL ZBra,șo^7"CL_

Amanetezi mărfuri 

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

teritoriulu ei și locuri pentru depositare.
Informațium mai de aprope se potu lua 

cjilnicu în biroult institutului, piață No. 90, 
dela 8—2 ore d. p.

(

84,9

-1989 - Concursă.
La școlele reuniunei grănițărescl suntă de ocupată :

1. Postulă de învățătoră dirigente din Vest emu, comitatulă Sibiiului, cu sa
lariu anuală de 300 fi. v. a. cvartiră și lemne de focă.

2. Postulă de învățătoră dirigente din Lisa, comitatulă Făgărașului, cu salariu 
anuală de 300 fl., eventuală postulă de învățătoră secundară la acea școlă 
cu salariu anuală de 200 fl. v. a. apoi cvartiră și lemne de focă. 
Reflectanții au să-și trimită cererile loră — instruate cu tote documentele

prescrise de lege — pănă în 20 Augustă st. n. a. c. la
Comitetulii administratorii de fbndulu și școlele foștiloru 

grănițerî din regimentulii românii I la Sibiiu.

128,3—1

§

g

X

ABONAMENTE
GAZETA TRANSILVANIEI

Prețulu abonamentului este:
Pentru Âustro-Ungaria: 

luni. 
luni. 
ană.

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

trei
șese
unu

Pentru România și străinătate:
trei luni.................................................
șese luni ............................................
unti ană.................................. ....

3
6

12

fl. —
fl. —
fl. —

10 fr.
20 fr.
40 fr.

ii
♦

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:
ană...........................................................2
șese luni........................, ... . 1
trei luni............................................

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

Pe
Pe
Pe

fl. -
fl. —

50 cr.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se vorîi abona din nou, să

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

franci, 
franci, 
franci, 
repede prin

binevoiescă

pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din 1 Iunie 1889

Budapesta—Predeal*
Tren de 

per- 
sone

Trenu 
accele

rată

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Predeal ii—Budapesta
Trenu 
nmni- 
bus

Trenu 
accele
rații

Tren de 
per- 
sâne

Trenu 
mixt

B.-lPesta-Aradu-Teiuș Teiuș-Arad*-B.-S®esta! C’opșa-mică —Sibiiu

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

p ers.
Trenu 
mixt

Trenil 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

I
I

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezo-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia
Huiedin
Stana
Aghiriș
Ghirbdu
NădSșel

Oradea-mare

Clușiu I 
I

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

10.35

3.10
7.221
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

BucurescI
Predeal*
Timișu

Apahida
Gliiriș 
Cucerdea
Uidra
Vințulu de susu 
Aiud.
Teiușu
Crăciunelă 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sigliișdra
Hașfaldu 
Homorodă 
Agostonfalva 
Apatia
Feldidra

Brașovu
I

Timișă
PredealA

BucurescI

11.02
11.23
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.45
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

6.10]
9.281

11.38
1.51,
2.11
2.19
2.32
2.55;
3.38:
4.011
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
1.10 Aghireșă
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07

“5Ă4
6.39
7.13
7.45
8.32

Brașovd

4.40
“9.12

9.41
10.17

7.30
1.14
1.45
2.32

*)

*6.22
7.23

Viena
Budapesta
Szolnok

11.-

Mureș*-lLisdos*-S2istrița

Mureșu-Ludoșu 
Țagă-Budatelecu 
Bistrița

Feldidra 
Ap ața 
Agostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă.

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușu
Aiudii
Vințulă de 
Uiora
Cucerdea
Gliirișu
Apahida

Clușiu

Nădășelă 
Gîhrbău

J
1

sus 11

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

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

*
Q
O

B 
p
B.

y 
£

B
g

CD 
O 
&= 
n 
CD

<1 
5'
CD

Aradu I
I

Glogovațfi.
Gyorok
Paulișă
Radna-Lipova
Conop
Berzava
Soborșină
Zamti
Gurasad^
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă
Alba-Iulia
Teiușu

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

3.4()|
9.30

12.38
5.36i
6.06
6.18
6.43
g r,r, Branicica

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

Teiusft
Alba-Iulia
Vințulă de josă
Șibotă
Orăștia
Simeria (Piski)
Deva

Ilia
Gurasada 
Zamu 
Soborșinh 
Berzava 
Conopă 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradu

Szolnok
12.45 Budapesta

Viena1.24

Stana
B. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezd-Telegd 
Fugyi-V âsârheli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare j

P. Ladâny 
Szolnok
Budapesta

Viena

6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31
6.30
1.40

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
7.15

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.—
3.(
3.1
3.1
41
4..

“fi
9.'

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

11.24
11.59
12.30

1.01
1.32
2.03
2.52
3.23
3.55
4.08
4.44
5.30
6.27
6.47
7.28
7.43
7.59
8.28
8.42
9.20
2.22

3.-
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9 46

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30 
12.05
5.10
8.156.-

1.40 6.05

1.
2.

Trenu 
mixt 1 Copșa-mică 2.05 4.35

IȘeica mare 2.38 5.05
[Lomneșă 3.22 5.46
lOcna 8.— 3.46 6.17
Sibiiu 8.35 4.18 6.40

Sibiiu-€?opșa-mică

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

Cucerdea - ® sor luciu ■
___ li v ’
5.35 Beghinul* săsesc* 
6X)U
6.441
7.251,
7.44

Simeria (Piski)-Petr ©senil Petroșeni-SimeriaCPiski)

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 5.551
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 l lațegfi 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—Tiinisora

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

I 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

Beglftinul* săsesc*'
Oșoi’heiu-Cucerdea

Bistrița-Hffureșu-Ijudoș*

Bistrița
Țagu-Budatelecă 
Mureșă-Ludoșă

3.—

9.

Timișora—Arad*

6.05i Odorheiu
9.12|Sighișdră

Aradă 6.12 4.12 Timișdra 6.25 1.15
Aradulu 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

jjMerczifalva 8.13 6.04 Aradulfi. nou 9.11 3.51
Timișdra 9.04 6.50 Aradu 9.27 4.05

Cxhiriș*—Turda Turda—dliiriș*

Ghirișd 9.33
1

4.19 Turda 8.29 3.19
Turda 9.54 4.40 Ghirișu 8.50 3.40

Sighișora—Bdorlaeiu ® dorheiu—Si,șhișora

Sighișora
Odorheiu

Simeria (Piski)
Cerna
Uniedora

Reghinul-săs. 
I Oșorheiu j 

Mirașteu 
Sân paulă 
Iernută
M. Bogata 
Ludoșh 
Cheța 
Cucerdea

8.25
10.-

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

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

Simeria (Piski)-Tnied

2.18
2.39
3.08

Unied.-Simeria (Pisk ■

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose îrisemndză orele de ndpte.

t'nieddra
_erna 

8.56i|Simeria
£•- 9.30

9.56
10.15

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


