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Brașovii, 8 Augusta.

In dilele trecute s’a ținutu în 
Viena unu congresu de antropo
logi, er după terminarea lucrări- 
loră congresului, membri germani 
ai acestuia au făcută o escursiune 
pănă la Pesta.

Și lucru ciudat, aceia, cari strigă 
mereu „nix daicsu înființând6 și 
cluburi „nix daics“, i-au primită pe 
învețații germani în celu mai fru
moșii deutsch, căci primarulă Pestei 
Gerloczy—fostu mai ’nainte Gam- 
perl—și Franz Pulszky au salutată 
în limba germană pe „amicii loră 
germani.'1

Negreșită, că acestă manifesta- 
țiă, nefiindă sincera espresiune a 
simțeminteloră ce șoviniștii unguri 
le nutrescă în inima loră față cu 
limba și naționalitatea germană, 
a trebuită se producă ironice zîm- 
bete pe buzele învețațiloră ger
mani, și în frumosa vorbire, cu care 
le-a răspunsă învețatulu Virchow, 
se oglindeză fdrte bine acestă iro- 
mă, căreia vorbitorulă a sciutu să’i 
dea înfățișarea unei aspre lecțium 
la adresa prigonitorilor! limbei și 
vieții germane, ca și ai celei ro
mâne, serbe, slovace ș. a.

După-ce învețatulă germană le-a 
făcută Ungurilor! complimentele 
cele mai măgulitdre—ca ospe nici 
nu putea face altfel! — adaus e: 

„Și noi Germanii amu fostă 
odată șoviniștl, când împărații noș
tri voiau să domnescă peste tătă 
lumea. Der a trebuită să espiămu 
amară acestă șovinism!, pănă la 
crucjimile răsboiului de treizeci de 
ani. Der acestii lucru Tamu învețatu 
dela Penonia, de unde au pornitu cele 
dintâiu espedițium după jafuri, de unde 
amu, luata esemplu, cum năvălesce cineva 
în posesiune străină. Șovinismida pote 
reînvia din timpii în timpii; der isto
ria ne învață, că se nu întindem/u mâna 
după bunii străinu...11

Cine nu va înțelege din aceste 
cuvinte aspra lecțiune, ce li-o dă 

învățatul! germană șoviniștiloxă 
Unguri, vrendu a-le di°e: destulă 
ați umblată după bună străină, 
destulă ați năvălită în posesiune 
străină și ați dată și altora esem- 
plu rău de v’au imitată, primind! 
apoi amară răsplată; e timpul! 
acum se puneți capătă șovinis
mului, se nu mai întindeți mâna 
după bun! streină, se nu mai nă
văliți în posesiune străină, căci 
veți espia amară aceste fapte.

Și care e acți bunulă străină, 
după care șoviniștii unguri întind 
mâna, și posesiunea străină, în 
care se pregătescă a năvăli, decă 
nu șcbla și biserica, limba și na
ționalitatea poporeloră nemaghiare 
din Ardelă, Bănată și Țera un
guresc! ?

Aceste bunuri le-a înțelesă în- 
vățatulă germană, când a vorbită 
de șovinism!, și de sigură s’a 
gândită la limba și naționalitatea 
germană din acestă stată, care 
suntă bună și posesiune germană, 
și nu suntă încredințate regimului 
unguresc! ca se le distrugă, ci ca 
se le păzescă și se le cultive, pre
cum nici limba și naționalitatea 
română, serbă, slovacă, care sunt! 
bunu și posesiune română, serbă, 
slovacă, nu-i suntă încredințate ca 
se le distrugă, ci ca se le apere 
și se le cultive.

Decă voră pricepe guvernul! 
și șoviniștii unguri cuvintele învă
țatului germană, care le-a dată a 
înțelege, că de acesta aternă și 
amiciția Germaniloră, cu atâtă mai 
bine; er de nu, se’și aducă aminte 
de câte-orl voră întreprinde câte 
unu nou atacă asupra bunului și 
posesiunei străine, că istoria învață, 
ca se nu întindă mâna după bună 
străinu, căci amară se espiază a- 
cestă crimă!

ZDIZST
Alianța triplă și Anglia.

Sâmbăta trecută s’a adusă în discu- 

siune în camera comunelor! din Londra 
alianța triplă. La desbaterea punctului 
„serviciu diplomatică", Labouchere a ce
rut! dela guvern!, deslușiri asupra ra
porturilor! Angliei cu Italia și asupra 
triplei alianțe. Interpol autul! a dorit! 
să scie, decă marchisul! Salisbury în con
vorbirile sale cu împăratulu germanii și cu 

LOO.ntele Bismarck a definit! mai clar! po- 
siția Angliei față Cu tripla alianță și deoă 
direct! ori indirect! a dat! asigurări,, 
cari ar! pute să facă a se presupune, 
că în cas! de răsboiu Anglia s’ar alătura 
la alianța triplă.

Sub-secretarul! de stat! Sir Fergusson 
declară, că Anglia șî-a reservatu deplina 
sa lilbertate de acțiune . Guvernul! n’a 
luat! asupră-șl nici unu angajamentu, cum 
să întrebuințeze forțele sale militare și 
maritime, afară de acelea, cari sunt! cu
noscute camerei. Nicl-o țeră, cjice Fer
gusson, nu are un! mai mare interes! la 
susținerea păcii cu Anglia, der față cu 
interesele sale, ce se estind! peste tâtă 
lumea, ea trebue să fiă liberă în orî-ce 
eventualitate de a adopta aceea politică, 
care ar! pretiude-o interesele sale. Pu
terile recunosc! dreptetea acestei re
serve.

Labouchere nu a fost! mulțămit! cu 
acest! răspuns! și a susținut!, că Salis
bury e în secret! înțeles! cu puterile 
triplei alianțe, care e îndreptată în con
tra Franciei; a mai susținut!, că Salisbury 
pare a ave o deosebită ură față cu 
Francia.

Lordul! Smith declară în numele 
guvernului, că nici cât! negru sub un- 
ghiă nu sunt! întemeiate părerile ce i-le 
atribue Labouchere lui Salisbury și gu
vernului engles! :

Foile francese](despre condamnarea lui 
Boulanger.

Foile republicane sunt! forte mul- 
țămite cu sentința pronunțată de senat!, 
din contră foile conservators, adecă cele 
monarchice, se esprimă forte violent! 
asupra parțialității judecătorilor! și pro
testă în contra nedreptății sentinței.

„Bepubligue Franșaiseu dice, că a 
fost! onore pentru senat!, de a fi răs- 

bunat! armata și de a fi salvat! liber
tatea și republica. „Lanterne'1 cjice, că 
bărbatul!, care a defraudat! bani publici, 
nu mai pote fi conducătorul! unei par
tide. „Clairon* numesce condamnarea: 
o ușurare a consciinței publice. ^Jour
nal des Dibats'1 esprimă convingerea, că 
opinia publică va ratifica drepta sentință. 
In acelaș! înțeles! se esprimă și „Siecle^, 
și „Justice* crede, că acjl pdte admite 
cu siguranță, cumcă verdictul! națiunei 
va libera Francia deplin! de acel! băr
bat!, care voia să ucidă pe cerșitârea 
(„Gueuse"), cum numiau monarchiștii și 
boulangiștii republica. „La Paixu con
sideră condamnarea ca sfârșitul! boulan- 
gismului. „Etânement* tjice, că tribuna
lul! de stat! a început! restabilirea prin
cipiului autorității republicane, guvernul! 
să o îndeplinesc!. „XIX Siecle* <jice, 
că Boulanger s’a condamnat! însuși, 
căci el! nu e un! învinsă, ci un! vino
vat!.

țliarele conservatore și boulangiste 
amenință cu verdictul! națiunei la ale
geri. „La Presse* dice, că condamnații 
de erî voră fi triumfătorii de mâne. 
„Gaulois" scrie, că condamnarea eopera 
contrarilor! politici și nu a judecătorilor!. 
„Soleil* ține de ceva grotesc!, că Bou
langer a fostă condamnată, fiind-că a 
stată două ore la gara din Lyon, de 
unde nu putea pleca din causa închiderii 
liniei. „Autoriti* dice, că sentința, care 
e un! omor! morală, în loc! de a-lă 
micșora pe bărbatul!, îl! va mări peste 
măsu’ă. „Intransigeant*, al! cărui direc
tor! Rochefort încă e condamnată, înjură 
pe bătrânii lachei din palatul! Luxem
burg! și publică o declarare a redacto
rului foii, în care acesta asigură de sin- 
cera-i iubire și de nemărginitu-i devo
tament! pe Rochefort, care acum sub 
republică e a doua oră de 19 ani încoce 
condamnată la deportațiune.

întrevederea dela Berlinu și pressa 
rusescă.

„Nord11, organul! diplomației rusesc! 
din Bruxella, vorbesce despre întrevede-

FOILETONULtJ „GAZ. TRANS."

Serbarea logodnei în Vend6e.
Nuvelă de lulius lanin.

(Urmare).

Când observa Baudelot acesta, apuca 
mâna ospătarului său și dise tremu
rând! :

„Vedeți ? Acestă singură cuvântă : 
„testament!" îmi sună mai tristă decât! 
cuvintele: „Vei muri în Nantes"! Obser
varea : „Faceți-vă testamentul!", mi-a 
adusă aminte de mortea tuturor! ai mei. 
Eu n’am pe nimeni, căruia să-i pot! 
lăsa de moștenire numele meu, sabia 
mea, iubirea mea și ura mea; pentru că 
acestea suntă totă ce mi-a mai rămasă. 
Și totuși trebue că e ceva binefăcător! 
și dulce, a dispune de bunuri, de bogății, 
de avere, a fi darnică la marginea mor
mântului, aducându-țl aminte de ultimele 
binefaceri și a primi lacrămile de bu
curi! și de durere, ce le varsă ceilalți 
după mortea lui. Acesta e uni ce dulce 
și onorabilă, nu-i așa, căpitane? Să nu 
ne mai gândim!la acesta".

„Vă voiu trimite de mâncare", cj.ise 
Hamelin în tonă amicabilă. „AstădI este 
tjcmai (jiua logodnei mele și mesa mea 

va fi mai bine sortată ca de obiceiu. 
Chiar miresa mea o va îngriji".

Baudelot vădu la una din deșchi- 
cjăturile carcerei un ă mărgăritărelă. Fru
mosa floricică se legăna voiosă în vântă. 
El! o rupse și i-o dete căpitanului.

„La noi este obiceiul!, căpitane", 
cjise elă, „a da miresii un! dară de lo
godnă. DațI, vă rogă, miresii D-vostră 
acestă flâre înflorită pe câmpulă și pă
mântul! meu, și acum, căpitane, bună 
săra! Vă țină prea multă departe de 
iubita D-v6stră. Cerulă să vă răsplătescă 
bunătatea, ce ați arătat’o cătră mine. Fiți 
fericită! Trimiteți-ml ceva de mâncare, 
pentru că îmi este fome și am lipsă de 
odichnă".

Ei se despărțiră, pe când privirile 
loră îșl diseră unul! altuia ună „rămasă 
bună" amicală.

I-se aduse tînărului Vendean de 
mâncare. Fetița, căreia i-se dase acestă 
însărcinare — o tînără bretană, cu dinți 
albi, busele rose și o fată impresiona
bilă — îi servi a cu cea mai mare aten
țiune. Baudelot era servită ca și cei
lalți ospețl ai casei. Mâncarea era gus- 
tosă.

Când voi tînăra fetiță să-i torne 

șampaniă, elă o întreba.
„Cum te chiamă, copila mea"?
„Mă chiamă Maria", respunse ea.
„Ca pe nepota mea", c|ise tînărulă. 

„Și de câți ani ești, Mario" ?
„De șeptespredece"!
Lui i-se rupse inima, gândindu-se la 

frumosa lui rudă, care a fostă esecutată 
pe eșafod!. Ar fi trebuită însă să ro- 
șâscă, decă ar fi plânsă înaintea acestei 
copile, și deorece nu mai era în stare să 
mai tjică nici ună cuvântă, îi întinse 
paharul!.

Paharul! însă era plină și în elă 
strălucia acum ultimele raze ale sorelui. 
— Sigură că unde spumez! șampania, 
acolo totdeuna este primăvară, cu totă 
frica și spaimele.

Vădendu-șl Baudelot paharul! plină, 
întrebă pe fetiță.

„Nu mai ai încă ună pahar!, 
Mario" ?

„Mie nu mi-e sete", răspunse ea.
„Ună omă singură", continuă elă, 

„nu e în stare să bea totă vinul! acesta, 
elă îșl caută tovarăși și îi place numai 
între ospețl veseli. Arată-mi deci ami
ciția ta, punândă acestă pahară la busele 
tale, frumușica mea bretană, decăvoescl 

să mă mai vedl bândă șampaniă înainte 
de a muri".

Elă ținu paharulă la busele ei, care 
deja se atinseră de elă, însă la cuvântulă : 
„mirte", i-se rupse inima și lacrămile 
i-se rotogoliră în vinulă celă învioșătoră.

„In sănătatea ta, Mario!" cjise Bau
delot și beu vinulă amestecată cu lacrămi 
în sănătatea Măriei.

In acestă moment! se audi o mu-, 
sică de violine și instrumente de suflată.

„Ce însemnez! acesta?" întreba elă 
punândă paharulă la o parte. „Domne 
iart!-mă, acesta e ună bală".

„Ah!" suspina Maria, „da! este 
ună bală, der tânăra mea stăpân! 
nu voesce să danțeze; mirele și tatăl! ei 
însă voescă. Ea va fi în noptea acâsta 
forte nefericită".

La aceste vorbe tânărul! Vendean 
sări în sus!.

„Ah, Mario I" dise elă, „dec! ești 
atâtă de bună, după cum cred!, atunci 
fă’ml ună serviciu din iubire. Du-te, fugi, 
sbâră, spune tinerei tale stăpâne, că con
tele Baudelot de Dairval, colonelul! ca
valeriei ușore, o rogă a-i da permisiune 
să i-se presenteze. — Sâu mai bine nu 
spune acestea, Mario ! du-te la ospătarul! 
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rea împăratului Wilhelm ou Regina Vic
toria a Angliei și cu împăratule Francisca 
losifu. Călătoria împăratului germane în 
Anglia, cjice „Nordu, n’a spăriatO pe ni
meni, dâr mai puține a create posibili
tatea unei alianțe cuadruple. Situația 
imperiului germane în isolarea sa mo
rală este încă aceeași, cum a caracte- 
risat’o contele Moltke în anule 1871 (că 
adecă Germania trebue să stea 50 de 
ani cu sabia în mână) și Germania este 
respectată, der nu este iubită. Alianței 
triple îi lipsesce acea sancțiune morală 
a poporeloră, care pote să fiă numai re- 
sultatulă unoră interese comune durabile. 
Ce privesce întrevederea împărațiloră în 
Berline, declară „Nord“, că voiesce să 
cre4ă asigurănloră, că întrevederea din 
Berline după cuvintele, ce le-a folosită 
împăratule Franciscă Iosifă în toastulă 
său, implică o îmulțire și întărire a ga- 
ranțiiloră păcii și că în Berlină nu s’au 
făcută nouă convențiuni, cari ară pute 
să amenințe pacea europenă.

„Novoie Vremiau dice, că după tote 
semnele nu i-a succesă împăratului Wil
helm de a câștiga flota britanică pentru 
sprijinirea ligei de pace. Englesii n’au 
voită să-și sacrifice libertatea de acțiune. 
Pote prin aceste „desastru“ se esplică 
acea espresiune de sentimente șovinistică, 
ce s’a manifestată din incidentulă visi- 
tei împăratului Franciscă Iosifă. Din 
acesta se pote cunăsce, că au dorită să 
arate, că liga de pace pote să-și urmă- 
rescă scopurile ei și fără flota britanică.

„Grașdaninu dice, că toasturile din 
Berlină ale împărațiloră suntă toasturi 
politice-răsboinice. Ce-i dreptă, Europa 
este așa de obicinuită cu asemeni toas
turi, încâtă .variațiunl nouă asupra temei 
vechi nu mai facă impresiune ca mai 
înainte. Nouăle variațiunl berlinese însă 
suntă — dice numita foiă — cu tote 
astea forte interesante. Cuvintele împă
ratului Wilhelm despre lupta „umără la 
umără11 ară pute să fiă interpretate în 
sensă pesimistică, der de altă parte îm
păratule Franciscă Iosifă a băută pentru 
înmulțirea și întărirea garanțieloră păcii. 
Acesta este liniștitoră, der nu e sufi
cientă. Deorece pănă acuma s’a consi
derate alianța triplă ca „garanțiă a pă
cii11, er acum se esprimă în Berlină do
rința ca să se ’nmulțescă și să se ’ntă- 
rescă garanțiile de pace, acesta dovedesce, 
că alianța triplă singură nu este de 
ajunsă și nu este destulă de tare. Acesta 
este o declarare puțină îmbucurătore, și 
trebue să ne tememă, dice „Grașdanin11, 
că „nouăle variațiunl asupra vechei teme 
răsboinice11 ară pute să contribue proba
bilă la înrăutățirea situațiunei interna
ționale, și așa destulă de apăsătore.

SCIRILE DILEI.
Prima „reformă11 in justiția ungurescă. 

La pertractările judiciare în cause pe
nale pănă acum se urma praxa, că re- 
presentantulă acusațiunei, procurorulă, 
punea întrebări martoriloră, esperțiloră 
și acusațiloră ședendă, pe când apără- 
torulă trebuia să le adreseze acestora în
trebări stândă. Ministrulă ungurescă de 
jc.stițiă Szilagyi a dispusă acum, că pe 
viitoră și apărătorulă pote să pună în
trebări ședendă. — Să mai cineva, 
că guvernulă ungurescă nu „reformâză“ 
justiția!

* * *
Consistorulu eparchială aradanii a 

alesă de profesori pentru cele două ca
tedre vacante dela institutulă teologică 
pe d-nii: Dr. Ioanu Trailescu și Dr. Tra- 
ianu Puticî. Medică seminarială și totă 
odată profesoră de higienă la semina- 
rulă diecesană din Aradă s’a numită în 
modă provisoră d-lă Dr. Vasilie Damianu.' 

** *
Cazacii in Clușiu. „Kolozsvar“, în 

numărulă său de Vineri, serbeză într’un 
articulă cu titlulă de mai susă aniver
sarea a 40-a, de când cei dintâiu Cazaci 
au intrată în Clușiu (în 15 Augustă 
1849 la 10 ore a. m.) Este sciută, că 
acești Cazaci au fostă chiămațl în țeră 
de cătră nobilimea înaltă ungurescă din 
Ardelă.

* * *
Lăutari români in Pesta. „Familia11 

spune, că trupa de lăutari a lui Dobrică, 
care a cântată și în Brășovă și Sibiiu, 
în drumulă ei spre Parisă, s’a oprită și 
în Pesta, unde a cântată în trei seri 
în grădina „Mikado11. Deși grădina e 
mare, cu peste 100 de mese, multă pu
blică a stată în piciore, nemai avândă 
locă la mese. Musica românescă, spune 
corespondentulă „Familiei11, a plăcută 
forte multă și totă așa de multă și cos- 
tumulă națională, ce-lă purtau lăutarii, 
cu tricolorulă română. De mai multe 
ori au trebuită să repete diferite bucăți. 
Lăutarii, ținândă semă de publiculă un
gurescă din grădină, au cântată și nisce 
bucăți ungurescl, care au fostă întâmpi
nate cu aplause și „eljen11-url nesfârșite.- 

**
Protopopu ală Banatăj-Comloșiului. 

Alegerea s’a făcută la 1. Augustă și re- 
sultatulă e următorulă: Paulă Miulescu, 
protopresbiterulă Ciacovei, a întrunită 
34, Iuliană Bogdană, parochă și assesor 
consistorială 13, Dr. Ioană Trailescu, 
profesoră la institutulă teologică din 
Aradă 8 voturi.

* * *
Diua onomastică a lui Kossuth. Pen

tru serbarea dilei onomastice a lui Kos
suth în Budapesta comitetulă a stabilită 
deja programa. Carolă EotvSs va ține 

discursulă festivă și pe lângă elă voră 
mai vorbi trei deputațl și alțl cinci ora
tori. Ladislau Inczedi va scrie oda festivă. 
Ședința festivă va fi în păduricea orașu
lui. Se va cere și voia dela polițiă spre 
a arangia o procesiune în orașă.

* * *
Invitare la Tjalulu „Associațiunei tran

silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română11, ce se va ține 
în 28 Augustă 1889 st. n. în sala hote
lului Lauritsch în Făgăraș ă. încep utulă 
la 9 ore sera. Venitulă curată va incurge 
în fondulă „ Asociațiunei11. Bilete de in
trare de persdnă cu 1 fl. 50 er., se potă 
căpăta în diua balului dela 3—6 ore 
după amedl la biroulă comitetului în ho- 
telulă Lauritsch și sâra la casă. Fă- 
gărașic , în Augustă 1889. Comitetulă 
aramgiatoru.

NB. Dedrece invitări deosebite nu 
se voră trimite, onor, publică română e 
rugată a considera publicarea acestei 
invitări ca invitare făcută tuturoră, cari 
voescă a participa.

* * *
Invitare la petrecerea de veră împreu

nată cu producțiune declamatorico-teatrală 
ce se va arangia Marți în 27 Augustă 
st. n. a. c. în șalele școlei din Cută. 
Venitulă curată este destinată pentru 
„fondulă scolastică11. Cutii, 15 Augustă 
1889. Comitetulu arangiatoru.

Prețulă întrărei: de personă 80 cr. 
de familiă 1 fl. 50 cr. Oferte mărinimose 
și suprasolvirl se primescă cu mulțămită 
și se chiteză pe cale diaristică. Incepu- 
tulă la 6'/2 ore sera. N. B. Onor. Gar- 
dedame suntă rugate a se îngriji de vic- 
tualje. Pentru cuartirese îngrijesce comi- 
tatulă arangiatoră.

Procesulu de presăalu „Luminătorului1*
Vorbirea de apărare a acusatului I. V. Bărcianu.

(Urmare și fine.)

Legea de naționalități, artic. 44 din 
1868, legalminte neabrogată încă în nici o 
formă, totuși adl prin numerosele și va
riile ordinațiunl ministeriale simple d. e. 
așa este de sfârticată și denaturată, în
câtă nici autorii ei n’ar mai cunosce-o 
.în practisarea ei de adl.

Cele ce se îndreptă contra bisericei 
române și. a școleloră nostre confesionale, 
cele ce se pregătescă contra averii oră 
grănițeriloră români din Banată și din 
Ardelă, asprimea ce sufere unii, pentru 
că la portulă loră se vede secularulă 
tricoloră ardelenescă, er alții pentru că-șl 
boteza copiii Horea, este strigătoră la 
ceriu și vă asigură, că nu suntă măsuri 
și mijloce nimerite, înțelepte, și cu ane- 
voiă vor ave sfârșită folositoră. Locui- 
toriloră din România nu li este ertată 
a sprijini nici ună institută culturală ro
mână, nici chiar Asociațiunea pentru 
cultura poporului română dela noi, pe 
când pe singuratici ca și pe reuniuni 
maghiare dela noi nime dm România 
nu i-a împedecată și nu-i opresce a spri- 

gini în totă modulă și în totă forma 
reuniunile și bisericele maghiare din Ro
mânia ; apoi nu veți fi uitată, că nici 
pănă adl nu ni s’a dată îngăduirea a 
zidi și a institui gimnasiu română nici 
în Caransebeșiu, nici aici în Aradă, de 
și fondurile trebuinciose și corăspuncjă- 
tore n’ară lipsi, eră cele esistente suntă 
expuse și amenințate sub felurite pre
texte ; în Sătmară nu-i permisă a înființa 
nici o reuniune de femei române; totă 
acolo se încaseză și din sudorea Româ- 
niloră grei și mulțl bani sub titlulă de 
dare culturală, din cari însă pentru în- 
vățământulă românescă, pentru cultura 
română nu se strecoră nici ună bană 
frântă ; și totă în Sătmară s’a întâmplată 
la ună celebru procesă politică, că s’a 
luată în nume de rău, că Românii au vor
bită în limba loră, ba judecătorii au ți
nută chiar sfată asupra întrebării, decă 
se permite seu ba Româniloră a se apăra 
și a mărturisi în limba maicii loră, și 
alte multe încă.

Ba, s’a întâmplată și aceea, că Ro
mânii au fostă prin gendarml armați 
opriți a înțra Dumineca în biserica loră 
și a ține s. slujbă bisericescă. Acesta s’a 
eternisată în analele comunei Lupșa din 
Munții apuseni, comitatulă Turda-Arieșă.

Despre acestă casă însuși patrioti- 
culă „Egyetertes" în N-rulă său 118 din 
30 Aprilie 1885 se espectorase astfelă : 
„ . . . Diregătoria a încuiată biserica, 
înaintea bisericii a pusă gendarml cu 
baioneta pe pușcă și a împedecată pe 
preotulă și pe poporă dela intrarea în 
biserică. O astfelă de procedere de locă 
nu se pdte motiva față de locuitorimea 
pacinică, nearmată, chiar și decă even
tuală sânta slujbă d-deâscă s’ar fi între
buințată spre ori ce felă de demonstra- 
țiune. Contra aceluia seu contra acelora 
cari profaneză evlavia bisericescă, da, 
este d’a se aplica cea mai aspră p^depsă, 
însă a opri însăși îndatinata slujbă 
divină de Dumineca nu este ertată. Ună < 
astfelă de escesă de zelă de comună este ' 
împreunată cu mai mare daună decâtă 
cu folosă, căci cu puțină răutate ună 
astfelă de lucru se pote înfățișa ia o 
persecuțiuue religionară . .

Și apoi mai afirmă d-lă procuroră 
de stată, că lamentămă din senină, că 
ne plângemă fără temeiu. Nu vă veți 
mai îndoi deră, nici D-vostră d-loră 
jurați, că, dău, Românii din Ungaria 
au temeiuri sute și mii d’a se plân
ge asupra apăsăriloră, ce li se facă. 
Ună d-nă procuroră de stată, care ce- 
tesce de atâția ani atâtea jurnale, rappr- 
turl și șcirl, o scie acesta și mai bine 
decâtă noi toți.

înainte d’a încheia însă, d-loră jurați, 
vă rogă să socotiți, decă este întemeiată 
seu ba convingerea mea, că acusațiunea 
ridicată contra personei mele nu este 
basată nici în litera, nici în spiritulă 
legii de pressă dela noi.

Legea de pressă statoresce catego
rică, că fiă-care cetățenă are libertatea 
a-șl spune părerea sa, adecă statoresce li
bertatea cuvântului, a părerii. Spiritulă 
acestei legi deră este în cea mai vădită 
oposițiune cu actulă acusațiunii; acea 
deci nici decâtă nu are tendința d’a mă 
pedepsi pe mine, căci și eu mi-am spusă 
numai părerea într’o formă, percum s’a 
vădută, forte nevinovată. Legea de 
pressă, repețescă, nu vrea să pedepsescă

casei, er nu la miresa lui, spune-i, că 
prisoner ului îi este urâtă, că sgomotulă 
balului nu-lă lasă să dormă, că noptea 
este lungă și rece, că ar face o faptă 
nobilă, scăpândă pe ună tânără nenoro
cită de întunecatele gânduri ale ultimei 
sale nopți, și că-lă rogă să’ml dea voiă 
să mă presintă și eu la bală, că’ml mai 
dau încă odată cuvântulă de onore, că nu 
voiu face nici o încercare de fugă. Spu
ne-i tote acestea, Mario, și mai spune-i 
încă și ceea-ce te va mai învăța și inima 
ta. ’Ți mulțămescă mai dinainte, Mario, 
speră, că se va îndupleca. Decă cumva 
voiu fi invitată la acestă bală, atunci 
trimite’ml pe servitorulă domnului tău, 
spune-i să’ml aducă o haină a domnului 
său și să’ml redea și sabia, ca să o mai 
încingă astă nopte pentru ultima oră. 
Așader acum du-te, Mario, du-te copila 
mea“.

Câte-va minute mai târdiu apăru în 
porumbară camerierulă căpitanului Ha
melin. Elă aducea prisonerului ună cos-, 
turnă întregă, pe care îlă triimise căpi- 
tanulă Hamelin. Baudelot era tînără și 
frumosă, însă nu se peptănase de multă 
^impă. Se’mbrăcâ, îșl peptănâ părulă și 

barba, și privirea lui se înseninase prin 
cina ce o căpătase și prin sunetele vio ■ 
liniloră ce le audise în depărtare; nu se 
putu opri de a nu rîde, mulțămită cu 
sine însuși și gândindu-se ca la una 
din cele mai plăcute dile ale vieții sale.

Ii mai lipsea numai o sabiă, pe care 
încă o primi, când eși, amintindu-i-se încă 
odată, casă ținăjurământulă făcută. Era 
nopte când traversa elă grădina ducân- 
du-se în sala de danță.

Cele mai frumose dame republicane 
din provinciă fură învitate la acestă bală. 
Se scie însă, că damele nu suntă atâtă 
de convertite în politică, ca să nu se uite 
la ună tînără gentilomă curagiosă, fru
mosă, elegantă și spirituelă, care a doua 
cli avea să fiă împușcată.

Danțulă începu. Miresa era d-șdra 
de Mailly, o fetiță tristă și blondă, la 
care se observa neplăcere de a se da 
jocului și serbăriloră de logodnă în aceste 
timpuri de spaimă și persecuțiunl. S6- 
țele ei de copilăriă încă împărtășiau mâh
nirea și tăcerea ei. încă nici o serbare 
bfetana n’a fostă așa de tristă ca acesta. 
Era o adevărată zăpăcelă în acestă bală, 
nimică nu’șl lua cursulă său, nici dan

țulă, nici danțatorele, indisposițiunea 
era generală. Chiar ți tinerii căutau, ca 
să nu se facă plăcuți domnișoreloră, așa 
că balulă d’abia începuse și fiă-care, fără 
ca vre-unulă să scie de ce, doria ca ba
lulă să fiă sfârșită.

Deodată ușa salei celei mari se 
deșohide încetă și nici nu sciu de ce 
deodată privirile tuturoră se îndreptară 
spre ușă ; întrăga societate avea în acestă 
momenta numai o singură privire, atâtă 
de multă doriau toți să pună ună sfâr
șită urîtului, de care erau cuprinși. Și 
acum se vădii întrândă pe ușă ună gen
tilomă frumosă și îmbrăcată ca la curte, 
ună ofițeră veselă, vioiu și'frumosă. Avea 
vestminte elegante, statură nobilă și 
plăcutele moravuri ale curții. Acestă 
aparțiune produse o interesantă scenă 
în indisposițiunea serbării. Bărbații și 
damele, care erau cu toții „Venețl“, fură 
surprinși într’ună modă plăcută, vădând 
în mijloculă loră o rămășiță a acelei 
vechi societăți franceze, care în decursă 
de 24 de 6re a fostă nimicită ! Și câtă 
iritațiune sfiiciosă se produse, când vă- 
(jură pe acestă tânără, deja osândită și 
pe care mâne îlă aștâptă mortea, visi- 

tândă ună bală ală republicaniloră, pen
tru a se da jocului și veseliei, și care în 
acestă seră se gândesce numai la aceea, 
de a fi amabilă și a plăcea, credinciosă 
pănă la morte chiămărei sale de genti
lom francesă.

Abia intra Baudelot în sală și se și 
dete plăceriloră serbării; învitâpe o damă 
la -danță. ■ Ea primi îndată, fără a se 
mai gândi, ba din contră cu răspunsulă 
obicinuită, invitarea junelui, sciindă, că 
mortea republicană, cea mai neprevă- 
(jută dintre tote, stă la spatele danțato- 
rului ei, gata a’i întinde mâna-i sânge
rată. Când vădură bărbații, că Baudelot, 
care era deja ală morții, danța, se ro
șiră cu toții din causa lipsei loră de zelă 
și curtenire cătră dame și îndată tote 
fură învitate la jocă. Damele din par- 
te-le primiră mânile danțatoriloră, ca să 
var}ă pe Baudelot jucândă mai multă în 
apropierea loră, așa că — mulțămită 
acestei jertfe a morții — acestă bală, îna
inte atâtă de tristă, deodată luâ înfăți
șarea unei adevărate serbări.

(Va urma.) 
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persona mea, cu atâtă mai vârtoșii nu, 
că acea părere a mea nu este numai a 
mea isolată, ci o susțină și adereză la 
ea, decă nu totă suflarea română din 
nascere, celă puțină sutele de abonențl 
și sprijinitori ai „Luminătorului14. Acești 
aderenți încă ar fi deră culpabili; d-lă 
procuroră de stată și pe aceia ar fi tre
buită sâ-i incuse și sâ-i pună înaintea 
județului. Eu și aceste sute de aderenți 
suntemă una ; este părerea loră, pe 
carea eu, cousimțindă, o aducă pentru 
ei și în numele loră la cunoscința pu
blică prin organulă loră publicistică, în 
colonele foiei.

Spiritulă legii de pressă este, 
că părerile libere, convingerile, sfatu
rile suteloră și miiloră de cetățeni plă
titori de dare și purtători de poveri 
publice, aduse pe calea grabnică și lă
țită a pressei la cunoscința gevernului 
țârii, acesta să le iee la cunoscință, sâ 
le aprețieze și după trebuință sâ se aco
modeze seu sâ iee măsurile trebuinciose 
de îndreptarea treburiloră, decă părerea 
a fostă bună, seu de combatere, de aba
tere, decă părerea e greșită, stricăciosă 
orî chiar periculosă. Din aoestă spirită 
ală libertății de pressă se esplică soiu
rile de censură, practisate în unele mo- 
narchii mai încetișore, mai puțină îna
intate în liberalismă, nu în libertate.

Referitoră -la acesta totă diarulă 
„Egyetertes44 în n-rulă său 322 din 23 
Noemvre 1886 scrie... „Cu disposițiunl 
violente poți face, ca poporulă sâ tacă 
pe ună timpă scurtă, însă a planta iu
bire în inimi este cu neputință. Insă re- 
gularisarea pressei este tocmai o astfelă 
de disposițiune violentă.44

Spiritulă legii de pressă deră nu este 
corectă interpretată de on. domni, cari 
m’au adusă la acesta locă, nici în cașul 
acesta. Eu suntă mică și puțină, voiu suferi 
ori ce pedepsă, decă adl lumea e așa și 
nu mă spariu de nici ună feliu de pe
depsă, când e vorba de fericirea popo- 
porului meu, de binele țrâii mele. Alții 
au suferită altele și mai suntă alțl mulțl 
gata la orl-ce sorte, în a cărora ase
mănare eu nu numără și dispară cu to- 
tulă. Insă este mare întrebarea, decă 
prin pedepsirea persănei mele, prin re- 
gualrisarea unui singuratică s’a ajunsă 
scopulă seu ba. Botă afirma cu totă 
hotărîrea, că față de noi Românii acelă 
scopă nu se ajunge nici de cum, ceea 
ce încă dovedesce, că nici acestă proces 
de pressă nu este întemeiată nici în li
tera nici în spiritulă legii de presă dela 
noi.

Dreptă esemplu îmi pică in minte 
casulă (publicistului francesă Manuel, 
care prin gendarml fu smulsă din parla- 
mentulă țării și aruncată în temniță pen
tru părerile sale liberale; la urmă însă 
nu ideile sale liberale periră, ci se răs
turna tronulă Bourboniloră.. .

N’am încă motive a mă îndoi, că și 
d-vostră, d-loră jurați, astfelă esplicațl 
spiritulă legii de pressă, cu atâtă mai 
vertosă, că specială orașulă Aradă, ai 
cărui cetățeni compună acestă juriu de 
pressă, totdeuna a fostă o fortăreță a 
libertățiloră civice și a democrației con
tra nedreptățiloră și persecuțiuniloră.

Insă ori și cum să sune verdictulă 
D-vostră, vă asigură, că dela aceea ce 
civilisațiunea, cultura și caracterulă ceru 
dela mine ca fiu convinsă și credinciosă 
ală poporului meu, nu mă voiu abate 
nici când, nici ună momenta și sub nici 
o condițiune, și chiar și decă verdictulă 
d-vostră ar fi „vinovată14, credeți-ml, că 
nici acestă verdictă nu m’ar seduce să 
mă abată dela calea mea românescă pa
triotică ca publicistă și cetățenă, obser
vată pănă acuma, nici n’ar stârni în 
mine cândva dorulă de răsbunare, cu 
atâtă mai puțină pofta d’a propaga ne
înțelegere și d’a ațîța la ură pe ună orna 
contra altui omă, pe ună poporă contra 
altui poporă, căci sciu și cunoscă grâua 
și sublima datorință și chiămare a unui 
consciințiosă scriitoră publica în țâra 
mea; suntă pătrunsă de ea și o voiu ți
ne-o sfântă totdeuna.

Aceste lămuriri, precum cjiS6i > mâ 
ținui datoră a le da cu acestă ocasiune, 
pentru ca cu atâtă mai întemeiată să 
vă puteți da verdictulă. Consciința mea 
e deplină liniștită.

Eră d-văstră, d-loră jurați, decă veți 
cumpăni bine tote, consciința d-vostră 
nu vă pote șopti altceva, decâtă: res
pingerea acusațiunei și declararea mea 
de nevinovată14.

„Corespondența Gaz. Trans“.

Betldnu, Augustă 1889.
Onorabilă Redacțiune! In numele 

comitetului aranjatoră ală balului română 
din Betlenă, Solnocă-Dobâca, constătă- 

toră din onor, d-nl: G-regoriu Pușcariu, 
zelosulă protopopă ală Ciceu-Cristurului, 
ca președinte; Simionă Moldovană, ca 
secretară; Alexa Morariu, respicientă 
pensionată, ca cassară, — vină a face o 
dare de semă despre venitulă petrecerei 
din 28 Iulie a. c. aranjate în favorulăBi- 
sericei și-a șcâlei române locale.

Pănă astăiji au incursă din pre- 
țulă intrării sera și din suprasolvirl 142 
fl. v. a. Spese au fostă 70 fl. v. a. Ve
nitulă curată face 72 fl. v. a.. După-ce 
vomă vede, că numai incurgă suprasol
virl, vomă da publicității și lista onor, 
d-nl suprasolvențl. Pănă atunci încă dămă 
espresiune cordialei nostre mulțămirl 
în genere întregului onor, publică, care 
prin participare și suprasolvire au înain
tată și mărită avutulă Bisericei și-ală șco- 
lei nostre române lipsite de alte ajutore.

Oredemă, că nu greșimă înpletindă 
aci cununa grațiâseloră domne și d-șore, 
care au îa'.frumsețată balulă nostru pur
tând ă cu fală mândriilă nostru costumă 
națională. Etă-le: D-na Iosefina Popă 
din Betlenă; domnele preotese: Maria 
Iuga din Arcalia ; d-na Todorană din Mă- 
hală și d-na Mureșiană din K. Lona; 
apoi gentilele d-șore : Ludovica Rusă din 
Chiutelnică ; Cornelia Pușcariă din Țiagă; 
Sabina Rusă, Gherla; Maria Sâcul, Ar- 
pastâu; Florica Diugană, Betlenă, cu A- 
nica Moldovană; Maria Popoviciu, Braș- 
falâulă de susă; Laura Veturia Mureșian 
fica inteligentă a domnului Petru Mure
șiană Sîreganulă din Siregă; Lodovica 
și Ana Rusă din Ida mare; Maria Popă 
din Zagra; Maria Cupcea din Odârheiă; 
Lucreția Sigartău din Sinteregă și d-șora 
Maria Silvia Dănilă din Budatelecă, stu
dentă în telegrafia, care deși n’a fostă 
costumată, dară cu fală a purtată mân- 
drulă nostru tricoloră. înainte suroriloră! 
Vâ gratulămă Vouă și celora, ce vâ voră 
imita pe voi în purtarea pitorescului cos
tumă românescă.

Ni-se impută în Nrii 168 și 169 din 
1889 ai prețuitului 4'ard : «Graz. Transil
vaniei44 că amă începută petrecerea cu 
valsă și amă jucată „csardâs44. Repllcămă: 
Inceputulă l’amă lăsată pe placulă tine- 
riloră doritori să asude curândă, înche- 
iarea amă lăsat’o străiniloră să aibă și 
ei ună jocă, decă i-amă invitată, dară 
conversarea, spiritulă și sufletulă petre
cerei așa scimă că românescă a fostă, 
căci Români suntemă și noi, ca d-nii co
respondenți. Almintrelea noi cu spirită 
calmă primimă observările binevoitore, 
promitemă a îndrepta ce-amă greșită, — 
dar’ cui nu-i place, cum facemă noi, 
facă mai bine, și noi vomă fi cei dintâi, 
cari ne vomă rădica pălăriile înaintea, 
d-loră. Gu esecutarea pieseloră teatrali 
vedemă „cu mulțămită44, că și criticele 
condeie ale d-loră corespondenți au fostă 
îndestulite, încâtă pentru cârmaciulă ba
lului, acela dinpreună cu afabila-i și sti- 
mata-i soțiă-domnă, au fostă la culmea 
misiunel sale. Dumnedeu să-i țină între 
noi la mulțl ani fericiți!

Mulțămindă încă odată onor, publică 
pentru sprijinulă ce ne-a dată, Vâ ru- 
gămă, Onorate Domnule Redactoră, a 
primi espresiunea sincerului devotamentă, 
ce Vi-lă păstreză.

In. numele Comitetului aranjatoră.
Hortensiu.

Literatură.
„Convorbiri literare44 din Bucurescl, 

Nr. 5 dela 1 Aaugustă are următorulă 
sumară: I. L. Caragiale : „0 făcliă de 
Paști (novelă). G. I. Lahovary : „Hârtii 
vechi.44 Xenophon C. Gheorghiu: „0 
cestiune de estetică.44 Franșois Ponsard: 
„Onorea și banii44, comediă, actulă I 
trad. A. Naum. Cervantes: „Don Quin- 
jote de la Mancha44, trad, de S. G. Vâr- 
golicl (urmare). I. N. Romană: „Lasă 
lumea44 (poesiă.) George Vasiliu: „Nu 
mai zîmbi14 (poesiă). Artur Stavri: „Iu
bita mea44 (poesiă).

„Familia44 din Oradea-mare, Nr. 23 
dela 6(18) Augustă are următorulă su
mară : „Meditațiune14 (poesiă) de Smara. 

„Influința lunei asupra vegetațiunei.44 
„Strigătă de durere14 (poesiă) de Th. M. 
Stoenescu. „In giurulă lumei44, comediă 
de Octave Feiullet [urmare), trad, de N. 
A. Bogdană. „Apă de Colonia [și isto- 
riculă ei44, de F. „Sărutarea la diferite 
popâre44. „Doine de pe Mureșă44 culese 
de Al. Fodoră. Salonă : „Concertă ro
mânescă în Budapesta44 de GeorgiuOpra. 
„Sinaia44, de Dr. G. Crăinicianu. „Femei 
din Pompei acasă, ilustrațiune. Litera
tură și arte; Teatru și musică. Biserică 
și șoâlă. Ce e nou ?| Moda. Pentru 
dâmne tinere: Pregătirea balmoșului.44 
Poșta redacțiunei. Calendarulă sâptâ- 
mânei.

„Amiculîi Familiei44 din Gherla, Nr. 
lb dela 1 Augustă are următorulă su
mară : Costantină Morariu Andrieviciu44, 
fostă profesoră de teologia morală la in- 
stitutulă teologică din Cernăuți 1835— 
1875 cu portretulă. „Când ântâia44, po
esiă de Georgiu Simu. „Inelulă44, no
velă (urmare). „Ce-i speranța?44, poesiă 
de Georgiu Simu. „Proba de focă44, co
mediă într’ună actă după A. Kotzebue, 
trad, de Irina Sonea Bogdană (urmare). 
Diverse. Glume cu ilustrațiunl.

Programa
festivitățiloru cm ocasiunea adunarei generale a „Aso- 
ciațiwnei transilvane pentru literatura română și 
cultura poporului română1', ce se va ține' încependă 

din 27 Augustă 1880 în Făgărașă și adecă:

In 26 Augustă 1889. 1) Primirea 
comitetului în Voila. 2) Sera convenire 
în grădina „Mexico44

In 27 Augustă 1889. 3) După servi- 
ciulă divină, I-a ședință în sala hotelu
lui „Parish44. 4) La 2 ore după prândă 
banchetă în sala hotelului Lauritsch. 5) 
Sera la 9 ore concertă în sala hotelului 
Lauritsch.

In 28 Augustă 1889. 6) înainte de 
prândă ședința a II în sala hotelului 
„Parish44. 7) La 9 ore sera balh în sala 
hotelului Lauritsch.

In 20 Augustă 1881. 8) Ședința a 
IlI-a în sala hotelului „Parish44.

Comitetulă despărțământului II

Logodnă. D-lh lonă Bocăniciu, teo- 
logă abs. de Blașiu pentru diecesa Lu- 
goșului șl-a încredințath de fiitore soțiă 
pe d-șora Aurelia Olărescu, fica preotului 
gr. cat. din Văliora, Aronh Olărescu.

DIVERSE.
Edison despre sine însuși. Despre 

o conversațiune cu Edison se scrie din 
Parish : Edison a vorbită de intențiunea 
sa cea mai nouă, cu ajutorulă căreia sâ 
fiă posibilă, ca ună bărbată înNew-York 
să potă vede, ceea ce face femeia sa în 
Parisă. — Nu sciu, adause Edison rî- 
dândh, decă acesta va fi o reală bine
facere pentru omenire. Femeile voră 
protesta în contra acestei invențiunl. 
Der, seriosă vorbindă, eu lucreză la o 
invențiune, ce va permite unui bărbată, 
care locuesce la capătulă unui orașă, ca 
nu numai sâ telefoneze unui amică, care 
locuesce în celălaltă capătă, ci ca să și 
vedă pe acestă amică, pe când îșl pe
trece cu elh prin telefonă. Acesta in
vențiune va fi folositore și practică și 
eu nu vădh, de ce nu s’ar realisa în cu- 
rendă. Celă dintâiu lucru, ce’lh voiu face 
după reîntorcerea mea în America, va fi, 
de a construi acestă aparath între labo- 
ratoriulă meu și atelierulă meu telefo
nică. Dealtmintrelea am dobândită deja 
pănă acuma resultate mulțămitdre, re- 
producândă chipurile în distanța acesta. 
Va fi însă cu neputință a vede pe cineva 
între New-York și Parisă, căci pe lângă 
alte greutăți forma rotundă de globă a 
pământului face acesta imposibilă.

Cu privire la fonografă dise Edison, 
că acesta șl-a ajunsă deja culmea per- 
fecțiunei. Fonografulă obicinuită e de
osebită de acele aparate speciale, pe cari 
Edison le folosesce la esperimentele 
sale. Cu aceste aparate speciale e posi
bilă a dobândi ună tonă destulă de pu
ternică, spre a reproduce o conversația 

pe care ună mare auditoră o pote aucji 
lămurită. In timpă de șepte luni — 
continuă Edison — am luorath în fiecare 
di 18—20 de ore la îmbunătățirea fono
grafului. Singurulă ouvântă specia ’ml 
făcu mari greutăți. Am vorbită tare în 
fonografă: specia, specia și aparatulă ’ml 
răspunse întotdeuna: pecia, pecia. Era să 
nebunescă. Astăcfl se potă vorbi în fo
nografă o miiă de cuvinte a unui cbard 
cu iuțela de 150 de cuvinte pe minută, 
și aparatulă va reproduce tote, fără a 
lăsa afară măcară o silabă.

Acum 'ml dau silința — c|i9e ^ne 
Edison — de a resolva problema navi- 
gațiunei în aeră. Am lucrată deja multă 
în acestă privință, der trebue sâ se in
venteze ceva nou. Pote că voiu inventa 
eu în curândă ceva nou.

Necrologîi. Georgiu Dudulescu preotă 
gr. or. ort. din Miersigh, cottulă Bihoră, 
cu inima sfâșiată de durere aduce la cu
noscință rudeniiloră, cunoscuțiloră, pre
cum și onor, publică cetitoră, cumcă ne- 
milosa morte, în 11 Augustă st. n. la 
orele 2 după medulă nopții, i-au răpită 
pe multă iubita și credinciosă sa soțiă: 
Maria Dudulescu născută Velleanu, în florea 
vieții sale, în etate abia de 22 ani, și în 
a 8 lună a ferioitei sale căsătorii, după 
ună morbă scurtă de 48 ore, urmată din 
o nascere nefericită. Răposată în Dom- 
nulă a lăsată în celă mai profundă doliu 
pe neconsolabilulă ei soță, pe părintele 
ei Georgiu Velleanu, căpitană pesionată 
în Viena, și Georgina; pe socrii săi: 
Iosifă Dudulescu și Iuliana, pe cumnată- 
sa : Adela și cumnatulh: Gavrilă Dudu
lescu preparandh anulă ală 4-lea; pe 
unchiulă și unchidia: Velleanu, ma
joră în Sibiu; pe nașulă ei; Ilarie Cri- 
șianu și soția:

Rămășițele pământescl ale neuitatei 
defuncte s’au depusă în cimiterulă gr. 
or. din locă Luni în 15 Augustă la 5 
ore p. m. cu o splendidă pompă biseri- 
cescă, la care au participată totă comuna 
și totă publiculă inteligentă din jură, 
Sicriulă a fostă purtată mai ântâiu la 
sf. biserică de 6 tineri, juriști și octa- 
vanl, de acolo la mormântă, sub cântă
rile melodiose eșite din gurile a 6 preoți 
celebranțl, 3 învățători și ună clerică și 
8 școlari îmbrăcațl. Sicriulă a fostă îm
podobită cu mai multe cununi, pregătite 
de D-na notarului din Homorogă ; una 
de versusiana-sa: Maria Cosina preotesă 
în Homorogh; una trimisă dela multă 
iubitulă său unchiu și unchioiă Velleană, 
majoră în Sibiiu.

Neuitata defunctă este jelită de toți 
câți au cunoscut’o pentru cultura, cre
dința, modestia, religiositatea și carac
terulă blândă, cu cari în măsură mare a 
fostă înzestrată de provedința gdumne- 
deescă.

Fiei țârîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Curs ulii pieței 15 șo vii
din 20 Augustă st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.43 ’Vând, 9.46
Argintă românescă - „ 9.39 r 9.42
Napoleon-d’orI - - - „ 9.44 M 9.47
Lire turcescl - - - „ 10.70 jț 10.75
Imperiali - - - - n 9.70 n 9.75
Galbini . „ 5.58 M 5.64
Scris, fonc. „Albina“6°/0 „ 102.- yj —

n n >» n 98.59 n 99.—
Ruble rusescl - - - „ 123.50 „ 124.-
Discontulă - - - - 61/,—-8% pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 19 Augustă st. n. 1889.

Renta de aură 4°/o ------ 99.70
Renta de hârtiă5°/a ------ 94.80
împrumutul!! căiloră ferate ungare - —._
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

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

ostii ungare (3-a emio'une) - - 112.60 
Bonuri rurale ungare ----- 104.70 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale Banată-Timișă ... 104.70 
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.70
Bonuri rurale transilvane - - - . 104.70
Bonuri croato-slavone ----- 195._
Renta de hârtii austriacă - - - - 83.65
Renta de argintă austriacă - - - - 84.60
Renta de aură austriacă ----- 109.80 
LosurI din 1860 139 
Acțiunile băncei austro-ungare - - 906.  
Acțiunile băncei de credită ungar. - 316.50 
Acțiunile băncei de credită austr. - 305.50 
Galbeni împărătesei- ------ 5.35
Napoleon-d’orI - 947
Mărci 100 împ. germane - - - . 58.35
Londra 10 Livressterlinge - - - - 119.45

Editoră și Redactoră responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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8 Septemvre a. 
escrie concursă

c. 
la 
la

No. 2759-1889. 143/4,3-3

Escriere ie concursă.
Cu terminulă de 

c. st. n. inclusive se
pentru următorele stipendie din fun- 
dațiuneafericitului archiepiscopu și metro- 
polit Alesandru Stereo Șiuluțu, și anume :

Pentru două stipendie de câte 400 
fl. v. a. usuate de Liviu Albini și 
Amosă Frâncu, ambii rigorosanțl în 
drepturi, și dechiarate de vacante din 
causă, că nici uuulă dintre beneficiațl 
nu s’a legitimată la finea an ilui șco- 
lastică 1888/9 despre progresulă făcută 
în decursulă acelui ană ;

Pentru patru stipendie de câte 200 
fi. v. a. usuate, unulă de Virgiliu Bren- 
dușianu, rigorosante în drepturi, care 
nu s’a legitimată despre progresulă 
făcută în decursulă anului școlastică 
espirată, ală doilea deLaurențiu Popă, 
carele depunendă doctoratulă, a ab- 
solvată studiele juridice, ală treilea de 
Eugeniu de Lemenyi, carele a deve
nită oficeră în armata comună în ac
tivitate, și ală 4-lea de Davidă Radeșă, 
carele a absolvată academia silvanis- 
tică din Schemnitz;

Pentru doue stipendie de câte 60 fl. 
v. a. usuate de gimnasiștii Basiliu 
Trifu și Cămilă P. Harșianu, și de
chiarate de vacante din causă, că nici 
unulă dintre beneficiațl nu a produsă 
atestată despre progresulă făcută în 
decursulă anului școlastică espirată.

Doritorii dc a obține vre-unulă 
din stipendiele de mai susă au să în- 
trunescă următorele condițiunl:

a)

d) dintre concurențl voră ave prefe
rință, cari voră pute dovedi, că 
suntă consângeni cu piui fundator;

e) concurenții să producă și alăture 
la cererile loră: testimonie școlastice în 
copia autentică și nu în origine, atestată 
de consângenitate, decă suntă consân
geni cu fundatorulă, carte de boteză, 
atestată de paupertate, și să numescă 
espresă institutulă, la care și unde 
voră să continue sciințele academice 
ori gimnasiale.

Cererile concursuale astfeliu ad- 
justate să le subșternă la subsemna- 
tulă consistoriu metropolitană pănă la 
terminulă prefiptă.

B1 a ș i u, din ședința consistorială 
ținută în 10 Augustă 1889.

Consistoriulfi metropolitanii 
gr. cat. de Alba-Iulia.

institntft de credită și de economii
□Filialei Brasovii.

I
Amaneteză mărfuri

cu interese de 6 pănă la 7° |0 

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

teritoriulu ei și locuri pentru depositare.

Informațiuni mai de aprope se potii lua 
cjilnicti în biroulu institutului, piață No. 90, 
dela 8—2 ore d. p.

l)

«)

c& suntă Romani gr. cat. miserl 
născuțl în Transilvania ;
că pre lângă purtare morală buuă 
au din studie calculi de eminență', 
că după absolvarea studieloră te
ologice se pregătesc!! la faculta
tea filosofică pentru cariera de 
profesori la gimnasie, seu că suntă 
ascultători de medicină, de drepturi 
ori și la altă facultate, academiă 
și gimnasiu;

Escriere de concurs^.
Cu terminulă de 8 Septemvr.e a. 

st. n. inclusive se escrie concursă 
trei stipendie de câte 60 fl. v. a. și 
unu stipendiu de 40 fl, v. a. din fun-

dațiunea fericitului canonicu Constantină 
Alutanu, dintre cari unulă se face acum 
din nou curentă, ală doilea a fostă 
usuată de medicinistulă AlesandruSi- 
lasi, ală treilea de gimnasistulă An- 
dreiu Borgovană, și ală 4-lea de gim
nasistulă absolută Aureliu Olteanu, 
dintre cari beneficiațl nici unulă nu 
s’a legitimată la finea anului scolas
tică espirată despre progresulă făcută 
în studie.

Doritorii de a obține vre-unulă 
din stipendiele de mai susă voră ave 
de a’șl instrui suplicele conformă con- 
dițiuniloră indigetate în escrierea de 
concursă pentru stipendiele șuluțiane 
și a le așterne subsemnatului consis
toriu pănă la terminulă prefiptă.

Blașiu, din ședința consistorială 
ținută în 10 Augustă 1889.

Consistoriulu metropolitanii 
gr. cat. de Alba-Iulia.

Avisii d-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponuld mandatului poștalii și numerii de 
pe fășia sub care au primitu (Jiarulu nostru până acuma.

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuțî numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazete?*, precum și câteva întregi colecțiunî, pentru cari se potd 
adresa la subsemnata Administrațiune în casil de trebuință.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurite și să arate și posta ultimă.

Administraț. „Gaz. Trans“.
T~T;‘NTT"T7

pe liniele orientale ale căii ferate de stătu regescT unguresc! valabilă din I Iunie 1889.

Budapesta — Fr edealii Pr edealii—Budapesta B.-festa-Aradu-’H’eiuș Teiiiș-Aradii-B.-festa Copșa-mică—Sibiiu
Tren de 
per- 
sâne

Trenti. 
accele

rații

Trenu 
omni
bus

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
accele
rații

Tren de 
per- 
sdne

Trenii 
mixt

Trenu 
omni
bus

Trenu 
de 

pers.

Trenu 
de 

pers.
Trend 
mixt

Trenu 
de 

pers.

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladăny

Oradea-mare j

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

IClușîu
Apahida
Ghlriș
Cncerdea
Uidra
Vințulă de susă
Aiud
Teiușu
Crăciunelă
Blașiu
Micăsasa
Copșa mică
Mediașă 
Elisabetopole
Sigliișora
Hașfalău 
Homorodă 
Âgostonfalva 
Apatia
Feldidra

Brașovu
Timișă 
l’redealik

BucurescI

ii.— 
"W
11.20
2.22
4.18

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

8.—
2.-
4.05
5.46
7.01
7.11

7.41
8.16

9.05
9.35

10.35

5.32
6.15
6.47

11.50

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

i 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 
) Predealu

'Timișă

$ Brașovd <
’ Feldidra
I Apața
j Âgostonfalva 
, Homorodă 
; Hașfaleu
Sighișoră

, Elisabetopole 
i Mediașă 
Copșa mică |

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelă
Teiușă
Aiudă 
Vințulă de
Uidra 
Cucerdea
Ghirișă
Apahida

Clușiu
Nădășelă
Gîhrbău 
Aghireșă
Stana
B. Huiedin
Ciucia 
Bucia
Bratca 
Rdv 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsârheli 
V Arad-V eleneze

Oradea-mare

sus a

P. Ladâny 
Szolnok
Budapesta

Viena

Wffwreșîi-Aiidoșîi-SBistritfa

MurSșă-Ludoșă
: Țagă-Budatelecă

Bistrița

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

*)
5.03
6.22
7.23

JC-

O 
o 
B 

& 
B 
q‘

B

B*
CD 
Q 
P

CD

<1
CD
i-K

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradii I 
f

Glogovață 
Gyorok 
Paulișă 
Radna-Lip ova 
Conop 
Berzava 
Soborșină 
Zamă 
Gurasad..
Ilia
Branicica 
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia 
Șibotă
Vințulă de josă 
Alba-Iulia 
Teiușă

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

11.-
7.40

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

11.-
11.29
12.02
12.19
1.06

3.40 Teinșă 
Alba-Iulia 
Vințulă de jos ti 
Șibotil 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
Zamă 
Soborșinii 
Bărzava 
Conopă 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

Aradii

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

ova

I
ISzolnok

Budapesta
Viena

6.-
1.40

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

11.30

5.10
8.15

6.05

Simeria(Piski)-l*etroșeni a*etroșeni-Simeria(Piski

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

Simeria
Streiu
Hațegă ■
Pui 
Crivâdiaî'
Banița
Petroșani

J.

6.47 11.54 PetroșenI 9.36
7.40 12.37 Banița 10.17
8.51 1.28 Crivadia 10.58

10.02 2,23 iPui 11.42
11.02 3>11Hațegă 12.23
11.50 3.53 Streiu 1.12
12.30 4.25 Simeria 1.51

Aradii—Tiinișoi'a

Aradu
Aradulă nou 
Nemeth-Sâgh 
Vinga 
Orczifalva 
Merczifalva
Timișdra

Bistrița-Muresu-Audosu’ , •>

Bistrița 
Țagă-Budatelecu 
MurSșă-Ludoșă

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

4.!
5.12
5.55
6.41
7:
8.
8.1

Timișora—Aradii

6.12 4.12 Timișdra 6.25
6.36 4.38 Merczifalva 7.19
7.01 5.01 Orczifalva 7.46
7.30 5.29 Vinga 8.15
7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36
8.13 6.04 Aradulă nou 9.11
9.04 6.50 Aradă 9.27

€2 Iiirisu—Tu rd a Turda-Grliirisii■

Ghirișii 
Turda 3.19

3.40
9.33 II4.1911 Turda 8.29
9.54 4.401 Ghirișă 8.50

3.—

9.35 sighjșfoa
Odorheiu

Sogiaisora—Odorlieiu

1.
2-

mixt Copșa-mică
Șeica mare 
Ldmneșă 
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-Copșa-mică

Sibiiu
Ocna
Ldmneșă
Șeica mare
Copșa-mică

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

j Cucerdea - Oșorlieiu -
5.35 Beghinulii săsescii

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșă 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
Iernută 4.43 11.57 5.28
Sânpaulă 4.58 12.12 5.44
Mirasteu 5.21 12.36 6.08

5.40 12.55 6 27Oșorheiu 6.- 4.58
Reghinul-săs.

- 7.35 7.-

1.15
2.04
2.26
2.56
3.13
3.51
4.05

Odorlieiii—Sigliișora

6.05 Odorheiu
9.12 Sighișoră

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Beșliinulu săsescii.
Bșorheiu-Cucerdea

Reghinul-săs. 8.25 8.-
Oșorheiu •

6.45
10.- 9.49
12.15 10.20

Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sân paulă 7.28 12.58 11.02
Iernută 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșă 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

Simeria (Piski)-Unied.

Simeria (Piski)
Cerna
Unieddra

2.18
2.39
3.08

tfiiaied.-Sinneria (Piski)

6.—
\ 8.56

Unieddra
^erna
Simeria

9.30
9.56

10.15


